
III. METODE PENELITIAN

A. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah kelas XI IPA 2 SMA Teladan Way Jepara, Lampung

Timur, yang berjumlah 39 siswa terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 22 siswa

perempuan.

B. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Lembar kerja siswa (LKS). Lembar kerja siswa yang digunakan dalam pe-

nelitian berupa LKS eksperimen dan LKS non-eksperimen.

2. Lembar tes formatif. Digunakan untuk mengetahui penguasaan konsep dan

hasil belajar kimia siswa.

3. Lembar observasi aktivitas belajar siswa. Digunakan untuk mengetahui ak-

tivitas on task siswa di kelas.

4. Lembar tes keterampilan mengkomunikasikan. Digunakan untuk mengeta-

hui hasil tes keterampilan mengkomunikasikan siswa.

5. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan silabus yang sesuai dengan

standar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
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C. Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.

1. Data kuantitatif

Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari uji tes

kepada siswa dengan menggunakan lembar tes formatif. Data kuantitatif di-

ambil dari hasil pengamatan pada aktivitas on task siswa serta tes penguasa-

an konsep dan keterampilan mengkomunikasikan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu:

1. Observasi

Teknik ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas siswa di dalam kelas yang

relevan dengan kegiatan pembelajaran (on task).

2. Uji tes

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data penguasaan konsep serta data

keterampilan mengkomunikasikan siswa yang dilakukan di akhir siklus.

E. Indikator Kinerja

Indikator kinerja pada penelitian ini adalah:

1. Adanya peningkatan keterampilan mengkomunikasikan pada materi pokok la-

rutan asam dan basa dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe

STAD dari siklus ke siklus.
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2. Adanya peningkatan penguasaan konsep larutan asam dan basa dengan pene-

rapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dari siklus ke siklus.

3. Adanya peningkatan persentase jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ 70

pada materi pokok larutan asam dan basa dari siklus ke siklus.

F. Pengembangan Siklus Tindakan Kelas

1. Perencanaan

Kegiatan-kegiatan dalam perencanaan meliputi:

a. Melakukan observasi ke sekolah tentang proses pembelajaran serta

melakukan wawancara tentang nilai rata-rata materi larutan asam dan

basa.

b. Menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran.

c. Menyusun lembar kegiatan siswa (LKS).

d. Membagi siswa menjadi kelompok heterogen dan menjelaskan kepada

siswa tentang pembelajaran konstruktivisme yang akan dilaksanakan.

e. Menyusun soal-soal tes formatif untuk tes penguasaan konsep larutan

asam dan basa dan tes keterampilan mengkomunikasikan siswa.

f. Melakukan uji coba instrument penelitian.

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen memiliki

kualitas baik jika instrumen tersebut dinyatakan memiliki validitas

yang tinggi. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu meng-

ukur apa yang harus diukur dan dapat mengungkap data dari variabel

yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2002).
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Validitas instrumen dapat ditinjau dari beberapa aspek, salah satunya

validitas isi. Validitas isi suatu instrumen dapat ditentukan dengan

mengkonsultasikan alat ukur yang telah disusun kepada para ahli un-

tuk mendapatkan penilaian apakah maksud kalimat dalam instrumen

dapat dipahami oleh responden (Koestoro dan Basrowi, 2006). Dalam

penelitian ini validitas instrumen dikon-sultasikan dengan dosen pem-

bimbing skripsi dan guru mitra.

2. Pelaksanaan

Penelitian ini dilakukan sebanyak 2 siklus. Siklus I terdiri dari 4 kali perte-

muan, 3 pertemuan (2 x 45 menit) untuk pembelajaran, dan 1 pertemuan (2

x 45 menit)  untuk uji siklus I. Siklus II terdiri dari 4 kali pertemuan, 3 per-

temuan (2 x 45 menit) untuk pembelajaran, dan 1 pertemuan (2 x 45 menit)

untuk uji siklus II. Adapun pelaksanaan setiap siklus adalah:

a. Siklus I

Tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran siklus I pada setiap pertemu-

an adalah sebagai berikut :.

1) Guru menyampaikan indikator, mengaitkan pembelajaran dengan

pengetahuan awal siswa.

2) Melaksanakan pembelajaran konstruktivisme dengan model pem-

belajaran tipe STAD dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a) Siswa berdiskusi sesuai dengan arahan yang diberikan oleh

guru untuk menemukan konsep materi yang diberikan, dan

menjawab pertanyaan yang terdapat dalam LKS.
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b) Guru membimbing siswa dalam merumuskan kesimpulan

berdasarkan hasil diskusi kelompok maupun diskusi kelas.

3) Melaksanakan tes akhir siklus I dan tes keterampilan mengkomu-

nikasikan siswa.

