
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas (PTK) ruang lingkupnya adalah pembelajaran 

di dalam kelas yang dilaksanakan oleh pendidik dan beserta didik untuk 

melakukan perbaikan dan berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta 

didik ( Kusuma.2009:141). Dalam konsep PTK terdiri dari empat tahap, yaitu 

perencana,  tindakan, observasi, dan refleksi. Hubungan keempatnya 

dipandang sebagai siklus.Untuk jelasnya siklus kegiatan dengan rencana PTK 

model Kusuma adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                                       

                                              

 

 

Bagan  1. Hubungan Perencana, Tindakan, Pengamatan, dan Refleksi. 

Tindakan 

( acting ) 

Perencanaan 

( planning ) 

Pengamatan 

( observasi ) 

refleksi 

( reflecting ) 
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Penelitian tidakan kelas ini di bericirikan adanya perubahan yang secara terus 

Menerus. Bila pembelajaran IPS mengunakan model pembelajaran Student Team 

Achievement Devisions (STAD) belum meningkat pada siklus kedua, dan 

seterusnya sampai mencapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian, jumlah 

siklus tidak terikat dan tidak ditentukan. 

Peningkatan sesuai dengan indikatao yang diharapkan, maka siklus  kedua .Siklus 

juga dapat dihentikan apabila dirasakan tidak ada peningkatan hasil belajar dalam 

setiap tahapan yang telahdilalui sehingga mencapai tingkat kejenuhan. 

B.  Setting  Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

     Penelitian dilaksanakan di SD setia budi. Jalan yossudarso Gg Ikan Nila  

     No 41 Telukbetung selatan kota Bandarlampung.Yang memiliki 6  

     Rombongan belajar yang terdiri dari untuk kelas IV dan V, 4 ruangan  

      Kelas I,II dan III Semua kelas masuk pagi. 

2.  Waktu penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun 2013-2014  

      Yang terhitung dari bulan juli 2013 sampai akhir bulan September 2014 

      Pelaksana PTK sesuai dengan jadwal pelajaran,dan penilaian akan     

      berlangsung sampai indicator yang telah ditentukan. 

3,  Subjek Penelitian. 

      Subjek penelitian adalah peserta didik  kelas V SD Setia Budi Telukbetung   
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     Selatan kota Bandarlampung Tahun pelajaran 2013-2014 dengan jumlah 

     31 anak terdiri dari 16 anak pria dan 15 anak wanita.Karakteristik peser 

     Ta didik  kelas SD Setia budi Telukbetung selatan kota Bandarlampung 

      Adalah sebagai berikut: 

A. Perkembang emosional peserta didik telah dapat: 

1).Mengikuti pelajaran antosias. 

2).Telah dapat mengontrol emosianal dalam permainan. 

             B.  Perkembangan kecerdasannya antara lain. 

                  1).Melakukan kerja sama yang baik. 

                  2).Melakukan vareasi  

                  3).Mengelompokan objek, berminat terhadap media pembelajaran     

                  4).Memahami materi yang dibahas dan aktif dalam mengajukan  

                     pertanyaan. 

   4.Tenik pengumpulan data. 

      Data dikumpulkan melalui observasi catatan lapangan dan test 

1. Obsevasi. 

Obsevasi dilakukan untuk mengamati kegiatan pembelajaran  

Dan aktivitas peserta didik selama penelitian sebagai upaya  

Untuk mengetahui kesesuaian perencana tindakan. Data di 

Perolah dengan menggunakan lembar observasi di gunakan 

Untuk mengamati aktivitas belajar peserta didik yang meliputi  
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1). Memperhatikan penjelasan pendidik 

2).Mengerjakan tugas. 

3).Berdiskusi antara peserta didik dalam kelompok. 

4). Bertanya dan menjawab. 

5).Memperhatikan peserta didik berprestasi. 

