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"{ FENMAIflILUAN

Peningkatan kualitas pendiclikan clapat elicapai nielalui bur'a:ngai cara. ailtara iain:

melalui peningkatan kualifikasi pendidik" pelatihan dan pendidikan* atau dengan me.mberikan

kesempatan untuk menyelesaikan lnasalah-mnsalah pen,belajaran dan non pemb*iaiaran

s€cara protbsional lewat penelitiaer tindaliam. Upaya meningkatkan iiualitas pendidik daiam

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi saat mengaiar akan men:heni dampali positif"

Pertama, kemanpuan dalan'l menyelesaikan masalah pendidikall yeng nyata akan semakin

meningkat. Kedu% penyelesaian masalah pendidikan clan penrbelajaran melalui sebuah

investigasi terkendali akan dapat meningkatkan kualitas isi. masukan, prose$" dan hasil

belajar. Dari ketiga- peningkatan kedua kemampuan tersi:but akan meningkathnn

profesionalisme guru.

Penelitian Tindakan Kelas (Pl'K) clapat digunakan untuk mcngkaji masalah*masalah

pendidikan dan pembelajaran, dan menuntaskannya. sehingga proses pendidikan dan

pembelaiaran yang inovatif dan ketercapaian tr"rjuan pendidikan. dapat diaktualisasikzur secara

sistematis. Melalui PTK dapat tercipta budaya belajar (leurning cultw'e\ di kalangan guru-

siswa di sekolah. PTK manawarkan peluang sebagai strategi pengembar"rgan kinerja, sebab

pendekatan penelitian ini menempatkan pendi.dik dan tenaga kependidikan lainn-va sebagai

peneliti, sebagai agen perubahan yang pola kerjanya Lrersilat kolaborErtif {tolf aht"atit:e}.

PTK mulai digalakan di iingkungan sekolah di Indonesia dengan tujuan:

a" Meningkatkan mutu isi, masukan. proscs. dan hasil pcndidikan tlan pemh;ela.iaran di

sekolah;

b. Membantu guru dan tenuga kependidiknn lainnya mengatasi nrasalah pembelajararr drn

pendidikan di dalam dan luar kelas;

Meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan;

Menumbuh-kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah" sehingga tercipta sikap

proaktif dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan tJan pembelajzuan secara

berkelanj utan (s us t ai nabl e) ;

*.

d.
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F" F{AKTK-4T PTK

penelitian Tindakan ad,alah suaiu l:emtuk pcnelitiam rofreksi 6i{ vani; tl'i'$'i'ko&a } oneh

para partisipan dalam situasi sosial {'eerrnasuk xrendid'ika:a; untuk rri'empc-rhaik'' praktik yamg

dilakukan'sendiri(I(emmais,tr9SS)'rr''gui*lruipenenitiar-iiil'riLdaka$ak'rlL'd-lperrcirehpemntraneatr

yang komprehensif tentang pratr<tik dan situasi di n:ana praktik tei:se't-ru'a diiaksgmekan" Ada

dua hal pokok dalam peneiitiara tindakan, yaitu penbaikarn d*n keterLibatan. LJua ha.t tersebut

mengarahkan tujuan penelitian tindakan ke dalam tiga area yaitu; {1) untuk memperhaiki

praktik; (2) untuk pengembangan profesional dalarn artl merringkal-lean pe..ttrdia:aaam para

praktisi terhadap praktik yang dilaksanakannya; serta (3) untuk mernperbaild keadaan atau

situasi di mana praktik tersebut ditraksanakan'

Dalam bidang pendidikan, khususrrya dalam praktik pembelajaran, pene}itian tindakan

berkembang menjadi Feneiitian Tindak'an Kelas (PTK) atau C/assroom Action Reserack

(CAR)" PTK adalah penelitian tindakan yang dilaksanakan di dalarn kelas ketika

pcmbeiajaran berlangsung. PTK dilakrkan dengan tujuan untuk memperbaiki atau

meningkatkan kualitas pembelajaran. PTK berfokus pada kelas atau pada proses

pembelajaran yang terjadi di dalam kelas'

Suharsimi (2002) menjeraskan prK sebagai berikut. peneritian adalah kegiatan

mencermati suatu obyek dengan nenggunakan cara dan metodologi tertentu untuk

memperoieh data atau informasi yang bermanfaat dalam memecahkan suatu masalah'

Tindakan adalah sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu'

TindakanyarrgdilaksanakarrdalamPTKberbentuksuaturangkaiansikluskegiatan"

Sedangkan Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama, menerima

pelajaran yang sama dari guru yang Sama pula' Siswa yang belajar tidak hanya telSatas dalane

sebuahruangankelassaja,rnelainkandapatjugaketikasiswasedangmelakukankaryawisata,

praktikum di laboratorium, atau belajar tempat lain di bawah arahan guru"

Berdasarkan pengertian di atas, seluruh komponen yang ada dalam kelas dapat

dij adikan sasasaran PTK.

