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PENELITIAN TI NDAKAN
• PTK adalah kajian tentang situasi sosial dg maksud 

untuk meningkatkan kualiatas pembelajaran kerena :
- dalam PTK guru dapat meneliti sendiri

terhadap praktek pembelajaran yang
dilakukan dikelas.

- terhadap siswa dilihat dari aspek interaksi
dalam proses pembelajarandalam proses pembelajaran

- guru dapat memperbaiki kegiatan pembelajaran
(diri sendiri) menjdi berkualitas dan lebih
efektif

- dalam tataran ilmiah, PTK dapat menjembatani
antara tiori dan praktek pembelajaran



• Proses di PTK meliputi :

telaah

diagnosis

perencanaanperencanaan

pelaksanaan

pemantauan

model siklus (berputar)



Prinsip Pelaksanaan Penelitian
Tindakan Kelas

• Karena tugas utama guru adalah mengjar, 
maka pelaksanaan penelitian tidak boleh 
menggangu atau menghambat kegiatan 
belajar.

• Motedologi yang digunakan harus reabel 
artinya terencana dengan cermat 
sehingga tindakan dapat dirumuskan 
dalam suatu hipotesis tindakan yang dapat 
diuji di lapangan.



• Permasalahan yang dipilih harus menarik, 
tidak menyulitkan, dapat dipecahkan, 
berada dalam jangkauan peneliti, untuk 
melakuakan perubahan, dan peneliti 
merasa terpanggil, untuk meningkatkan 
diri.(judul)diri.(judul)

• Pengumpulan data tidak menggangu atau 
menyita waktu terlalu banyak dengan :



- Motode/ teknik yang digunakan harus

reliabel sehingga hipotesis yang

dirumuskan cukup meyakinkan

• Harus memperhatikan etika penelitian, 
tatakarama peneliti, dan rambu-2 
pelaksanaan yang berlaku umum seperti pelaksanaan yang berlaku umum seperti 
yg diteliti harus dihormati kerahasiaannya

dan sesuai dengan prinsip-2 penelitian.

Kegiatan penelitian harus bersifat 
berkesinambungan ( ada kelanjutannya)



Tujuan PTK

• Mnr Carr & Kemmis (1966) mrpkan suatu
bentuk penelitian refleksif diri kolektif yang
dilakukan oleh para peneliti dalam situasi
sosial untuk meningkatkan penalaran dansosial untuk meningkatkan penalaran dan
keadilan praktik pendidikan dan sosial
tempat peneliti melakukan penelitian.



• PTK memiliki tiga unsur :
penelitian
tindakan
kelas

Penelitian : aktivitas mencermati suatu 
obyek tertentu melalui metodologi ilmiah obyek tertentu melalui metodologi ilmiah 
dengan mengumpulkan data-data 
dianalisis untuk menyelesaikan suatu 
masalah.



• Tindakan : suatu aktivitas yang sengaja 
dilakukan dengan tujuan tertentu yang 
berbentuk siklus kegiatan dengan tujuan  
untuk memperbaiki atau meningkatkan 
suatu masalah dalam proses belajar

• Kelas  : sekolompok mahasiswa/siswa • Kelas  : sekolompok mahasiswa/siswa 
yang dalam waktu yang sama menerima 
pelajaran yang sama dari seorang 
dosen/guru.



PELAKSANAAN PENELITIAN
TINDAKAN KELAS

• Menggabungkan tindakan yg bermakna 
dengan prosedur penelitian yang 
merupakan suatu upaya memecahkan 
masalah sekaligus mencari dukungan

• Masalah tersebut dapat berupa :
- metode mengajar
- cara menyajikan materi pembelajaran
- penguasaan kelas
- teknik memotivasikan anak



- siswa pada kegiatan perpustakaan, 
loboratorium, bengkel,kerja bakti diluar 
kelas

- hasil pembelajaran (evaluasi)

- lingkungan baik dalam kelas maupun 
dirumahdirumah

- pengelolaan seperti pengaturan tempat 
duduk, adanya PR, jadwal piket, penataan 
peralatan milik siswa dll. 



JUDUL

• Judul PTK hendaknya dinyatakan dengan 
akurat dan padat permasalahan serta 
bentuk tindakan yang dilakukan peneliti 
sebagai upaya pemecahan masalah sebagai upaya pemecahan masalah 

• Formulasi judul hendaknya singkat, jelas, 
dan sederhana namun secara tersirat 
telah menampilkan sosok PTK bukan 
sosok penelitian formal.