 

2. Test. 

Tes yang diberikan adalah test awal dan tes pada setiap akhir 

siklus.Test awal dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

penguasaan peserta didik terhadap konsep yang telah dikuasai 

peserta didik.Hasilnya akan digunakan untuk menentukan 

keanggotaan kelompok ,Test tiap akhir siklus dilakukan untuk 

menentukan status suatu kelompok dalam pemberian 

penghargaan.Test ini juga dimaksudkan untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar peserta didik setiap seklus. 

5.  Instrumen Penelitian. 

     5.1 Lembar aktivitas. 

           Hal-hal yang di nilai dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPS dalam     

           Proses diskusi,aktivitas siswa dan aktivitas guru,Aspek aktivitas siswa  

            meliputi  perhatian, kerjasama dalam diskusi, menghargai pendapat  

            teman dan kecakapan siswa dan menyimpulkan sesuatu. Aspek  

            aktivitas guru meliputi penyajian dan pembimbing.     
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Tabel 3.1 

                                       Aspek  aktivitas siswa                                                             

No Nama 

siswa 

Aktivitas siswa da 

lam kelompok 

 

Persiapan 

siswa 

Motivasi 

dan 

semangat 

intraksi anta 

sesama 

siswa 

Intraksi 

siswa 

Dengan guru 

       

       

       

                                                  

                                                  Tabel 3.2 

                                    Rentang Nilai lembar aktivitas siswa: 

No                   Aspek                Kriteria   skor 

1 Aktivitas siswa dalam kelompok .aktivitas 

.kadang-kadang aktif 

.kurang aktif 

.tidak aktif 

   4 

    3 

    2 

    1 

2 Partisipasi siswa .aktif saat Pratik 

.kadang-kadang aktif 

.kurang aktif 

.tidak aktif 

     4 

     3 

     2 

     1 

 

3 Motivasi dan semangat .perhatian 

.kadang-kadang perhatian 

.kurang perhatian 

.tidak perhatian 

   4 

   3 

    2 

    1 
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4 Intraksi antara sesame siswa .cakap 

.kadang-kadangcakap 

.kurang cakap. 

.tidak cakap 

    4 

     3 

     2 

     1 

5 Intraksi siswa dengan guru .cakap 

.kadang-kadang cakap 

.kurang cakap 

Tidak cakap 

     4 

     3 

     2 

     1 

 

 

5.2.Lembar Pengamatan Proses Pembelajaran 

       Pada tahap ini menggunakan satu lembar pengamatan yang digunakan untuk  

       Menilai tingkat atau kategori aktivitas siswa dalam mengikuti proses  

       Pembelajaran pada setiap siklus. Pengamatan ini dilalukan oleh guru 

       Peneliti pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung pada setiap siklus 

       Pembelajaran IPS Kelas v SD Setia budi telukbetung selatan dengan lembar  

       Pengamatan. 

5.3 Soal Test 

       Soal test berbentuk isian dengan jumlah soal sebanyak 20 butir. 

       Siswa  menjawab pertanyaan sesuai dengan materi pembelajaran 

       Yang telah dilaksanakan. 
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                                            Tabel 3,3 

                         Tolak Ukur Penilaian Pembelajaran IPS  

          ( Tokoh-tokoh Sejarah Pada masa Hindu,Budha,Islam ) 

No                     Nilai          Tingkat Kemampuan 

1 86 - 100 Baik sekali 

2 71 - 80 Baik 

3 56 - 70 Cukup 

4 41 - 55 Kurang 

5 0 - 40 Kurang sekali 

 

6.Tehnik Analisis Data. 

    Data yang telah diperoleh pada setiap tahapan tindakan penelitian dianalisis   

dengan menggunakan data kuatitatif,yaitu data yang berbentuk angka,dengan 

tujuan untuk mengetahui kecenderungan peningkatan aktivitas belajar peserta  

didik setiap aspek  penilaian. Data yang telah diperoleh pada setiap tahapan 

tindakam  penelitian dianalisis dengan menggunakan data kuantitatif  analisis 

data sejak awal pada setiap aspek penilaian, dengan membuat table distribusi 

kelompok nilaidengan menghitung  nilai rata-rata kelas dengan rumus sebagai 

berikut: 
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                                           Siswa. 

               Rata-Rata---------------------------------. 

