
 

 

ABSTRAK 

 

Purwanti Laelasari :Penerapan Pendekatan Pembelajaran TEA (Think-Explain-

Apply) pada Konsep Larutan Asam Basa (Penelitian Kelas 

Terhadap Siswa Kelas XI MIA 3 MAN Bandung Barat) 

 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan aktivitas siswa, menganalisis 

kinerja siswa dan menganalisis hasil belajar siswa. Metode penelitian yang 

digunakan adalah One–Shot Case Study. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 

XI MIA 3 sebanyak 24 orang. Instrumen yang digunakan berupa lembar observasi 

aktivitas guru dan siswa, lembar penilaian kinerja dan tes hasi belajar siswa. 

Berdasarkan hasil analisis observasi aktivitas guru dan siswa, persentase 

keterlaksanaannya adalah 73% dengan kategori baik. Sedangkan analisis penilaian 

kinerja mendapatkan nilai rata-rata 80 dengan kategori sangat baik. Penilaian hasil 

belajar siswa pada konsep larutan asam basa dengan menggunakan pendekatan 

TEA (Think-Explain-Apply) diperoleh nilai persentase sebaran jumlah siswa 

sesuai kategori pencapaian hasil belajar pada indikator soal no 1  dengan kategori 

baik sekali mencapai 58,3%, kategori baik mencapai 25%, kategori cukup 0%, 

kategori kurang 0% dan kategori gagal mencapai 16,6%. Indikator soal no 2 

dengan kategori baik sekali mencapai 4,1%, kategori baik mencapai 58,3%, 

kategori cukup 0%, kategori kurang mencapai 25% dan kategori gagal mencapai 

12,5%. Pada indikator soal no 3 dengan kategori baik sekali 0%, kategori baik 

0%, kategori cukup mencapai 4,1%, kategori kurang mencapai 25% dan kategori 

gagal mencapai 70,8%. Indikator soal no 4 dengan kategori baik sekali mencapai 

4,1%, kategori baik mencapai 12,5%, kategori cukup 0%, kategori kurang 

mencapai 41,6% dan kategori gagal mencapai 41,6%. Indikator soal no 5 dengan 

kategori baik sekali mencapai 83,3%, kategori baik mencapai 4,1%, kategori ckup 

mencapai 4,1%, kategori kurang 0% dan kategori gagal mencapai 8,3%. Indikator 

soal no 6 dengan kategori baik sekali mencapai 79,1%, kategori baik mencapai 

8,3%, kategori cukup 0%, kategori kurang 0% dan kategori gagal 12,5%. 

Indikator soal no 7 dengan kategori baik sekali mencapai 54,1%, kategori baik 

mencapai 29,1%, kategori cukup 0%, kategori kurang 0% dan kaegori gagal 

mencapai 16,6%. 
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