1. Siswa, ketika sedang mengikuti

motivasi atau semangat belajar,

masalah dan lain-l-ain.

proses pembelajaran. Contoh: perilaku disiplin sisw4

keterampilan berpikir kritis, kemampuan memecahkare

2" Guru, ketika sedang mengajar atau membimbing siswa' Contoh: penggunaan metode ata'l

strategi pembelajaran' penggunaan pendekatan pembelajaran, dan sebagainya'
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3" Materi pegsisran, ketltia giom,: sedang -nae-'ngajar a'ua;;: rraei a3iki:irr: ii:ia.i]'1i' oerajanati kepada

siswa Contch: urutan dalani periyajiati anateli" pengorga-nls&stau'' t.-.ia.I';ri.' lntcg,rasi mratem,

dan iain sebagainYa"

4. peraratan atau sarana pendid^ikan, dapat dieermati ketika guru seelamg mengajar dengan

menggunakanperatatanatau'Safanapendidikantert-ent.u.t]..r;ntola:pemanfaatan

laboratorium, penggunaan rnedia pembela.lararr" dam penggunesn' sumibel' hetraiar"

5, Hasil pembelajaran yang ditinjau dari tiga ranah (koeciiti.f, afektif, psikonrotorik),

merupakanprodukyangharusditingkatkanmelaluiPTK.Hasilpembelajaranakanterkait

dengan tindakan yang dilakukan serta unsur laiii dalan'r pros{l:r petnbeta'iaran seperti

metode,media,guru,atauperilakubelajarsiswaitusendiri'

6.Lingkungan,lingkungansiswadikelas,sekolah,maupundirumah.DaiamPTK,bentuk

perlakuan atau tindakan yang d'akukan adarah mengubah kondisr ringkungan rncnjadi

lebihkondusifmisalnyamelaluipenataanruangkeias,penataarrlingkungansekolalr,dan

tindakan iainnYa.

7 " Pengelolaan, merupakan kegiatan dapat diaturidirekayasa

Contoh: pengelompok-an siswa, pengaturan jadwatr pelajaran'

siswa, penataan ruang kelas, dan lain sebagainya'

C. IVLA,SALAI{ PENELITIAN

Karena makna ..kelas" dalam PTK adalah sekelompok peserta didik yang sedang

belajarSertaguruyangsedangmemfasilitasikegiatanbelajar,makapermasalahanFTK

cukupluas.Permasalahantersebutdiantaranyaadalahsebagaiberikut'

l.Masaiahbeiajarsiswadisekoiah,sepertipermasalahanpembelajarandikelas'kesalahan-

kesalahan dalam pembelajaran, miskonsepsi, misstrategi' dan lain sebagain;'ra'

2. Pengembangan profesionalisme guru dalam rangka peningkatan rnt"ttu perencanaan'

pelaksanaan serta evaluasi program dan hasil pembelajaran'

3.Pengeiolaandanpengendalian,misalnyapengenalantekniknrodifikasiperilaku"teknik

memotivasi, dan teknik pengembangan potensi did' 
r dan prosedur

4. Desain dan strategi pembelajaran di kelas, misalnya masalah pengelolaar

pembelajaran, implementasi dan inovasi penggunaan metode p':rnbelajaran (misalnya

penggantianmetodemengajartradisionaldengannretcelernci:ngairubaru),interaksidj'

dalam kelas (misalnya penggunaan stretegi pengajaran yang didasarkan pada pendekatan

tertentu).
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5" Fena"naman dan pcmgemba.ngain i.lke,p seflia ilir;11=uri1r.t. rnis;.,rinr..a i)Fii;,gr)riiri[ir:!l;gar, l,oxa_,

heqpikir ihiah dalarue dird siswa.