                                               N 

Berdasarkan hasil rata-rata, tingkat keberhasilan peneliti dapat di tafsirkan. 

a.Penilaian hasil belajar peserta didik. 

   Nilai peserta didik diperoleh dengan persamaan: 

                            Skor penilaian ( SP) 

     NS--------------------------------------------------X 100. 

                           Skor maksimal ( SM ) 

    Keterangan. 

     NS  =  Nilai Skor. 

     SP  =  Skor mentah yang diperoleh peserta didik 

     SM  =  Skor maksimum idial dari test yang bersangkutan  

     100  =  Bilangan tetap 

b. Penilai Ketuntasan Belajar Peserta Didik. 

    Dalam penelitian ini terdapat dua ketagori  ketuntasan belajar yaitu Secara                                                   

individu dan klasikal.Ketuntasan belajar individu didapat dari KKM mata 

pelajaran yang ditetapkan oleh sekolah yaitu peserta didik tuntas dari 
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dalam belarjarnya  jika telah mendapatkan  nilai 60 sedangakan dibawah 60 

dinyatakan belum tuntas. Ketuntasan belajar secara klasikal yaitu mengukur 

tingkat keberhasilan ketuntasan belajar klasikal menggunakan persamaan: 

                                              Siswa tuntas (st) 

               NP  =  ---------------------------------------------X  100% 

                                            Seluruh siswa ( ss ) 

 Keterangan: 

                  NP  = Nilai presentase yang di carai atau diharapkan 

                   ST  = Jumlah peserta didik yang tuntas belajar 

                   SS  = Jumlah seluruh peserta didik dalam satu kelas. 

                  100% = Bilangan pengali tetap. 

7. Indikator Penilaian. 

    Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah adanya peningkatan aktivitas      

dan nilai mata pelajaran IPS di setiap siklusnya. Penilaian ini dinyatakan  

berhasil jika nilai 80% ( minimal 28 orang ) dari keseluruhan peserta didik 

mendapatkan nilai diatas atau sama dengan KKM yang ditentukan dan 

sebanyak  80% peserta didik ( 28 orang ) memenuhi Indikator aktivitas peserta 

didik dalam kegiatan belajar. 

  C.Prosudur Penelitian. 

      1. Perencanaa latihan ini menggunakan Penelitian Tindakan kelas ( Classroom 

action Resecearch ) dengan penekanan terhadap proses 
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           Pembelajaran IPS dikelas v SD Setia budi telukbetung selatan kota Bandar 

Lampung.  Peneliti tindakan kelas adalah peneliti yang dilakukan untuk 

menciptakan pembelajaran yang bermakna .Karakterstik  pembelajarannya. 

Menurut kajian secara untuh, holistiknya dan naturalistic oleh pendidikan  

peneliti dan pendidik  lain yang bekerja sama membantu peneliti 

mengobsevasi pelaksanaan proses pembelajaran. Peneliti tindakan kelas 

yang dipilih adalah bentuk penilitian refleksi diri atau sef-reflective 

Inquiri.Penelitian melalui refleksi diri yaitu pendidik mengumpulakan data 

dari praktiknya sendiri pendidik mencoba melihat kembali apa yang dikerja 

kannya. Apa dampak tindakannya bagi peserta didik dan pendidik harus 

memikirkan mengapa dampaknya itu timbul.Berdasarkan hasil renungannya 

itu kemudian ditemukan kelemahan dan  kekuatan tindakan yang dilakukan 

kemudian memperbaiki kelemaham, mengulangi dan menyempurnakan 

tindakan yang dianggap baik.Jadi data dikumpulkan dari praktik sendiri 

bukan dari sumber data lain.Data dikumpulkan dari pendidik yang terlibat 

dalam kegiatan penelitian ,pendidikan mempunyai fungsi ganda yaitu 

sebagai peneliti dan sebagai pendidik.Pendidikan bukan hanya sekedar 

pelaksana pembelajaran  tetapi juga berperan aktif mulai dari tahap 

perenanaan sampai tahap evaluasi dan melakukan refleksi terhadap tindakan 

yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan pada peserta didik secara klasikal, 

