
METODE PENELITIAN

A. Seting penelitian

Penelitian tindakan kelas ini kami lakukan di SD Negeri 02 Moris Jaya di

kelas VI semester II tahun ajaran 2009 2010. Penelitian ini dilakukan

selama satu semester. Pelajaran yang diteliti adalah pelajaran IPA

khususnya pada bahasan Gerakan Bumi, Bulan dan Matahari melalui

metode eksperimen dan diskusi

B. Prosedur penelitian

Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, dengan gambaran umum

pelaksanaan adalah perencanaan, pelaksanaan dan refleksi.

Gambar  1  Siklus PTK ( Sukamto, dkk. 2008 )

Secara rinci prosedur penelitiannya  memiliki langkah langkah



a. Perencanaan( persiapan )

1. Menentukan kelas yang akan diteliti dan menetapkan siklus tindakan.

2. Menentukan waktu dimulai penelitian tindakan kelas yaitu pada awal

semester dua.

3. menetapkan mata pelajaran IPA kelas VI semester II sesuai dengan

kurikulum saat ini yaitu kurikulum KTSP.

4. Menyusun silabus dan rencana progam pembelajaran materi yang akan

diobservasi.

5. Menyediakan alat dan bahan eksperimen.

6. Menyusun alat observasi untuk mengamati kegiatan siswa didalam

kelas.

b. Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan tindakan akan dilakukan untuk beberapa siklus sesuai dengan

siklus yang telah ditetapkan.

Siklus pertama :

Pada siklus pertama ini materi yang  diajarkan adalah: Rotasi dan Revolusi

Bulan.

Langkah langkah kegiatan pembelajaran:

1. Kegiatan persiapan

 Merumuskan tujuan yang ingin dicapai dengan metode

eksperimen.

 Menyiapkan materi pembelajaran yang akan diajarkan melalui

eksperimen.

 Menyiapkan alat sarana dan bahan yang diperlukan termasuk LKS.



2. Kegiatan pelaksanaan

 Kegiatan pembukaan

- Apersepsi dengan menanyakan materi pelajaran yang telah lalu.

- Memotifasi dengan memberikan cerita cerita anekdot yang

berkaitan dengan materi yang akan diajarkan.

- Mengemukakan tujuan pembelajaran  yang ingin dicapai dan

prosedur eksperimen yang akan dilakukan.

 Kegiatan inti

- Siswa diminta membantu menyiapkan alat dan bahan yang akan

dipakai dalam eksperimen.

- Siswa melakukan eksperimen berdasarkan panduan dan LKS yang

telah disiapkan guru.

- Guru memonitor dan membantu siswa yang mengalami kesulitan.

- Pelaporan hasil eksperimen dan diskusi.

 Kegiatan penutup

- guru meminta siswa untuk merangkum hasil eksperimen.

- guru mengadakan evaluasi hasil dan proses eksperimen.

- Tindak lanjut, yaitu meminta siswa yang belum menguasai materi

eksperimen untuk mengulangi eksperimen lagi.

Siklus kedua     :

Pada siklus ke dua ini materi yang diajarkan adalah: Gerhana Bulan dan

Gerhana Matahari.



Langkah langkah kegiatan sama dengan langkah pada siklus satu,

perbaikan dan perubahan akan dilakukan berdasarkan refleksi pada siklus

satu.

C. Tahap observasi

Pelaksanaan observasi dilakukan pada setiap siklus dengan mengamati

proses pembelajaran dan tindakan siswa, yaitu mengisi lembar observasi

dengan menuliskan tingkat partisipasi siswa dalam proses pembelajaran

pada masing masing siklus.

D. Analisis data

Berdasarkan data hasil observasi dilakukan analisis data sebagai bahan

kajian. Analisis dilakukan dengan membandingkan tingkat partisipasi

siswa dan hasil belajar dari  masing masing siklus.

E. Refleksi

Pada akhir siklus, dilakukan refleksi oleh peneliti dan guru serta

pengkajian aktifitas peserta didik selama pembelajaran berlangsung, yang

dipandu oleh beberapa pertanyaan: apa kekurangannya, apa

kelemahannya, apa perbaikannya, bagaimana langkah perbaikannya, dan

lain-lain. sebagai acuan dalam menentukan rencana pembelajaran yang

baru pada siklus-siklus berikutnya.

Kegiatan refleksi bertujuan agar pada pelaksanaan siklus yang baru,

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal

sehingga mendapat hasil seperti apa yang diharapkan.