6' Atrat ba'nt'o, mr-edia dan strnaher heiajar, rr'tlsalnya peftggu,ixearr, rrnadia peapusaaneaan, da6
sumber trclajar di dalanu/nuar kelas.

7. Sistem'assesment atau cvaluasL proses dan nrasil paalrheiaiara.aa, rj€illertt nusaiinya masalah
evaiuasi awal' dan hasin pemlbela3arael, pengernbangtlaa ans -uanacn peni.laiau berbasis
kompetensi, atau penggunaiul alat, metode evaluasi tententu

8' Masalah kurikulurn, misalnya rmptrerarenttasr KEK, urutaia penyaSiiaur naetes1 pohotrs", i6tcr-aksi
antara guru dengan sisw&, interaksi antara siswa dengan rnateri pcXajcwaea, atau interaksi
antara siswa dengan lingkungan belajar"

Berdasarkan cakupare pennasalannya, seoreng guru akan dapat lnenernukan
penyelesaian masalah yang terjadi dr kelasnya nielalui PTK" I{al in: dapat ditakukan dengan
menerapkan berbagai ragam teori dan teknik pernbela"jaran yang relevam, Seiaira itu, pTK.

dilaksanakan secara bersamaan dangara pelaksanaara tugas u.tamia g.rru y,aitu rnellgajar di
dalam kelas, tidak perlu harus meninggaikan sisvra" Dengan demikiarr. $)TK rnerupakan suatu
bentuk penelitian yang melekat pada guu, yaitu mengangkat masaiah masalah 6'1otud yang
dialami oleh guru di lapangan. Dengan melaksanakan PTK, diharap*.am guru memiiiki perare

ganda yaitu sebagai praktisi dan sekaligus peneliti.

D. METODE PTIfl

LangkahJangkah pokok yang ditempuh pada setiap siklus daiarn pTK adalah sebagai
berikut.

1. Penetapan fokus permasalahan

2. Perencanaan tindakan

3. Pelaksanaan tindakan

4. Pengumpulan data (pengamatadobservasi)

5. Refleksi (analisis, dan interpretasi)

6. Perencanaan tindak lanjut"

Rincian kegiatan pada setiap tahapan adalah sebagai heriicut.

1. Penetapan Fokus Permasalahan

Jika dirasakan ada hal-hal yang perlu diperbaiki dapat diajukan pertanyaan seperti di bawah
ini.

a. Apakah kompetensi awal siswa yang mengikuti pelajaran cukup memadai?

Materi PPM Peningkatan Kompetensi PTK bagi guru sMPtrl 2 Moyudan" disajikan pada tgl.3..luli 2013
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b" 
"{pakaie 

proses penaheila;aran ;,tang dllaR:ukan orilkup, ef,eKrif?

e. Apakah saf,&m& nlerrr-helaia ry- r"il<trtg m'*mad'al?

d" Apakah hasil pemireiajaram eukup iberkuanixas?

e" Bagair.nana metraksapakam pembelajaran d.engam stre.tegi ano trafl-f ter-tesrfol?

Seeara umum karalcteristik suatu masalah. yamg na.vak, ra .gl*aa u,"liir;&- li'TK s.'darlaLi sebagal

b€rikut.

a. Masalah itu menunjukkan suatu kesenjangan antara teon enan falcta ernpirik yang

dirasakan datrarn proses peanbelajaran. Arlabila hatr lni todadn. $inl $eer&sa prihatin

atas terjadinya kesenjffigafr, tirnhul leepeduliaal dan nj.at uritu-k tnexxggurarlgi tersebr;t

dan berkolaborasi dengan dosen/widyaiswarapemgawas untuk mteiaksanakan FTK.

b. Masalah tersebut meniungk{nkan untuk dieari dan diidentiflskr,sl flaktov pen"vebabn'ya.

Faktor-faktor tersebut menjadi dasar atau landasan untuk me,seentukan alternatlf solusi'

c. Adanya kemungkinan untuk dicarikan altematif solusi bagi masalale tersebut rarelalui

tindakan nyata yang dapat dilaicukan groru/peneliti'

Cara rnelalcukan identifikasi rnasalah antara lain sebagai berikut.

a. Menuliskan semua hal (pennasalanran) ya:ag perlu diperhatrKaur karen:' alian

mempunyai dampak yang tidak diharapkan terutama yang herkaitan dengan

pembelajaran.