untuk meningkatkan mutu proses belajaran dan untuk mengatasi kelemahan 

pembelajaran. Yang telah dilakukan sebelumnya agar berubah menjadi 

pembelajaran yang berlangsung lebih eksplisit dan sistimatis.sebagai upaya 

memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran lebih professional, 

pendidikan memerlukan keberanian dan kepedulian terhadap kelemahan 

yang ada dalam implementasi Pelajaran yang  di  kelolah, Pendidikan juga 
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harus mampu merenung, berfikir merefleksikan semua kekurangan dalam 

proses pembelajaran untuk mengidentivikasi bagian-bagian yang masih 

lemah. 

         Pendidikan mempunyai peluang mengenali praktik pembelajaran yang 

dilakukan selama ini. Untuk memanfaatkan penelitian tindakan kelas 

sebagai sarana perbaikan proses pembelajaran, dimulai segera mungkin 

seteh ditemukan adanya permasalahan dalam proses pembelajaran. 

   Classtoom Action Research sebagai bentuk penelitian yang bersifat reflektip 

dengan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk memberbaiki atau 

meningkatkan proses belajar dan pembelajaran secara aktif, professional dan 

merupakan penelitihan yang menggabungkan antara tindakan dengan 

prosudur ilmiah untuk memahami sambil ikut serta dalam proses perbaikan. 

Penelitihan tindakan kelas lebih ditunjukan pada proses dari pada hasil 

artinya bahwa banyak data yang diperoleh dari tindakan dari pada hasil, 

seperti pada peneliti lainya. Oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan 

melalui kegiatan yang dimulai dari rencanaan (plening ) dilanjutkan dengan 

pelaksanaan tindakan ( acting ) ,pengamatam ( observasi ) dan refleksi yang 

di dasari pada hasil pengamatan tindakan berikutnya (replanning ) untuk 

memperbaiki tindakan sebelumnya. 
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Indicator                                  Indikator belum tercapai 

Tercapai    

               

Bagan 2. Siklus Pelaksanaan penelitian Tindakan Kelas  

PRA PENELITIAN 

 Menentukan permasalahan 

 Mengumpulkan data awal 

PERENCANAAN 

 TINDAKAN 

PELAKSANAAN 

OBSERVASI REFLEKSI  

PELAKSANAAN  
PERENCANAAN 

TINDAKAN 

OBSERVASI REFLEKSI SIKLUS 1 

SIKLUS 2 

SELESAI  
Dilanjutkan ke siklus dengan 

memperbaiki skenario pembelajaran 
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 Kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencana adalah : 

a. Menyusun RPP sesuai dengan materi yang direncanakan 

b. Menyusun lembar kerja pengamatan untuk mempelajari IPS dengan 

menerapkan model Student Team Achievemen Divisions ( STAD) aktivitas 

pendidikan dalam kelas. 

c. Menyiapkan bahan pembelajaran IPS tentang tokoh –tokoh penting yang 

berperan dalam peristiwa sejarah pada masa Hindu, Budha,  Islam. 

 

2.Pelaksanaan Tindakan. 

    Proses tindakan langsung di pada jam pelajaran IPS, peserta didik yang dilibat 

kan dalam penelitian ini adalah siswa kelas V  dalam dua kali pertemuan ( 4 X 

35 Menit ) dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1). Kegiatan awal. 

a. Pendidik mengkondisikan kelas 

b. Pendidikan menginformasikan tujuan pembelajaran 

c. Pendidikan mengadakan apersepsi dalam bertanya jawab kepada 

peserta yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari. 

2).  Kegitan Inti 

a. Pendidikan menceritakan  tokoh-tokoh penting yang berperan dalam 

peristiwa sejarah tokoh-tokoh masa Hindo,Budha,Islam di Indonesia. 

b. Peserta didik bertanya jawab tentang tokoh-tokoh penting yang berpe             

ran dalam peristiwa sejarah. 
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c. Pendidik menceritakan tentang tokoh-tokoh sejarah masa Hindu Budha 

dan Islam di Indonesia. 

