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PROLOG PIMPINAN FAKULTAS 
(Dekan FKIP Universitas Khairun) 

 

 

 

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat 

Allah SWT atas izin-Nya lah buku tentang Inovasi Guru 

Melalui PTK dapat diterbitkan. Pada kesempatan ini saya 

sebagai pimpinan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP) Universitas Khairun menyampaikan 

apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penulis, Bapak Dr. 

Ade Haerullah, yang telah banyak meluangkan waktu dan 

pikirannya untuk menulis buku ini dan dijadikan sebagai 

bahan kuliah pada mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas 

(Mata kuliah pilihan di program studi pendidikan Biologi 

Universitas Khairun). Sebagai seorang akademisi sekaligus 

pimpinan fakultas, saya menyadari bahwa untuk menulis 

buku merupakan pekerjaan yang tidak mudah terutama buku 

yang terkait dengan bidang akademis tentang pendidikan dan 

pengajaran. Sampai saat ini, belum banyak dosen di Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun yang 

menulis bahkan menerbitkan buku tentang Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) sebagai bahan kuliah. Konsep dan 

materi dalam buku ini membahas tentang; 1) Konsep Dasar 

Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri atas; Arti dan 

Karakteristik PTK, Arti, tujuan, Prinsip-Prinsip, dan 

prosesdur PTK, 2) Mengenal Sistematika Proposal Penelitian 

Tindakan Kelas, 3) Menulis Latar Belakang Penelitian 

Tindakan Kelas, 4) Menulis Kajian Pustaka dalam Penelitian 
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Tindakan Kelas, 5) Bagaimana Menulis Metodologi 

Penelitian Tindakan Kelas, 6) Bagaimana Menulis Hasil dan 

Pembahasan Penelitian Tindakan Kelas, 7) Bagaimana 

Menulis Daftar Pustaka Penelitian Tindakan, dan 8) 

Meningkatkan Kualtas Pembelajaran Melalui Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK).  

Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa buku 

ini sangat bermanfaat bagi para guru di sekolah/madrasah dan 

calon guru terutama para calon guru yang sementara 

menempuh pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP) Unkhair dan pembaca lainnya. Konsep 

dan materi yang dibahas dalam buku ini dapat meningkatkan 

wawasan tentang materi dan konsep pendidikan dan 

pengajaran serta menumbuhkan sikap kritis pembaca 

terhadap masalah-masalah pendidikan dan pengajaran.  

Akhirnya saya menyampaikan terima kasih yang 

setinggi-tingginya kepada penulis dan para dosen lainnya di 

FKIP Unkhair yang telah mengukir karya pengabdianya 

dalam berbagai keahlian dan berbagi pengetahuan dengan 

cara menerbitkan buku yang bermanfaat bagi mahasiswa 

sebagai calon guru dan pembaca lainnya.  
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Besar harapan kami, kiranya kita semua dapat 

meninggalkan atau mewariskan sesuatu yang berguna bagi 

anak bangsa sebagai generasi penerus. 

 

 

 

     

  

Ternate, Maret 2021 

Dekan FKIP Universitas Khairun 

 

 

 

Abdurrasyid Tolangara 
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PROLOG EDITOR 
 

 

 

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan 

Yang Maha Esa, Allah SWT atas segala limpahan Rahmat-

Nya sehingga mampu menjalankan segala aktivitas 

keseharian kita. Amin. Tak lupa pula selawat serta salam kita 

curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad 

SAW atas pengorbanan beliau sehingga kita dapat menikmati 

zaman penuh kecanggihan dan kemajuan ilmu dan teknologi 

saat ini. 

Pendidik atau calon pendidik seperti ide dalam 

penulisan buku ini sebenarnya sederhana. Banyak anggapan 

bahwa penelitian itu sulit untuk dilakukan karena syarat 

dengan teori-teori sehingga penelitian menjadi sesuatu yang 

menakutkan. Ada mahasiswa yang Drop Out hanya karena 

kesulitan dalam menyelesaikan tugas akhir untuk menulis 

karya ilmiah. Di sekolah bagi guru (Pendidik) ada pula yang 

kesulitan naik pangkat karena tidak ada bukti penulisan karya 

tulis melalui hasil penelitian.  
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Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan contoh 

penggabungan pengajaran dan penelitian yang nantinya 

output dari hasil penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi 

dan acuan pembelajaran. Selain itu, pendidik dapat 

menjadikan hasil penelitiannya sebagai karya ilmiah yang 

dapat dimanfaatkan sesuai keperluannya.  

Buku yang ditulis oleh bapak Dr. Ade Haerullah ini 

membahas tentang hal-hal yang diperlukan untuk 

melaksanakan PTK. Buku ini ditulis secara sederhana dan 

lengkap sehingga dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai 

calon guru yang baru belajar PTK maupun pendidik atau guru 

yang telah expert sebagai referensi penulisan. Buku ini juga 

memberikan tata cara penulisan proposal, metode, instrumen 

dan pembahasan PTK sehingga dapat membantu dan 

memudahkan penulisan karya ilmiah dengan PTK.  

Penulisan buku ini disajikan berdasarkan pengalaman 

penulis terkait permasalahan yang sering muncul di lapangan 

dan dikemas dalam bentuk tulisan yang sederhana dan mudah 

dipahami. Penulis juga menjabarkan dengan contoh yang 

konkrit untuk mempermudah pembaca dalam memahami 

istilah-istilah baru dalam penelitian tindakan kelas. Setiap 

paragraf dikoreksi agar dapat dipahami oleh semua kalangan 

orang-orang terdidik karena menggunakan Bahasa Indonesia 

yang baku. Harapannya, buku ini dapat menjadi motivasi dan 

referensi bagi pendidik dan calon pendidik yang melakukan 

PTK.  
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Mengingat pentingnya PTK untuk guru maupun calon 

guru maka buku ini menjadi salah satu sumber bacaan untuk 

kita semua dalam rangka memperbanyak khasanah ilmu, 

memperbanyak sumber inspirasi dan makin banyak 

menaburkan inspirasi peserta didik untuk bekal hidupnya. 

Penanaman nilai-nilai kehidupan kepada peserta didik untuk 

keberlanjutan kehidupan masa depan peserta didik adalah 

kunci utama keberhasilan seorang guru dalam proses 

pembelajaran.  

 

 

 

Salam Hangat, 

 

 

Editor 
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PROLOG PENULIS 
 

 بســــــــــــــــــم هلل الرحـمن الرحيــــــــــــــــــــم
 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha 

Esa atas segala limpahan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya. 

Selawat serta salam dan taslim untuk Baginda Besar Nabi 

Muhammad SAW pembimbing dan teladan umat manusia, 

pembawa cahaya kebenaran bagi gelapnya kesesatan, cahaya 

bagi kebodohan serta pembawa Rahmat bagi seluruh alam 

semesta. 

Sebagai seorang guru, harus lebih inovatif dalam 

proses pembelajaran. Guru harus bisa mengikuti dan 

memanfaatkan teknologi yang semakin maju, agar tidak 

ketinggalan zaman, dan membuat siswa merasa bosan atas 

metode pembelajaran yang itu-itu saja. Semakin banyak 

inovasi yang dilakukan oleh guru, maka semakin banyak pula 

hal-hal yang produktif yang dilakukan guru seperti persiapan 

mengajar yang matang, persiapan ruang belajar yang menarik 

serta mendukung pembelajaran siswa, media yang menarik 

siswa untuk belajar lebih aktif, berkembangnya kebijakan 

sekolah berkaitan dengan pembelajaran baik di dalam kelas 

maupun diluar kelas dan sebagainya. Perkembangan IPTEKS 

yang kini pesat, juga mengharuskan seorang guru untuk 

senantiasa mengikutinya dan memiliki inisiatif yang kreatif. 

Kondisi ini mengharuskan seorang guru agar melek informasi 

dan teknologi. Jangan sampai seorang guru menjadi sosok 
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yang gagap teknologi dan tidak mengikuti dinamika 

perkembangan teknologi yang berkembang sedemikian pesat. 

Inovasi pembelajaran sebagai suatu ide, gagasan atau 

tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan 

pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan 

masalah pendidikan. Dalam Bidang Pendidikan, inovasi 

biasanya muncul dari adanya keresahan pihak-pihak tertentu 

tentang penyelenggaraan pendidikan. Misalnya, keresahan 

guru tentang pelaksanaan proses belajar mengajar yang 

dianggap kurang berhasil, keresahan pihak administrator 

pendidikan tentang kinerja, atau mungkin keresahan masalah 

terhadap kinerja dan hasil bahkan sistem pendidikan. 

Guru harus mampu bertindak profesional, dan untuk 

bertindak profesional maka guru dituntut untuk terus 

berusaha memperbaiki profesionalitasnya, dengan cara 

meneliti, meningkatkan kualifikasi, melakukan inovasi dalam 

pembelajaran dengan menggunakan multi pendekatan, 

strategi, model, metode, bahan ajar, dan teknologi yang 

memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai 

sumber belajar. Menurut hemat penulis, untuk meningkatkan 

kemampuan profesional seorang guru dapat dicapai dengan 

cara membiasakan dirinya untuk mengajar sambil melakukan 

penelitian tindakan kelas, karena dengan melakukan 

penelitian tindakan kelas dapat dipastikan bahwa seorang 

guru dapat melakukan inovasi-inovasi dengan cara 

mengujicobakan ide, gagasan atau tindakan-tindakan yang 

dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan 

pembelajaran yang dihadapinya. 
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Buku yang ditulis dengan judul Inovasi Guru 

Melalui PTK (Penelitian Tindkan Kelas) ini membahas 

tentang; Konsep Dasar Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri 

dari; Arti dan Karakteristik PTK, Arti, tujuan, Prinsip-

Prinsip, dan prosesdur PTK, 2) Mengenal Sistematika 

Proposal Penelitian Tindakan Kelas, 3) Menulis Latar 

Belakang Penelitian Tindakan Kelas, 4) Menulis Kajian 

Pustaka dalam Penelitian Tindakan Kelas, 5) Bagaimana 

Menulis Metodologi Penelitian Tindakan Kelas, 6) 

Bagaimana Menulis Hasil dan Pembahasan Penelitian 

Tindakan Kelas. 7) Bagaimana Menulis Daftar Pustaka 

Penelitian Tindakan, dan 8) Meningkatkan Kualtas 

Pembelajaran Melalui Penelitian tindakan kelas (PTK). Buku 

ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para guru di 

sekolah/madrasah dan calon guru terutama para calon guru 

yang sementara menempuh pendidikan di Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unkhair dan pembaca lainnya. 

Konsep dan materi yang dibahas dalam buku ini dapat 

meningkatkan wawasan tentang materi dan konsep 

pendidikan dan pengajaran serta menumbuhkan sikap kritis 

pembaca terhadap masalah-masalah pendidikan dan 

pengajaran. Selain itu, membantu para guru yang berpendapat 

bahwa untuk melakukan suatu kegiatan penelitian perlu 

didahului dengan pembuatan proposal penelitian, hal ini 

dapat menyebabkan sebagian guru mengalami kendala 

sehingga tidak pernah melakukan penelitian tindakan kelas. 

Dengan buku ini diharapkan kepada Bapak/Ibu guru untuk 

mulai mempersiapkan proposal/rencana tindakan sebanyak 
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mungkin dan dikonsultasikan kepada ahli Penelitian 

Tindakan Kelas. 

Mengingat buku ini adalah terbitan pertama, maka 

sudah tentu masih banyak kekurangan dan kesalahan atau 

kekeliruan. Untuk itu dengan segala rasa hormat dan 

kerendahan hati penulis mengharapkan tegur sapa dan 

masukan yang bersifat membangun dari para pembaca 

terutama para ahli Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan 

ahli pembelajaran agar dijadikan bahan perbaikan pada 

tulisan-tulisan selanjutnya. Akhirnya, melalui tulisan ini 

penulis sampaikan salam hormat dan ucapan terima kasih 

yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Universitas 

Khairun, pimpinan FKIP Unkhair, dan lebih khusus teman 

sejawat kami keluarga besar Program Studi Pendidikan 

Biologi, Program Studi Magister Pendidikan Biologi, dan 

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atas semangat 

dan motivasi serta kesempatan yang diberikan kepada kami 

untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di 

lingkungan kampus kita yang tercinta dan Maluku Utara 

umumnya. Semoga bahan bacaan ini bermanfaat sesuai 

tujuan penulisannya. Amiin #Maju Bersama Ilmu# 

 

 

Ternate, Maret 2021 

Penulis, 

 

 

Ade Haerullah & Said Hasan 
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BAGIAN 1 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 

ugas utama guru, selain mendidik adalah mengajar 

sebagai pengajar, guru dihadapkan pada tuntutan 

profesi untuk melakukan upaya perbaikan atas 

kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan tugasnya. Fakta 

empiris di lapangan menunjukkan bahwa guru yang 

berpengalaman mengajar secara tidak sadar telah melakukan 

sejumlah kegiatan tambahan yang tidak tercantum dalam 

Rencana Pembelajaran (silabus dan RPP) termasuk ia telah 

melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Penelitian tindakan kelas atau disebut PTK adalah 

penelitian yang mengangkat masalah-masalah yang aktual 

yang dilakukan oleh para guru. Permasalahan tersebut dapat 

diselesaikan dengan segala upaya oleh guru untuk 

memperbaiki mutu proses pembelajarannya. 

Banyak guru yang selalu berupaya untuk melakukan 

berbagai perbaikan dalam proses belajar mengajar baik dalam 

hal penggunaan sumber belajar, metode pembelajaran 

maupun strategi pembelajaran. Upaya yang dilakukan oleh 

guru tersebut memberikan dampak positif dalam hal 

peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini berarti guru telah 

berupaya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Secara 

T 
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tidak langsung, guru telah melaksanakan tugasnya dengan 

baik serta dapat dianggap telah melakukan penelitian 

tindakan. Namun sayangnya semua kegiatan yang telah 

dilakukan oleh guru tersebut belum disusun dalam sebuah 

penelitian yang terstruktur dan belum ditulis dalam sebuah 

karya tulis. Akhirnya, tindakan yang dilakukan oleh guru 

tersebut tidak ada bukti konkretnya dalam hal laporan 

penelitian tindakan ataupun karya tulis ilmiah.  

Sebagai konsekuensi dari jabatan profesional, guru 

harus senantiasa mengembangkan dirinya. Hal itu sejalan 

dengan pedoman kenaikan pangkat guru dengan sistem angka 

kredit. Untuk setiap kenaikan pangkat bagi guru, selain 

persyaratan yang lain, guru harus memenuhi persyaratan 

unsur Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). 

Terdapat tiga jenis kegiatan Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan yang dapat dilakukan guru, yaitu 

Pengembangan Diri (PD), Publikasi Ilmiah (PI), dan Karya 

Inovatif (KI). Beberapa macam kegiatan pengembangan 

profesi tersebut, kegiatan menyusun karya tulis/karya ilmiah 

di bidang pendidikan banyak diminati oleh para guru. 

Salah satu jenis karya tulis ilmiah yang banyak 

diminati oleh guru adalah karya tulis berdasarkan hasil 

penelitian, khususnya Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Dengan melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas, guru 

diharapkan dapat melakukan inovasi-inovasi pembelajaran 

sehingga dapat memperbaiki kegiatan pembelajarannya. 

Inovasi tersbut dilakukan untuk peningkatan kualitas hasil 

pembelajaran. Dengan semakin seringnya guru melaksanakan 

PTK diharapkan tingkat keprofesionalan guru semakin 



    PTK & INOVASI GURU    |   3 

meningkat. Peningkatan profesional guru diharapkan 

berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas pendidikan. 

Oleh sebab itu, sudah selayaknya jika guru-guru yang 

profesional akan mendapatkan peluang kenaikan pangkat 

yang diidam-idamkan serta akan mendapatkan tunjangan 

profesi yang cukup mengggembirakan. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah terjemahan 

dari Classroom action research (CAR) dan merupakan 

bagian dari Penelitian Tindakan (Action Research). Hingga 

sekarang Penelitian Tindakan umumnya dan termasuk PTK 

khususnya, masih mengandung pendapat pro kontra berkaitan 

dengan kelayakan jenis penelitian ini, terutama jika 

dibandingkan dengan penelitian formal atau non formal 

Penelitian Tindakan. Penolakan terhadap Penelitian Tindakan 

terutama didasarkan pada pandangan terhadap peran 

pengetahuan dan penerapannya. Di lain pihak penerimaan 

Penelitian Tindakan oleh pihak-pihak lain teruitama 

didasarkan pada tujuan pelaksanaan penelitian. Materi 

pelatihan ini ditulis atas dasar sikap penerimaan terhadap 

Penelitian Tindakan umumnya dan PTK pada khususnya. 

Dewasa ini Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

seharusnya sudah digunakan para guru sebagai satu cara atau 

upaya untuk selalu membudayakan diri selama menjalankan 

tugas profesionalnya. Upaya pemberdayaan diri yang terus 

menerus sebenarnya merupakan suatu kebutuhan yang 

melekat pada profesi guru.  

PTK memang merupakan satu cara ampuh bagi 

pengembangan profesional guru, karena PTK dapat dilkukan 

seraya melaksanakan proses belajar mengajar tanpa 
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menganggu tugas pokok sebagai pengajar. Namun sayangnya 

sebagian guru masih berpendapat bahwa untuk melakukan 

suatu kegiatan penelitian perlu didahului dengan penulisan 

proposal penelitian, hal ini dapat menyebabkan sebagian guru 

mengalami kendala sehingga tidak pernah melakukan 

penelitian tindakan kelas. Akan lebih baik jika Bapak/Ibu 

guru mulai mempersiapkan proposal/rencana tindakan 

sebanyak mungkin dan dikonsultasikan kepada ahli 

Penelitian Tindakan Kelas, sehingga upaya ini dapat 

mendukung guru untuk melaksanakan proses belajar 

mengajar sambil menetili. 

Para guru yang berhasil mempelajari materi-materi 

pelatihan diyakini akan memiliki kompetensi untuk 

melakukan pengembangan profesional. Dalam hal ini mereka 

akan sangat kompeten melakukan pemberdayaan diri yang 

terus menerus. Karakteristik guru yang kompeten semacam 

itu sangat dibutuhkan saat ini dan terutama di masa yang 

akan datang di tengah-tengah gempitanya perkembangan 

ilmu dan teknologi yang menimbulkan perubahan budaya dan 

peradaban yang semikian cepat. 
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BAGIAN 2 

KONSEP DASAR 
PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) 

 

 

 

 

 

 

etelah membaca bagian buku PTK tentang Konsep 

Dasar Penelitian Tindakan Kelas maka diharapkan 

pembaca dapat memahami: 

1. Pengertian dan Karakteristik Penelitian Tindakan Kelas 

2. Prinsip-Prinsip Penelitian Tindakan Kelas 

3. Tujuan Penelitian Tindakan Kelas 

4. Manfaat Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

5. Apakah Penelitian Tindakan berbeda dengan Penelitian 

Formal 

6. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

7. Langkah-langkah Mengidentifikasi Masalah 

8. Pengelompokan Masalah Pembelajaran yang Dianggap 

Benar-Benar Urgen 

 

Sebagian dari Penelitian Tindakan umumnya, pada saat 

ini PTK (Penelitian Tindakan Kelas sudah menjadi satu 

alternatif upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kualitas 

pembelajarannya, secara ideal selayaknya PTK merupakan 

suatu upaya yang melekat pada tugas profesional guru di 

dalam kelas. 

S 
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A. Arti dan Karakteristik PTK 

Arti Penelitian Tindakan umumnya dan PTK 

khususnya dapat dirujuk pada berbagai sumber yang satu 

sama lain tidak memperlihatkan perbedaan prinsip. Salah satu 

arti dari Penelitian Tindakan Kelas adalah suatu bentuk 

kajian reflektif oleh peneliti (pelaku tindakan), yang 

dilakukan untuk meningkatkan kemampuan rasional 

tindakannya dalam melaksanakan tugas, memperdalam 

pemahaman atas tindakan-tindakan itu, serta memperbaiki 

kondisi-kondisi pelaksanaan praktik-praktik pembelajaran 

(adaptasi dari tim Pelatih Proyek PGSM 1999). Dalam hal 

ini, peneliti (pelaku tindakan) melakukan kajian sistematis 

reflektif selama penelitian untuk memperbaiki kondisi 

pembelajarannya. 