b. Memilah dan mengklasisfikasikan permasalahan menurut jemis/bidangnya, jumlalt

siswa yang mengalaminy4 serta tingkat frekuensi tirnbuinva neasalah tersebut.

c. Mengurutkan dari yang ringan, jarang terjadi, banyaknya siswa yang mengalami

untuk setiap permasalahan yang teridentifikasi'

d. Dari setiap urutan diambil beberapa rnasalatr yang diangcaB naling penting -untuk

dipecahkansehinggalayakdiaragkatmenjadirnasananPTK.K.emudlandikaji

kelayakannya dan manfaatnya untuk kepentingari. prai.*-trs. ett;ciol''oi, maupun

teoretis.

pada tahap selanjutny4 masalah-masalah yang telah diidentifikasi dan ditetapkan

dirumuskan secara jelas, spesifik, dara operasicnal. Perur:arusan naasalah yalxg jetras

memungkinkan peluang untuk pemilihan tindalcan yang tepat. eontoh rumusan masalah yang

mengandung tindakari alternatif yang ditempula antara iaira sebagar t:erileut.

a. Bagaimanakah penerapan strategi pembelajariul menulis yang berorientasi pada

proses dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis?
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Eagaimanaicatra penerapan. trreriirbera.iarari, 
heror.iei,rtasL Ji'urses danlat rinc.ningiratkan

partisipasi sisvua dalarn kegiaiae''pembela-iariam?

Bagainaanakah penerel'ajl penyainpaean gli}reter; dcngar rn..en,ggunak'ag [,KS dapat

meningkathan par't-isipasr siso'''va datrarn leegiatan' pemheiajaran'l H

Eagainnanakahpencra-pal}.pe{xggrm}a8jrS,|,Ta-t.egipeman:elajaraninkuiridapa{

meningtatkanpernahatnalasiswaterltadanlrerater'l.penajaranil}S?

2" PerencanaanTindakan

Alternatif tindakan dapaf dinimtasls"an ke datam, he*ftrk 
'hipotesis tindakan darani arti

dugaan mengenai pen$ahart yang akan terjaeli jika suatu tindanan dixakukan' Bentuk umuni

nrillusan hipotesis tindakan berbeda dengan hipotesis dalam penelitian formatr'

Hipotesis tindakan umumnya dizumuskam datrarn benurk keya$ainam tindalqam yang diannbil

akandapatmemperbaikisistem,proses,atauhasil'Hipotesistindakansesuaidengan

permasalahanyangakandipeea}rkarrdapatdiaontohkariseperti<j-ibarn'atrrini.

a. strategi pembeiajaran i'ncnulis yang berorientasi pada proses dapa't meningk-atkan

kemampuar siswa datrama rnenulis'

b"Pernbelajaranberorientasiprosesdapatmeningkatkampartisipasisiswadalan

kegiatan Pembelaj aran'

c.PenyampaianmateridenganmenggunakanLKSdapatmeningkatkanpartisipas''''*u..''

dalam ke giatare Pembelaj aran'

d"Penggunaanstrategipeirrbelajaraninkuiridapatmeningkatkanpemahamam

terhadaP materi Pelajaran IPS'

secara rinci, tahapan perencanaan tindakan terdiri atas kegiatan- kegiatan sebagai berikut'

a. Menetapkan cara yang akan dilalcukan unt*hmcnemn"ilKan jauvaban' berupa flrmusan

hipotesis tindaiean. umumnya dinnurai dengan inene[apkei-r berbagai alternatif

tindakan pemeeahan rnasatara, kemudian dipilita tinetakan 1.;1119 pr;;"i*g naenjanjika$

hasil terbaik dan yang dapat dilakukan guru"

b.Mentukancarayangtepatuntukmengujihipotesistiridakamdengarernenjabarkan

indikator-indikator keh'erhasitran serta instrumen pengunrpul data yang dapat dipakai

untuk menganalisis indikator keberhasilan itu'

c.MembuatSecararincirancangantindakax!-Yallgaka:nditaksarrakanmencakup;(a}

Bagianisimatapelajarandanbahanbelajarmya;(h)Meraneangstrategidanskenario

pembelajaran sesuai dengan tindakan yang dipilih; serta (e) Menetapkan'indikator

ketercapaian dan menyusun instrumen pengunapul data'
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3. FeBaksaxream T[ndaKan

skenario tindakam, haa-,ss dlLaksa'ndeera' seo&fa bem'ar '''amrp'ak borlaL;rrr u"'ajar' Fama FTK yang