 3). Kegiatan akhir: 

                  Pendidikan dan peserta didik melalukan refleksi setelah memlaksana 

kan proser pembelajaran untuk dijadikan bahan perencanaan tindakan  

berikutnya. 

 

 3. Observasi 

    Obsevasi dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan tindakan baik 

terhadap peserta didik dan pendidik dengan menggunakan intrumen yang telah 

disiapkan. Observasi dilakukan secara kolaborasi bersama teman sejawat 

dengan menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan. Pengamatan di 

fokuskan pada proses pembelajaran menggunakan ( Student team Achievemen 

Divisions (STAD) yang dilakukan oleh peserta didik dalam Proses 

pembelajaran. 

  

4). Refleksi. 

     Refleksi dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik 

maupun pendidikan sebagai peneliti.Setelah data diperoleh dari uji coba model 

Student Team Achievemen Divisions ( STAD), untuk menemukan tokoh-tokoh 

yang berperan dalam peristiwa sejarah masa Hindu Budha Islam di 

Indonesia.Maka penelitian melakukan diskusi dengan teman sejawat tentang 

data yang didapat.Diskusi meliputi keberhasilan, kegagalan, dan hambatan 
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yang di jumpai pada saat melakukan tindakan. Data-data yang diperolah 

dipilih yang benar-benar dibutuhkan dan dapat di jadikan ajuan dalam 

penyusunan, laporan hasil penelitian. Setelah mendapatkan gambaran tentang 

permasalahan dan hambatan yang dijumpai,maka langkah-lankah selanjutnya 

penelitian menyusun  kembali rencana kegiatan pembelajaran yang mengaju 

pada kekurangan, sehinga memperoleh hasil lebih baik pada siklus berikutnya. 

 

5).  Rekomendasi. 

     Pada rekomendasi diharapkan observasi, hal ini kepala sekolah ataupun  teman 

sejawat yang mendamping penelitian dalam melaksanakan semua proses 

penelitian, memberikan masukan ( rekomendasi) yang akan dapat di gunakan 

oleh peneliti untuk dijadikan pertimbangan dalam melakukan siklus yang 

selanjutnya ataupun  dalam langkah menarik kesimpulan dalam proses 

penelitian yang dilakukan dalam peneliti. Dengan  adanya rekomendasi ini, 

diharapkan peneliti dapat melakukan perbaikan jika memang dalam langkah 

awal peneliti  melakukan hal-hal yang diangap kurang baik dan dapat 

meningkatkan hal-hal positif yang menjang langsung proses peneliti, sehingga 

dapat menghasilkan sesuatu seperti yang diharapkan oleh semua pihak, baik 

peneliti,observasi, peserta didik  dan juga sekolah. 
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D.   Pelaksanaan  Tindakan. 

1. Siklus 1. 

1.1 Tahap Perencana 

a. Identifikasi permasalahan dapat kondisi awal melalui pengamatan  

wawancara dan dukumentasi. Sedangkan identifikasi permasalahan pada 

kondisi setelah pelaksanaan tindakan pada siklus 1 dan 2 menggunakan 

lembar pengamat dan penilaian. 

b. Mempersiapkan Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

c. Membuat Skaenario pembelajaran Cooperative Learning. 

d. Membuat lembarkerja peserta didik  yang digunakan  dalam kegiatan 

e. Mempersiapkan alat dan midia pembelajaran yang diperlukan. 

f. Mempersiapkan lembar pengamatan yang diperlukan. 

    1.2       Tahap Pelaksanaan 

               a.  Fase Eksplorasi 

1) Mempelihatkan konsep-konsep pokok  mengajukan pertanyaan. 

2) Menampung semua jawaban peserta didik, ditulis dipapan tulis. 

3) Pendidikan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

memper baiki rumusan yang tidak sesuai dengan jawaban 

semula.              

                  b. Fase Elaborasi 

1) Memperkenalkan atau memperjelaskan pokok-pokok materi. 