• Ditulis secara singkat tapi padat, spesifik 
dan jelas

• Menggambarkan masalah yang akan 
diteliti

• Menggambarkan tindakan penelitian yang • Menggambarkan tindakan penelitian yang 
dipilih untuk memecahkan suatu masalah

• Setting (tempat dan waktu)

• Maksimal sebanyak 20 kata



Contoh judul

• PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBAWAKAN 
ACARA DALAM AKTIVITAS PEMBELAJARAN 
BERBICARA DENGAN PENDEKATAN 
LESSON STUDY PADA SISWA SD KELAS …

• PEMBELAJARAN PKn MENGGUNAKAN 
METODE PERMAINAN ULAR TANGGA UNTUK 
MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR DAN 
PRESTASI BELAJAR SISWA PADA 
KOMPETENSI DASAR PIDAGOGOK



• PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR 
MATEMATIKA MATERI BANGUN DATAR 
SEGI EMPAT MELALUI PENERAPAN 
MODEL PEMBELAJARAN PARTISIPATIF 
SISWA KELAS VI SD

• PENERAPAN PEMBELAJARAN • PENERAPAN PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF DENGAN MODEL GROUP 
INVESTIGATION (GI) UNTUK 
MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL 
BELAJAR IPA SISWA KELAS V SD



Komponen Pokok Usul Penelitian

1. Judul
2. Pendahuluan (bab I) 

- Latar Belakang Masalah
- identifikasi masalah
- batasan masalah
- Rumusan Masalah- Rumusan Masalah
- tujuan Penelitian
- Manfaat Hasil Penelitian

3. Kajian pustaka, Kerangka teoritik 
(menjelaskan hasil kajian pustaka, 
asumsi yang akan dikembangakan, 
pemecahan masalah) dan Hipotesis 
(bab II)



4. Metodologi penelitian (bab III)

Rancangan Penelitian

Setting penilitin dan  latarbelakang (PPOR)

subyek penelitian (populasi dan sampel)

- Rancangan tindakan

- Pelaksanaan tindakan- Pelaksanaan tindakan

- Rencana perekaman (evaluasi)

- Metode yang digunakan (test dan non test)

- Instrumen (dengan kisi-kisi/table)

- Analisis data (diskriptif kualiatatif &   kuantitatif)

- tingkat keberhasilan



6. Hasil penelitian (bab iv) 

7. Kesimpulan dan saran

8. Daftar pustaka

9. lampiran-lampiran



Komponen Pokok Usulan Penelitian

1. Pendahuluan

- Latar Belakang Masalah

- Fakta yang mendukung yang berasal 

dari pengamatan guru

- Argumentasi  teoritik ttg tindakan yg - Argumentasi  teoritik ttg tindakan yg 

dipilih 

- Hasil penelitian terdahulu (bila ada)

- Alasan pentingnya penelitian ini 

dilakukan



a. Rumusan Masalah
- Kesenjangan antara situasi  yg 
diinginkan dan yang ada dapat
dipecahkan

b. Tujuan Penelitian
- Secara tegas, yaitu tujuan yg ingin 
dicapai melalui suatu penelitiandicapai melalui suatu penelitian

- Obyek dapat dikuantifikasi
c. Manfaat hasil penelitian

Sumbungan hasil penelitian khusu bagi
- Siswa, guru pelaksana, kalangan guru pada

umumnya, LPTK sebagai penghasil guru.



3. Kerangka teoriti dan hipotesis tindakan

a. Kajian tioritik yang relevan (sesuai dg judul)

b. adanya, perubahan,perbaikan dan 

peningkatan

c. dituang dlm bentuk hipotesis,utk 

pemecahan masalahpemecahan masalah

4. Metodologi penelitian

5.  Rancangan penelitian meliputi :

- latarbelakang, subyek, karakteristik,     

lokasi 



- rancangan tindakan seperti “

*perencanaan 

- skenario tindakan pembelajaran

- pengadaan alat, media

- porsonil yang dilibatkan

* Pelaksana tindakan* Pelaksana tindakan

- deskripsi tindakan ttg skenario kmb

- skenario kerja proses media

- tindakan perbaikan dalam kbm

- prosedur tindakan sesuai dg jadwal



* Rencana perekaman meliputi :

- pencatan data yang diobservasikan

- pengolahan data yang dilakaukan pad O

- penafsiran data yg telah didapatkan

* Analisis dan refleksi meliputi :

- prosedur analisis yg tepat dg topik

- refleksi dan proses pengembangan- refleksi dan proses pengembangan

- dampak tindakan perbaikan lebih lanjut

- kreteria rencangan yg tepat

- daur berikutnya.



