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BAB III
METODE PENELITIAN

Jenis dan Desain Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) atau classroom based action research yang di prakarsai oleh Lawrence Stenhouse di united kingdom (UK). Arikunto mendefinisikan “PTK sebagai suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama”. Suharsimi Arikunto, penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi aksara, 2009), h.3.
David Kember dalam Rosma Hartiny menyatakan “penelitian tindakan adalah metode penelitian yang menekankan pada praktik sosial, bertujuan kearah peningkatan, sebuah proses siklus, diikuti oleh penemuan yang sistematis, sebuah reflektif, bersifat partisipatif, dan ditentukan oleh pelaksana. Rosma Hartiny,Model Penelitian Tindakan Kelas,(Yogyakarta: Teras, 2010), h.58.
Bentuk PTK  dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan administrasi sosial eksperimental yang mana peneliti yang menyusun perencanaan, melakukan tindakan dan refleksi terhadap praktek pembelajaran sendiri dalam kelas. Rochiati Wiratmadja, Metodologi Penelitian Tindakan Kelas,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h.12.
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Penelitian diartikan sebagai kegiatan mencermati suatu obyek, menggunakan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu dari suatu hal yang menarik minat dan penting bagi penelitian. Zainal Aqib, Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: Yrama Widya, 2009), h.12. 
Tindakan diartikan sebagai suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu, dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan untuk siswa-siswi. Rido Kurnianto, Penelitian Tindakan Kelas, (Surabaya: Lapis-PGMI, 2009), h.9.
Menurut Susilo Penelitian Tindakan Kelas adalah salah satu penelitian yang dapat dilaksanakan guru sebagai alternatif pilihan untuk menemukan cara dalam rangka meningkatkan mutu atau kualitas proses pembelajaran di sekolah. Melalui penelitian tindakan kelas diharapkan guru dapat mengatasi berbagai masalah yang secara nyata muncul dalam proses pembelajaran dikelas. Susilo, Penelitian Tindakan Kelas, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007) ,h.26.

Dalam penelitian tindakan ini, penelitian dilakukan oleh guru di kelas atau disekolah tempat mengajar, dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan praktik dan proses dalam pembelajaran. Dalam PTK, guru dapat melakukan penelitian sendiri terhadap proses pembelajaran dikelas atau juga secara kolaboratif bekerja sama dengan guru dan peneliti lain.Ibid…, h.16. 
Penelitian tindakan kelas memiliki beberapa karakteristik, menurut Zaenal Aqib karakteristik PTK meliputi: Zainal Aqib, Penelitian…, h.16.
	Didasarkan pada masalah yang dihadapi guru dalam intruksional

Adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya
Peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi
Bertujuan memperbaiki atau meningkatkan kualitas praktik intruksional
Dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus 
Dalam sebuah penelitian yang dilakukan pastilah memiliki tujuan, termasuk penelitian tindakan kelas (PTK). Sehubungan dengan itu tujuan secara umum dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk:
	Memperbaiki dan meningkatkan kondisi serta kualitas pembelajaran dikelas

Meningkatkan layanan professional dalam konteks pembelajaran dikelas
Memberikan kesempatan kepada guru untuk melakukan tindakan dalam pembelajaran yang direncanakan dikelas
Memberikan kesempatan kepada guru untuk melakukan pengkajian terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan. E.Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h.155.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode PTK Kemmis & Mc.Taggart yang dalam alur penelitiannya yakni meliputi langkah-langkah: Zainal Aqib, Penelitian…, h.22.
	Perencanaan (plan)

Malaksanakan tindakan (act)
Melaksanakan pengamatan (observe)
	Mengadakan refleksi / analisis (reflekstion)
Model yang dikembangkan oleh Stephen Kemmis dan Robbin Mc Tanggart tampak masih begitu dekat dengan model yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin. Dikatakan demikian, karena didalam satu siklus atau putaran terdiri dari empat komponen seperti halnya yang dilaksanakan oleh Kurt Lewin.  Ibid…, h.22. Hanya saja, sesudah satu siklus selesai diimplementasikan, khususnya sesudah adanya refleksi kemudian diikuti adanya perencanaan ulang (replanning) atau revisi terhadap implementasi siklus sebelumnya. Perenacaan ulang tersebut dilaksanakan dalam bentuk siklus tersendiri. Rosma Hartiny, Model Penelitian…, h.64. 
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Gambar 3.1 Model Spiral dari Kemmis dan Taggart(1998). Rochiati Wiratmadja, Metodologi…, h.66.	