Suatu hal yang pasti langsung terlihat peneliti (pelaku 

tindakan) adalah guru itu sendiri. Dalam hubungan ini hasil 

Penelitian Tindakan dipakai sendiri oleh dirinya sendiri, 

sekalipun tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan oleh 

pihak lain yang membutuhkan, demikian pula penelitian 

tindakan berlangsung dalam situasi nyata yang pemecahan 

masalahnya diperlukan dan hasil-hasilnya diterapkan 

(Suwarsih, 1994), Elliott (1991) juga menyebutkan bahwa 

pada PTK, guru berperan sebagai peneliti. 

Karakteristik Penelitian Tindakan umumnya dan PTK 

khususnya yang akan dikemukakan lebih lanjut, diadaptasi 

dari Cohen dan Manion (1980) dalam Suwarsih (1994). 

Secara keseluruhan dapat diidentifikasi 6 karakteristik. 

a. Penelitian Tindakan bersifat situasional, praktis, dan 

secara langsung relevan dengan situasi nyata dalam dunia 
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kerja. Dalam hubungan ini PTK bersangkut-paut langsung 

dengan masalah situasional dan praktis yang dialami guru 

dalam tugas operasional pembelajarannya. Masalah 

situasional dan praktis yang dialami guru itu misalnya 

berkaitan dengan filosofi, pendekatan, strategi, serta 

metode pembelajaran. 

b. Penelitian Tindakan memberikan kerangka kerja yang 

teratur demi pemecahan masalah. Dalam hal ini PTK 

langsung memberikan solusi atau jalan keluar tugas 

operasional pembelajaran. 

c. Selain bersifat situasional dan praktis, Penelitian Tindakan 

juga bersifat fleksibel dan adaptif. Dalam kaitan dengan 

PTK, penelitian ini memungkinkan adanya perubahan 

selama masa percobaan dalam kelas dan tidak 

memperhatikan pengontrolan. 

d. Dalam Penelitian Tindakan, peneliti sendiri ambil bagian 

secara langsung atau tidak langsung dalam melaksanakan 

penelitian. Berkaitan dengan PTK, guru (misalnya) 

perilaku pembelajarannya menjadi substansi penelitian, 

langsung bertindak sebagai peneliti. 

e. Selama Penelitian Tindakan selalu dilakukan evaluasi 

sendiri; berupa modifikasi secara kontinu dan selalu di 

evaluasi dalam situasional yang ada untuk memperbaiki 

dan meningkatkan pelaksanaan. Dalam kaitan dengan 

PTK, dikatakan bahwa selama PTK, guru yang berperan 

sebagai peneliti dan yang sekaligus sebagai praktisi selalu 

melakukan refleksi. 
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f. Secara ilmiah Penelitian Tindakan termasuk PTK bersifat 

kurang ketat karena lemahnya kesahihan dalam dan luar, 

meskipun sudah diupayakan secara sistematis. 

 

B. Prinsip-Prinsip PTK 

  Berikut ini akan dijelaskan prinsip-prinsip PTK yang 

diadaptasi dari Hopkins (1993). 

1. PTK diusahakan agar tidak mengganggu tugas pokok 

pembelajaran. Dalam hal ini sekalipun selama proses 

pembelajaran diterapkan tindakan-tindakan, yang harus 

diperhatikan adalah bahwa tindakan-tindakan itu 

merupakan bagian atau gerak untuk pembelajaran. Hanya 

dengan cara ini, guru dapat menguji coba suatu tindakan, 

mengamati hasilnya, menilainya dari berbagai sudut 

pandang atas dasar pemahaman mendalam, serta 

mempertimbangkan rencana tindakan-tindakan lebih 

lanjut. 

2. Metode pengumpulan data yang digunakan tidak menyita 

waktu berlebihan agar tidak mengganggu proses 

pembelajaran. Dalam hubungan ini, sebagian atau gerak 

utuh pembelajaran, sejauh mungkin digunakan prosedur 

pengumpulan data yang dapat ditangani sendiri oleh guru, 

sementara tetap dapat berfungsi penuh. 

3. Metode yang digunakan harus cukup reliabel. Penggunaan 

metode yang reliabel memungkinkan guru 

mengidentifikasi serta merumuskan hipotesis secara cukup 

meyakinkan, mengembangkan strategi yang dapat 

diterapkan pada situasi kelasnya, serta memperoleh data 

yang dapat digunakan untuk menjawab hipotesis 
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Penelitian Tindakan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini 

dikatakan bahwa meskipun pada dasarnya "terpaksa" 

memperbolehkan "kelonggaran-kelonggaran" namun 

penerapan asas-asas dasar telaah taat kaidah harus tetap 

dipertahankan. Prinsip ketiga ini mungkin yang paling 

banyak mengundang perdebatan. 

4. Masalah penelitian tindakan kelas seharusnya merupakan 

masalah operasional pembelajaran yang cukup 

merisaukan, sehingga perlu diatasi oleh guru sebagai 

bagian dari tanggung jawab profesionalnya. Dalam hal ini 

jelas terlihat bahwa pendorong utama pelaksanaan PTK 

adalah komitmen profesional guru untuk memberikan 

pelayanan terbaik bagi para siswa oleh karena itu, perilaku 

guru yang sekedar menyampaikan pokok bahasan sesuai 

GBPP, perlu ditolak karena alasan/pertimbangan 

profesional yang dimaksud. 

5. Selama melaksanakan PTK guru harus selalu konsisten 

peduli terhadap prosedur etika. Dalam hal ini, misalnya 

PTK harus tetap dilakukan sesuai kaidah-kaidah kajian 

ilmiah, serta dilaporkan hasilnya sesuai dengan tata krama 

penyusunan karya ilmiah, di samping tetap mengutamakan 

kemaslahatan subjek didik. 

6. Sejauh mungkin harus digunakan perspektif misi sekolah. 

Dalam hal ini permasalahan tidak dilihat terbatas dalam 

konteks kelas dan/atau mata pelajaran tertentu. Perspektif 

yang lebih luas itu akan lebih terasa urgensinya jika dalam 

PTK terlibat lebih dari seorang pelaku penelitian yang 

bergabung dalam suatu kegiatan kolaboratif. 
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C. Tujuan PTK 

Tujuan utama pelaksanaan PTK adalah untuk 

memperbaiki atau meningkatkan praktik pembelajaran oleh 

guru secara berkesinambungan. Tujuan utama itu pada 

dasarnya "melekat" pada penunaian misi profesional 

kependidikan yang diemban oleh guru (Tim Pelatih Proyek 

PGSM, 1999). Perbaikan atau peningkatan praktik 

pembelajaran secara berkesinambungan pada gilirannya juga 

akan memperbaiki/meningkatkan layanan profesional 

kependidikan yang harus dilaksanakan oleh guru dalam 

konteks pembelajaran di kelas dan/atau peningkatan kualitas 

program sekolah secara keseluruhan. Dari sudut pandang 

yang lain dikatakan pula bahwa tujuan utama PTK adalah 

untuk mengembangkan keterampilan guru yang dibutuhkan 

untuk menanggulangi berbagai permasalahan aktual yang 

dihadapi guru dalam kelas dan/atau di sekolahnya sendiri 

(Borg, 1986 dalam Tim Pelatih Proyek PGSM, 1999). 

Sebenarnya pelaksanaan PTK yang mengacu kepada 

tujuan utama seperti yang telah dikemukakan, dapat 

dipandang sebagai semacam proses "pelatihan dalam jabatan" 

yang unik (Tim Peneliti Proyek PGSM, 1999). Keunikan 

tersebut disebabkan karena (a) kebutuhan pelaksanaannya 

tumbuh dari guru sendiri, (b) proses "pelatihan" berlangsung 

secara "hands-on" bahkan dalam situasi alami (tidak 

artifisial), dan (c) sesuai dengan didukung oleh lingkungan 

karena berlangsung dalam situasi alami. 

Selain tujuan utama seperti yang telah dikemukakan, 

pelaksanaan PTK juga dapat menjangkau tujuan sampingan 

tertentu, misalnya tumbuh dan berkembangnya budaya 
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meneliti di kalangan para guru. Tumbuh dan berkembangnya 

budaya meneliti tersebut lebih lanjut merupakan jaminan 

bahwa PTK merupakan kegiatan yang utuh melekat pada 

tugas profesional guru; dan pada gilirannya menjamin 

terjadinya perbaikan/peningkatan pembelajaran 

berkesinambungan, yang juga menjamin 

peningkatan/perbaikan layanan profesional kependidikan 

yang terus-menerus. 

 

D. Manfaat Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Jika pelaksanaan PTK sudah merupakan kegiatan 

yang utuh melekat pada tugas profesional guru, dapat 

diyakini bahwa peluang terjadinya inovasi pendidikan sangat 

besar. Hal ini mudah dipahami karena melalui pelaksanaan 

PTK yang utuh melekat pada tugas profesional, para guru 

semakin diberdayakan untuk mengambil berbagai prakarsa 

profesional bahkan secara mandiri yang didukung oleh rasa 

percaya diri yang juga semakin meningkat. 

Keunggulan inovasi pendidikan yang terjadi melalui 

pelaksanaan PTK yang sudah utuh melekat pada tugas 

profesional guru adalah bahwa inovasi itu tumbuh dari bawah 

yang berasal dari realitas permasalahan yang dihayati guru di 

kelas dan/atau di sekolah. Jelaslah bahwa karakteristik 

inovasi pendidikan semacam itu bertolak belakang dengan 

karakteristik inovasi pendidikan kita selama ini yang melekat 

erat dengan proyek-proyek. Inovasi pendidikan kita selama 

ini baru berlangsung jika ada proyek. 

Salah satu aspek inovasi kependidikan adalah yang 

berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Dalam 
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hubungan ini jelas terlihat bahwa, jika pelaksanaan PTK 

sudah utuh melekat pada tugas profesional guru dan para 

guru sudah diberdayakan yang dibarengi oleh peningkatan 

rasa percaya diri, maka akan terdapat peluang yang sangat 

besar terjadinya pengembangan kurikulum yang tidak 

digagas dari atas; tetapi justru digagas dari bawah yang sesuai 

dengan realitas lapangan, sehingga lebih bermakna dan dapat 

mudah diimplementasikan. 

Gerak perkembangan dan perbaikan yang dialami 

para guru sebagaimana yang telah dikemukakan, sebenarnya 

merupakan indikator peningkatan profesionalitas guru. 

Dalam hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa PTK dapat 

bermanfaat untuk meningkatkan profesionalitas guru, tentu 

saja jika pelaksanaan PTK itu sudah utuh melekat pada tugas 

profesional guru. 

 

E. Apakah Penelitian Tindakan Berbeda dengan 

 Penelitian Formal? 

Salah satu faktor penyebab para mahasiswa FKIP atau 

para guru jarang melakukan penelitian adalah kurangnya 

kemampuan teknis dalam metodologi dan keterbatasan 

waktu. Metodologi penelitian yang dikenal guru dan 

mahasiswa kebanyakan adalah penelitian formal, bukan 

PTK, sehingga para guru dalam pelaksanaannya 

membutuhkan waktu khusus di luar jam kerjanya. Untuk 

mengetahui perbedaan karakterisik PTK dengan penelitian 

formal, berikut ini ditunjukkan perbedaan penelitian formal 

dan PTK pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Perbedaan Penelitian Formal dan PTK (Tim 

Pelatih Proyek PGSM, 1994) 

No Dimensi PTK Penelitian Formal 

1. Motivasi Aksi (Kerja/kegiatan) Kebenaran 

2. Sumber 

Masalah 

Diagnosis status: 

Permasalahan praktis 

berasal tugas sehari-hari, 

di dalam kelas. 

Induksi-Deduksi 

3. Tujuan Memperbaiki kinerja 

secara langsung (di sini 

dan sekarang) bukan 

menemukan pengetahuan 

baru yang dapat 

digeneralisasi 

Verifikasi dan 

menemukan 

pengetahuan yang 

dapat digeneralisasi 

4. Keterlibatan 

Peneliti  

Peneliti juga menjadi 

bagian yang diteliti 

Peneliti adalah orang 

luar (tidak menjadi 

bagian yang diteliti) 

5. Sampel Sampel yang representatif 

tidak terlalu dihiraukan 

Sampel representatif 

6. Metode Tidak ketat, tidak terlalu 

memperhatikan 

pembakuan instrumen, 

tetapi diupayakan sekuat 

tenaga agar objektif; 

kejujuran tetap dijaga. 

Standar yang 

mengacu kepada 

objektifitas; 

kejujuran 

diutamakan 

7. Interpretasi 

atas Temuan 

Memahami praktik/kerja 

melalui refleksi oleh 

peneliti yang menjadi 

bagian yang diteliti 

Mendeskripsikan, 

mengabstraksi dan 

menyusun teori, 

yang dilakukan oleh 

para ilmuwan. 

8. Hasil Utama Pembelajaran siswa 

menjadi lebih baik 

(proses dan produk), 

kinerja guna menjadi 

baik. 

Pengetahuan diuji, 

demikian pula 

prosedur dan materi. 
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Secara ringkas atas dasar jabaran pada Tabel 1, 

perbedaan antara PTK dan penelitian formal adalah seperti di 

bawah ini (Nur, 2001). 

1. PTK bertujuan untuk menghasilkan informasi dan 

pengetahuan valid yang memiliki penerapan segera untuk 

guru itu sendiri atau siswa-siswa mereka. 

2. PTK lebih tertarik pada pengetahuan tentang suatu situasi 

khusus di kelas guru itu sendiri daripada tentang 

penerapan-penerapan yang lebih umum. 

3. PTK merupakan proses perolehan informasi dan pencarian 

pengetahuan yang akan digunakan untuk tindakan guru itu 

sendiri. 

 

Penjelasan pada Tabel 1 itu dapat juga dikemukakan 

kelebihan dan kekurangan Penelitian Tindakan pada 

umumnya di satu pihak dan jenis penelitian lain (penelitian 

formal). Berikut ini dikemukakan 4 kelebihan Penelitian 

Tindakan (Shumsky, 1982 dalam Suwarsih, 1994). Ke 4 

kelebihan tersebut adalah: (1) Kerjasama dalam Penelitian 

Tindakan Menimbulkan Rasa Memiliki, (2) Kerjasama dalam 

Penelitian Mendorong Kreativitas dan Pemikiran Kritis, (3) 

Kerjasama Meningkatkan Kemungkinan Untuk Berubah 

Karena Tanggung Jawab Perubahan Ada Pada Kelompok, 

dan Bukan Individu, (4) Kerjasama dalam Penelitian 

Tindakan Meningkatkan Kesepakatan. 

 Kekurangan atau kelemahan Penelitian Tindakan 

antara lain berkenaan dengan kurangnya pengetahuan dan 

keterampilan dalam teknik dasar penelitian tindakan pada 

pihak peneliti. Yang dimaksud adalah bahwa para praktisi 
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pelaku penelitian tindakan biasanya kurang dilengkapi 

dengan pengetahuan dan keterampilan tentang teknik dasar 

penelitian. Seperti diketahui penelitian tindakan lazim 

dilakukan oleh para praktisi, seperti guru, pelatih, pengelola, 

dan pengawas. Kelemahan penelitian tindakan yang lain 

berkenaan dengan waktu. Bagaimanapun perencanaannya, 

pelaksanaan penelitian tindakan akan menyita waktu para 

praktisi sebagai pelaku penelitian, padahal selama 

berlangsungnya penelitian tindakan, mereka juga tetap 

melakukan tugas rutinnya seperti mengajar dan sebagainya. 

 Selain kelebihan dan kekurangan yang dikemukakan 

ada juga beberapa kesulitan yang terkait dengan penelitian 

tindakan. Kesulitan berhubungan dengan konsepsi proses 

kelompok. Dalam hal ini proses kelompok dapat berjalan 

dengan baik jika pemimpin kelompok bersifat demokratis, 

jika tidak maka kerjasama kelompok dan konsensus sulit 

dicapai dan hal tersebut sangat menghambat tercapainya 

tujuan penelitian tindakan (Suwarsih, 1994). Kesulitan lain 

dari penelitian tindakan berkaitan dengan upaya mengajak 

orang melakukan perubahan; biasanya orang yang sudah 

mapan, sulit diajak untuk melakukan perubahan, padahal 

penelitian tindakan apapun selalu bersangkut-paut dengan 

upaya melakukan perubahan. Masih ada pula kesulitan dari 

penelitian tindakan yaitu yang berkenaan dengan tuntutan 

terhadap pelaku penelitian tindakan agar dia dapat 

meyakinkan orang lain bahwa model, metode, strategi, 

pendekatan, dan teknik pembelajaran yang digunakannya 

benar-benar berjalan dengan efektif. 
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Hal lain yang juga sangat perlu diperhatikan pada 

penelitian tindakan adalah yang berkenaan dengan temuan 

atau hasil penelitian tindakan. Setiap pelaku penelitian 

tindakan harus selalu ingat bahwa penemuan penelitiannya 

hanya berlaku untuk situasi yang ditelitinya, dalam arti tidak 

boleh digeneralisasi. Di lain pihak para pelaku penelitian 

tindakan sering tergoda atau tanpa sadar melakukan 

generalisasi atas dasar temuan penelitian tindakan. Dalam 

hubungan ini perlu dicamkan bahwa, jika seorang pelaku 

penelitian tindakan sudah melakukan generalisasi, berarti 

sebenarnya dia telah melakukan kesalahan fatal, karena 

rancangan penelitiannya memang tidak mendukung 

generalisasi (Suwarsih, 1994). 

 

F. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

Sebagaimana penelitian tindakan pada umumnya, 

PTK merupakan proses pengkajian berdaur (Tim Pelatih 

Proyek PGSM, 1999). Dalam hal ini hendaknya digaris-

bawahi bahwa banyak PTK tidak hanya terdiri atas satu 

siklus. Berbagai sumber atau referensi, dapat dijumpai jumlah 

tahapan pada setiap siklus PTK yang berbeda. 

 Berikut dikemukakan 8 tahapan pada setiap siklus 

tersebut (Modifikasi dari Suwarsih, 1994).  

1. Identifikasi Masalah 

2. Analisis Masalah 

3. Perumusan Masalah 

4. Perumusan Hipotesis Tindakan 

5. Perencanaan Tindakan  

6. Pelaksanaan Tindakan dan Pengamatan 
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7. Analisis dan Refleksi 

8. Perencanaan Tindakan Lanjut. 

 

1) Identifikasi Masalah 

Seperti halnya penelitian pada umumnya, PTK 

diawali dengan kesadaran akan adanya permasalahan. Terkait 

dengan PTK, permasalahan itu dianggap menghalangi 

pencapaian tujuan pendidikan, sehingga diterangi berdampak 

kurang baik terhadap proses dan/atau hasil belajar siswa, 

dan/atau implementasi sesuatu program sekolah (Tim Pelatih 

Proyek PGSM, 1999). Suatu hal yang harus diperhatikan 

pada PTK adalah bahwa permasalahan harus benar-benar 

dihayati oleh guru atau mahasiswa sebagai pelaku penelitian 

selama praktik pembelajaran yang dikelolanya; dan bahkan 

permasalahan titipan atau yang disarankan oleh pihak-pihak 

di luar guru mana pun. Pada lingkup PTK permasalahan yang 

diharapkan sebagai yang tengah dihadapi guru berkenaan 

dengan siswa, guru, bahan ajar, kurikulum, interaksi 

pembelajaran dan hasil belajar siswa. 

Masalah adalah suatu kesenjangan antara harapan 

dengan capaian antara yang seharusnya dengan kenyataan, 

dan antara yang diperlukan dengan yang tersedia. 

Mengidentifikasi masalah adalah upaya peneliti untuk 

mengenal masalah, karena penelitian harus berangkat dari 

masalah atau wujud dari situasi dan kondisi yang 

menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan atau teori 

dengan kenyataan atau praktik di lapangan. 

Untuk dapat mengidentifikasi masalah dalam 

pembelajaran untuk keperluan PTK, peneliti perlu mengenali 
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variabel-variabelnya yang pada kenyataanya variabel tersebut 

saling berkaitan satu sama lain. Variabel tersebut diantaranya 

adalah: Guru (kompetensi), Siswa, Perangkat Pembelajaran, 

Media pembelajaran, Alat, Perlengkapan, Fasilitas, dan 

Proses Pembelajaran. 

 

2)  Langkah-langkah Mengidentifikasi Masalah 

 Langkah-langkah identifikasi masalah dalam PTK 

yang dimodivikasi dari Winarno dkk (2012): 

1. Mahasiswa atau Guru sebagai peneliti melakukan refleksi 

awal atas masalah-masalah pembelajaran yang ada di 

kelasnya, yang dilakukan dengan observasi, wawancara, 

dokumentasi dan cara-cara yang lain. 