2) Membinbing peserta didik untuk meluruskan kembali 

pengetahuan. 
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3) Mengarahkan dan membimbing peserta didik untuk berdiskusi 

sekelompok dalam melalukan perbaikan. 

                   c. Fase  klarifikasi 

1) Memberi kesempatan kepada kelompok untuk melamporkan 

hasil Diskusi. 

2) Guru memberikan kesempatan kepada siswa merumuskan 

reko mendasi,memberikan tugas kepada siswa membuat 

tulisan. 

1.3  Pengamatan dan Penilaian 

       Pada tahap ini menggunakan satu lembar pengamatan yang digunakan untuk 

menilai tingkat atau atau ketegori aktivitas siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran dalam setiap siklus. Pengamatan ini dilakukan oleh guru ( 

peneliti) pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung pada tiap siklus 

pembelajaran IPS kelas V di sd Setia budi Telukbetung selatan dengan fomat 

lembar pengamatan. 

 1.4 Refleksi 

       Refleksi merupakan tindakan mengevaluasi hasil yang diperoleh dari hasil 

pengamatan dan penilaian. Yang dapat diperoleh dari hasil pengamatan dan 

penilaian.Yang dapat diperoleh dari hasil refleksi adalah aktivitas belajar 

siswa yang meliputi : 
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1. Jumlah siswa yang aktif 

2. Presentase siswa yang aktif ,Presentase siswa aktif kemudian dijadika 

acuan dalam manemukan Indikator keberhasilan dan menentukan apakah 

penilaian akan dilanjutkan pada siklus berikutnya atau tidak. 

  2. Siklus II 

  2.1 Tahap perencananaan 

a. Mempersiapkan Rencana pelaksaan pembelajaran (RPP). 

b. Membuat scenario pembelajaran cooperative learning. 

c. Membuat lembar kerja siswa yang di gunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

d. Mempersiapkan alat dan midia pembelajaran yang diperluka. 

e. Mempersiapkan lembar pengamatan yang diperluka. 

2.2  Tahap pelaksana 

a. Kegiatan awal (Eksplorasi) 

1) Membetuk enam kelompok yang anggotanya masing-masing lima   

         atau enam siswa secara hetrogen. 

2) Menjelaskan kepada siswa tentang kerja sama dalam ke lompok. 

3) Menjelaskan beberapa aturan kelompok yang harus diterapkan. 

b.  Inti pembelajaran ( Elaborasi) 

1) Menyajikan atau mempresentasikan materi bahasa yang   mudah 

dimengerti siswa. 

2) Memberikan tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh 

anggota kelompok. 

3) Membimbing setiap anggota kelompok dalam mempelajari dan 

mendiskusikan materi pembelajaran. 
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4) Mengarahkan siswa saling membantu atau anggota mengalami   

         kesulitan. 

5) Mengarahkan siswa yang mengalami kesulitan untuk bertanya  

         pada teman sekelompok sebelum bertanya kepada guru. 

c.  Penutup pembelajaran ( konfirmasi ) 

1) Memberi penghargaan kepada kelompok yang skornya rata rata 

melebihi kriteria tertentu. 

2) Guru memberi evaluasi kepada semua siswa.                 

 

2.3 Pengamatan dan Penilaian 

       Pada tahap ini mengunakan satu lembar pemgamatan yang digunakan 

untuk menilai tingkat atau katagori aktivitas siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran dalam setiap siklus. Pengamatan ini dilakukan oleh guru 

peneliti saat proses pembelajaran sedang pada setiap siklus pembelajaran 

IPS kelas V di SD Setia Budi Telukbetung selatan kota Bandarlampung 

format lembar Pengamat. 

  2.4 Refleksi 

        Refleksi merupakan tindakan mengevaluasi hasil yang diperoleh dari hasil 

pengamatan dan penilaian yang dapat diperoleh dari hasil refleksi adalah 

aktivitas belajar siswa yang meliputi: 

1. Jumlah siswa yang aktif. 

2. Prensentase siswa yang aktif. 

Presentase siswa aktif kemudian di jadikan acuan dalam menentukan  

indikator  keberhasilan dalam penilaian ini diperencanakan  dua siklus. 