Kehadiran Peneliti
Sesuai dengan jenis penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya maka kehadiran peneliti dilapangan mutlak dilakukan. Peneliti bertindak sebagai instrument kunci berarti bahwa peneliti adalah sebagai pengamat dan pewawancara. Sebagai pengamat, peneliti mengamati aktifitas yang terjadi selama pembelajaran. Hal – hal yang menjadi pokok pengamatan adalah aktifitas selama pembelajaran yaitu bentuk interaksi guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa. Pelaksanaan pengamatan akan dibantu oleh guru MI Assyafi’iyah Pikatan Wonodadi Blitar. Sedangkan sebagai pewawancara peneliti bertindak sebagai pewawancara terhadap subyek peneliti.
Sebagai pemberi tindakan, peneliti bertindak sebagi pengajar yang membuat rancangan pembelajaran dan menyampaikan bahan ajar selama kegiatan belangsung, disamping itu peneliti juga bertindak sebagai pengumpul dan penganalisis data serta sebagai pelapor hasil penelitian.

Subyek dan Obyek Penelitian
Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V MI Assyafi’iyah Pikatan Wonodadi Blitar tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 16 siswa. Adapun dasar pemilihan subyek penelitian adalah karena berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru, pembelajaran IPA di MI ini masih berpusat pada guru, siswa kurang mendapat  pengalaman mengkontruksikan sendiri pengetahuan mereka, motivasi belajar masih rendah sehingga hasil belajar ipa menjadi rendah. Dengan kondisi seperti ini peneliti berkeyakinan untuk dapat memotivasi dan meningkatkan hasil belajar IPA kelas V. Obyek penelitian ini adalah keseluruhan proses pembelajaran pada mata pelajaran IPA tentang bumi dan alam semesta dengan metode pembelajaran inquiry.

Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di MI Assyafi’iyah Pikatan di Desa Pikatan RT.04 RW.05 Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.
	Waktu Penelitian

	Penelitian Tindakan Kelas dirancang pada kurun waktu  bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2012.

Persiapan penelitian dilakukan sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Juni 2012. Pelaksanaan tindakan dilaksanakan pada pertengahan bulan  sampai dengan bulan Juni. Pertemuan dilakukan 2 kali dalam 1 minggu, setiap pertemuan 2x35 menit untuk mata pelajaran IPA.

Data dan Sumber Data
Adapun data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
 Hasil tes peserta didik, hasil pekerjaan yang diberikan peneliti, tes diberikan pada awal sebelum tindakan dan tes setelah adanya tindakan penelitian.
Hasil wawancara, wawancara antara peneliti dengan peserta didik,  kepala sekolah, dan guru 
	Hasil observasi, yang diperoleh dari pengamatan teman sejawat atau guru kelas 
Sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang menjadi subjek penelitian yaitu kelas V Mi Assyafi’iyah Pikatan yang berjumlah 16 anak.  Peserta didik yang diambil sebagai subjek wawancara adalah sebanyak 3 peserta didik. Diantaranya peserta didik yang berkemampuan rendah, peserta didik yang berkemampuan sedang, dan peserta didik yang berkemampuan tinggi. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa subyek yang diambil dalam penelitian sudah mewakili dari semua subyek yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data-data yang penulis perlukan dalam penelitian serta untuk mendapat data-data yang relevan dengan penelitian maka diperlukan cara yang tepat bagaimana cara memperoleh data. Cara memperoleh data ini dikenal sebagai metode pengumpulan data.224Suharsimi Arikunto, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), h.104.4 Karena tanpa adanya metode yang tepat tentu tidak akan dapat dihasilkan penelitian yang valid.
Prosedur pengumpulan data yang dilakukan, berdasarkan bentuk data yang akan diperoleh yaitu tes, wawancara, observasi dan catatan lapangan untuk memperoleh data yang lebih spesifik. S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 2003), hal. 34.
	Tes adalah alat ukur yang diberikan kepada individu untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang diharapkan baik secara tertulis atau secara lisan atau perbuatan (tes tulis, lisan dan tindakan). Nana sudjana dan Ibrahim, penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: sinar Baru Algensindo, 2007), h.100.