• Data dan cara pengumpulan

- pengamatan partisipatif

- pembuatan jurnal harian

- Observasi  aktivifas

- Pengukuran hal belajar (evaluasi)

5. Rancangan anggaran5. Rancangan anggaran

- Upah, biaya perjalanan, bahan habis

pakai, pengumpulan data, analisis data,

penyusunan laporan, seminar dan

penggadaan



6.Jadwal Penelitian

disusun  dalam bentuk matrik

7. Daftar pustaka

- urut abjad

8. Lampiran-lampiran lain yang dianggap 

perlu perlu 



C.MODEL-MODEL PTK

• Menurut  model Kemmis dan Mc Taggart meliputi :

- merumus masalah dan

merencnakan tindakan

- melaksankan tindakan dan

pengamatan/monitoringpengamatan/monitoring

- refleksi hasil pengamatan

- perubahan/ revisi perencanaan

untuk pengembangan

selanjutnya (lihat gambar)





Model HOPKINS



Kurt Lewin
•

Acting

Planing  
Observating  

Reflecting



Mc Kernan



• Menurut Mc Kernan langkah sebagai berikut 

- analisis situasi/kenal medan

- perumusan dan klasifikasi 

permasalah

- hipotesis tindakan

- perencanaan tindakan

- implementasi tindakan 

dengan monitoringnyadengan monitoringnya

- evaluasi hasil  tindkan

- refleksi dan pengambilan 

keputusan untuk

pengembangan selanjutnya 

(daur/siklus)



• Waktu pelaksanaan PTK 
- dapat dalam berapa hari
- dapat dalam beberapa minggu
- dapat dalam semester/tahun

►Karakteristik PTK
sifat situasional/yg terkait dengan 
mendiagnosiskan masalah yang timbul dan mendiagnosiskan masalah yang timbul dan 
perlu diselesai utk pemecahannya seperti :
- peningkatan mutu pendidikan/penelitian
- prestasi siswa (mahasiswa PGSD)
- profesi guru
- mutu sekolah/pgsd/fip/uny     



Guru/dosen yang baik dibentuk
oleh sekoloh/kampuas yang

BAIKBAIK

PROF. SUYATA Phd.



• PTK  merupakan kalaborasi antara :

- guru, siswa, kepala sekolah, instruktur, 
widyaiswara, warga masyarakat.

• PTK bersifat self evaluatif  dan kontinu

• PTK bersifat luwes/dapat menyesuaikan • PTK bersifat luwes/dapat menyesuaikan 
dg kondisi yang ada

• PTK memanfaatkan data pengamatan dan 
perilaku emperik



Tujuan PTK
• Untuk perbaikan, peningkatan pbm scr 

berkesinambungan

• Pengembangan, kemampuan, 
keterampilan utk mengadapi permaslahan 
aktual pembelajaran dikelas (sekolah)aktual pembelajaran dikelas (sekolah)

• Dapat ditumbuhkannya budaya menuliis 
meneliti dikalangan mahasiswa PGSD/ 
guru/ dan pendidik



Manfaat PTK
• Dg tumbuhnya budaya menuliiis untuk mhs 

PGSD/ meneliti di setiap komponen berarti 
makin diberdayakn mengembil prakasa 
profesional yang semakin mandiri, percaya diri, 
makin berani mengembil resiko dalam 
mencobakan hal-hal yang baru (inovasi)

• Pengetahuan yang dibangun dari pengelaman • Pengetahuan yang dibangun dari pengelaman 
semakin banyak dan menjadi suatu tiori, yaitu 
tiori ttg praktek

• Pengalaman dalam PTK akan menjadi berani 
menyusun sendiri kurikulum, silabi, rpp, dan 
menjdikan guru lebih mandiri.



Pengembangan Desain PTK
Penerapan desain untuk semua mata pelajaran yang 

dipraktekkan di SD meliputi :
- Matematik
- IPs
- IPa
- Bahasa Indonesia
- Pancasila/PPKn - Pancasila/PPKn 

Langkah utk pembuatan model/desain pada PTK :
- Ide awal         - Implemantasi
- Prasurvei          tindakan 
- Diagnose       - observasi
- Perencanaan - Refleksi
- Penyusunan laporan



Kajian tiori dalam Penelitian

Tindakan Kelas

• Sebuah penelitian, Iazimnya, diawali 
dengan atau berangkat dari "adanya suatu 
masalah". 

