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KEGIATAN ILMIAH
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN
PENDIDIKAN FISIKA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
OKTOBER  2015

LOMBA PENELITIAN TINDAKAN KELAS
(LPTK)

Rasional
	Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika FMIPA Universitas Pendidkan Ganesha (UNDIKSHA) yang mengemban tugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, telah menetapkan visi, misi, dan tujuan yang jelas dan operasional.
Visi: “Mewujudkan organisasi yang unggul dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berbudaya dan kearifan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945”.
	Untuk merealisasikan visi tersebut, salah satu misinya adalah “memfasilitasi kreativitas para guru dalam kegiatan penelitian, khususnya penelitian tindakan kelas (PTK)”. Salah satu tujuannya adalah “mendukung dan memberikan penghargaan bagi gagasan kreatif dalam melakukan PTK bagi guru-guru TK, SD, SMP, SMA, maupun guru-guru SMK atau yang sederajat”. Oleh sebab itu, kegiatan-kegiatan ilmiah yang mendukung tumbuh kembangnya budaya meneliti unggul bagi para guru di sekolah sangat perlu untuk dilakukan secara berkesinambungan.
	Berdasarkan rasional tersebut dan dalam rangka menyambut HUT  yang ke-51 HMJ Pendidikan Fisika			      	HMJ Pendidikan Fisika			      	 HMJ Pendidikan Fisika


pada bulan Oktober 2015, Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika UNDIKSHA akan mengadakan kegiatan Lomba Penelitian Tindakan Kelas (LPTK). Kegiatan LPTK bagi para Guru termasuk dalam komponen prestasi Akademik yang sangat bermanfaat dalam usul kenaikan pangkat bagi guru yang mengikuti kegiatan ini.
Tujuan
Memberikan motivasi kepada para peneliti, khususnya guru agar memiliki kebiasaan meneliti dalam praktek-praktek pembelajaran sehari-hari;
Menemukenali pra-peneliti khususnya guru-guru di sekolah yang memiliki kemampuan meneliti unggul di bidangnya masing-masing;
	Memberikan insentif sepantasnya kepada peneliti (guru) yang memiliki hasil penelitian dan kemampuan menjelaskan penelitian dengan kriteria unggul.
Fasilitas
Kepada para peserta LPTK akan diberikan piagam penghargaan tingkat provinsi. Untuk peserta di atas 30 orang, 15 orang peneliti unggul akan diundang untuk mempresentasikan hasil penelitiannya dalam forum seminar, dan kepada yang bersangkutan akan diberikan piagam sebagai penyaji makalah seminar. Kepada 4 peneliti yang paling unggul disediakan uang pembinaan, piala penghargaan dan sertifikat juara lomba penelitian. Fasilitas untuk peserta yang belum unggul adalah 1 lembar piagam pelatihan tingkat provinsi pola 30 jam, bagi 15 peneliti unggul adalah 1 lembar piagam pelatihan tingkat provinsi pola 30 jam dan 1 lembar piagam sebagai penyaji makalah seminar tingkat provinsi, dan bagi 4 peneliti paling unggul adalah 1 lembar piagam sebagai peserta pelatihan tingkat provinsi pola 30 jam, 1 lembar piagam sebagai penyaji makalah seminar tingkat provinsi, 1 lembar piagam sebagai pemegang juara, piala penghargaan dan sejumlah uang pembinaan. Di samping itu, bagi 15 orang peneliti unggul dan peserta seminar akan disediakan konsumsi selama proses presentasi.
Peserta
Peserta LPTK diutamakan bagi para guru SD, SMP, SMA, SMK, dan guru-guru lembaga lainnya.
Kontribusi Peserta
Peserta LPTK dikenakan iuran sebesar Rp 400.000. Biaya tersebut digunakan untuk biaya administrasi, honor juri instatik, honor juri indinamik, konsumsi seminar selama satu hari, pembuatan piagam,serta pembuatan piala dan uang pembinaan 4 orang peneliti terunggul.
Kriteria LPTK
Hasil PTK yang boleh didaftarkan sebagai bahan lomba adalah hasil PTK 2015 yang pelaksanaannya antara Januari s.d Agustus 2015. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah (1) hasil PTK belum pernah diikutkan dalam lomba karya ilmiah yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan kepala sekolah, (2) ada lembar pengesahan yang ditanda tangani oleh guru dan diketahui oleh kepala sekolah, (3) bidang garapan PTK sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, (4) laporan PTK ditulis dalam kertas A4 dengan huruf Time New Roman/Arial/ Tahoma font 12, dikumpulkan 3 rangkap, (5) hasil PTK dijilid dengan cover warna hijau, (6) membayar uang pendaftaran sebesar Rp 400.000,-, (7) melampirkan surat keterangan kepala sekolah bahwa hasil PTK tersebut belum pernah dilombakan dalam lomba ilmiah guru.