Tes dilakukan pada awal pelaksanaan tindakan (pretest) dan pada akhir pelaksanaan tindakan  (post tes). Tes awal diberikan pada kegiatan awal sebelum tindakan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui subyek penelitian dalam mengumpulkan informasi tentang prestasi siswa. Biasanya bentuk tesnya berupa uraian. Sedangkan tes yang dilakukan pada akhir tindakan ini untuk melihat dan mengetahui peningkatan prestasi siswa dalam pembelajaran IPA. 
	Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan  itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Lexy j Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Raja Grafindo Persada,2007), h.186. Wawancara digunakan untuk melengkapi observasi, kepada siswa digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap prestasi belajar siswa.

	Observasi

Teknik observasi digunakan untuk menggali data sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar. Muhammad Tholchah Hasan, et.all, Metodologi penelitian kualitatif, (Surabaya: Visipress, 2003), h.121. Observasi dilakukan untuk mengamati segala aktifitas siswa selama kegiatan pembelajaran dikelas. Observasi dimaksudkan untuk mengetahui adanya kesesuaian antara perencanaan dan tindakan. Jenis observasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasi terstruktur, menurut Burhan Bungin yang disebut sebagai observasi terstruktur adalah Penelitian telah mengetahui aspek atau aktivitas, karena pada pengamatan peneliti telah terlebih dulu mempersiapkan materi pengamatan dan instrument yang akan digunakan. Burhan Bungin , Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial lainya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2008), h.143. Jadi peneliti menyiapkan sebuah lembar observasi yang didalamnya mencangkup hal-hal yang akan diteliti.
	Catatan Lapangan

Catatan lapangan pada penelitian kualitatif mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam mengumpulakan data di lapangan. Catatan lapangan menurut Bogdan dan Bikle dalam Moleong “adalah tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif”. Lexy j Moleong, Metodologi…, h.209. Catatan lapangan ini dilakukan setiap kali selesai mengadakan pengamatan.

Teknik Analisis Data
Analisis data adalah upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk merangkum  secara akurat data yang telah dikumpulkan  dalam bentuk yang dapat dipercaya dan benar. IGAK Wardhani dan Kuswaya Wihardit, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), hal 5.19. Teknik analisis data dapat didefinisikan sebagai proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, hasil observasi, hasil catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Lexy j Moleong, Metodologi…, hal. 8.
Miles dan Huberman dalam bukunya Sugiyono mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan kesimpulan / verifikasi data (conclusion drawing/verification) Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 246..
	Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Ibid., hal. 247.  Proses ini berlangsung secara terus meneru selama proses penelitian berlangsung.
Reduksi data dilakukan dengan menggunakan cara pemilihan, pemusatan perhatian pada pesederhanaan dan transformasi data yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan.  Suharsimi Arikunto, penelitian…, h.131. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang jelas dari data tersebut, sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.
Data-data yang direduksi adalah tes yang berkaitan dengan materi bumi dan alam sekitar, wawancara dengan peserta didik, kepala sekolah, dan guru ipa kelas V Mi Assyafi’iyah Pikatan. Observasi tentang keaktifan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran di kelas, dan catatan lapangan yang dilakukan oleh peneliti, dan guru kelas V Mi Assyafi’iyah Pikatan mengenai hal-hal atau data-data yang mendukung peneliti dalam melakukan penelitian. 
	Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam rangka mengorganisasikan hasil reduksi dengan cara menyusun secara narasi sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi, sehingga dapat memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang sudah terorganisir ini dideskripsikan sehingga bermakna baik dalam bentuk narasi, grafis maupun tabel. Lexy, Moleong, Metodologi Penelitian…, hal. 249.
Informasi yang dimaksud adalah uraian proses kegiatan pembelajaran, keaktifan peserta didik pada saat  kegiatan pembelajaran yang diperoleh dari hasil observasi, prestasi belajar  yang diperoleh dari hasil tes, data tentang sekolah dari hasil dokumentasi, serta informasi lain yang diperoleh dari catatan lapangan dan wawancara.
	Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Setelah data yang berasal dari lapangan dianalisis, langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah melaporkan hasil penelitian atau penarikan kesimpulan. Selanjutnya dilakukan kegiatan verifikasi yaitu kegiatan mencari validitas kesimpulan dan kecocokan makna-makna yang muncul dari data. 
Untuk mengetahui peningkatan  hasil belajar siswa dengan menerapkan metode inquiry maka data yang diperlukan berupa data hasil belajar diperoleh dari hasil belajar / nilai tes. Hasil belajar dianalisis dengan teknik analisis hasil evaluasi untuk mengetahui ketuntasan belajar dengan cara menganalisis data hasil tes dengan kriteria ketuntasan belajar, prosentase hasil belajar yang diperoleh peserta didik tersebut kemudian dibandingkan dengan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) yang telah ditentukan. Seorang peserta didik disebut tuntas belajar jika telah mencapai skor 70 keatas, untuk menghitung hasil belajar dengan membandingkan jumlah nilai  yang diperoleh peserta didik dengan jumlah skor maksimum kemudian dikalikan 100% atau digunakan rumus Percentages Correction sebagai berikut:  Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 112.
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Keterangan:
S: Niali yang dicari/diharapkan
R: jumlah skor dari item/soal yang dijawab benar
N: skor maksimal ideal dari tes tersebut
Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik pada penelitian ini yakni dengan membandingkan persentase ketuntasan belajar dalam penerapan metode inquiry pada pembelajaran ipa pada siklus I dan siklus II. Sedangkan persentase ketuntasan belajar dihitung dengan cara membandingkan jumlah peserta didik yang tuntas dengan jumlah peserta didik secara keseluruhan (peserta didik maksimal) kemudian dikalikan 100%
Prosentase ketuntasan : Pfile_3.png
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Dari skor yang diperoleh dapat dibuat acuan tentang ketuntasan belajar peserta didik sebagai berikut :
	Ketuntasan Perorangan