• Pada bagian Latar Belakang Masalah • Pada bagian Latar Belakang Masalah 
peneliti hendaknya mendeskripsikan 
masalah-masalah yang akan ditelitinya, 
setelah itu merumuskan masalah 
penelitian dalam sebuah atau beberapa 
rumusan masalah.



• Setelah peneliti berhasil merumuskan 
masalah dalam rumusan masalah 
penelitian, maka Iangkah berikutnya 
adalah peneliti "mencari jawaban" atas 
masalah yang dirumuskannya itu dengan 
cara membaca dan menelusuri berbagai 
literatur: buku, jurnal ilmiah, laporan literatur: buku, jurnal ilmiah, laporan 
penelitian, dan berbagai artikel hasil 
penelitian yang di up-load di internet. 



• Tujuannya adalah untuk mencari jawaban 
(secara teoretik) terhadap masalah 
penelitian yang menjadi fokus perhatian 
peneliti. 

• Dengan kata lain, para peneliti ketika 
menelusuri berbagai literatur yang 
memuat berbagai khasanah pengetahuan 
itu adalah dalam kerangka mencari teori-
teori yang relevan dengan penelitian yang 
sedang dipersiapkannya. Setelah peneliti 
menemukan teori-teori yang akurat dan 
relevan dengan penelitian





• "kerangka teoretik yang dalam PTK sering 
disebut "kerangka pemecahan masalah

• penelitian tindakan kelas bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas proses dan hasil, 
atau memecahkan masalah pembelajaran 
secara klasikal (kelompok/ rombongan 
belajar). Kalau dianalogikan dengan dunia belajar). Kalau dianalogikan dengan dunia 
pengobatan, maka peneliti PTK adalah 
dokternya sedangkan "teori" yang dikaji 
melalui kajian literatur itu adalah "obat" 
nya. 



• Jadi, ketika peneliti menelusuri 
pustaka/internet  atau teori-teori yang 
relevan tersebut adalah dalam kerangka 
untuk mencari dan menemukan obatnya, 
dengan demikian pelaksanaan PTK sama 
dengan proses pengobatan. Oleh karena 
itu, kerangka berpikir dalam penelitian itu, kerangka berpikir dalam penelitian 
tindakan kelas lebih dikenal sebagai 
"rencana pengobatan" atau kerangka 
pemecahan masalah. 



• Jika Anda sebagai  peneliti, jangan lupa 
bahwa yang  cari adalah teori yang akurat,

yang perlu disajikan dalam kajian teori 
atau kajian pustaka, yang utama adalah 
"teori-teori yang bekadar ilmiah" Oleh 
karena itu, peneliti perlu memahami apa 
sesungguhnya teori yang bersifat ilmiah sesungguhnya teori yang bersifat ilmiah 
itu.



• James Manoia (1980) menyatakan bahwa 
teori adalah generalisasi konseptual 
tentang pengalaman.(bibit, bobot, bebet)

• Teori mempunyai ciri-ciri: abstrak, umum, 
verifikatif, empirik, dan eksplanatif. 

• Setiap teori pasti abstrak karena memang • Setiap teori pasti abstrak karena memang 
merupakan abstraksi atau konseptualisasi 
dari fakta-fakta empirik. 

• Teori bersifat umum artinya isinya berlaku 
secara umum, teori dapat diuji dalam 
ruang dan waktu yang berbeda-beda. 
kuat. 



• Semakin tinggi keberlaku  umum sebuah 
teori maka teori itu semakin canggih dan 
semakin kuat.

• Sebuah teori juga harus bisa di verifikasi 
dan di konfirmasi dengan fakta-fakta 
empirik pendukungnya.

• Fakta Empirik artinya fakta-fakta yang 
ada dalam pengalaman hidup.



• Eksplanatif artinya dapat "menjelaskan",  
yang dijelaskan adalah masalah, 
menjelaskan masalah berdasar teori/ 
hukum yang memayunginya.

• Eksplanasi yang melekat pada sebuah 
teori adalah eksplanasi ilmiah, tidak 
eksplanasi teleologis dan tidak pula eksplanasi teleologis dan tidak pula 
eksplanasi analogis.