4) Memberikan penghargaan kepada siswa yang memiliki nilai

akademik tertinggi serta kepada kelompok yang aktif dalam

pembelajaran.

b. Siklus II

Tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran siklus II adalah:

1) Guru menyampaikan indikator, mengaitkan pembelajaran dengan

pengetahuan awal siswa

2) Melaksanakan pembelajaran konstruktivisme dengan pendekatan

keterampilan proses sains. Langkah-langkah yang dilakukan se-

suai dengan pada siklus I yaitu:

a) Siswa berdiskusi sesuai dengan arahan yang diberikan oleh

guru untuk menemukan konsep materi yang diberikan, dan

menjawab pertanyaan yang terdapat dalam LKS.

b) Guru membimbing siswa dalam merumuskan kesimpulan

berdasarkan hasil diskusi kelompok maupun diskusi kelas.

3) Melaksanakan tes akhir siklus II dan tes keterampilan mengkomu-

nikasikan siswa.

4) Memberikan penghargaan kepada siswa yang memiliki nilai

akademik tertinggi serta kepada kelompok yang aktif dalam

pembelajaran
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Rencana 1

Tindakan 1

Orientasi Lapangan Kajian
Teoritis

Evaluasi 1

Refleksi 1

Tindakan 2

Evaluasi 2

Refleksi 2

Perbaikan 2

3. Pengamatan

Selama proses pembelajaran berlangsung, guru mitra mengisi lembar obser-

vasi kinerja guru, serta bersama peneliti mengisi lembar observasi aktivitas

on task dan keterampilan mengkomunikasikan siswa.

4. Refleksi

Setelah satu siklus berakhir maka peneliti melakukan refleksi bersama guru

mitra mengenai proses pembelajaran yang telah dilakukan. Ber-dasarkan

hasil refleksi diketahui apakah indikator kinerja tercapai. Apabila terdapat

kekurangan dalam proses pembelajaran yang telah berlangsung, maka dicari

solusi untuk mengatasinya dan diperbaiki pada proses pembelajaran

selanjutnya. Sedangkan apabila proses pem-belajaran sesuai dengan yang

diharapkan, maka akan dipertahankan dan ditingkatkan lagi pada proses

pembelajaran selanjutnya.

Apabila digambarkan dalam bentuk bagan, alur penelitian tindakan kelas adalah

sebagai berikut:

Siklus 1 Siklus 2

Gambar 1. Siklus Penelitian Tindakan dari Kemmis dan Taggart dalam Hopkins
(1993)

)
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5. Teknik Analisis Data

1. Data Kuantitatif

a. Data Aktivitas Belajar siswa

Data observasi aktivitas on task siswa ditentukan dalam bentuk per-

sentase untuk mengetahui siswa yang aktif dalam kegiatan pembela-

jaran. Data tersebut dikumpulkan setiap pertemuan.

Persentase tiap jenis aktivitas on task untuk tiap pertemuan dianalisis

menggunakan rumus:

%100% x
n

Ai
Ai 

Keterangan:

%Ai = persentase siswa yang melakukan aktivitas on task jenis-i da-

lam satu pertemuan

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

n = jumlah siswa

Untuk menghitung aktivitas dalam satu siklus digunakan rumus

sebagai berikut:




p

Ai
Ais

%
%

Keterangan:

%Ais = persentase siswa yang melakukan aktivitas jenis-i persiklus

∑%Ai = jumlah persentase siswa yang melakukan aktivitas jenis-i da-

lam satu siklus
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∑p = jumlah pertemuan dalam satu siklus

b. Data Penguasaan Konsep

1) Rata-rata penguasaan konsep siswa tiap siklus

n

Xi
Xi




Keterangan:

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

Xi = jumlah nilai tes uraian siklus ke-i

n = jumlah siswa

2) Persentase peningkatan penguasaan konsep siswa

%100% x
Y

YY
Y

Ii

Iii






Keterangan:

%Y = persentase kenaikkan penguasan konsep siswa

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

IiY  = rata-rata penguasaan konsep siklus ke i-I

c. Data Ketuntasan Belajar Siswa

Keterangan :

%Ri    = persentase jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ 70 siklus

ke-i

Pi = jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ 70 siklus ke-i

n = jumlah siswa keseluruhan

d. Data Keterampilan Mengkomunikasikan

1) Rata-rata skor keterampilan mengkomunikasikan tiap siklus.

%100x
n

ΣPi
Ri% 
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Rata-rata skor setiap jenis indikator keterampilan mengkomu-

nikasikan siswa pada siklus ke-n dihitung dengan rumus:

nPi =
s

Pi n

Keterangan:

nPi = rata-rata skor indikator keterampilan mengkomunikasikan

siswa pada siklus ke-n.

nPi = jumlah skor indikator keterampilan mengkomunikasikan

siswa pada siklus ke-n.

s = jumlah siswa.

2) Persentase peningkatan keterampilan mengkomunikasikan.

Persentase peningkatan setiap jenis indikator keterampilan

mengkomunikasikan siswa dari siklus ke siklus dihitung meng-

gunakan rumus:

%100% 1 x
Pi

PiPi
Pi

n

nn 


Keterangan:

% Pi= persentase peningkatan indikator keterampilan mengko-

munikaskan siswa dari siklus ke siklus.

nPi = rata-rata skor indikator keterampilan mengkomunikasi-

kan siswa pada siklus ke-n.

nPi = rata-rata skor indikator keterampilan mengkomunikasi-

kan siswa pada siklus ke-n-1.