Seorang peserta didik dikatakan berhasil jika nilai yang diperoleh mampu mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal)  yaitu 70.
	Ketuntasan Kelompok

Kelompok atau kelas dikatakan telah berhasil jika paling sedikit 75% dari jumlah seluruh peserta didik di kelas yang nilainya di atas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal).
Jika 75% atau lebih dari jumlah peserta didik telah menguasai materi maka pembelajaran yang dilaksanakan dapat dikatakan berhasil. Tetapi jika kemampuan belajar peserta didik kurang dari 75% dari jumlah peserta didik maka pembelajaran yang dilaksanakan belum berhasil.

Indikator Keberhasilan
Kriteria keberhasilan tindakan ini akan dilihat dari : a) indikator proses dan b) indikator hasil belajar. Indikator proses yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah jika ketuntasan belajar siswa terhadap materi mencapai 75% (berkriteria cukup). 
	Mulyasa mengatakan Pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas  dari segi proses apabila seluruh siswa atau setidak – tidaknya sebagian besar (75%) peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik , mental maupun sosial dalam proses pembelajaran disamping itu menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat yang besar dan rasa percaya pada diri sendiri.  sedangkan dari segi hasil dikatakan berhasil dan berkualitas apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada siswa atau setidaknya sebagian besar (75%). Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep Karakteristik dan Implementasi, (Bandung:  Remaja Rosda Karya, 2003), h.101.
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 x 100%
Indikator hasil belajar dari penelitian ini adalah 75% dari siswa yang telah mencapai nilai minimal 70. Penempatan nilai 70 berdasarkan atas hasil diskusi dengan guru kelas V dan kepala sekolah serta dengan teman sejawat berdasarkan tingkat kecerdasan siswa dan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimun) yang digunakan MI tersebut. Sedangkan indikator terhadap hasil belajar siswa menduduki kategori baik atau sangat baik/minimal 75% dari data yang diperoleh.

Pengecekan Keabsahan Temuan
Untuk mengecek keabsahan data pada penelitian ini digunakan ketekunan/keajegan pengamatan, teknik intelegensi, diskusi dengan teman sejawat dan guru mata pelajaran IPA.
	Ketekunan/keajegan pengamatan

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interprestasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konsisten atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang dapat diperoleh. Lexy. Moleong, Metodologi Penelitian…, hal. 329. Ketekunan pengamat menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan dari pada hal-hal tersebut secara rinci. Ibid., hal. 329.
	Triangulasi 

Triangulasi merupakan proses memastikan sesuatu dari berbagai sudut pandang. Basrowi dan Suwandi, Prosedur Penelitian Tindakan Kelas, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hal. 123. Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah membandingkan hasil tes peserta didik, hasil wawancara, dan hasil observasi. Triangulasi lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, seperti bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk penggunaan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Teknik triangulasi lebih mengutamakan efektifitas proses dan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, triangulasi dapat dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik. Burhan Bungin, Analisi Data Kualitatif…, hal. 203. Dengan triangulasi ini, penulis mampu menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu cara pandang, sehingga keberadaan data lebih bisa diterima.
	Diskusi dengan teman sejawat 

Adalah mendiskusikan proses dan hasil penelitian dengan guru mata pelajaran ipa  atau teman mahasiswa yang telah mengadakan penelitian tindakan kelas. Hal ini dilakukan dengan harapan peneliti mendapatkan masukan-masukan baik dari metodologi maupun konteks penelitian disamping itu peneliti juga senantiasa berdiskusi dengan teman pengamat yang ikut terlibat dalam pengumpuulan data untuk merumuskan kegiatan pemberian tindakan selanjutnya.
Selain itu, teknik diskusi dengan teman sejawat mengandung beberapa maksud diantaranya: untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran, memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti. Lexy j Moleong, Metodologi Penelitian…, hal. 333. 