2. Peneliti mengklasifikasi masalah ke dalam dua kategori, 

yaitu masalah rendahnya kualitas proses pembelajaran dan 

rendahnya kualitas hasil belajar. 

3. Peneliti menggali akar masalah yang menyebabkan 

masalah-masalah lain. Peneliti juga harus mengetahui 

bahwa masalah di kelas merupakan kumpulan dari 

beberapa masalah. 

4. Peneliti menganalisis hasil refleksi dan temuan dalam 

pembelajaran yang dianggap belum optimal. 

5. Peneliti memilih dan menetapkan masalah yang paling 

penting untuk segera dipecahkan. 

6. Peneliti merumuskan masalah secara jelas, spesifik, dan 

operasional. 
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a. Contoh Hasil Refleksi Awal Kelas Pembelajaran IPA-  

     Biologi 

Selanjutnya berikut ini adalah beberapa contoh hasil 

refleksi awal menggunakan pendekatan observasi kelas 

pembelajaran IPA-Biologi: 

a. Terdapat 35 siswa kelas IX di MTs, namun hanya 12 

siswa yang aktif belajar konsep sistem pewarisan, 

selebihnya duduk dan tidak tahu apa yang mau dikerjakan. 

b. Ada sejumlah siswa melakukan latihan menyelesaikan 

soal-soal latihan sendiri tanpa pendampingan dari guru. 

c. Siswa kurang serius dalam mengikuti pelajaran IPA 

Biologi, karena materi yang disajikan kurang bervariasi. 

d. Frekuensi melakukan praktik dan latihan penyelesaian 

masalah sedikit (academic learning time rendah) dengan 

waktu tunggu lama. 

e. Tingkat kesalahan tinggi, sehingga persentase ketuntasan 

belajar siswa kurang dari 50%. 

f. Siswa belum mempunyai persepsi yang benar tentang 

keterampilan pengetahuan yang dipelajari. 

 

b.  Pengelompokan Masalah Pembelajaran yang 

 Dianggap Benar-benar Urgen 

 Berbagai masalah yang dikemukakan, hanya 

masalah-masalah pembelajaran yang bersifat urgen dan 

penting serta mendesak untuk dipecahkan melalui penelitian 

tindakan kelas. Masalah tersebut dapat dikelompokkan 

menjadi: 

a. Masalah rendahnya keterampilan dan pengetahuan siswa 

b. Masalah kurangnya penggunaan model dan metode oleh 
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guru dalam proses pembelajaran 

c. Masalah aktivitas siswa dalam pembelajaran 

d. Masalah interaksi dalam kelas. 

e. Masalah asesmen pembelajaran 

f. Masalah media dan sumber belajar yang digunakan oleh 

guru dalam pembelajaran 

 

Terkait kegiatan identifikasi dan perumusan masalah, 

Sudarsono (1996) mengemukakan beberapa pertanyaan yang 

dapat diajukan sebagai penuntun dalam perumusan masalah 

PTK. 

a. Hal apakah yang menjadi keprihatinan guru dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran? 

b. Mengapa hal tersebut menjadi sumber keprihatinan? 

c. Apakah yang hendak dilakukan untuk menghilangkan 

keprihatinan tersebut? 

d. Bukti-bukti apa saja yang dapat dikumpulkan baik dari 

siswa maupun guru untuk dapat membantu mencari apa 

yang terjadi? 

e. Bagaimana cara mengumpulkan bukti-bukti tersebut? 

 

 Tahapan yang paling urgen adalah menghasilkan 

gagasan-gagasan awal tentang permasalahan aktual yang 

dialami atau dihayati guru dalam kelas. Masalah yang tepat 

dipilih sebagai masalah PTK adalah masalah yang mencakup 

kelas dan bukan yang terbatas hanya pada satu atau 

sekelompok siswa. Secara operasional masalah kelas secara 

umum itu misalnya yang berkenaan dengan rendahnya 

motivasi belajar siswa, kurangnya media pembelajaran, 



    PTK & INOVASI GURU    |   21 

kurang efektifnya interaksi belajar-mengajar, banyaknya 

kesalahan konsep pada siswa dan sebagainya. 

 

3)  Perumusan Masalah 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa masalah 

adalah suatu kesenjangan antara harapan dengan capaian 

maka masalah baru siap dirumuskan setelah didefinisikan dan 

dianalisis dengan pola sebagaimana yang telah dikemukakan. 

Perumusan masalah adalah upaya untuk menyatakan secara 

tersurat pertanyaan-pertanyaan apa yang perlu dicarikan 

jawabannya. Pada dasarnya susunan masalah harus 

menyandang deskripsi tentang kenyataan yang ada dan 

keadaan yang diinginkan.  

Setelah identifikasi masalah dilakukan dan ditemukan 

fenomena sebagai suatu kesenjangan yang terjadi dikelas, 

kemudian disusun menjadi rumusan masalah penelitian yang 

lebih kongkrit, spesifik, jelas dan sistematis dengan 

memanfaatkan informasi ilmiah yang sudah tersedia dalam 

literatur yaitu teori. Rumusan masalah penelitian adalah 

sesuatu yang perlu dicari pemecahannya dan jawaban melalui 

kegiatan penelitian. 

Rumusan masalah merupakan pernyataan gagasan 

peneliti yang terkandung dalam ruang lingkup masalah 

penelitian dan menjadi pusat perhatian peneliti. Berdasarkan 

rumusan masalah tersebut akan dicari jawabannya melalui 

pengumpulan data (Budiwanto: 2009). 
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Berikut ini dikemukakan petunjuk-petunjuk yang 

dapat dijadikan panduan perumusan masalah. 

a. Masalah lazim ditulis dalam kalimat tanya. 

b. Masalah hendaknya dirumuskan dengan jelas dalam arti 

tidak mempunyai makna ganda. 

c. Rumusan masalah umumnya menunjukkan hubungan 

antar dua variabel. 

d. Rumusan masalah telah menunjukkan secara eksplisit 

subyek dan lokasi penelitian. 

 

a. Cara Menulis Rumusan Masalah PTK 

Rumusan masalah sebaiknya dibuat dalam bentuk 

kalimat tanya dan memang merupakan masalah penelitian. 

Pemecahan masalah disajikan dalam bentuk alternatif 

tindakan, lengkap dengan argumentasi mengapa tindakan itu 

yang dipilih untuk mengatasi masalah. 

Terkait cara penulisan rumusan masalah yang baik, 

Winarno dkk (2012) mengemukakan bahwa peneliti hendak 

memperhatikan beberapa aspek penting dan mendasar seperti 

aspek substansi, orisinalitas, formulasi, dan aspek teknik. 

a. Aspek Substansi atau isi berupa nilai manfaat dari 

pemecahan masalah melalui tindakan yang dipilih, dan 

keterapan pemecahan masalah yang dihadapi peneliti. 

b. Aspek Orisinalitas berupa pemecahan masalah dengan 

model tindakan yang dilakukan adalah hal baru dan 

penerapan model-model pembelajaran dalam konteks yang 

berbeda. 

c. Aspek Formulasi yakni perumusan masalah berupa 

kalimat-kalimat naratif, sebaiknya menggunakan kalimat 
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pertanyaan, dan perumusan masalah tidak bermakna ganda 

serta memuat secara eksplisit dan spesifik tentang 

masalah yang akan diteliti, dan memuat tindakan yang 

diharapkan dapat menyelesaikan masalah, memuat subyek 

penelitian, mencantumkan tempat penelitian, memuat 

waktu yang berkaitan dengan peristiwa permasalahan 

d. Aspek Teknis yakni; kelayakan masalah, menunjukkan 

kemampuan peneliti dalam memecahkan masalah, 

memilih masalah yang bermakna, memiliki nilai praktis 

bagi guru dan semua yang berkolaborasi, dan memberikan 

kontribusi untuk memperoleh pengalaman belajar untuk 

pengembangan keprofesionalannya. 

 

b. Contoh Rumusan Masalah dalam PTK yang baik: 

Agar penulisan rumusan masalah penelitian bisa 

dikategorikan baik, maka sekarang simak beberapa contoh 

penulisan rumusan masalah dalam PTK berikut ini. 

a. Apakah penerapan model pembelajaran PBMP terintegrasi 

TPS dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA Biologi bagi Siswa Kelas IX MTs 

Sahabat Cendikia Kota Ternate? 

b. Apakah penerapan model pembelajaran PBMP terintegrasi 

TPS dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA Biologi bagi Siswa Kelas IX MTs 

Sahabat Cendikia Kota Ternate? 

c. Apakah penerapan model pembelajaran berbasis 

multietnis dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA Biologi bagi Siswa Kelas IX 

MTs Sahabat Cendikia Kota Ternate? 
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d. Apakah penerapan model pembelajaran berbasis 

multietnis dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA Biologi bagi Siswa Kelas IX MTs 

Sahabat Cendikia Kota Ternate? 

e. Apakah hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

Biologi bagi Siswa Kelas IX MTs Sahabat Cendikia Kota 

Ternate dapat meningkat apabila diterapkan model 

pembelajaran berbasis multietnis? 

 

c. Contoh Rumusan Masalah Bukan PTK 

Agar peneliti bisa membedakan mana rumusan 

masalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan bukan PTK, 

maka berikut ini disajikan beberapa contoh penulisan 

rumusan masalah yang menunjukan bukan rumusan masalah 

dalam PTK 

a. Apakah ada pengaruh model pembelajaran PBMP 

terintegrasi TPS dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa dalam pembelajaran IPA Biologi bagi Siswa Kelas 

IX Madrasah Tsanawiyah Sahabat Cendikia Kota 

Ternate? 

b. Apakah ada pengaruh model pembelajaran PBMP 

terintegrasi TPS dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA Biologi bagi Siswa Kelas IX 

Madrasah Tsanawiyah Sahabat Cendikia Kota Ternate? 

c. Apakah ada pengaruh model pembelajaran berbasis 

multietnis dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA Biologi bagi Siswa Kelas IX 

MTs Sahabat Cendikia Kota Ternate? 
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d. Apakah ada pengaruh model pembelajaran berbasis 

multietnis dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA Biologi bagi Siswa Kelas IX Madrasah 

Tsanawiyah Sahabat Cendikia Kota Ternate? 

e. Bagaimana pengaruh model pembelajaran PBMP 

terintegrasi TPS dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa dalam pembelajaran IPA Biologi bagi Siswa Kelas 

IX Madrasah Tsanawiyah Sahabat Cendikia Kota 

Ternate? 

f. Seberapa besar pengaruh model pembelajaran PBMP 

terintegrasi TPS dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA Biologi bagi Siswa Kelas IX 

Madrasah Tsanawiyah Sahabat Cendikia Kota Ternate? 

 

4)  Analisis Masalah 

Setelah memperoleh sejumlah permasalahan melalui 

tahapan identifikasi masalah, pelaku penelitian melakukan 

analisis terhadap masalah-masalah itu untuk menentukan 

urgensinya agar diatasi. Beberapa kriteria berikut ini dapat 

digunakan untuk memilih masalah. 

a. Selain bersifat umum masalah itu harus benar-benar 

penting, misalnya bagi guru, murid, serta bagi 

pengembang pembelajaran. 

b. Masalah harus mampu ditangani guru. 

c. Masalah hendaknya berskala cukup kecil dan terbatas. 

 

5)  Perumusan Hipotesis Tindakan 

Rumusan hipotesis tindakan berbeda dengan hipotesis 

penelitian formal. Dalam hubungan ini hipotesis tindakan 
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bukanlah hipotesis perbedaan pengaruh atau hubungan 

layaknya ditemukan pada penelitian formal. Melalui hipotesis 

tindakan, tersirat bahwa, peneliti percaya bahwa tindakan 

yang diambil akan dapat memecahkan masalah penelitian 

tindakan. Secara operasional rumusan hipotesis tindakan 

memuat tindakan yang diusulkan untuk memecahkan 

masalah atau menghasilkan perbaikan yang diinginkan. 

Secara umum rumusan hipotesis tindakan adalah: Tindakan X 

akan mengakibatkan Y pada Zat (Ibnu, 1999). Sebagai 

contoh misalnya "Peningkatan aktivitas belajar siswa akan 

memberikan hasil belajar kognitif yang lebih baik pada 

pembelajaran IPA di Madrasah Al Maarif 1 Kota Ternate”. 

Contoh rumusan hipotesis tindakan yang lain misalnya 

"Perolehan belajar tentang konsep udara bersih pada 

siswa kelas IV SD di Y dalam mata pelajaran IPA akan 

meningkat jika proses pembelajaran dilakukan dengan 

menerapkan model pembelajaran PBMP dipadu TPS". 

 

a. Contoh Rumusan Hipotesis dalam PTK yang baik 

Hipotesis dalam Penelitian Tindakan Kelas disebut 

hipotesis tindakan. Kedudukan hipotesis sangat bervariasi, 

tergantung masing-masing peneliti. Ada peneliti yang 

menuliskan hipotesis pada bagian bab 1 (Pendahuluan) dan 

ada juga yang menuliskan pada bagian bab 2 (Kajian 

Pustaka). Menurut hemat penulis, dimanapun kedudukan 

penulisan hipotesis tidak menjadi masalah, namun yang 

terpenting adalah cara penulisannya yang jelas dan dapat 

menunjukkan hipotesis dari penelitian tersebut sehingga bisa 

membedakan mana hipotesis Penelitian Tindakan Kelas 
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(PTK) dan bukan PTK. Agar kita dapat membedakannya, 

maka simaklah beberapa contoh penulisan hipotesis PTK 

berikut ini. 

a. Jika diterapkan model pembelajaran PBMP terintegrasi 

TPS maka dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA Biologi bagi Siswa Kelas IX 

MTs Sahabat Cendikia Kota Ternate 

b. Jika diterapkan model pembelajaran PBMP terintegrasi 

TPS maka dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA Biologi bagi Siswa Kelas IX MTs 

Sahabat Cendikia Kota Ternate 

c. Jika diterapkan model pembelajaran berbasis multietnis 

maka dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA Biologi bagi Siswa Kelas IX MTs 

Sahabat Cendikia Kota Ternate 

d. Jika diterapkan model pembelajaran berbasis multietnis 

maka dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA Biologi bagi Siswa Kelas IX MTs 

Sahabat Cendikia Kota Ternate 

e. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA Biologi bagi 

Siswa Kelas IX MTs Sahabat Cendikia Kota Ternate 

dapat meningkat jika diterapkan model pembelajaran 

berbasis multietnis 

 

b. Contoh rumusan Hipotesis non PTK 

Agar lebih jelas perbedaan hipotesis PTK yang telah 

disampaikan di atas dengan hipotesis non PTK maka simak 

penulisan hipotesis non PTK berikut ini. 
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a. Terdapat pengaruh model pembelajaran PBMP 

terintegrasi TPS terhadap peningkatan aktivitas belajar 

siswa dalam pembelajaran IPA Biologi bagi Siswa Kelas 

IX MTs Sahabat Cendikia Kota Ternate 

b. Terdapat pengaruh model pembelajaran PBMP 

terintegrasi TPS terhadap peningkatan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA Biologi bagi Siswa Kelas IX 

MTs Sahabat Cendikia Kota Ternate? 

c. Model pembelajaran PBMP terintegrasi TPS dapat 

berpengaruh terhadap aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA Biologi bagi Siswa Kelas IX MTs 

Sahabat Cendikia Kota Ternate? 

d. Ada pengaruh model pembelajaran berbasis multietnis 

terhadap peningkatan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA Biologi bagi Siswa Kelas IX MTs 

Sahabat Cendikia Kota Ternate? 

 

6.  Perencanaan Tindakan 

Rencana tindakan hendaknya memuat informasi 

tentang hal-hal berikut (Suwarsih, 1994). 

a. Apa yang diperlukan untuk menentukan kemungkinan 

terpecahkannya masalah yang telah dirumuskan? 

b. Alat-alat dan teknik yang diperlukan untuk 

mengumpulkan bukti/data. 

c. Rencana perekaman/pencatatan data dan pengolahannya. 

d. Rencana untuk melaksanakan tindakan dan mengevaluasi-

nya. 
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Selain keempat hal tersebut, menurut Ibnu (1999) 

bahwa ada juga hal lain yang perlu diperhatikan yaitu:  

a. Siapa atau kelompok mana yang menjadi obyek tindakan; 

b. Apa kriteria keberhasilan tindakan yang telah dilakukan. 

 

Secara operasional rencana tindakan itu selalu 

merupakan awal dari pelaksanaan penelitian tindakan di 

setiap siklus, sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 1 

(jika penelitian tindakan tidak dilaksanakan hanya dalam satu 

siklus). 

 

7.  Pelaksanaan Tindakan dan Pengamatan 

Tindakan baru dilakukan jika seluruh rencana dan 

persiapan penelitian tindakan telah selesai. Pada tahap ini 

tindakan perbaikan yang telah direncanakan itu dilaksanakan 

dalam situasi aktual. Perlu disadari bahwa kegiatan 

pelaksanaan tindakan ini merupakan kegiatan pokok dalam 

tiap siklus penelitian tindakan.  

Berikut ini disajikan alur pelaksanaan penelitian 

tindakan dalam Dua Siklus menurut Kasbolah (1999). 
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Tahap pelaksanaan tindakan, serentak dilakukan pula 

kegiatan pengamatan atau observasi. Biasanya berbarengan 

dengan pengamatan dapat juga dilakukan interpretasi. Secara 

umum yang diamati dan direkam adalah segala peristiwa dan 

kegiatan yang terjadi selama tindakan perbaikan berlangsung, 

dengan atau tanpa alat bantu. Jika pada saat pengamatan tidak 

dikehendaki adanya interpretasi, maka peristiwa atau 

kegiatan yang terjadi direkam apa adanya; pada keadaan 

semacam ini dapat juga digunakan kriteria atau kategori yang 

bersifat miskin makna. Jika pada saat pengamatan 

dikehendaki adanya interpretasi, maka peristiwa dan kegiatan 

yang terjadi (yang direkam) langsung dimaknai; tentu saja 

kegiatan pemaknaan itu dilakukan dengan acuan kriteria, 

kategori, atau kerangka pikir tertentu pula. 

 

8. Refleksi dan Analisis 

Analisis data di sini berbeda dengan interpretasi data 

yang mungkin telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya. 

Refleksi 

Pelaksanaan 
Tindakan 

Observasi 

Refleksi 

Rencana 
Tindakan 

Rencana 

Tindakan 

Observasi 
Pelaksanaan 

Tindakan 

Gambar 1:Alur 

Pelaksanaan Penelitian 

Tindakan dalam Dua 

Siklus (Kasbolah, 1999). 
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Analisis data ini mencakup proses dan dampak seperangkat 

tindakan perbaikan dalam suatu siklus penelitian tindakan. 

Dalam hal ini analisis data adalah proses menyeleksi, 

menyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksikan, 

mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk 

menampilkan bahan-bahan yang dapat digunakan 

menjangkau tujuan penelitian (Tim Pelatih Proyek PGSM, 

1999). Secara operasional analisis data dilakukan dalam tiga 

tahap, yaitu reduksi data, paparan data, dan penyimpulan. 

Pada reduksi data tercakup seleksi, pemfokusan, dan 

abstraksi data mentah menjadi informasi yang bermakna. 

Paparan data merupakan proses penampilan data secara lebih 

sederhana dalam bentuk paparan naratif, representasi tabular, 

representasi grafis dan sebagainya. Penyimpulan merupakan 

proses pengambilan inti sari dari sajian data yang telah 

terorganisasi tersebut dalam bentuk pernyataan kalimat 

dan/atau formula yang singkat dan padat tetapi mengandung 

artian luas. 

Hasil analisis data digunakan sebagai dasar refleksi. 

Pada dasarnya refleksi merupakan kegiatan analisis-sintetis, 

interpretasi dan eksplanasi terhadap semua informasi yang 

diperoleh dari pelaksanaan tindakan (Sukarnyana, 1999). 

Pada penelitian tindakan, refleksi merupakan upaya untuk 

mengkaji apa yang telah dan/atau tidak terjadi, apa yang telah 

dihasilkan atau yang belum berhasil dituntaskan dengan 

tindakan perbaikan yang telah dilakukan (Tim Pelatih Proyek 

PGSM, 1999). Hasil refleksi digunakan untuk menetapkan 

langkah lebih lanjut dalam upaya mencapai tujuan penelitian 

tindakan. Jelas terlihat bahwa refleksi merupakan pengkajian 
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terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian 

tujuan di tiap siklus, dan akan digunakan untuk menetapkan 

tindak lanjut dalam rangka mencapai tujuan akhir seluruh 

siklus penelitian tindakan.  