Jadwal 
Februari  s.d Maret 2015

1 Juni s.d 3 September  2015


10-20 Sept 2015
21 Sept s.d 1Okt 2015
30 Sept  2015

2 Okt 2015

Kegiatan
Sosialisasi ke sekolah-sekolah


Pendaftaran dengan melampirkan 
proposal PTK 1 (satu) rangkap dan 
laporan PTK 3 (tiga) rangkap yang 
dijilid warna hijau
Evaluasi instatik untuk menentukan 15 finalis
Pemberitahuan 15 Finalis lewat telpon dan jadwal presentasi defenitif
Evaluasi indinamik 15 guru finalis diundang ke Jurusan Pendidikan Fisika UNDIKSHA
Pelaksanaan Lomba LPTK
Jadwal Lomba PTK


Sistematika Proposal
Judul (15-20 kata)
Latar Belakang Masalah
Rumusan dan Pemecahan Masalah
Tujuan Tindakan
	Manfaat Tindakan
	Deskripsi Teoretis

Hipotesis Tindakan
Metode Penelitian
	Desain Penelitian

Subjek dan Objek Tindakan
Prosedur Tindakan
	Perencanaan Tindakan

Pelaksanaan Tindakan
Observasi dan Evaluasi
Refleksi
	Instrumen Penelitian

Teknik Analisis Data
	Daftar Rujukan (hanya mencantumkan sumber-sumber bacaan yang merujuk penelitian yang tercantum dalam proposal)


Sistematika Laporan
Cover
Halaman Pengesahan
Abstrak
Daftar Isi
Daftar Tabel (jika ada)
Daftar Gambar (jika ada)
Daftar Lampiran (yang perlu dilampirkan adalah RPP, LKS, Instrumen penelitian, daftar nama siswa, dll yang dipandang perlu)
BAB I PENDAHULUAN
	Latar Belakang Masalah

Rumusan Masalah dan Pemecahan
Tujuan Tindakan
Manfaat Tindakan

BAB II DESKRIPSI TEORETIS DAN PENGAJUAN HIPOTESIS
	Teori-teori yang mendukung (sub Judul dan Penomorannya disesuaikan dengan kebutuhan)

Hasil-hasil Penelitian yang Relevan
Kerangka Berpikir
Hipotesis Tindakan
BAB III METODE PENELITIAN
Desain Penelitian
Subjek dan Objek Tindakan
Prosedur Penelitian
	Perencanaan Tindakan
	Pelaksanaan Tindakan

Observasi dan Evaluasi
Refleksi
Instrumen Penelitian
Teknik Analisis Data dan Kriteria Keberhasilan
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
	Gambaran Selintas Tentang Seting

Uraian Penelitian Secara Umum
Penjelasan Persiklus
Proses Menganalisis Data
Pembahasan
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
	Simpulan

Saran Tindak Lanjut
DAFTAR RUJUKAN (hanya mencantumkan sumber-sumber bacaan yang merujuk penelitian yang tercantum dalam laporan)
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Indikator Penilaian
	Judul (5%)

Pendahuluan (15%)
Deskripsi teoritis, Kerangka berfikir, dan Hipotesis tindakan (15%)
Metode Penelitian (20%)
Hasil dan Pembahasan (20%)
Simpulan dan Saran Tindak Lnajut (10%)
Daftar Pustaka (5%)
Lampiran-lampiran (4%)
Bahasa Ilmiah (3%)
	Tampilan dan Tata Tulis (3%)
Tempat Pendaftaran
Pendaftaran para calon peserta LPTK Oktober 2015 dilakukan di Jurusan Pendidikan Fisika UNDIKSHA setiap hari kerja dari jam 08.00-14.00 WITA. Pendaftaran dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok dengan datang langsung ke Alamat berikut:
Kampus FMIPA UNDIKSHA, Jl. Udayana Singaraja
Telepon (0362)23459, Fax (0362)25735
Contact Person:	
Lilik Handayani, 085935027733
Poni Ariramdani 085739310560
Chintya Kusuma Dewi 081805672364
Cara Pendaftaran
	Calon Peserta LPTK dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir sebagai berikut.
FORMULIR PENDAFTARAN CALON PESERTA
LPTK OKTOBER 2015

Nama		: …………………………………….
NIP		: …………………………………….
Instansi		: …………………………………….
Alamat Instansi	: …………………………………….
Alamat Rumah	: …………………………………….
Telp. Rumah	: …………………………………….
HP		: …………………………………….
			  ………...., …………. 2015
			  Calon Peserta,


			  …………………
















Informasi lebih lanjut silahkan konfirmasi ke kontak person dan kunjungi web HMJ Pendidikan Fisika.
http://mafiaundiksha.weebly.com/competitions.html