Prosedur Penelitian
Tahap yang dilakukan penelitian dalam penelitian ini adalah 1. Tahap Pratindakan  2. Tahap Pelaksanaan Tindakan  (a. Tahap Perencanaan  b. Tahap Pelaksanaan Tindakan  c. Tahap Observasi dan  d. Tahap Refleksi). Trianto, Panduan Lengkap Penelitian Tindakan Kelas teori dan praktik, (Surabaya: Prestasi Pustaka, 2010), hal. 30.

Tahap Pratindakan:
Pada tahap ini dilakukan kegiatan yang meliputi :
	Observasi awal ke MI Assyafi’iyah Pikatan

Melakukan wawancara dengan kepala sekolah Mi Assyafi’iyah
2. Wawancara dengan Guru bidang study IPA yang mengajar kelas V MI Assafi’iyah Pikatan 
3. Melakukan observasi pelaksanaan pembelajaran dikelas untuk mengatahui situasi pembelajaran yang sesungguhnya, terutama yang menyangkut aktifitas yang dilakukan siswa  
4. Melakukan observasi terhadap sarana dan prasarana yang ada di sekolah.
	Tahap Pelaksanaan Tindakan

	Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan tindakan dalam penelitian ini dilakukan mengikuti alur tindakan yang meliputi kegiatan Rencan Penelitian 
	membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat tujuan pembelaajaran. 

Menyusun desain pembelajaran. 
Menyiapkan bahan/alat peraga yang berkaitan dengan materi. 
Menyusun instrument pengumpulan data berupa lembar observasi guru/peneliti, lembar observasi siswa, pedoman wawancara, dan format catatan lapangan 
Mengkoordinasikan program kerja dalam pelaksanaan tindakan dengan teman sejawat.
	Tahap Pelaksanaan Tindakan

Tahap ini merupakan langkah pelaksanaan rencana yang telah disusun peneliti bersama teman sejawat. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini sebagai berikut: (1) Guru/peneliti melakukan tindakan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajarana (RPP) yang telah dibuat. (2) Guru/peneliti dan teman sejawat mengadakan observasi/pengamatan dengan menggunakan lembar observasi peneliti, lembar observasi siswa, pedoman wawancara, format catatan lapangan dan melakukan refleksi terhadap tindakan melalui diskusi. Dalam peneletian tindakan kelas ini penyusunan perencanaan pelaksanaan tindakan pembelajaran dibagi atas 2 pertemuan pada tiap siklus.  
	Tahap Observasi

Semua hasil pengamatan direkam dalam lembar observasi, lalu data pengamatan diolah dan refleksikan. Hasil pengamatan dimanfaatkan untuk perbaikan  tindakan selanjutnya. Dalam kegiatan ini Peneliti berusaha mengenali, merekam dan mendokumentasikan semua indikator dari proses dan hasil penelitian yang terjadi, baik yang diakibatkan oleh tindakan terencana maupun dampak tindakan pembelajaran Mata pelajaran ipa. Hal-hal yang perlu diamati meliputi: (1) perencanaan pembelajaran yang telah direncanakan peneliti/guru  (2) pelaksanaan proses belajar mengajar (3) motivasi, sikap siswa dalam proses belajar (4) hasil pembelajaran berupa kemampuan siswa.
	Tahap Refleksi

Refleksi yang dilakukan pada saat ini adalah:
	Menganalisa hasil pekerjaan siswa

Menganalisa hasil wawancara
	Menganalisa lembar observasi siswa
Menganalisa lembar observasi peneliti/guru
Hasil analisis tersebut, peneliti melakukan refleksi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan apakah kriteria yang telah di tetapkan tercapai atau belum. Jika belum berhasil maka peneliti mengulang siklus tindakan dengan memperbaiki kinerja pembelajaran pada tindakan berikutnya sampai berhasil sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 