dilakukan guru, pelaksana&& ti'gld*j:am ujx}umlmya d:'lJaku'.ka;r ,j.a}.arn llials'i:ti a3-$&1"a 2 smmrBal 3

butraal. warntu tersebut di.brrtrahrram ua'liuk dapat eteenyeresaip,:a.n saj-ran b*hera6la poleo&' hakrasa-n

da:a mata peiajaran teru€Ixtu," Be'nktl' drsajikan' eon'utoh espek'=r'sxlelt rencana (skenario)

tindakan yang akan diXakukan pada sahr PTK'

a" Diraneang penerapan metode tugas dan diskusi dalam pennbelajaran X untuk pokok

hahasan: A, B, e, dan D'

b. Format tugas: pembagian leelompok keeix sesuai jufi*ah pokeh bahasan' pitrila ketua'

sekretaris, dll. oleh dan dari anggota kelornpok, bag'r topik bahasan untuk kelompok

dcngan eara random:', dealgan oa{e ytuag nacrayonaargkan"

c. Kegiatan kelompok; mengumpulkan baeaan' melalui diskusi anggota kelompok

bekerj# belajar mecnahami neateri, menuliskan hasil diskusi dalam oHP untuk

persiaPan Presentasi'

d. Fresentasi dan diskaesi pleno; masing-masing

dalam pleno kelas, guru sebagai moderaton'

sebagai hasil Pembelaj aran'

e. Jenis data yang dikumpulkan; berupa makalah kelompok' lembar oHP hasil kerja

kelompok, siswa yang alctif dalam diskusi' serta hasil belajar yang dilaksanakan

sebelum (pretes) dan setelah (postes) tindakan dilaksanakan"

4. Pengamatan/Observasi dan Pengumpulan Data

Pengamatandilakuka:rpadawaktutindakansedangberjalan,keduan,vaberlangsung

dalam waktu yang sama. Pada tahapar' ini, peneliti (curu) melde'ukan pengamatan dan

rneneatat semua har_hat "vaftg 
diperxukan dan terjadi selama 'peraksaaaan tindakan

berrangsung. pengurnpuiara data ini dilaialkan dengara menggrr-*akan &;rniat observasl/

penilaian yang telah disus$i1" Te.rueasuk juga g,engafi.'aran seoare eern:lat pelaksanaan skena'ie

tindakan dari wakr* ke waktu dan dampaknya terhadap proses elan hasil berajar siswa. Data

yang dikumpulkan dapat berupa data kuantitatif @asil tes, hasil kuis, presensi, nilai trrgas,

d11.),tetapijugadatakualitatifyangmenggambarkankeaktifansiswqatusiassiswa,mutu

diskusi yang dilalcukan, dan iain-Xain'

Instrumen yang umwn dipakai adatrah (a) soal

observasi; dan (d) catatan lapangan yang dipakai untuk

MateriPPMPeningkatanKornpetensiPTKhaglgunusMiPr'{?hfloyudan'disajikanpadatgl'1Ju|i2013
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yang tidak dapat terekam sx].elafu]'i iemahar observasi., se,oertl aktivr'tas stsv;a selama Bemherian

tilrdakan berrangsung" neaksr mrereka, aeau pem,'uunlu,rre-pernr{u& ini{r yang dapat dipakai

sehagai bahan dalarn anatrisis dati qantuk keperluam refleicsi"

Sebagal contoh pada satu nsutran FTK aka::. d-iktunpulicae data seperti: (a) skor tes :

essai; (h) skor kuaiitas &ualita'rifi pclaksanaan disk*rsi da.::r jurrrlali. pertanyaan clal'r jawaba:l

yang terjadi selama proses pemhelajaran; serta (e) hasil cbservasi dan eatatan lapangan yang

berkaitan dcngan kegiatan siswa"

Berdasarkan data-data yang akan dikurnpulkan seperti di afas, maka akan dipakal

instrumen; (a) soal tes yang berbentuk essai; (b) pedoman dan criteria peniiaian/skoring baik

dari tes essai maupun untLrk pertanyaan dari jawabara lisan selama diskusi; (c) lembar

observasi guna memperoleir data aktivitas diskusi yang diskor dengan rubrik; dan (d) catatan

lapangan.