Secara operasional, sebenarnya selama refleksi terjadi 

analisis  pemaknaan  penjelasan  penyusunan 

kesimpulan  identifikasi tindak lanjut. Sehubungan itu, 

tidak selalu komponen-komponen tersebut dilalui dalam 

urutan seperti itu namun bisa saja komponen-komponen itu 

terlaksana berbarengan atau bolak balik. Yang pasti adalah 

pada akhir refleksi itu hendaknya sudah dilakukan 

identifikasi tindak lanjut.  

 

9.  Perencanaan Tindak Lanjut 

Hasil analisis dan refleksi pada tahap sebelumnya 

akan menentukan apakah tindakan yang telah dilaksanakan 

sudah dapat atau belum dapat mengatasi masalah penelitian 

tindakan. Apabila hasilnya belum memuaskan atau masalah 

belum terselesaikan, maka dilakukan tindakan perbaikan 

lanjutan. Dalam hal ini yang dilakukan dapat berupa 

perbaikan tindakan sebelumnya, atau jika perlu berupa 

penerapan tindakan yang benar-benar baru untuk mengatasi 

masalah penelitian. 

Jika penelitian tindakan dilakukan ke siklus kedua, 

maka prosedur umum maupun tahapan-tahapannya adalah 

sebagaimana yang telah dilalui pada siklus pertama, dan 

demikian pula jika penelitian tindakan berlanjut ke siklus 

ketiga dan seterusnya. Berkenaan dengan jumlah siklus 

memang dapat terjadi bahwa suatu penelitian tindakan hanya 
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dilaksanakan dalam satu siklus, karena masalah penelitian 

sudah terselesaikan. 

Oleh karena tahap-tahap penelitian tindakan pada 

siklus kedua adalah sama seperti pada siklus pertama, maka 

perencanaan tindak lanjut hendaknya diletakkan pada 

kerangka tahap-tahap itu. Hanya saja secara kongkrit hasil 

refleksi pada siklus sebelumnya memang secara langsung 

akan mewarnai operasionalisasi rencana tindak lanjut 

tersebut. 

Jika substansi yang diteliti itu adalah perilaku 

pembelajaran guru, tentu saja selama pembelajaran guru 

berperan sebagai guru, peneliti, dan subjek yang diteliti. 
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BAGIAN 3 

MENGENAL SISTEMATIKA PROPOSAL 
PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) 

 

 

 

 

 

 

agian ini, penulis mengenalkan sistematika proposal 

PTK dan contoh penulisannya yang dimodivikasi 

dari berbagai sumber. Sistematika tersebut secara 

garis besar dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: 

penulisan Judul Penelitian, bagian Pendahuluan terdiri 

atas: penentuan judul, penyusunan latar belakang, perumusan 

masalah dan/ atau penentuan tujuan, hipotesis penelitian, 

kegunaan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, 

definisi istilah atau operasional, Kajian Teori, Metode 

Penelitian yang meliputi; pendekatan penelitian, subjek 

penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data 

Secara rinci penjelasan masing-masing bagian 

tersebut dikemukakan pada bagian berikut disertai dengan 

beberapa contoh. 

  

B 
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A. Penulisan Judul Penelitian 

Penulisan judul harus mencerminkan permasalahan 

pokok yang akan dipecahkan yaitu: 

a. Pada judul harus tampak masalah yang akan diteliti 

dan tindakan untuk memecahkan masalah 

b. Memuat unsur variabel utama yang diteliti. 

c. Judul harus deklaratif, singkat, spesifik, jelas (10-20 kata) 

dan memberi gambaran mengenai variabel penelitian yang 

diusulkan. 

 

Contoh penulisan judul PTK yang baik: “Penerapan 

Model pembelajaran PBMP terintegrasi TPS untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil Belar kognitif IPA 

Biologi pada siswa Kelas IX Madrasah Tsanawiyah 

Sahabat Cendikia Kota Ternate”  

Agar dapat dibedakan antara judul PTK dan non PTK, 

maka selanjutnya penulis memberikan contoh judul non PTK 

“Pengaruh Model pembelajaran PBMP terintegrasi TPS 

Terhadap aktivitas dan hasil Belar kognitif IPA Biologi 

pada siswa Kelas IX Madrasah Tsanawiyah Sahabat 

Cendikia Kota Ternate”  

 

1. Pendahuluan 

Bagian pendahuluan memberikan wawasan umum 

tentang penelitian yang dilakukan. Pada bagian pendahuluan 

ini peneliti mengemukakan tentang: (1) latar belakang 

masalah, (2) rumusan masalah, (3) tujuan penelitian, (4) 

hipotesis tindakan (jika diperlukan), (5) manfaat penelitian, 

(6) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, serta (7) 
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definisi istilah atau definisi operasional. 

 

1) Latar Belakang Masalah 

Pada bagian ini berisi latar belakang dan identifikasi 

permasalahan, uraian konteks permasalahan, penjelasan 

pentingnya masalah yang diteliti dan manfaat yang 

diharapkan dari temuan penelitian jika pelaksanaannya telah 

selesai, serta menjawab pertanyaan: Mengapa masalah 

tersebut diteliti? 

 

2) Rumusan Masalah 

Bagian ini peneliti menuliskan rumusan masalah 

dengan memperhatikan kaidah-kaidah penulisan rumusan 

masalah seperti: Perumusan masalah berupa kalimat-kalimat 

naratif, sebaiknya peneliti menggunakan kalimat pertanyaan, 

tidak bermakna ganda, memuat secara eksplisit dan spesifik 

tentang masalah yang akan diteliti, dan tindakan yang 

diharapkan dapat menyelesaikan masalah. 

Contoh: Apakah Penerapan Model pembelajaran 

berbasis Multietnis dapatmeningkatkan aktivitas dan hasil 

Belar kognitif IPA Biologi pada siswa Kelas IX Madrasah 

Tsanawiyah Sahabat Cendidikia Kota Ternate?” 

 

3) Tujuan Penelitian 

 Penelitian Tindakan Kelas bertujuan untuk 

pemberdayaan, perbaikan, peningkatan mutu dan peningkatan 

kemampuan/ kompetensi. Keberhasilan penelitian tindakan 

diketahui dari perubahan yang terjadi sebelum, selama dan 

sesudah pelaksanaan tindakan. Penelitian dinyatakan berhasil 



    PTK & INOVASI GURU    |   37 

apabila tindakan dapat membuat orang yang sebelumnya 

kurang berdaya menjadi lebih berdaya, terjadi peningkatan 

nilai atau perbaikan kinerja, dan lain-lain tergantung pada 

tujuan dilakukannya tindakan. Untuk mengetahui adanya 

perubahan, peningkatan atau perbaikan selama pelaksanaan 

tindakan, maka perlu dilakukan pengukuran yang berulang-

ulang sesuai dengan objek/masalah yang sedang diatasi 

dengan tindakan. 

 Lebih spesifik dijelaskan bahwa Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) bertujuan untuk memecahkan masalah nyata 

yang terjadi di kelas/sekolah, dan kelas/sekolah tersebut 

masih menjadi wewenang guru bidang studi/kepala sekolah 

yang mengadakan penelitian. Secara lebih rinci, penelitian 

tindakan bertujuan untuk: (1) meningkatkan mutu isi, proses 

dan hasil pembelajaran di kelas/manajemen sekolah; (2) 

meningkatkan kemampuan dan sikap profesional guru/kepala 

sekolah; (3) menumbuhkan budaya akademik sehingga 

tercipta sikap proaktif dalam perbaikan mutu 

pembelajaran/sekolah 

Penulisan tujuan penelitian dalam PTK harus 

berorientasi pada hasil konkrit yang akan dicapai, selaras dan 

mengacu pada masalah penelitian, dinyatakan dengan 

singkat, jelas, memuat secara eksplisit dan spesifik tentang 

masalah yang akan diteliti, dan tindakan yang diharapkan 

dapat menyelesaikan masalah. Mengacu kepada data yang 

akan dikumpulkan, dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pernyataan 

Contoh: Penelitian Tindakan Kelas ini bertujuan untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran dengan cara 
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memperbaiki proses pembelajaran agar dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar kognitif siswa. 

(Catatan: Tujuan penelitian dapat ditulis lebih dari dua)  

 

4) Manfaat Penelitian 

 Pada bagian ini peneliti dapat menuliskan gambaran 

yang jelas dan realistik tentang manfaat hasil penelitian. 

Selanjutnya manfaat yang diuraikan dapat dikaitkan dengan 

peneliti, siswa, guru, sekolah, dan pengambil keputusan atau 

kebijakan. Peneliti juga harus memperhatikan kata kunci 

manfaat penelitian yaitu “bagi siapa untuk apa”. Bagi 

peneliti, siswa, guru, sekolah, dan sejenisnya untuk apa. 

 

5) Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup peneilitian berisikan variabel-variabel 

yang diteliti, populasi atau subjek penelitian, dan lokasi 

penelitian. Dalam bagian ini dapat juga dipaparkan 

penjabaran variabel menjadi subvariabel beserta indikator-

indikatornya. Selanjutnya perlu diketahui bahwa keterbatasan 

penelitian tidak harus ada dalam PTK. Namun, keterbatasan 

seringkali diperlukan agar pembaca dapat menyikapi temuan 

penelitian sesuai dengan kondisi yang ada. Keterbatasan 

penelitian menunjuk kepada suatu keadaan yang tidak bisa 

dihindari dalam penelitian. Keterbatasan yang sering 

dihadapi menyangkut dua hal pertama, keterbatasan ruang 

lingkup kajian yang terpaksa dilakukan karena alasan-alasan 

prosedural, teknik penelitian, ataupun karena faktor logistic, 

kedua keterbatasan penelitian berupa kendala yang 

bersumber dari adat, tradisi, etika dan kepercayaan yang 
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tidak memungkinkan bagi peneliti untuk mencari data yang 

diinginkan. 

 

6) Kajian Pustaka 

 Kerangka konseptual atau dalam arti luas adalah 

kajian pustaka meliputi usaha peneliti menggali informasi 

dari sumber rujukan yang kredibel berupa; jurnal, hasil 

penelitian, buku, majalah, dan sumber-sumber lain sejenis 

yang relevan dengan masalah dan bidang yang sedang diteliti. 

 Kajian pustaka yang berisi sejumlah teori yang 

relevan sebagai landasan dan kerangka teori, dan acuan yang 

valid dalam memecahkan masalah penelitian. Kajian pustaka 

juga berisi Informasi tentang hubungan-hubungan yang 

mungkin ada secara implisit maupun eksplisit antara teori 

yang satu dengan lainnya dalam kondisi nyata. Informasi 

tentang rancangan atau metode penelitian, instrumen dan 

teknik pengumpuan data, dan analisis data yang relevan. 

 Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut 

diharapkan peneliti memiliki wawasan, ide-ide baru dan 

efektif dalam memecahkan permasalahan penelitian. Selain 

itu Informasi tentang aspek-aspek metodologis yang lebih 

khusus, yaitu konsep, variabel, asumsi, hipotesis, dan 

definisi. 

 

7)  Hipotesis Tindakan 

Penulisan hipotesis mengikuti cara penulisan 

sebgaimana telah dicontohkan pada bab sebelumnya. 

Hipotesis tindakan memuat usulan tindakan yang akan 

dilakukan untuk menghasilkan perbaikan yang diinginkan. 
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Hipotesis dapat dirumuskan dalam kalimat 

pernyataan; bahwa jika tindakan tersebut dilaksanakan 

diyakini akan dapat memperbaiki sistem, proses, atau hasil 

pembelajaran. Selanjutnya hipotesis juga dirumuskan dalam 

bentuk kalimat dengan bantuan kata “Jika … (1). ... 

model pembelajaran tertentu diterapkan di kelas dan 

sekolah tertentu.... maka...(2).…akan meningkat …..”. 

Contoh Judul yang telah disampaiakan di depan, 

hipotesis tindakannya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Jika Model pembelajaran PBMP terintegrasi TPS 

diterapkan maka dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar kognitis siswa Kelas IX Madrasah 

Tsanawiyah Sahabat Cendikia Kota Ternate.” 

 

8)  Metode Penelitian 

Agar penulisan metode atau prosedur penelitian dapat 

digunakan dengan baik, maka peneliti harus menguraikan 

secara rinci tentang: 

a. Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan 

b. Setting/desain, waktu, dan lokasi penelitian, 

c. Subyek yang terlibat dalam penelitian, kolaborator atau 

partisipan 

d. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

e. Langkah-langkah yang ditempuh melalui tahap-tahap 

atau siklus penelitian tindakan, 

f. Kriteria atau rambu-rambu evaluasi dan refleksi, dan 

g. Analisis data penelitian 
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Catatan: Mengingat penelitian tindakan tidak menggunakan kelas 

pembanding untuk mengukur keberhasilannya, maka prosedur 

pengumpulan data, pengembangan instrument penelitian, 

pengolahan data, dan pelaporan hasil penelitian tindakan 

dilakukan secermat mungkin.  
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BAGIAN 4 

MENULIS LATAR BELAKANG  
PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) 

 

 

 

 

 

etelah membaca bagian buku PTK tentang menulis 

latar belakang Penelitian Tindakan Kelas maka 

diharapkan pembaca dapat memahami: 

1. Pentingnya latar belakang masalah dalam proposal PTK 

2. Apa saja yang perlu disiapkan oleh peneliti sebelum 

menulis latar belakang masalah dalam PTK 

3. Bagaimana cara menulis masalah yang diangkat dalam 

latar belakang PTK 

4. Bagaimana cara menulis inovasi yang ditawarkan untuk 

memecahkan masalah 

5. Bagaimana cara menulis teori belajar mana yang 

melandasi inovasi peneliti 

6. Bagaimana cara menulis hasil-hasil penelitian yang 

mendukung inovasi yang ditawarkan 

 

 Sebagaimana penelitian-penelitian lain, pada bagian 

ini, peneliti harus menceritakan hal-hal yang 

melatarbelakangi mengapa peneliti memilih judul 

penelitiannya. Pada bagian ini juga, peneliti seolah-olah 

sebagai detektif yang sedang mengamati situasi lingkungan 

S 



    PTK & INOVASI GURU    |   43 

tempat kejadian perkara. Mengapa harus sebagai detektif? 

Agar peneliti mendapatkan berbagai informasi pembelajaran 

untuk memunculkan berbagai alasan mengapa memilih judul 

tersebut.  

Secara umum, penulisan latar belakang sebaiknya 

peneliti memuat beberapa hal penting yakni; 1) deksripsi 

fenomena di kelas yang akan dikaji. Sebuah penelitian 

dilakukan dalam rangka menjawab keingintahuan peneliti 

untuk mengungkapkan suatu gejala atau fenomena yang 

belum terjelaskan, atau suatu fenomena yang tidak sesuai 

dengan yang seharusnya. Latar belakang menjelaskan 

fenomena tersebut. Dengan kata lain, peneliti harus 

menjelaskan fenomena yang akan diteliti serta konteks yang 

melingkupinya, misalnya konteks sosial, budaya, ekonomi 

atau sejarah. Tentu saja, tidak semua konteks perlu 

dipaparkan, hanya konteks-konteks yang relevan dengan 

masalah penelitian saja yang dijelaskan; 2) Kesenjangan 

(gap) antara kondisi ideal dengan kondisi saat ini beserta 

penyebab munculnya kesenjangan (gap), dengan kata lain 

akar permasalahan yang muncul atau masalah; 3) Urgensi 

meneliti fenomena tersebut, penelitian hanya bisa dilakukan 

terhadap fenomena yang penting, dalam arti bagi masyarakat 

luas, tidak hanya penting secara personal bagi peneliti. Dalam 

bagian ini, peneliti harus mampu mengungkapkan mengapa 

fenomena tersebut penting untuk dikaji; 4) Kelayakan 

meneliti fenomena tersebut, setelah mengungkap urgensi 

penelitian, peneliti seharusnya mampu menjelaskan bahwa 

untuk mengungkap fenomena yang akan dikaji memang 

membutuhkan langkah-langkah yang runtut, sistematis dan 
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logis. Singkatnya, untuk menjelaskan fenomena tersebut 

secara meyakinkan harus dilakukan penelitian; 5) Inovasi 

yang ditawarkan sebagai solusi untuk Memecahkan 

Masalah. Melaksanakan penelitian bertujuan untuk 

menjawab tujuan penelitian, masalah penelitian dapat 

terjawab atau tidak perkara lain, asal secara ilmiah sudah 

dilaksanakan. Oleh karena itu di dalam menulis latar 

belakang masalah perlu dimasukkan gagasan apa yang 

ditawarkan untuk memecahkan masalah penelitian; 6) Teori 

belajar yang melandasi inovasi peneliti. Ketika 

menawarkan inovasi bagi sebuah penelitian ilmiah kepada 

seorang pembimbing, beliau selalu menanyakan tentang teori 

yang melandasi sebuah inovasi. Kini baru sadar bahwa 

ternyata teori merupakan “payung hukum” bagi sebuah 

inovasi yang dikemukakan oleh peneliti; 7) Hasil-hasil 

penelitian terdahulu yang menudukung, hasil-hasil yang 

selaras atau sejalan dengan penelitian peneliti merupakan 

informasi pendukung, dengan demikian maka bagian ini 

merupakan alinea akhir dari latar belakang masalah sebelum 

ditutup dengan alinea tentang rencana penelitian yang 

mengacu pada judul. 

Prinsipnya, bahwa beberapa hal yang disampaikan di 

atas harus ditulis oleh peneliti dalam latar belakang, dan 

biasanya dijelaskan oleh peneliti secara sistematis, mulai dari 

deskripsi fenomena di kelas yang akan dikaji, kesenjangan 

(gap), urgensi meneliti fenomena tersebut, kelayakan 

meneliti, teori belajar yang melandasi inovasi, inovasi yang 

ditawarkan sebagai solusi untuk memecahkan masalah, dan 

hasil-asil penelitian terdahulu yang menudukung. Namun, 
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sebenarnya tidak harus dengan urutan tersebut, yang penting 

adalah alur penulisannya sistematis dan nyaman dibaca. 

Selanjutnya peneliti perlu memperhatikan kelemahan 

umum yang harus dihindari dalam penulisan latar belakang 

ini yakni penjelasan yang terlalu meluas dan tidak relevan 

serta penjelasan yang tidak sistematis atau seringkali sering 

kali berputar-putar sehingga mengakibatkan banyak 

pengulangan kalimat yang sesungguhnya ini tidak perlu 

ditulis. 

 

A. Pentingkah Latar Belakang Masalah Dalam Proposal 

 PTK? 

 Latar belakang masalah memuat hal-hal yang akan 

ditulis dalam kajian pustaka, seperti dijelaskan pada bagian 

awal buku ini. Pokok-pokok pikiran yang telah 

dikembangkan pada latar belakang mengantarkan peneliti 

untuk mengembangkan sub bab pada bab II atau kajian 

pustaka, salah satu di antaranya adalah penyajian teori. 

Menurut Arikunto, dkk.(2008) peneliti boleh menyinggung 

teori yang melandasi diajukannya ide atau gagasan untuk 

mengatasi masalah. Sekalipun hanya sebagian kecil dari sub 

bab dari kajian pustaka. Ketika menulis latar belakang 

masalah, seorang peneliti sudah seharusnya mengerti bahan-

bahan apa saja yang harus disiapkan agar proposalnya dapat 

diselesaikan dengan baik. Dengan demikian maka dapat 

dikatakan pula bahwa seharusnya seorang peneliti saat ini 

bertindak lokal namun berwawasan global, jika tidak 

demikian maka proposal yang dikembangkan oleh peneliti 

akan terhenti atau tidak dapat dilanjutkan penulisannya. 
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Atas dasar pengalaman penulis dalam membimbing skripsi 

dan tesis mahasiswa, kebanyak mahasiswa tidak menempuh 

cara seperti yang disampaikan ini, akan tetapi mahasiswa 

tersebut dapat mengumpulkan skripsi, tesis, disertasi dan 

artikel-artikel penelitian yang sejenis dan mengolah latar 

belakang masalah yang baru. Akibatnya banyak kalimat yang 

diulang dalam makna yang sama. Padahal untuk mengutip 

skripsi, tesis dan karya ilmiah lainnya dalam latar belakang, 

hanya dimaksudkan untuk mengutip hasil penelitian dan 

menelaah saran atau rekomendasi yang dikemukakan peneliti. 

