
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Rencana Penelitian 

 

Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas IV SDN 02 Labuhan Baru  

semester genap tahun pelajaran  2009/2010. Kegiatan yang akan dilakukan yaitu  

mulai tahap persiapan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

 

B. Gambaran Umum Prosedur Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini akan dilakukan melalui beberapa siklus. Setiap siklus 

terdiri atas satu materi pokok. Materi pokok yang akan disampaikan dalam 

penelitian adalah gaya. Setiap siklus terdiri dari dua pertemuan, selesai satu materi 

akan diadakan tes formatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa. Pada setiap siklus diadakan observasi oleh observer sesuai 

dengan pembagian tugas. Selanjutnya diadakan refleksi oleh satu observer untuk 

mengemukakan hal-hal yang sudah dilaksanakan dengan tepat. Adapun 

kekurangan-kekurangan yang masih ada pada siklus tersebut yang akan menjadi 

bahan pertimbangan dan perbaikan dalam pelaksanaan siklus selanjutnya. 

 

C. Rencana Prosedur Penilaian 

Secara rinci pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai  berikut: 

1. Tahap perencanaan 
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a. Menentukan penelitian dan menetapkan siklus tindakan (2 siklus) 

b. Menetapkan waktu penelitian (awal semester II) 

c. Menetapkan materi pelajaran yaitu mata pelajaran sains mengenai gaya 

sesuai dengan kurikulum 2004. 

d. Menyusun silabus, rencana pembelajaran dan menentukan media yang 

sesuai dengan materi pokok. 

e. Menyusun alat observasi untuk guru dan murid. 

f. Menyusun lembar partisipasi. 

g. Menetapkan cara observasi (terbuka dan sistimatis). 

h. Menetapkan jenis data yang dikumpulkan sesuai dengan respon 

terhadap tindakan yang dilakukan (data kualitatif dan kuantitatif). 

i. Menetapkan cara refleksi dilakukan oleh observer/guru lain pada tiap 

siklus. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan akan dilakukan dalam 2 siklus sesuai yang telah 

direncanakan di kelas IV dengan jumlah siswa 20 anak. 

a. Siklus I 

Pada siklus pertama materi pokok dalam pembelajaran adalah gaya dengan 

kegiatan sebagai berikut: 

 

1) Persiapan 

a. Merumuskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. 

b. Menyiapkan garis besar langkah-langkah demontrasi untuk 

mempermudah penguasaan materi 
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c. Melakukan latihan demontrasi cara menggunakan peralatan. 

 

2) Pelaksanaan 

 

1. Kegiatan Awal 

a. Atur tempat duduk, memungkinkan setiap siswa dapat memperhatikan apa 

      yang didemontrasikan  

b. Menanyakan pelajaran sebelumnya sebagai apersepsi untuk menimbulkan 

motivasi siswa yang berkaitan materi dalam demontrasi 

c. Menurutkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa dan tugas-

tugas apa yang harus dilakukan dalam demontrasi. 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru melakukan demontrasi sesuai yang telah direncanakan. 

b. Siswa mengidentifikasi bentuk gaya sambil mengamati dan mengikuti 

jalannya demontrasi. 

c. Melalui demontrasi siswa dapat menyimpulkan jenis gaya. 

d. Memberi kesempatan siswa untuk bertanya dan komentar. 

e. Guru membantu siswa yang mengalami kesulitan. 

f. Hasil pengamatan siswa dievaluasi dan disimpulkan bersama. 

g. Pada akhir pelajaran diadakan tes formatif. 

3. Kegiatan Penutup 

a. Tindak lanjut untuk mendalami materi yang baru diajarkan. 

b. Pada akhir siklus semua observer melakukan refleksi sebagai pedoman untuk  

    tindakan siklus selanjutnya. 
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     b.  Siklus II 

Materi pokok siklus kedua adalah gaya yang mempengaruhi bentuk gaya dengan 

kegiatan seperti siklus pertama. Langkah-langkah, perbaikan dan perubahan akan 

dilakukan berdasarkan refleksi pada siklus pertama. 

 

D. Tahap Observasi 

Observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh 

observer. 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. 

 

E. Analisis dan Refleksi 

Berdasarkan data hasil pengamatan dan evaluasi selanjutnya dilakukan analisis 

data sebagai bahan pada kegiatan refleksi.  

Analisis dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang telah dicapai dengan 

kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

F.  Indikator keberhasilan 

1. Meningkatnya partisipasi aktif siswa dari siklus ke siklus. 

2. Meningkatnya hasil belajar siswa dari siklus ke siklus. 
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I.       Jadwal Penelitian  

         

No Kegiatan Jan Peb Mart Apr Mei Jun Jul 

1 Menyusun 

perencanaan 

       

2 Menetapkan waktu 

penelitian 

       

3 Menyusun RPP 

dan Silabus 

       

4 Menyusun alat 

media dan bahan 

       

5 Menyusun alat 

observasi 

       

6 Siklus  I dan II         

7  Repleksi        

8 Penyusunan 

laporan 

       

9 Seminar        

10 Pelaporan akhir        

 

  