Data yang dikumpulkan hendaknya dicek untuk mengetahui keabsahannya. Berbagai

teknik dapat dilakl"lkan untuk tujuara ini, misalnya teknik tr:iangulasi dengan cara

membandingkan data yang diperoleh dengan data lain, atau kriteria tertentu yang teiah baku,

dan lain sebagainya. Data yang tetala terkumpul memerlukan at'lalisis trebih lanjut untuk

mempermudah penggunaan maupun dalam penarikan kesimpulan. untuk itu berbagai teknik

analisis statistika dapat digunakan'

5. Refleksi

Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah

diiakukan, berdasar data yang telah terkumpul, dan kemudian melakukan evaluasi guna

menyempurnakan tindakan yang berikutnya'

Refleksi dalam pTK meneakup analisis, sintesis, dara penilaian terhadap hasil

pengamatan atas tindakan yang diiakukan. Jika terdapat masalah dan nroses rofleksi, rnaka

dilakukan proses pengkajian ulang meialui siklus b'erikutnya yang meliputr negiatan:

pereneanaan ulang, tindakan ulang, dan pengarnatan ulang sehingga permasalahan yang

dihadapi daPat teratasi.

E. PROPOSAL PENELITIAN

Sistematika usutan penelitiare tindakan ketras ada beberapa versi tergantung kepada

penyandang dana kepada siapa proposal tersebut ditujukan. Namun kerangka dasarnya adalah

sebagai berikut.
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t. JUn-uL FENELITIA\| ; ;: .. \\,.};iJr tarrrha'1 'tl:Tt:i5ilfiJrffiftfl
- srngkat dan spesifrtt tetapul e r-l!'up: I ""' ",,s'r'xyetesaika1i afa'qr "esragAl 

\\-''u

dit;liti dan tindakan yang dipiiirt Etrrs':' "'

rnasalah yang dihaoaPi

2" BIDANG ILMU:r*-- 
r,r^+'rd D^*,"i;ii ''t trl;;.'ti'katrt Jlr'rusan

Tuliskan bidang ilmu Ketua Pencliil

3. \ENDAHULUAN ,.:tt).!t pennasalahan pendidikT oT pembelajaran'

penelitian dilakukan untuk rne{*c/"" .',, Tzrng diteli*i ffi-G;k-n lenufr 
masalah yang

Kemuka&an secara jeXas bahw a wttlr',:'t' . ,,rrri olem guJ uf**lut*ru -texnael hependidikan

nyata terjadi di sekolah dan tti'v/t--',,atan *u*utulr *3nf 9"Tff'1ffi"$*Tl$
lainnya di sekolah. Masalah :':',.' ;,,;* dam segi ketersedla'-r'i \'r"i1hLu* 

ii**r,in'***;
dipecahkan, ser;;;;; dilaksanak " :.,, ;';;;lifu "'::?:l^T"lilr%*"lah tersehut
dukung lainnya yang dapat trtcfftr/"..",,.,, oerrnat akar l,:i]::""#"ilri AJ"* rnenean
masalah penelitian dan deskrip"i ,",";,t (.nrdtif antar *g't:.*#:t;ffi 

dan alat yang

*xlffi 
j;tr 

*l?rlfr|H,;"7::,,. .,, 
o,,#:l#J;;T::i; ;i"";tu; secara jeras

digunakan dalam melakukan ider't

dan sistematis.

4" PERUMUSAN MASALAH .r;rftuksuatu rumusan pcneLitian tindakan kelas'

Rumuskan masalah penelitian *,-: 
...;a.>/-arta.nmri **sl dan.*tlf*o yang rnenladi

Dalam penrmusan masalah dapz't ;r:baiknya ;";t*;an^kalimat tanya dengan

batasan penelitian. Rumusan n."' ' ,,,r",,';;;;tt;;;;il positif yang diantisipasi'

mengajukan alternatif tindakan y''r' -

5' CARA PEMECAHAN MASAI-'' -- 
'-"-gunakan untuk menjawab lasalah 

yang diteliti'

Uraikan pendekatan dan konsep ,::?aku.n k.;.?;*=-pt-""uh* masalalt telaia

sesuai dengan kaidah penel)r.;zr ,.,',tLand* b;;-ti"Ouftu" (action) yang ditunjang

menunjukkan akar penyebab pc7*':'' '

dengan data Yang lengkaP dan bz'