Hal ini terkesan mahasiswa malas membaca buku sehinga 

sumber kutipan tidak jelas. Akibatnya, mahasiswa tersebut 

tidak bisa menjelaskan dengan baik ketika ditanya oleh 

pembimbing atau penguji beberapa pertanyaan mendasar 

seperti; mengapa harus peneliti melakukan penelitian ini? 

solusi apa yang ditawarkan dalam penelitian ini? Teori apa 

yang mendasari penelitian ini? dan lain-lain.  

 

B. Apa Saja Yang Disiapkan Oleh Peneliti Sebelum 

 Menulis Latar Belakang Masalah Dalam PTK? 

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa latar 

belakang masalah merupakan bagian penting dalam 

menyusun sebuah laporan PTK ataupun jenis penelitian 

lainnya. Dalam latar belakang masalah telah disiratkan 

pokok-pokok permasalahan yang akan ditulis dalam kajian 

pustaka nanti. Bukan hanya sekedar menulis pokok-pokok 

masalah yang akan di tulis pada bab berikutnya namun 

ketika menulis latar belakang perlu ditulis juga rancangan 

jumlah siklus yang akan dilakukan oleh peneliti. Dengan kata 
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lain hal-hal apa saja yang dijumpai dalam suatu laporan PTK 

maupun jenis penelitian lainnya sudah tergambar dalam latar 

belakang masalah. 

Secara garis besar, di dalam latar belakang masalah 

telah dijelaskan beberapa hal mendasar sebagaimana telah 

dijelaskan sebelumnya. Menurut Mulyasa (2009) terdapat 7 

hal yang ditulis dalam latar belakang masalah yakni: 1) 

mengapa masalah tersebut perlu diteliti, 2) pentingnya 

masalah yang mendesak untuk dipecahkan, 3) kesenjangan 

antara fakta yang terjadi dalam pembelajaran dan harapan, 4) 

realitas pembelajaran didukung data faktual, 5) keresahan 

dan kegelisahan peneliti serta permasalahan yang muncul 

jika masalah tidak diteliti, 6) tindakan yang akan dikenakan 

pada subyek, dan 7) teori yang melandasi tindakan. 

Menyusun latar belakang masalah hendaknya peneliti 

dapat memulai dari penghayatan permasalahan yang bersifat 

umum kemudian dilanjutkan dengan permasalahan yang 

bersifat agak khusus, lalu menukik pada permasalahan yang 

lebih khusus (Basrowi dan Suwandi, (2008). Pola penulisan 

latar belakang seperti ini bila digambarkan dalam bentuk 

bangun ruang, maka akan membentuk kerucut terbalik. 

Biasanya dalam menulis latar belakang, peneliti baik guru 

maupun mahasiswa memiliki kendala pada beberapa hal 

mendasar di atas. Kendala ini akan semakin berat bilamana 

seorang peneliti berada jauh dari sumber yang akan 

digunakan dalam menulis latar belakang masalah. 

Sebelum menulis latar belakang masalah, seorang 

peneliti baik guru, dosen maupun mahasiswa dapat 

menyiapkan rekaman berupa dokumen hasil belajar siswa 
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pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini dimaksudkan untuk 

memperoleh data kualitatif misalnya penggunaan strategi, 

pendekatan, model, dan penggunaan metode oleh guru dalam 

pembelajaran. Selain itu, data kuantitatif berupa hasil belajar 

yang menjadi sorotan untuk diperbaiki juga perlu disiapkan.  

Selanjutnya apa saja yang perlu disiapkan seorang 

peneliti untuk menulis? Agar dapat menulis maka peneliti 

harus menggali masalah dan upaya yang dilakukan untuk 

memcahkan masalah dan lebih menekan pada pengalaman 

pribadi sepanjang pengalaman tersebut dituangkan secara 

jujur. Hasil pengalamannya dapat ditulis dengan kaidah 

penulisan kalimat yang baik. Seorang peneliti juga perlu 

memikirkan kata kunci yang digunakan untuk menulis dan 

mengembangkannya pada alinea-alinea berikutnya. Ini 

dimaksudkan agar jangan terjadi loncatan antar alinea. 

Selanjutnya peneliti harus menyiapkan inovasi apa 

yang ditawarkan dalam penelitian nanti. Inovasi yang akan 

ditawarkan untuk memecahkan masalah diperoleh peneliti 

dari membaca buku-buku referensi. Buku-buku ini harus 

berkaitan langsung dengan inovasi yang ditawarkan. Agar 

latar belakang dapat ditulis dengan baik maka peneliti 

menyediakan sekurang-kurangnya 3-5 buah buku dan 

sumber lainnya, meskipun diperlukan lebih dari itu, akan 

tetapi perlu ditulis pada kajian pustaka. Setiap inovasi 

pembelajaran senantiasa dilandasi oleh teori-teori belajar. 

Dengan demikian maka peneliti juga perlu menyiapkan buku-

buku tentang teori belajar, sekalipun hanya satu atau dua buku 

yang memuat teori belajar yang relevan dengan masalah yang 

diteliti. 
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 Selain itu, peneliti juga harus menyiapkan hasil-hasil 

penelitian orang lain yang berkaitan dengan masalah 

penelitiannya. Hasil penelitian ini baik diperoleh dari laporan 

penelitian, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, maupun artikel hasil 

seminar. Jika hasil penelitian yang peneliti lakukan berbeda 

dengan penelitian sebelumnya, seorang peneliti hendaknya 

mengakui bahwa kepunyaan dia yang lemah. Sebaliknya 

bilamana sejalan dengan penelitian sebelumnya, maka 

peneliti wajib mengatakan bahwa penelitian ini mendukung 

temuan- temuan pada penelitian sebelumnya. Jadi pada 

hakikatnya tidak ada penelitian yang gagal, baik telah 

menjawab hipotesis dan tujuan penelitian maupun tidak 

terjawab. 

 

C. Masalah apa yang Diangkat dalam Latar Belakang 

 PTK?  

Latar belakang masalah dalam PTK didahului oleh 

permasalahan yang aktual yang terjadi pada diri seorang guru 

(peneliti) atau yang telah dialami oleh rekan seprofesinya. 

Jika yang melakukan penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

adalah seorang mahasiswa maka dia perlu melakukan survei 

untuk mendapatkan permasalahan aktual yang dilalami oleh 

guru di sekolah yang akan diteliti. Oleh sebab itu seorang 

peneliti harus menyiapkan deskripsi kerja dirinya dalam 

kurun waktu tertentu, atau bilamana sumber masalah 

diperoleh dari rekan kerjanya, maka ia harus melaksanakan 

wawancara untuk menggali pengalaman mereka.  

Agar mampu merasakan dan mengungkapkan adanya 

masalah, seorang dosen, guru atau mahasiswa sebagai 
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peneliti dituntut untuk jujur pada diri sendiri dan melihat 

pembelajaran yang dikelolanya atau dikelola oleh rekannya 

sebagai bagian penting dari dunianya (Wardani, 2007). 

Selanjutnya Susilo dkk. (2008) menganjurkan agar dalam 

menyusun latar belakang masalah disajkan bukti pendukung 

berupa contoh kejadian di kelas atau data kuantitatif siswa 

yang mengalami masalah. Di sini akan memunculkan latar 

belakang masalah yang didukung dengan data penunjang dan 

tanpa penunjang. Mengingat PTK dimaksudkan untuk 

memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi 

dalam tugas guru sehari-hari, maka sudah seharusnya 

dikemukakan data pendukung baik kualitatif maupun 

kuantitatif. 

Simak penggalan latar belakang sebuah sripsi S1 

Pendidikan Biologi di bawah ini. 

Berdasarkan hasil survei oleh peneliti terhadap guru 

biologi kelas IX Madrasah Tsanawiyah Sahabat Cendikia 

Kota Ternate, menunjukkan bahwa selama ini hasil belajar 

pada konsep sistem pewarisan masih belum memuaskan, hal 

ini disebabkan karena rumitnya pembahasan sistem 

pewarisan dan banyaknya istilah-istilah asing yang membuat 

siswa sulit untuk memahami konsep tersebut. Fenomena ini 

terlihat dari rata-rata nilai ulangan harian tentang konsep 

sistem pewarisan pada siswa angkatan 2018/2019 adalah 

59,21, hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar yang dicapi 

oleh siswa belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) Matapelajaran IPA-Biologi di Tsanawiyah Sahabat 

Cendikia Kota Ternate. 
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Selain itu, hasil survei juga menunjukkan bahwa guru 

jarang menggunakan model pembelajaran yang relevan 

dengan konsep-konsep biologi yang diajarkan, terutama 

konsep sistem pewarisan. 

Contoh dua paragraf latar belakang di atas, kiranya 

sudah cukup baik, karena telah memperlihatkan data 

pendukung. Masalah data tersebut benar atau salah 

tergantung kejujuran guru biologi atau peneliti yang 

menuliskannya. 

Selanjutnya perhatikan pula contoh penggalan latar 

belakang sebuah skripsi S1 di bawah ini. 

Berdasarkan penuturan guru IPA di Madrasah 

Tsanawiyah Sahabat Cendikia Kota Ternate, pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan lingkungan sudah sering 

dilakukan. Akan tetapi setelah dikaitkan dengan konsep 

pendekatan lingkungan yang sebenarnya, pengakuan guru 

IPA di atas tidak sepenuhnya benar. Selama ini pembelajaran 

biologi di MTs/SMP, dalam penyampaian konsep biologi, 

cenderung hanya menyampaikan konsep yang masih 

menekankan pada konsep yang terdapat di dalam buku saja, 

sedangkan usaha mengaitkan dengan lingkungan belajar 

siswa masih kurang dilakukan oleh guru, hal ini terutama 

berkaitan dengan konsep-konsep yang bernuansa lingkungan.  

Berdasarkan penggalan latar belakang yang 

dicontohkan ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara 

latar belakang masalah yang didukung dengan data 

penunjang dan tanpa data penunjang. 

Selanjutnya jika seorang peneliti telah menuliskan 

permasalahan faktual dan merangkai dengan kalimat 
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penunjang, serta diakhiri dengan kalimat penyimpul, maka 

peneliti tersebut telah menyelesaikan satu alinea. 

Perhatikan alinea yang dikutip dari laporan skripsi S1 

Pendidikan Biologi di bawah ini. 

Hasil survey di Tsanawiyah Sahabat Cendikia kota 

Ternate menunjukkan bahwa Madrasah atau sekolah telah 

menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

matapelajaran IPA untuk ketuntasan individual dengan skor 

sebesar 50, konsekuensinya adalah 100% siswa telah 

mencapai ketuntasan dalam pembelajaran. Masalahnya, batas 

ketuntasan minimal ini lebih rendah dibandingkan dengan 

ketuntasan yang ditetapkan oleh Depdiknas dengan skor 

sebesar 65. Jadi seyogyanya penetapan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) tetap berada di atas batas kelulusan, yaitu 

skor > 60 agar sesuai dengan kondisi sekolah tersebut berada. 

Contoh kalimat pada alinea di atas menunjukkan 

bahwa terdapat kalimat pokok, kalimat penunjang dan 

kalimat penyimpul.  

Selanjutnya dalam penulisan latar belakang, seorang 

peneliti juga harus memperhatikan keterakaitan antara 2 buah 

paragraf yang berturut-turut, ini penting supaya jangan terjadi 

loncatan. Simak 2 buah alinea yang dikutip dari skripsi S1 

Pendidikan Biologi di bawah ini. 

Hasil Belajar baik afektif, kognitif maupun psikomotor 

siswa pada matapelajaran IPA-Biologi belum memuaskan, 

hal ini menunjukkan bahwa cara pembelajaran di sekolah 

belum mengarah pada pendekatan pembelajaran yang sesuai 

dengan hakikat IPA. Meskipun secara tegas dinyatakan 

dalam kurikulum 2013 maupun kurikulum-kurikulum 
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sebelumnya bahwa pembelajaran sains lebih banyak 

menggunakan metode pengamatan dan percobaan guna 

melatih keterampilan proses kepada siswa, tetapi kenyataan 

di lapangan sering berbeda (Rustaman dan Widodo, 1996). 

Hal lain yang menyebabkan rendahnya prestasi mata 

pelajaran sains adalah karena para guru beranggapan bahwa 

pengetahuan itu dapat ditransfer langsung dari pikiran guru 

ke pikiran siswa. Padahal siswa datang ke sekolah sudah 

membawa berbagai pengetahuan awal yang diperoleh dari 

lingkungan sekitarnya. 

Apabila seorang guru mengajar di sekolah tidak 

mengindahkan pengetahuan awal siswa, maka akan 

membuat kesulitan siswa semakin kompleks (Ausubel dalam 

Dahar, 1989). Umumnya guru yang mengajar dengan cara 

seperti ini cenderung menggunakan metode mengajar yang 

monoton, yaitu metode ceramah dan tanya jawab serta 

pembelajarannya akan didominasi oleh guru, sehingga 

pengajarannya bersifat teacher centered, karena guru 

memegang peranan utama. Bila ini terjadi maka siswa akan 

menjadi pasif. Selain itu, pengajaran semacam ini cenderung 

menyebabkan kebosanan kepada siswa (Tek, 1998). 

Keterkaitan dua buah alinea di atas terletak pada 

pengetahuan awal Bagaimana pula contoh dua buah alinea 

yang mengalami loncatan. Berikut simak contoh dua buah 

alinea yang termuat dalam sebuah laporan di bawah ini. 

Guru sebagai orang yang bertugas memberikan 

bimbingan, didikan, binaan, dan pengajaran kepada siswa. 

Dalam menjalankan tugasnya, guru selalu berupaya untuk 

melakukan inovasi pembelajaran. Guru merupakan orang 
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yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas 

perkembangan generasi muda, karena terletak pada 

merekalah maju mundurnya sistem pendidikan di Indonesia. 

Berdasarkan pengalaman penulis saat mengajar IPA 

di Sekolah Dasar atau di Madrasah Ibtidaiyah Al-Maarif 

01 Kota Ternate, selama ini konsep pembelajaran bukan 

sesuatu yang sulit bagi guru akan tetapi ketika guru tersebut 

menyajikan dalam proses pembelajaran, hasilnyapun belum 

memuaskan. Ketidak puasan ini terlihat dari hasil asesmen 

terhadap konsep keanekaragaman hayati, ternyata hanya 12 

dari 35 siswa yang mencapai batas Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang ditentukan oleh sekolah. 

Sesungguhnya ketidak tuntasan hasil belajar pada dasarnya 

terjadi pada semua Kompetensi Dasar, topik atau pokok 

bahasan. Namun jika masalah ini tidak secepatnya 

tersolusikan dengan cara melakukan inovasi pembelajaran 

maka akan berdampak negatif pada materi-materi atau 

konsep-konsep berikutnya. Dengan demikian, maka sebagai 

guru yang senantisa menjalakan tugas dan fungsi di kelas 

tinggi Sekolah Dasar tidak merasakan adanya kesulitan dalam 

memhami konsep-konsep IPA, namun diduga kemungkinan 

ada kelemahan-kalemahan di dalam proses pembelajaran 

tersebut.  
Dua buah alinea yang telah dicontohkan ini 

menunjukkan bahwa keterkaitan alinea tersebut terletak pada 

inovasi pembelajaran. Selain memperhatikan keterakaitan 

antara paragraf, maka seorang peneliti tentu harus 

menyiapkan buku kaidah Bahasa Indonesia terutama 

berkaitan dengan penyusunan paragraf. Buku-buku ini 
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hendaknya menjadi referensi bagi seorang peneliti sehingga 

penulisan setiap paragraf dalam proposal ini dapat 

diselesaikan secara baik dan sistematis. Hal ini penting 

karena berdasarkan pengalaman penulis, masih dijumpai 

penulisan paragraf oleh sebagian peneliti hanya terdiri dari satu 

kalimat saja dan tidak ada keterkaitan antara alinea. 

 

D. Inovasi apa yang Ditawarkan untuk Memecahkan 

 Masalah? 

Melaksanakan penelitian bertujuan untuk menjawab 

tujuan penelitian. Masalah penelitian dapat terjawab atau 

tidak perkara lain, asal secara ilmiah sudah dilaksanakan. 

Oleh karena itu di dalam menulis latar belakang masalah 

perlu dimasukkan gagasan apa yang ditawarkan untuk 

memecahkan masalah penelitian. 

Gagasan yang ditawarkan untuk memecahkan 

masalah dalam PTK berupa penggunaan model pembelajaran, 

karena tujuan utama PTK adalah memperbaiki proses 

pembelajaran yang dlakukan oleh guru sehingga dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Gagasan atau 

Inovasi yang ditawarkan ini boleh jadi sudah sering 

dilaksanakan oleh orang lain atau peneliti terdahulu, 

kemudian seorang peneliti melakukan perpaduan atau 

integrasi 2 buah model pembelajaran untuk melaksanakan 

sebuah pendekatan pembelajaran dengan lingkungan yang 

baru dan sebagainya. Keadaan ini biasanya tergambarkan 

dalam judul penelitian S1 PGSD Universitas Khairun 

menawarkan inovasi dapat dilihat pada alinea di bawah ini. 
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Solusi atau gagasan yang ditawarkan dapat dituliskan 

dalam bentuk lebih dari satu alinea. Simak contoh dua alinea 

yang berisikan gagasan yang ditawarkan oleh peneliti berikut 

ini: 

Pemberlakuan kurikulum 2013 menuntut para guru 

untuk melakukan inovasi dalam pembelajarannya. Inovasi-

inovasi tersebut bertujuan untuk menyampaikan atau 

mengajarkan kompetensi-kompetensi yang diamanatkan 

dalam kurikulum tersebut. Misanya, Kompetensi Dasar sikap, 

(yang disimbolkan dengan KD 2.1, 2.2, 2.3, dst..), 

Kompetensi dasar keterampilan (yang disimbolkan dengan 

KD 4.1, 4.2, 4.3, dst..) dan kompetensi dasar pengetahuan 

(yang disimbolkan dengan KD 3.1, 3.2, 3.3, dst...). 

Kompetensi-kompetensi tersebut wajib diajarkan kepada 

siswa secara sistematis. Berdasarkan kurikulum 2013 untuk 

sekolah dasar dan menengah, khususnya untuk siswa kelas VI 

atau VII dituntut untuk dapat memahami dan 

mendeskripsikan keanekaragaman hayati. Oleh sebab itu 

dalam pembelajarannya perlu adanya suatu pembelajaran 

yang inovatif agar siswa benar-benar memahami tentang 

konsep tersebut. 

Contoh penulisan alinea di atas telah menggunakan 

kalimat yang baik, namun sayangnya alinea yang 

dicontohkan di atas tidak menyebutkan apa bentuk 

inovasinya. Bilamana disebutkan pada alinea berikutnya, bisa 

saja terjadi namun dipastikan bahwa akan terjadi loncatan 

antar alinea. Dengan demikian, jika peneliti menginginkan 

tidak terjadi loncatan antar alinea maka perhatikan contoh 
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beberapa alinea yang ditulis dalam sebuah laporan skripsi S1 

di bawah ini. 

Model pembelajaran yang tepat adalah model 

pembelajaran berbasis konstruktivis dan kooperatif. 

Pembelajaran konstruktivis didasarkan asumsi pengetahuan 

dibangun dalam pikiran siswa (Conbern, 1996; Bordner, 

1993). Mengajar bukanlah kegiatan memindahkan 

pengetahuan guru ke pikiran siswa. Mengajar adalah kegiatan 

memberdayakan siswa untuk membangun sendiri 

pengetahuannya. Pembelajaran kooperatif mendorong 

terbentuknya perilaku kooperatif, seperti perluasan kognitif, 

pengajaran oleh teman, motivasi membantu teman, 

pembenaran, dan koreksi oleh teman (Lie, 2008; Slavin, 

2005). Pembelajaran kooperatif menyediakan waktu belajar 

yang mencukupi bagi siswa akademik bawah melalui tutorial 

siswa akademik atas, akibatnya prestasi belajar siswa 

akademik bawah dapat sejajar dengan siswa akademik atas. 

Pembelajaran kooperatif dipilih karena lebih dari 500 

penelitian menyatakan pembelajaran kooperatif dapat 

meningkatkan hasil belajar, keterampilan berpikir, dan 

keterampilan sosial dibandingkan pembelajaran kompetisi 

dan individual (Fong, 2007). Meta analisis oleh Corebima 

(2007) terhadap skripsi, tesis, dan disertasi di Universitas 

Negeri Malang menunjukkan, pembelajaran kooperatif dapat 

mensejajarkan prestasi belajar siswa akademik bawah dengan 

siswa akademik atas, karena aktifitas diskusi kelompok 

dalam pembelajaran kooperatif mampu memfasilitasi 

kegiatan saling membelajarkan antar siswa. Kegiatan diskusi 

akan memunculkan perluasan dan konflik kognitif pada siswa 
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(Slavin, 2005), akibatnya siswa terbiasa berpikir tingkat 

tinggi. Kegiatan saling membelajarkan memberikan waktu 

belajar yang cukup bagi siswa akademik bawah melalui 

tutorial siswa akademik atas, sehingga prestasi belajar siswa 

akademik bawah dapat sejajar dengan siswa akademik atas.  