• Untuk memastikan bahwa teori yang Anda 
kutip akurat, maka, ketika Anda mengutip 
sebuah teori, usahakan yang Anda kutip 
tidak hanya teori sebagai hasil penelitian 
nya saja, tetapi juga konteks aktivitas 
penelitiannya, dan metode yang 
digunakan dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian yang 
menghasilkan teori yang Anda kutip 
tersebut; sebab, 



• begitu berbicara tentang teori maka 
sebaiknya Anda dapat menjelaskan, teori 
yang Anda “menulis kutipan” itu diperoleh 
melalui proses penelitian yang seperti apa, 
dengan metode (sampel, teknik 
pengumpulan datanya, instrumennya, 
analisisnya, analisisnya, 



• Gambaran bagaimana keterkaitan antara 
teori dengan aktivitas penelitian dan 
metode penelitiannya dapat digambarkan 
sebagai berikut :





• Pastikan dan usahakan bahwa teori yang 
Anda pilih adalah benar-benar merupakan 
hasil penelitian yang baik yakni penelitian 
yang dilakukan dengan metode penelitian 
yang benar dan ketat.

• Benar rancangan penelitiannya

• Benar penentuan populasi dan sampel 
teknik pengambilan sampel (sampling) 
obyek atau subjek penelitiannya

• Benar teknik pengumpulan datanya

• Benar instrumen penelitiannya, 

• dan benar pula analisis datanya.



• Contoh

• Membangun Kerangka Teoretik dalam 
Penelitian Kuantitatif

• Jika Anda adalah peneliti, sebut saja 
peneliti ke-1, dan melakukan penelitian 
kuantitatif dengan judul: Hubungan antara kuantitatif dengan judul: Hubungan antara 
Motivasi Belajar (x1), Minat Baca (x2), dan 
Ketersediaan Sarana Belajar (x3) dengan 
Prestasi Siswa (Y), kemudian Anda 
membaca hasil-hasil penelitian terdahulu 
dan melakukan kajian teori, 



• Dalam melakukan kajian teori, Anda 
membaca lima buah buku hasil penelitian, 
hasil-hasil penelitiannya (teori yang 
ditemukan peneliti yang bersangkutan) 
Anda kutip untuk dijadikan Iandasan teori. 
Kelima hasil penelitian yang Anda baca 
tersebut, misalnya, adalah sebagai tersebut, misalnya, adalah sebagai 
berikut.



• Hasil penelitian Akbar (2006) 
menunjukkan bahwa "ada hubungan 
antara motivasi belajar dengan prestasi 
siswa SDNP Malang".

• Hasil penelitian Huda (2007) 
menunjukkan bahwa ada hubungan antara 
motivasi belajar dengan ketersediaan motivasi belajar dengan ketersediaan 
sarana dan prasarana belajar.

• Hasil penelitian Usep (2008) 
menunjukkan bahwa ada hubungan antara 
ketersediaan sarana belajar dengan 
prestasi belajar. 



• Hasil penelitian Musa (2007) menyatakan 
bahwa "ada hubungan antara minat baca 
dengan ketersediaan sarana prasarana 
belajar".

• Hasil penelitian Samawi (2006) 
menujukkan bahwa ada hubungan antara 
minat baca dengan prestasi belajar.minat baca dengan prestasi belajar.



• Jika penelitian Anda adalah kuantitatif 
dengan rancangan "korelasional" maka, 
berdasarkan hasil penelitian (teori) di atas, 
maka Anda dapat membangun kerangka 
berpikir penelitian, atau kerangka teoretik 
sebagai berikut:



• Beberapa istilah yang sering digunakan 
untuk menyebut kerangka berpikir 
penelitian, diantaranya

• adalah "kerangka teoretik penelitian", 
atau, "kerangka konseptual penelitian", 
atau, "paradigma penelitian,

• atau yang biasa digunakan dalam 
penelitian tindakan kelas adalah "kerangka 
pemecahan masalah".







• Berdasarkan kerangka berpikir 
tersebutlah, kemudian peneliti "kuantitatif" 
melanjutkannya dengan perumusan 
hipotesis penelitian.

• Setiap anak panah dalam kerangka 
teoretik diatas dapat dirumuskan sebuah 
hipotesis, dan rangkaian keseluruhan hipotesis, dan rangkaian keseluruhan 
anak panah di atas juga dapat dirumuskan 
sebuah hipotesis yang lain.