6" TINJAUAN PUsTAKA ;erc prstaka vals.'n*:T:"1::T,^:J*;#"iffi
Uraikan dengan_jelas kajian t"--:,l,*iv"" Kemukakan "ut*',tl,i,.tr^-^rrrr.rkkan
mendasari penelitian yang ?'K'z:: ':')\r6\,yang diladil.:'* '*1- -1,.*,,*i *er.$xar;a,'ahail
penelitian lain yang dipahami s{': :":'

ketepatan tentang tindakan .1. - ::.a untuk-menlrYsl]F.T,:1fl':;;;;k-k* hip$resis
penelitian tersebut. l-lraian ini -: . '- ' .., -,x',. Pada bagtari ?r(nrq :";";;; diharapkan
yang akan digunakan dalam 't-"'"' ;&ur^ t"U.ttt*it* tindaka

tindakan Yang menggamb'er"K:"'-

diantisiPasi.

7 - TUJUAI.I PENELITIAN rujuan penelitian yang lngin dilalcukan dengan

Kemukakan secara singkat t6.,'* - 
-; 

oif*rnukJan Tujuan "-"* 
dan khusus diurakan

mendasarkan pada pen"nasalahac ._r;;*ilannya"
dengan jelas, sehingga tarnPak ::
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E"

0

tCI

KOINT"RIBUST F{AS[I.. PE}$,FJIT'TN "NI

Uraikan kontribusi hasll peneXitian terhadap kualitas pendadel*:"n .ital#atau pc=nahelajaram,

sehingga tampak manfaatnya bagi siswa, guru, rnaupum. komponer: nlemdidlkare eli seieotrah

lainnya. Kemukakan inovasi yang akan dihasilkan da"ra peneiitiarr ima"

h4ET'ODE PENEI,ITIAN
{-lraikan secara jelas prosedur peraclitian yang akasx drlakukrul Kcmukakare erbyek, lata.r

waktu dan lokasi penelitian secara jelas. Frosedur hendakmya: e{imnei dari peneneana&R*

tindakan-observasi/evaluasi-refleksi, yang bersifat daim ulang atau siktls. Tunjukkan
siklus-siklus kegiatan penelitian dengan menguraikan tingkat keberhasitran yang dieapai
dalam satu siklus sebelum pindah kc siklus lainnya" Jumiah-jumlah sik:.lus diusahakan
lebih dari satu siklus, meskipun harus diingat juga jadwal keglatan belajar" di sekolah
(cawu/semester).

u

10. JADWAL PENELITIAN
Buatlah jadwal kegiakn penelitian yang
penyusunan laporan hasil penelitian dalam

meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan
bentuk bar chart.

1 1. PERSONALIA PENELITIAN
Personalia penelitian terdiri dari: I orang Ketua Peneliti, dan beberapa orang guru dan/atau
tenaga kependidikan lainnya di sekolah. Uraikan peran dan jumlah wakt-ir yang digmakan
dalam setiap bentuk kegiatan penelitian yang dilakukan. Rineilah ra&rna peneliti, golongan,
pangkat, jabatan, dan lembaga tempat tugas, sama seperti pada ternhar Pengesahan.

L. Lampiran-iampiran
1. Daftar Pustaka, yang dituliskan secara konsisten menurut model APA, MLA atau

Turabian.
2. Riwayat Hidup Ketua Peneliti dan Anggota Peneliti (Cantumkan pengalaman

penelitian yang relevan telah dihasilkan sampai saat ini )

F. Daftar Pustaka

Kemmis, S. and McTaggart, R.1988. The Action Researh Reader. Victoria: Lleakin LIniv.
Press.

Suharsimi Arikunto, Suhardjono, dan Supardi.2006. Peneilitian TivedakanKelas. Jakarta:
Bina Aksara.

Suwarsih Madya. 1994. Panduan Penelitian Tindakarz. Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta

Zubaidah, S. 2007. Penelitian Tindakan Kelas: Salah satu bentuk karya tulis untuk
pengembangan profesi guru. Makalah dalam TOT Pengembangam Profesi Guru.
Malang: Maret 2007

*) Dr. Dwiyanto Djoko Pranowo, M.Pd. Dosen Pendidikan Bahasa Prancis LINY. Magister
dalam bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan" 53 dalam bidang yang sama. Alamat:
Perum Purwomartani, Jl. Brotojoyo 13, Kalasan Streman Yogyakarta 55571. Telp" 0274
497 17 4; 087 83 9 I 3 696 1 . Email: jkp_ yknowo@yahoo.com
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