Model Pembelajaran kooperatif memiliki banyak tipe, 

diantaranya adalah tipe PBL, STAD, TGT, TPS, PBMP, dan 

beberapa tipe lainnya. Salah satu model pembelajaran 

kooperatif yang dapat diterapkan di tingkat pendidikan dasar 

yaitu Think Pair Share (TPS). Alasan pemilihan TPS untuk 

diterapkan dalam pembelajaran di pendidikan dasar antara 

lain yaitu: (1) TPS memiliki langkah-langkah pembelajaran 

yang mudah untuk dilakukan, (2) strategi ini mudah 

diterapkan untuk berbagai aktivitas pembelajaran di kelas, (3) 

merupakan strategi pembelajaran yang sederhana, dan (4) 

TPS merupakan strategi pembelajaran yang efektif untuk 

diterapkan mulai dari fase anak-anak (Simon, 2012, 

Williams, 2011). Penerapan pembelajaran kooperatif TPS 

diduga juga sesuai dalam pendidikan multietnik terkait alasan 

berikut (1) pembelajaran berkarakter TPS memberikan 

kesempatan partisipasi yang sama (equal participation); 

artinya, masing-masing anggota kelompok memiliki 

kesempatan yang sama untuk melakukan sharing. Salah satu 

ciri pembelajaran TPS ini sesuai dengan dimensi 

pembelajaran multikultural yang telah dijelaskan 

sebelumnya; dan (2) strategi ini memungkinkan terjadinya 

interaksi secara bersamaan yang intensif, baik itu 

mengemukakan pendapat maupun mendengarkan pendapat 

anggota kelompok. 
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Model pembelajaran kooperatif dapat menciptakan 

suasana kebersamaan dan saling menghargai antara siswa. 

Pembelajaran kooperatif dapat dioptimalkan dalam rangka 

meredam sensitivitas dan egoisme etnik secara dini di 

sekolah-sekolah. Model pembelajaran TPS merupakan salah 

satu pembelajaran kooperatif yang menekankan adanya 

proses berpikir (thinking), berkelompok dan berpasangan 

(pairing) dan berbagi (sharing). Hasil penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa pembelajaran TPS maupun perpaduan 

TPS dengan strategi lain membantu siswa dalam 

meningkatkan hasil belajar kognitif, berpikir kritis, berpikir 

kreatif, minat dan kerja sama anggota dalam kelompok 

(Jamaluddin, 2009; Suyanik, 2010 dan Sarwinda, 2011).  

Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti yang 

menunjukkan bahwa masih rendahnya hasil belajar IPA di 

MTs Kota Ternate, maka dalam rangka meningkatkan hasil 

belajar siswa, tidak dapat dipungkiri bahwa pemberdayaan 

berpikir (terutama berpikir kritis) maupun pemberdayaan 

keterampilan metakognitif merupakan dua hal yang perlu 

segera dilakukan. Pemberdayaan tersebut perlu segera 

dilakukan agar siswa tumbuh dan berkembang menjadi 

pemikir-pemikir logis, kritis, dan kreatif sesuai dengan 

harapan dari salah satu standar kompetensi lulusan Sekolah 

Dasar (Kurikulum 2013).  

Sehubungan dengan bagaimana cara mengembangkan 

berpikir siswa, Corebima (1999) menemukan suatu pola 

pembelajaran yang dilakukan melalui rangkaian atau jalinan 

pertanyaan dan instruksi (tuntunan) yang dirancang secara 

tertulis dan terwujud dalam suatu lembar siswa yang dikenal 
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dengan PBMP (Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan) 

atau TEQ (Thinking Empowerment by Questioning).  

Menurut Corebima (2000), pembelajaran dengan 

tujuan agar dapat memberdayakan daya pikir siswa dan 

melatih peserta didik tentang bagaimana berpikir tingkat 

tinggi adalah melalui penerapan pola PBMP atau TEQ. 

Selanjutnya menurut Sudrajat (2008) dalam Suyanik (2010) 

bahwa, salah satu cara melatih peserta didik bagaiman 

berpikir tingkat tinggi adalah dengan menggunakan pola 

(PBMP) atau TEQ (Thinking Empowerment Questioning).  

Permasalahan terkait rendahnya hasil belajar IPA 

pada siswa SD di Kota Ternate dengan karakter siswa yang 

beragam diharapkan dapat tersolusikan dengan penerapan 

model pembelajaran kooperatif TPS dipadu PBMP. 

Keistimewaan dari dua model yang diterapkan tersebut 

adalah bahwa keduanya dapat digabungkan penerapannya 

secara harmonis. Selain itu karena penerapan PBMP dapat 

sejalan dengan sintaks TPS. Ditinjau dari tujuan 

pembelajaran, PBMP (Corebima, 2009) dan TPS (Eison, 

2007) berpotensi meningkatkan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi (termasuk didalamnya yaitu berpikir kritis dan 

metakognisi).  

Beberapa alinea yang dicontohkan di atas telah 

memperlihatkan cara penulisan alinea yang baik dan 

dipastikan tidak terjadi loncatan antar alinea. Hal ini 

ditunjukkan bahwa peneliti telah menuliskan inovasi yang 

ditawarkan dan menyebutkan jenis inovasinya. Selain itu, 

peneliti juga menyadari bahwa dia bukan orang pertama yang 

mengangkat topik dengan inovasi pilihannya. Makin jarang 
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orang menulis suatu inovasi dalam tulisan ilmiah, tentu 

makin susah mencari referensi penunjang untuk laporan 

penelitian seorang. 

 

E. Teori Belajar Mana yang Melandasi Inovasi Peneliti? 

Ketika menawarkan inovasi bagi sebuah penelitian 

ilmiah kepada seorang pembimbing, beliau selalu 

menanyakan tentang teori yang melandasai sebuah inovasi. 

Kini baru sadar bahwa teori merupakan “payung hukum” 

bagi sebuah inovasi. Oleh karena itu penulis mencoba urutan-

urutan dalam inovasi pembelajaran yakni taktik–metode–

pendekatan–model–teori. Misalnya pendekatan inkuiri dalam 

pembelajaran, tentu akan dicari pendekatan ini termasuk 

model pembelajaran apa, dan teori apa yang melandasinya. 

Boleh jadi ada pendapat lain dari urutan-urutan tersebut. 

Bagaimana cara mengutarakan teori belajar yang 

melandasi suatu inovasi pada sebuah penelitian? Simak 

contoh alinea yang dikutip dari laporan skripsi S1 berikut. 

Dewasa ini, Proses Belajar Mengajar merupakan 

problem yang cukup kompleks dalam dunia pendidikan, 

karena banyak hal yang turut mempengaruhinya. Salah satu 

faktor di antaranya adalah guru.  

Menurut Haerullah & Hasan (2017) guru merupakan 

salah satu komponen pembelajaran yang berperan penting 

dan utama, guru memiliki posisi yang sangat menentukan 

keberhasilan pembelajaran, karena fungsi utama guru adalah 

merancang, mengelola, melaksanakan, serta melakukan 

penilaian terhadap kemajuan belajar. Tugas guru adalah 

mentransfer pengetahuan dan nilai- nilai dengan 
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menggunakan pendekatan, model, dan metode pembelajaran 

yang relevan dengan karakteristik materi yang disampaikan, 

karakteristik peserta didik, dan karakteristik lingkungan.  

Selanjutnya Haerullah & Hasan (2017) juga 

menegaskan bahwa Keberhasilan guru dalam mentransfer 

pengetahuan sangat tergantung pada pendekatan, model dan 

metode yang dia gunakan. Artinya jika ada guru yang minim 

pemahamannya tentang pendekatan, model dan metode 

pembelajaran maka sudah pastinya dia pun tidak bisa 

mentransver pengetahuan dan nilai dengan baik pula. 

Guru bukan hanya mampu berdiri didepan kelas dan 

menyampaikan materi, namun guru adalah seseorang yang 

memiliki kepribadian yang dapat dicontohi, ditiru dan 

diguguh oleh masyarakat terutama oleh siswanya. Dari sekian 

hal yang harus dimiliki oleh guru tersebut, tentunya pekerjaan 

guru bukanlah pekerjaan yang mudah. Dengan demikian, 

selain menguasai materi yang diajarkan, guru juga harus 

menguasai berbagai model, pendekatan, dan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswanya. 

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses 

juga ditegaskan bahwa setiap pendidik pada satuan 

pendidikan berkewajiban menyusun perangkat pembelajaran 

berupa silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

secara lengkap dan sistematis serta menggunakan 

pendekatan, midel dan metode yang relevan agar 

pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 
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prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Untuk itu setiap guru di tiap satuan pendidikan wajib 

melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran. 

Implementasi kurikulum 2013 salah satunya adalah 

upaya peningkatan proses pembelajaran yang harus 

mengembangkan semua kompoen pembelajaran, yang 

dimulai dari perumusan tujuan, indikator, materi, pendekatan, 

model, dan metode serta media sampai pada desain instrumen 

asesmennya. Konsep model dan pendekatan pembelajaran 

yang direkomendasikan oleh Kemendikbud dalam rangka 

implementasi kurikulum 2013 adalah Inkuairi, PBL, PjBL, 

dan discovery learning. Selain itu, menurut Haerullah & 

Hasan (2017) bahwa selain empat model pembelajaran yang 

direkomendasikan dalam kurikulum 2013, juga terdapat 

model dan pendekatan pembelajaran lain asalkan relevan 

dengan karakteristik materi, karakteristik lingkungan, siswa, 

dan kemampuan guru.  

 Alinea di atas mengemukakan tentang landasan teori 

yang memayungi penggunaan pendekatan, model, dan 

metode pembelajaran tertentu yang digunakan oleh peneliti 

sebagai solusi dalam penelitian.  

 

F. Hasil-hasil Penelitian yang Mendukung Inovasi yang 

 Ditawarkan 

Bagian ini merupakan aliena akhir dari latar belakang 

masalah, sebelum ditutup dengan alinea tentang rencana 

penelitian yang mengacu pada judul. Simak alinea di bawah 
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ini yang dikutip dari sebuah skripsi S1 Pendidikan Biologi 

berikut ini. 

Beberapa penelitian telah berhasil mengungkap 

potensi perpaduan strategi pembelajaran TPS dan PBMP 

dalam proses pembelajaran. Hasil penelitian Mulyati (2006), 

Hasanah (2005), Hadiningtyas (2005), Melati (2005), 

Oktrianawati (2005), Susanti (2005), Umaroh (2005), dan 

Maududi (2005) berhasil membuktikan bahwa perpaduan 

model pembelajaran TPS dan PBMP mampu meningkatkan 

hasil belajar kognitif siswa. Peningkatan hasil belajar tersebut 

tidak lain adalah dampak dari peningkatakan kemampuan 

berpikir tinggi (baik itu berpikir kritis maupun metakognisi). 

Akan tetapi, bagaimana potensi gabungan dua model 

pembelajaran tersebut terhadap keterampilan berpikir kritis 

dan metakognitif belum banyak diungkap, khususnya pada 

tingkat pendidikan dasar (SD) dengan karakter siswa yang 

beragam.  

Penelitian tentang konsep keanekaragaman hayati 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan 

berpendekatan lingkungan sudah pernah dilaporkan oleh 

peneliti lain. Menurut Efendi (2004) dengan menggunakan 

pembelajaran melingkar (learning cycle) yang merupakan 

salah satu tipe kooperatif dapat meningkatkan pemahaman 

konsep dan dapat mendorong terjadinya perubahan 

pemahaman konsep siswa. Limba (2004) melaporkan ada 

peningkatan keterampilan proses sains dan penguasaan 

konsep setelah siswa terlibat dalam pembelajaran konsep 

perpindahan kalor dengan menggunakan model latihan 

inkuiri. Wijaya (2006) juga melaporkan dengan penggunaan 
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pendekatan discoveri terpimpin pada konsep difusi dan 

osmosis dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan 

materi yang diiringi dengan meningkatnya hasil belajar siswa. 

Berdasarkan kutipan di atas berarti seorang peneliti 

dalam menyusun proposalnya sudah menyiapkan lebih dari 3 

buah sumber bacaan dari hasil-hasil penelitian orang lain. 

Simak pula penggalan dari latar belakang masalah sebuah 

skripsi S1 Pendidikan Biologi. 

Hasil-hasil penelitian tentang model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS dan PBMP sudah pernah dilakukan di 

antaranya menurut Rusmiati (2009) yang memperoleh hasil 

bahwa penerapan metode simulasi dalam pembelajaran IPS 

dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas III baik 

dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Hasil 

belajar sebelum penerapan metode simulasi dalam 

pembelajaran IPS memperoleh nilai rata-rata 50,00 

sedangkan setelah penerapan metode simulasi pada siklus I 

memperoleh nilai rata-rata 76,67. Selain itu, Mulyadi (2009) 

melaporkan dalam hasil penelitiannya bahwa penerapan 

metode simulasi dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar biologi pokok bahasan ekosistem pada siswa kelas X 

SMA. Aktivitas siswa khususnya Visual and Listening 

Activities pada siklus 1 mencapai 95% dan 100% pada siklus 

2. Aktivitas yang berupa Oral Activities (bertanya, 

menjawab dan berpendapat) pada siklus 1 78% dan 83% 

pada siklus 2. Sementara aktivitas siswa yang berupa 

Motor Activities adalah 100% pada siklus 1 dan siklus 2. 

Sesungguhnya mencari sumber hasil penelitian orang 

lain kadang kala menjadi sulit bagi peneliti, karena tidak 
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sesuai dengan rancangan kita. Dengan demikian, unutk 

mengatasi masalah semacam ini paling tidak dicari tulisan 

yang memiliki banyak kemiripan dengan tulisan kita. 

Biasanya dicari yang lebih global. Jadi bukan berarti tidak 

ada sama sekali. 
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BAGIAN 5 

MENULIS KAJIAN PUSTAKA DALAM PTK 
 

 

 

 

 

etelah membaca bagian buku PTK tentang Menulis 

Kajian pustaka dalam Penelitian Tindakan Kelas maka 

diharapkan pembaca dapat memahami: 

1. Pengertian Kajian Pustaka 

2. Apa Tujuan dan Fungsi penulisan Kajian pustaka 

3. Bagaimana mengawali Penulisan Kajian Pustaka 

4. Contoh Penulisan Kajian Pustaka dalam PTK  

 

A. Pengertian Kajian Pustaka 

Arti dari kajian pustaka adalah peninjauan kembali 

pustaka-pustaka yang terkait. Kajian berfungsi sebagai 

peninjauan kembali (review) pustaka (laporan penelitian, dan 

sebagainya) tentang masalah yang berkaitan tidak selalu 

harus tepat identik dengan bidang permasalahan yang 

dihadapi tetapi termasuk pula yang seiring dan berkaitan 

(collateral). Fungsi peninjauan kembali pustaka yang 

berkaitan merupakan hal yang mendasar dalam penelitian, 

seperti dinyatakan oleh Leedy (1997) bahwa semakin banyak 

seorang peneliti mengetahui, mengenal dan memahami 

tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya (yang berkaitan erat dengan topik penelitiannya), 

semakin dapat dipertanggung jawabkan caranya meneliti 

S 
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permasalahan yang dihadapi. Walaupun demikian, sebagian 

penulis (usulan penelitian atau karya tulis) menganggap 

kajian pustaka merupakan bagian yang tidak penting 

sehingga ditulis “asal ada” saja atau hanya untuk sekedar 

membuktikan bahwa penelitian (yang diusulkan) belum 

pernah dilakukan sebelumnya.  

Pembuktian keaslian penelitian tersebut sebenarnya 

hanyalah salah satu dari beberapa kegunaan Kajian pustaka. 

Kelemahan lain yang sering pula dijumpai adalah dalam 

penyusunan, penstrukturan atau pengorganisasian Kajian 

pustaka. Banyak penulisan Kajian pustaka yang mirip resensi 

buku (dibahas buku per buku, tanpa ada kaitan yang 

bersistem) atau mirip daftar pustaka (hanya menyebutkan 

siapa penulisnya dan di pustaka mana ditulis, tanpa 

membahas apa yang ditulis).  

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang sering 

dijumpai di atas, tulisan ini berusaha untuk memberikan 

kesegaran pengetahuan tentang cara-cara penulisan Kajian 

pustaka yang lazim dilakukan. Cakupan tulisan ini meliputi 

empat hal, yaitu: (a) kegunaan, (b) organisasi Kajian pustaka, 

(c) kaitan Kajian pustaka dengan daftar pustaka, dan (d) cara 

pencarian bahan-bahan pustaka, terutama dengan 

memanfaatkan teknologi informasi. 

Kegunaan Kajian Pustaka Leedy (1997) menerangkan 

bahwa suatu Kajian pustaka mempunyai kegunaan untuk: (1) 

mengungkapkan penelitian-penelitian yang serupa dengan 

penelitian yang (akan) kita lakukan; (2) membantu pemilihan 

prosedur penelitian. Dalam merancang prosedur penelitian 

(research design), banyak untungnya untuk mengkaji 
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prosedur-prosedur (atau pendekatan) yang pernah dipakai 

oleh peneliti- peneliti terdahulu dalam meneliti permasalahan 

yang hampir serupa. Pengkajian meliputi kelebihan dan 

kelemahan prosedur-prosedur yang dipakai dalam menjawab 

permasalahan. Dengan mengetahui kelebihan dan kelemahan 

prosedur-prosedur tersebut, kemudian dapat dipilih, diadakan 

penyesuaian, dan dirancang suatu prosedur yang cocok untuk 

penelitian yang dihadapi; (3) mendalami landasan teori yang 

berkaitan dengan permasalahan salah satu karakteristik 

penelitian adalah kegiatan yang dilakukan haruslah berada 

pada konteks ilmu pengetahuan atau teori yang ada. 

Pengkajian pustaka, dalam hal ini, akan berguna bagi 

pendalaman pengetahuan seutuhnya (unified explanation) 

tentang teori atau bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan 

dengan permasalahan. Pengenalan teori-teori yang tercakup 

dalam bidang atau area permasalahan diperlukan untuk 

merumuskan landasan teori sebagai basis perumusan hipotesa 

atau keterangan empiris yang diharapkan. 

Kegunaan 4: Mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil 

penelitian terdahulu diusulkan dengan penelitianpenelitian 

yang pernah dilakukan sebelumnya. Dalam kesimpulan 

tersebut, rumusan permasalahan ditunjang kemantapannya 

(justified 

Bagian kajian pustaka ini, peneliti wajib 

mencantumkan konsep, teori atau penelitian yang relevan 

dengan permasalahan dan tindakan yang dirancang, sehingga 

jelas kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini. 

Kajian pustaka didapatkan dari berbagai sumber. 
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B. Tujuan dan Fungsi 

Menurut Hamdiyati Y (2008) bahwa dalam penelitian, 

kajian pustaka mempunyai tujuan untuk membantu peneliti 

untuk menyelesaikan masalah penelitiannya dengan 

mengacu pada teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya 

yang relevan. Selanjutnya kajian pustaka berfungsi untuk; 1) 

mengetahui sejarah masalah penelitian; 2) membantu 

memilih prosedur penyelesaiaan masalah penelitian; 3) 

memahami latar belakang teori masalah penelitian; 4) 

mengetahui manfaat penelitian sebelumnya; 5) menghindari 

terjadinya duplikasi penelitian, dan 6) memberikan 

pembenaran alasan pemilihan masalah penelitian. 

 

1) Mengetahui Sejarah Masalah Penelitian 

Berdasarkan sejarah masalah yang berkaitan dengan 

masalah penelitiannya, peneliti akan mendapatkan 

informasi tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh para 

peneliti sebelumnya, aspek-aspek yang telah diteliti, 

prosedur-prosedur yang telah diterapkan, hasil dan 

hambatan yang ditemukan di dalam penelitian, dan 

perbedaan antara masalah yang hendak dipecahkan dengan 

masalah-masalah yang sudah dipecahkan orang lain. 

2) Memilih Prosedur Penyelesaiaan Masalah Penelitian 

Berdasarkan prosedur-prosedur yang telah diterapkan oleh 

para peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan masalah 

penelitiannya, peneliti dapat memilih prosedur yang cocok 

atau membuat prosedur baru berdasarkan kajian tentang 

kelebihan dan kekurangan dari prosedur-prosedur yang 

ada. 
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3) Memahami Latar Belakang Teori Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang teori masalah penelitian, 

peneliti dapat memetakan kedudukan masalah 

penelitiannya ke dalam perspektif cakupan pengetahuan 

yang lebih luas, sehingga dapat membantu peneliti dalam 

menjelaskan pentingnya penelitan itu dilakukan serta 

dampak dari hasil penelitiannya. 

4) Mengetahui Manfaat Penelitian Sebelumnya 

Berdasarkan kajian dari hasil-hasil penelitian sebelumnya 

yang relevan, peneliti dapat memperkirakan manfaat hasil 

penelitian yang akan dilaksanakannya. 

5) Menghindari Terjadinya Duplikasi Penelitian 

Pengkajian pustaka dapat menghindari duplikasi 

penelitian. Dalam batas-batas tertentu suatu penelitian 

boleh merupakan duplikasi dari penelitian lain, sepanjang 

penelitian yang akan dilaksanakan memiliki tujuan 

berbeda untuk melengkapi hasil penelitian sebelumnya 

atau mempunyai alasan yang kuat untuk meragukan hasil 

penelitian sebelumnya (bukan plagiat). 

6) Memberikan Pembenaran Alasan Pemilihan Masalah 

Penelitian 

Kajian pustaka harus berfungsi sebagai kajian secara kritis 

tetapi singkat tentang kekhususan, manfaat dan kelemahan 

dari penelitian sebelumnya (bukan sekadar senarai teori 

atau hasil penelitian yang relevan saja), sehingga 

peneliti dapat memberikan pembenaran tentang 

pentingnya masalah tersebut diteliti. 
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C. Bagaimana mengawali Penulisan Kajian Pustaka? 

Penulisan kajian pustaka sebaiknya mengikuti langkah 

awal, sebagai berikut : 

1. Mengeksplorsi informasi ke perpustakaan atau melalui 

internet. 

2. Menyiapkan butir-butir yang perlu dalam mencatat 

informasi dari pustaka, meliputi kelengkapan sumber 

informasi, kriteria informasi, cara mencatat sumber 

informsi dari internet, dan sebagainya. 

3. Menyiapkan kartu atau buku untuk mengumpulkan 

informasi yang relevan. 

4. Menyiapkan sistematika pengumpulan informasi. 

 

Selanjutnya menurut Hamdiyati Y (2008) bahwa 

untuk menulis kajian pustaka sebaiknya peneliti dapat 

mengikuti saran sebagai berikut : 

1. Pertahankan fokus perhatian pada masalah penelitian 

yang akan dilaksanakan, agar penulisan kajian pustaka 

tetap relevan dengan masalah yang akan diteliti 

2. Buatlah rencana struktur penulisan kajian pustaka 

dengan baik (jangan menulis menurut urutan 

ditemukannya pustaka itu). 

3. Tekankan keterkaitan antara pustaka dengan masalah 

penelitian yang (akan, sedang, atau baru saja) dipecahkan 

oleh peneliti. 

 

Fokus dalam penelitian tindakan kelasa (PTK) adalah 

untuk menemukan cara manipulasi perlakuan atau tindakan 

dalam proses pembelajaran agar kinerja kelas meningkat, 
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bukan untuk menyelidiki apakah suatu perlakuan atau 

metode tertentu dapat meningkatkan kinerja kelas. 

Berdasarkan konsep di atas, untuk melakukan PTK, 

peneliti harus lebih dulu memilih perlakuan atau metode 

yang secara teoritis dapat meningkatkan kinerja kelas. Oleh 

karena itu kajian pustaka pada PTK perlu juga difokuskan 

pada kajian tentang alasan teoritis mengapa perlakuan atau 

metode tertentu yang dipilih dapat menjanjikan peningkatan 

pembelajaran atau kinerja kelas atau dapat mengatasi 

kelemahan kelas. Analisis tentang penelitian yang relevan, 

dapat menunjang alasan itu, jika benar bahwa di tempat lain, 

pada kesempatan lain, perlakuan itu dapat meningkatkan 

kinerja kelas. Oleh karena itu, pada penelitian yang 

relevan perlu dikaji langkah-langkahnya, yang secara empiris 

telah meningkatkan kinerja kelas. Jika hasil perlakuan itu 

diduga berkaitan dengan mata pelajaran atau pokok bahasan 

tertentu, maka karakteristik mata pelajaran atau pokok 

bahasan itu perlu dibahas juga dalam kajian pustaka agar 

tampak relevansi perlakuan dengan masalah penelitian 

tindakan kelas untuk mata pelajaran atau pokok bahasan 

tersebut. Kalau konsep penelitian tindakan kelas yang 

digunakan berbeda dengan yang dikutip di atas, sehingga 

berdampak pada perumusan tujuan, konsep itu perlu disajikan 

di dalam kajian pustaka. 

Kajian teori memaparkan: (1) deskripsi tentang 

masalah yang diteliti; (2) deskripsi teori tentang tindakan 

yang dipilih; (3) kajian hasil penelitian yang relevan; dan (4) 

hipotesis tindakan. 
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Simak Contoh Penulisan Kajian Pustaka di bawah ini 

dengan judul penelitian adalah “Penerapan Model 

Pembelajaran TPS dipadu PBMP untuk Meningkatkan 

Aktivitas dan Hasil Belajar IPA pada Siswa Kelas IX 

Madrasah Tsanawiyah Sahabat Cendidikia Kota Ternate” 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Pembelajaran IPA SD dilaksanakan untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir sebagai suatu proses 

penting agar siswa memiliki kecakapan hidup dimasa 

depannya. Pembelajaran IPA tidak semata-semata 

berorientasi pada pemahaman produk IPA berupa konsep-

konsep, prinsip-prinsip, teori-teori dan hukum-hukum alam, 

karena hakekat pembelajaran IPA sebenarnya adalah agar 

siswa menguasai produk IPA melalui suatu proses ilmiah 

yang disebut dengan metode ilmiah. Dengan demikian 

melalui pembelajaran IPA guru dapat mengembangkan sikap 

ilmiah siswa penemuan (Sulistyorini, 2007). 

Menurut Cullingford (1990) yang dikutip oleh 

Samatowa (2010), bahwa pembelajaran IPA dengan hafalan 

dan pemahaman konsep, anak harus diberi kesempatan untuk 

mengembangkan sikap ingin tahu dan berbagai penjelasan 

logis. Anak juga didorong untuk mengembangkan cara 

berpikir logis dan kemampuan untuk membangkitkan 

penjelasan ilmiah untuk alasan yang bersifat hakiki dan 

praktis. Agar dapat tercapai, maka perlu diterapkan model 
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pembelajaran yang mengakomodasi seluruh karakter 

kemampuan akademik siswa, sehingga tidak adak jarak 

antara siswa berkemampuan tinggi dan rendah masih.  

Pembelajaran merupakan sebuah upaya yang 

dilakukan untuk memperoleh kompetensi atau berupa 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam 

melakukan suatu pekerjaan. Upaya untuk meningkatkan 

efektivitas pembelajaran selalu dilakukan tanpa hentinya. 

Proses pembelajaran dipandang sebagai sebuah sistem 

dengan komponen-komponen yang berinteraksi satu sama 

lain (Pribadi 2010). 

 

2.2. Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Arends (2000), model pembelajaran 

kooperatif dikembangkan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan 

berikut ini:  

1) Meningkatkan prestasi akademik 

Belajar kooperatif sangat menguntungkan, baik itu 

bagi siswa yang memiliki kemampuan tinggi maupun 

kemampuan rendah. Siswa berkemampuan lebih tinggi 

dapat menjadi tutor bagi siswa yang berkemampuan rendah. 

Dalam proses ini siswa berkemampuan lebih tinggi secara 

akademis mendapat keuntungan, karena pengetahuannya 

dapat lebih mendalam.  

2) Penerimaan akan keanekaragaman. 

Belajar kooperatif menyajikan peluang bagi siswa 

dari berbagai latar belakang dan kondisi sosial, untuk bekerja 

dan saling bergantung pada tugas-tugas rutin, dan melalui 
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penggunaan struktur penghargaan kelompok, siswa dapat 

belajar menghargai satu sama lain. 

3) Pengembangan keterampilan sosial 

Slavin (2008) mengemukakan bahwa pelajaran 

kooperatif memberikan beberapa keuntungan, yakni: a) 

siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan 

menjunjung tinggi norma-norma kelompok, b) siswa aktif 

membantu dan mendorong semangat untuk sama-sama 

berhasil c) aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih 

meningkatkan keberhasilan kelompok. 

 

Unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif menurut 

Corebima dkk (2001) dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Siswa dalam kelompoknya harus beranggapan bahwa 

mereka sehidup sepenanggungan bersama, 

b. Siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam 

kelompoknya, seperti milik mereka sendiri, 

c. Siswa haruslah melihat bahwa semua aggota di dalam 

kelompoknya memiliki tujuan yang sama, 

d. Siswa haruslah membagi tugas dan bertanggung jawab 

yang sama di antara anggota kelompoknya, 

e. Siswa akan diberikan evaluasi atau diberikan penghargaan 

yang dikenakan pada semua anggota kelompoknya, 

f. Siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan 

keterampilan untuk belajar selama proses belajar 

berlangsung, 

g. Siswa akan diminta pertanggungjawaban secara individu 

materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. 
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2.3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe PBMP 

2.3.1. Deskripsi Strategi Pembelajaran PBMP 

 (Pemberdayan Berpikir Melalui Pertanyaan) 

Salah satu cara meningkatkan penalaran siswa adalah 

dengan pertanyaan (Habibah, 2008). Menurut Freeze dan 

Rudnitski (1995, dalam Habibah, 2008) pertanyaan adalah 

bunga api yang memacu proses berpikir siswa. Salah satu 

kegunaan terpenting dari pertanyaan adalah memacu 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pertanyaan yang dikemas 

dengan baik dapat melatih siswa kepada kemampuan berpikir 

tingkat tinggi. Terkait dengan upaya memberdayakan 

kemampuan berpikir siswa melalui pertanyaan, Corebima 

mengembangkan strategi pembelajaran yang terbukti dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Strategi 

Pembelajaran tersebut dikenal dengan PBMP (Pemberdayaan 

Berpikir Melalui Pertanyaan) atau TEQ (Thinking 

Empowerment Questioning) (Corebima, 2005) 

PBMP berupa lembar kerja siswa yang berisi jalinan 

pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan mengkonstruk 

pemahaman siswa. Pertanyaan yang tertulis pada lembar 

PBMP mampu mendorong siswa mengembangkan penalaran 

untuk memecahkan pertanyaan sebagai suatu permasalahan. 

Pertanyaan yang disampaikan merupakan pertanyaan yang 

berkaitan satu sama lain sehingga pola berpikir siswa pun 

menjadi terarah.  

PBMP adalah suatu pola pembelajaran yang 

dilaksanakan dengan tidak ada proses pembelajaran yang 

berlangsung secara informatif atau ceramah, melainkan 

seluruhnya dilakukan melalui rangkaian atau jalinan 
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pertanyaan yang telah dirancang secara tertulis dalam lembar-

lembar PBMP (Corebima, 2000). Pada pembelajaran yang 

dilaksanakan dengan kegiatan praktikum sekalipun, pola 

pembelajaran itu tetap dipertahankan, meskipun di dalam 

lembar kegiatan praktikum dibutuhkan pula perintah-perintah 

teknis.  

Pembelajaran dengan pola PBMP ternyata sejalan 

dengan gagasan pembelajaran sains dari Bunce (1996) dalam 

Corebima (2005c) terkait dengan teaching science the way 

students learn. Dalam penjelasannya, Bunce mengatakan 

bantulah mereka berpikir, bantulah mereka merumuskan 

pertanyaan, bantulah mereka mencari jawaban pertanyaan. 

Kata operatifnya adalah bantulah dan bukan buatkan atau 

ceritakan. Hal tersebut dikarenakan siswa harus menjadi 

partisipan pada pembelajarannya, dan bukan hanya sebagai 

penerima apa yang diajarkan guru. PBMP juga sejalan 

dengan premis yang menyatakan bahwa siswa dapat belajar 

lebih banyak jika kita tidak banyak mengajarkan mereka. 

Menurut Corebima (2000b), premis tersebut merupakan dasar 

teknik pembelajaran kooperatif (diberi nama pendekatan 

"minds-on") yang dikembangkan oleh Schamel dan Ayres 

pada tahun 1992. Selain itu menurut Zubaidah (2001) fungsi 

guru hanya membantu mereka belajar. Disinilah tampak 

bahwa siswa dituntut mandiri dan mampu mengontrol proses 

belajarnya sendiri. Kemampuan seperti ini merupakan 

kemampuan metakognisi, dengan demikian PBMP dapat 

digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan 

metakognisi. 
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2.3.2. Langkah-Langkah Pengembangan LS PBMP 

Struktur lembar siswa dengan pola PBMP dapat 

dikembangkan sendiri oleh setiap guru, sepanjang tetap 

memperhatikan dan mempertahankan karakter utama dari 

pola PBMP. Urutan proses pembuatan lembar siswa berpola 

PBMP meliputi 1) telaah silabus, 2) pengembangan materi, 

pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran, 3) 

pengembangan lembar PBMP bagi siswa dalam pembelajaran 

(Corebima, 2000). 

Struktur lembar PBMP yang dirancang untuk kegiatan 

pembelajaran yang didukung kerja kelompok dan kerja 

demonstratif terdiri atas Pendahuluan, Sediakan, Lakukan, 

Ringkasan (Pikirkan). Evaluasi dan Arahan. Secara ringkas, 

kelima stuktur dari lembar PBMP dicantumkan pada Tabel 

2.1. 

 

Tabel 2.1 Struktur Pelaksanaan Pembelajaran PBMP 

Struktur Kegiatan 

Sediakan 

 

Siswa selain menyediakan alat dan bahan sesuai dengan 

permintaan pada bagian Sediakan pada lembar PBMP.  

Lakukan Siswa melakukan kegiatan mulai dari pengamatan, 

mencatat hasil, dan juga melakukan kegiatan demonstratif 

atau melakukan tanya jawab seperti perintah-perintah yang 

ada pada lembar PBMP. Kemudian siswa mengerjakan 

pertanyaan pada bagian “Renungkan”. Renungkan 

merupakan perluasan pikiran terhadap data amatan. 

Pikirkan Bagian pikirkan berisi kesimpulan dari konsep atau sub 

konsep. Kesimpulan itu didirikan atas dasar data hasil 

pengamatan maupun butir-butir pikiran pada bagian 

Renungkan. 
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Evaluasi Bagian ini berisi pertanyaan untuk mengevaluasi sejauh 

mana konsep atau subkonsep telah dikuasai oleh siswa. 

Arahan Arahan ini berisi petunjuk yang meminta siswa untuk 

mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada 

pada lembar PBMP. 

(Sumber: Corebima, 2004:2'). 

 

Pertanyaan pada lembar PBMP sebaiknya disusun 

sesuai dengan tingkatan yang rendah menuju ke tingkatan 

pertanyaan yang tinggi agar memperoleh hasil yang baik. 

Pola pertanyaan menurut revisi taksonomi Bloom 2001 terdiri 

atas enam tingkat perilaku kognitif yaitu ingatan, 

pengetahuan, penerapan, analisis, evaluasi dan mencipta 

(Anderson 2001). 

Seluruh bagian lembar LS-PBMP, tidak ada 

penyampaian informasi berupa kalimat informatif seluruhnya 

berupa kalimat tanya dan kalimat perintah. Kalimat perintah 

antara lain digunakan pada bagian cara kerja ataupun bagian 

lain jika diperlukan. 

Beberapa hal lain yang sangat penting untuk 

diperhatikan dalam membuat dan mengembangkan lembar 

PBMP bagi siswa dalam pembelajaran adalah: 

a. Penggunaan gramatika bahasa Indonesia yang baik dan 

benar. 

b. Pertanyaan dapat diupayakan dimulai dari konsep besar ke 

yang kecil. 

c. Jalinan antar pertanyaan ditata secara logis. 

d. Pertanyaan tentang hal yang sama dapat diulang dan 

dirumuskan dari sudut pandang yang berbeda-beda. 
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e. Satu konsep dan sub konsep dikaji sebanyak-banyaknya 

sesuai tingkat perkembangan. 

f. Pertanyaan yang saling terkait dikembangkan dan 

diutamakan dengan pengalaman dan kehidupan sehari-

hari. 

g. Pertanyaan di bagian awal tidak perlu harus langsung 

dijawab. Dalam hal ini jika misalnya pertanyaan no. 1 

tidak dapat dijawab, maka dilanjutkan dengan upaya 

menjawab pertanyaan no. 2; dan jika pertanyaan no. 2 itu 

juga belum dapat dijawab, maka pertanyaan no. 3 akan 

coba dijawab dan seterusnya. Apabila pertanyaan no.5 

berhasil dijawab, maka sebenarnya dalam waktu singkat 

pertanyaan no. 4. 3, 2, dan 1 akan terjawab dengan 

sendirinya. Hal ini akan terjadi dengan lancar, jika jalinan 

antar pertanyaan ditata dengan baik dan logis, disamping 

memperhatikan konsistensi pola pertanyaan misalnya yang 

dimulai dari konsep besar ke yang kecil, serta beberapa hal 

teknis yang telah dikemukakan. Atas dasar beberapa 

karakter pertanyaan yang telah dikemukakan terlihat jelas 

bahwa pada pembelajaran yang menggunakan pola PBMP, 

kegiatan berpikir didorong secara maksimal. Melalui 

upaya seperti ini yang dilakukan secara terus-menerus 

diyakini bahwa siswa akan terampil berpikir. 

 

2.3.3. Keunggulan Penerapan Strategi PBMP 

Menurut Maududi (2002) bahwa pola PBMP 

memiliki beberapa ciri yang merupakan keunggulannya. 

Keunggulan-keunggulan tersebut dapat dikemukakan sebagai 

berikut: 
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a. Sesuai dengan GBPP/Kurikulum 

b. Penggunaan lembar PBMP tetap mengacu pada GBPP/ 

Kurikulum yang berlaku, sehingga konsep yang hendak 

dibangun melalui lembar PBMP tetap sesuai dangan 

GBPP. 

c. Menggunakan banyak metode 

Pola pembelajaran PBMP ini menggunakan banyak 

metode yang disesuaikan dengan karakteristik materi, 

tujuan serta sumber belajar yang tersedia. Metode yang 

sering digunakan dalam PBMP ini adalah metode Tanya 

jawab, diskusi, belajar kooperatif dan eksperimen atau 

praktikum. 

d. Penggunaan sumber belajar 

Pembelajaran dengan pola PBMP ini terdapat di 

lingkungan sekitar siswa. Sumber belajar disesuaikan 

dengan masing-masing sekolah. 

e. Kesiapan siswa dan guru 

Lembar PBMP diberikan kepada siswa dalam l minggu 

sebelum materi dibahas, untuk memberikan kesempatan 

pada siswa mempersiapkan materi di rumah. Jika siswa 

mempelajari dan menjawabnya dirumah terlebih dahulu, 

maka siswa akan menjadi lebih siap pada waktu 

pemberajaran berlangsung. Kesiapan siswa inipun menjadi 

lebih terarah kepada materi yang akan dibahas ada 

pertemuan tersebut. Berdasarkan hal tersebut terlihat 

bahwa proses pembelajaran sains akan berlangsung lebih 

berkualitas dan tugas guru menjadi tidak terlalu berat 

dalam mengertikan siswa tentang suatu konsep tertentu 
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karena siswa telah mempelajarinya terlebih dahulu di 

rumah. 

 

2.4. Pembelajaran Kooperatif TPS (Think Pair Share) 

2.4.1. Deskripsi Pemberajaran Kooperatif TPS (Think 

 Pair Share) 

Zamroni (2001) menyatakan bahwa kemampuan guru 

perlu diimbangi dengan menggeser learning process dari 

yang bersifat individualistik ke arah cooperative learning 

yang menekankan kebersamaan dalam proses pembelajaran. 

Selanjutnya menurut Corebima, dkk (2002) adalah semua 

model mengajar yang ditandai dengan adanya struktur tugas, 

struktur tujuan dan reward (penghargaan). Struktur tugas 

lebih mengacu pada seting cara pembelajaran dan jenis 

kegiatan yang dilakukan siswa di kelas. Pada pembelajaran 

kooperatif, terjadi saling ketergantungan antara siswa yang 

satu dengan siswa yang lain pada saat mereka mengerjakan 

tugasnya. Masing-masing siswa ikut andil menyumbangkan 

pencapaian tujuan daram pembelajaran.  

Slavin (2008) membedakan metode pembelajaran 

kooperatif dengan metode pembelajaran lainnya dengan 

mengemukakan enam ciri utama, yaitu 1) kelompok 

mempunyai tujuan 2) menekankan pada akuntabilitas 

individu 3) setiap anggota memiliki kesempatan yang sama 

4) penekanan pada komptetisi kelompok, bukan kompetisi 

individu 5) spesialisasi tugas setiap anggota kelompok, dan 6) 

menjembatani adaptasi kebutuhan individu. 

TPS merupakan salah satu strategi dari kooperatif. 

Langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif model TPS 



84   |   PTK & INOVASI GURU   

menurut Raymond, (2006), Arends (2008) dan Ledlow 

(2001) adalah sebagai berikut. 

a. Tahap pertama yaitu think (berpikir). Pada tahap ini guru 

memancing siswa untuk berpikir melalui pertanyaan-

pertanyaan atau observasi (pengamatan). Siswa berpikir 

sejenak tentang apa yang ditanyakan oleh guru. 

b. Tahap kedua yaitu pair (berpasangan), pada tahap ini 

siswa berdiskusi mengenai jawaban pertanyaan guru pada 

tahap think secara bersama-sama dan memikirkan jawaban 

terbaik dari hasil diskusi. Pasangannya didapat dari teman 

sebangku atau siswa lain yang terdekat. 

c. Tahap ketiga yaitu share (berbagi). Pada tahap share, 

siswa mempresentasikan jawabannya di depan kelas agar 

semua siswa mengetahuinya. Pada tahap ini guru mencatat 

respon siswa di papan tulis. 

 

2.4.2. Sintaks Pembelajaran PBMP dan TPS  

2.4.2.1 Sintaks Gabungan antara PBMP dan TPS 

Salah satu kelebihan dari pembelajaran berpola 

PBMP ini adalah dapat diterapkan dengan menggunakan 

banyak metode. Salah satu metode yang dapat digaungkan 

dengan pola pembelajaran PBMP ini adalah TPS (Think pair 

Share). Menurut Yuliarini (2006), penggabungan pola PBMP 

dan TPS ini tampak dari hubungan antara lembar PBMP 

sendiri dengan langkah-langkah dalam TPS. Gambar 2.1 

berikut ini adalah sintaks gabungan antara TPS (Think Pair 

Share) dengan PBMP. 
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Gambar 2.l. Sintaks Gabungan TPS dan PBMP menurut Corebima 

(2007) yang diadopsi oleh Haerullah dan Hasan (2017) 

 

 

Berdasarkan Gambar. 2.1 dapat dijelaskan bahwa 

pembelajaran dengan sintaks PBMP dengan TPS 

menunjukkan bahwa siswa melakukan metakognisi, yaitu 

pertanyaan (dalam lembar PBMP) akan merangsang siswa 

berpikir untuk menemukan jawaban (Think), selanjutnya 

siswa akan mengecek ulang jawaban yang telah dipilihnya 

atas sebuah pertanyaan dengan bertanya dan berdiskusi 

dengan temannya (Pair dan Share) dan dengan bertanya 

kepada diri sendiri dan berinteraksi dengan temannya inilah 

siswa telah melakukan metakognisi. 
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2.5. Hasil Belajar dan Aktivitas Siswa 

Hasil belajar merupakan suatu hal yang sangat 

penting artinya dari proses pembelajaran karena merupakan 

indikator keberhasilan belajar. Hasil belajar kognitif menurut 

Bloom (1979) dapat dibedakan atas enam ranah yaitu: 

pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan 

evaluasi. Menurut Edwards dan Bries (2000) membagi 

tingkah laku kognitif menjadi dua yaitu: (1) kognitif rendah, 

yang meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, dan (2) 

kognitif tinggi, meliputi analisis, sintesis, dan evaluasi. 

Selanjutnya dalam perkembangannya, sub-sub ranah 

kognitif menurut Bloom itu direvisi menjadi mengingat, 

pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta 

(Anderson & Krathwohl, 2001). 

Hasil belajar kognitif yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar ranah kognitif menurut 

Bloom yang direvisi oleh Anderson & Krathwohl seperti 

yang dipaparkan di atas meliputi : mengingat, memahami, 

menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. 

Secara singkat sub ranah tersebut dideskripsikan dengan 

merujuk pada Nuryani (2005) sebagai berikut. 

 

1. Mengingat (remember) 

Mengingat adalah kemampuan menarik kembali 

informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang. 

Ranah ini meliputi aktivitas kognitif: mengenali 

(recognizing), dan menyebutkan (recalling). 
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2. Memahami (understand) 

Memahami merupakan kemampuan mengkonstruk 

makna atau pengertian berdasarkan pengetahuan yang 

dimiliki, atau mengintegrasikan pengetahuan yang baru ke 

dalam skema yang telah ada dalam pemikiran siswa. Ranah 

ini meliputi aktivitas kognitif : menginterpretasi atau 

menafsirkan (interpreting), menunjukkan atau memberi 

contoh (exemplifying), mengklasifikasikan (classifying), 

meringkas (summarizing), menginferensi (inferring), 

membandingkan (comparing), dan menjelaskan (explaining). 

 

3. Menerapkan (apply) 

 Menerapkan atau mengaplikasikan merupakan 

kemampuan menggunakan suatu prosedur guna 

menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas. Ranah ini 

meliputi aktivitas kognitif: melakukan (executing), dan 

menerapkan (implementing). 

 

4. Menganalisis (analyze) 

 Menganalisis merupakan kemampuan menguraikan 

suatu permasalahan atau obyek ke unsur-unsurnya dan 

menentukan bagaimana saling keterkaitan antara unsur-unsur 

tersebut. Ranah ini meliputi aktivitas kognitif : membedakan 

(deferentiating), mengorganisasi atau mengelompokkan 

(organizing), dan memberi simbol (attributing). 

 

5. Mengevaluasi (evaluate) 

 Mengevaluasi adalah kemampuan membuat suatu 

pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar yang ada. 
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Ranah ini meliputi aktivitas kognitif: memeriksa (checking), 

dan mengkritik (criticuing). 

 

6. Mencipta (create) 

 Mencipta merupakan kemampuan menggabungkan 

beberapa unsur menjadi suatu bentuk kesatuan atau 

melibatkan elemen yang ditempatkan bersama-sama untuk 

membentuk suatu koherensi atau fungsi menyeluruh. Proses-

proses yang terlibat dalam mencipta secara umum 

terkoordinasi dengan pengalaman belajar siswa sebelumnya. 

Meskipun mencipta memerlukan kreativitas berpikir siswa, 

hal ini bukanlah ekspresi kreatif yang memiliki kebebasan 

penuh. Kategori orisinalitas dan keunikan harus lebih 

ditekankan. Mencipta terkait dengan tiga aktivitas kognitif 

yaitu: melahirkan atau menghasilkan (generating), 

merencanakan (planning), dan menghasilkan atau 

memproduksi (producing). 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

kognitif sangatlah kompleks yang menyangkut faktor internal 

maupun faktor eksternal, seperti : minat, motivasi, sikap, 

kecerdasan (inteligensi), lingkungan belajar, strategi belajar, 

keadaan fisik dan lain-lain. Dimyati & Mudjiono (1994) 

mengemukakan bahwa hasil belajar disamping dipengaruhi 

oleh kemampuan berpikir (kemampuan akademik) dan proses 

pembelajarannya (termasuk strategi atau metode belajar), 

hasil belajar juga dipengaruhi oleh minat, kecerdasan, sikap, 

dan motivasi. 
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BAGIAN 6 

MENULIS METODOLOGI PTK 

 

 

 

 

etelah membaca bagian buku PTK tentang menulis 

Metodologi Penelitian Tindakan Kelas maka 

diharapkan pembaca dapat memahami: 

1. Bagaimana menuis dan mengenal Tipe atau Jenis 

Penelitian Tindakan Kelas 

2. Bagaimana menuis dan mengenal berbagai Desain 

Penelitian Tindakan Kelas 

3. Bagaimana menuis Waktu dan Tempat Penelitian 

Tindakan Kelas 

4. Bagaimana menuis dan mengenal Subjek dan Objek 

Penelitian Tindakan Kelas 

5. Berbagai Instrumen Penelitian Tindakan Kelas 

6. Bagaimana menuis Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

7. Berbagai cara Analisis Data Penelitian Tindakan Kelas 

8. Contoh penulisan bab III (Metodologi Penelitian) pada 

sebuah proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK)  

 

Penelitian tindakan (action research) termasuk dalam 

ruang lingkup penelitian terapan (applied research) yang 

menggabungkan antara pengetahuan, penelitian dan tindakan. 

Action research mempunyai kesamaan dengan penelitian: 

S 
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participatory research, collaborative inquiry, emancipatory 

research, action learning, dan contextual action research. 

Secara sederhana, action research merupakan “learning by 

doing” yang diterapkan dalam konteks pekerjaan seseorang. 

Pada saat seseorang bekerja, dia selalu menghasilkan ide-ide 

baru yang diwujudkan dalam tindakan untuk memperbaiki 

proses maupun hasil pekerjaannya 

Penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan 

formal dilaksanakan oleh tenaga pendidik (guru) dan tenaga 

kependidikan (kepala sekolah dan pengawas). Dalam konteks 

pekerjaan tersebut, guru menerapkan action research pada 

kegiatan belajar mengajar di kelas sedangkan kepala sekolah 

menerapkan action research untuk memperbaiki manajemen 

sekolah. Action research yang dilakukan oleh guru 

dinamakan penelitian tindakan kelas (classroom action 

research) sedangkan action research yang dilakukan kepala 

sekolah dinamakan penelitian tindakan sekolah (school 

action research). 

Menurut pendapatnya O'Brien (2001) yang dikutip 

oleh Muliyatiningsih (2012) bahwa penelitian tindakan 

dilakukan ketika sekelompok orang (siswa) diidentifikasi 

permasalahannya, kemudian peneliti (guru) menetapkan 

suatu tindakan untuk mengatasinya. Selama tindakan 

berlangsung, peneliti melakukan pengamatan perubahan 

perilaku siswa dan faktor-faktor yang menyebabkan tindakan 

yang dilakukan tersebut sukses atau gagal. Apabila peneliti 

merasa tindakan yang dilakukan hasilnya kurang memuaskan 

maka akan dicoba kembali tindakan kedua dan seterusnya. 

Dalam PTK, jarang ada keberhasilan yang dapat dicapai 
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dalam satu kali tindakan, oleh sebab itu PTK sering dilakukan 

dalam beberapa siklus tindakan. Pengaruh action research 

kemudian dipelajari dan dilaporkan secara mendalam dan 

sistematis. 

Penelitian tindakan kelas bertujuan untuk 

mengembangkan strategi dan model pembelajaran yang 

efisien dan efektif pada situasi yang alamiah (bukan 

eksperimen). Action research berasumsi bahwa pengetahuan 

dapat dibangun dari pengalaman, khususnya pengalaman 

yang diperoleh melalui tindakan (action). Dengan asumsi 

tersebut, orang biasa mempunyai peluang untuk 

meningkatkan kemampuannya melalui tindakan-tindakan 

penelitian. Peneliti yang melakukan penelitian tindakan 

diasumsikan telah mempunyai keahlian untuk mengubah 

kondisi, perilaku dan kemampuan subjek (siswa) yang 

menjadi sasaran penelitian. 

Peningkatan mutu pembelajaran di kelas dapat 

dilakukan dengan dua metode penelitian yaitu metode 

eksperimen dan action research. Penelitian eksperimen lebih 

banyak menggunakan data kuantitatif sedangkan penelitian 

tindakan (action research) dapat menggunakan data 

kuantitatif dan kualitatif. Penelitian eksperimen minimal 

menggunakan dua kelas paralel yaitu satu kelas digunakan 

sebagai kelas perlakuan atau kelas eksperimen dan satu 

kelas yang lain digunakan sebagai kelas kontrol atau kelas 

yang tidak diberi perlakuan. Penelitian tindakan kelas 

cukup menggunakan satu kelas, tetapi tindakan yang 

dilakukan dapat berulang-ulang sampai menghasilkan 

perubahan menuju arah perbaikan. 
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Kegiatan penelitian bersifat kolaboratif antara 

adosen (peneliti) dengan guru atau kepala sekolah, antara 

mahasiswa sebagai peneliti dengan guru atau kepala sekolah, 

dan/atau antara guru (peneliti) dengan kepala sekolah dan 

siswa. Kegiatan yang bersifat kolaboratif mengandung 

pengertian bahwa masing-masing individu yang terlibat 

dalam penelitian mempunyai tugas, tanggung jawab dan 

kepentingan yang berbeda tetapi tujuannya sama yaitu 

memecahkan masalah untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran atau manajemen sekolah. Dalam hal ini, 

guru/kepala sekolah mempunyai kepentingan untuk 

meningkatkan kemampuan mengajar, peneliti bertujuan 

mengembangkan ilmu pengetahuan sedangkan subjek yang 

diteliti/siswa memiliki kepentingan untuk meningkatkan 

kinerja/hasil belajar. 

Penelitian tindakan kolaboratif sering dilakukan pada 

mata pelajaran yang diampu oleh beberapa orang guru. 

Dalam pelaksanaan penelitian, salah satu guru bertindak 

sebagai perancang dan pelaksana tindakan sedangkan guru 

lain sebagai pengamat pelaksanaan tindakan. Apabila 

kegiatan penelitian merupakan bentuk kerjasama dengan 

pihak lain, maka guru atau kepala sekolah bertindak sebagai 

pelaksana tindakan yang dirancang oleh peneliti dan 

perubahan perilaku subjek yang diteliti dapat diamati oleh 

tim peneliti. Hasil penelitian dapat digunakan bersama-sama 

oleh guru dan peneliti. 

Penelitian tindakan partisipatoris dirancang, 

dilaksanakan dan hasilnya digunakan sendiri oleh peneliti. 

Kegiatan penelitian sepenuhnya dilakukan oleh guru atau 
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peneliti dan tidak diwakilkan kepada orang lain. Selama 

proses penelitian berlangsung, guru/kepala sekolah bertindak 

sebagai pelaksana tindakan sekaligus sebagai pengamat 

perubahan perilaku. Guru harus langsung mencatat 

kejadian-kejadian khusus setelah pelaksanaan tindakan 

supaya guru tidak kehilangan informasi penting untuk 

dilaporkan. Untuk membantu mengingat kejadian, guru dapat 

merekam dan mendokumentasikan kejadian-kejadian penting 

tersebut. 

Penulisan metode dalam Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) sangat bervariasi. Hal-hal yang ditulis pada sub bab 

ini kadang-kadang mengikuti pedoman penulisan kariya 

ilmiah pada masing-masing perguruan tinggi atau pedomoan 

penelitian dari lembaga yang memberi dana atau 

mengevaluasi laporan penelitian. Secara umum, dalam 

penulisan metode penelitian minimal mengandung unsur: (1) 

siapa orang yang mau diteliti; (2) bagaimana cara 

mengumpulkan data penelitian dan (3) bagaimana cara 

menganalisis data penelitian. Umumnya dalam format 

laporan PTK yang ditulis pada BAB III terdiri dari: 

a. Tipe atau Jenis Penelitian 

b. Desain Penelitian 

c. Waktu dan Tempat Penelitian 

d. Subjek dan Objek Penelitian 

e. Instrumen Penelitian 

f. Prosedur Penelitian 

g. Analisis Data Penelitian 

 

 



94   |   PTK & INOVASI GURU   

Bagian-bagian yang ditulis dalam bab Metodologi 

Penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut: 

 

A. Mengenal Berbagai Tipe atau Jenis Penelitian 

 Tindakan Kelas 

Bagian ini aka ditulis tentang tipe atau jenis penelitian 

apa yang akan digunakan oleh peneliti. Simak contoh 

penulisan tipe penelitian pada sebuah laporan PTK berikut: 

Tipe penelitian ini adalah penelitian tindakan yang 

difokuskan pada situasi kelas, atau lazim dikenal dengan 

classroom action research (Kemmis, 1982: Suwarsih, 1994: 

McNiff, 1992). Tipe ini dipilih didasarkan atas pertimbangan 

bahwa: (1) analisis masalah dan tujuan penelitian yang 

menuntut sejumlah informasi dan tindak lanjut berdasarkan 

prinsip “daur ulang”; (2) menuntut kajian dan tindakan secara 

reflektif, kolaboratif, dan partisipatif berdasarkan situasi 

alamiah yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran 

(Hopkins, 1985: Stringer, 1996). 

Penelitian ini bersifat kolaboratif karena adanya 

kerjasama antara peneliti dengan guru kelas lainnya yang ada 

di sekolah. Penelitian ini adalah penilaian praktis yang 

bertujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam 

pembelajaran dikelas, dengan cara melakukan tindakan-

tindakan agar dapat memperbaiki atau meningkatkan mutu 

proses dan hasil pembelajaran, mengatasi masalah 

pembelajaran, dan menumbuhkan budaya akademik 

(Arikunto, 2006). Tindakan yang direncanakan berupa 

penerapan model pembelajaran Kooperatif PBMP teringrasi 

TPS guna meningkatkan aktivitas dan hasil belajar kognitif 



    PTK & INOVASI GURU    |   95 

IPA pada siswa kelas VII MTs Sahabat Cendikia Kota 

Ternate.  

 

B. Mengenal Berbagai Model Desain Penelitian Tindakan 

 Kelas 

Berdasarkan keterlibatan peneliti, Penelitian Tindakan 

Kelas dibagi menjadi dua jenis yaitu PTK partisipatori atau 

PTK kolaborasi. Desain PTK dapat dipilih atau dimodifikasi 

dari beberapa contoh model yang terdapat dalam buku ini 

atau bisa jadi dari sumber lain. Berikut ini dipaparkan model-

model penelitian tindakan yang telah dikembangkan beberapa 

ahli (Muliyatiningsih, 2012). 

 

1. Model Lewin 

Lewin mengembangkan model action research dalam 

sebuah sistem yang terdiri dari sub sistem input, 

transformation dan output. Pada tahap input dilakukan 

diagnosis permasalahan awal yang tampak pada individu atau 

kelompok siswa. Data identifikasi masalah dikumpulkan 

berdasarkan umpan balik hasil evaluasi kinerja sehari-hari. 

Peneliti telah melakukan studi pendahuluan sebelum 

menetapkan tindakan penelitian atau menyusun proposal. 

Dengan demikian, orang yang paling memahami masalah 

yang dihadapi subjek penelitian dan cara mengatasinya 

adalah peneliti itu sendiri. 

 

2. Model Riel 

Model ke dua dikembangkan oleh Riel (2007) yang 

membagi proses penelitian tindakan menjadi tahap-tahap: (1) 
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studi dan perencanaan; (2) pengambilan tindakan; (3) 

pengumpulan dan analisis kejadian; (3) refleksi.  

Riel (2007) mengemukakan bahwa untuk mengatasi 

masalah, diperlukan studi dan perencanaan. Masalah 

ditemukan berdasarkan pengalaman empiris yang ditemukan 

sehari- hari. Setelah masalah teridentifikasi, kemudian 

direncanakan tindakan yang sesuai untuk mengatasi 

permasalahan dan mampu dilaksanakan oleh peneliti. 

Perangkat yang mendukung tindakan (media, RPP) disiapkan 

pada tahap perencanaan. Setelah rencana selesai disusun dan 

disiapkan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan tindakan. 

Setelah dilakukan tindakan, peneliti kemudian 

mengumpulkan semua data/informasi/kejadian yang ditemui 

dan menganalisisnya. Hasil analisis tersebut kemudian 

dipelajari, dievaluasi, dan ditanggapi dengan rencana tindak 

lanjut untuk menyelesaikan masalah yang masih ada. 

Putaran tindakan ini berlangsung terus, sampai masalah dapat 

diatasi. 

 

3. Model Kemmis dan Taggart 

Kemmis dan Taggart (1988) membagi prosedur 

penelitian tindakan dalam empat tahap kegiatan pada satu 

putaran (siklus) yaitu: perencanaan, tindakan dan observasi 

serta refleksi. Model penelitian tindakan tersebut sering diacu 

oleh para peneliti tindakan.  

Kegiatan tindakan dan observasi digabung dalam satu 

waktu, yaitu pada saat dilaksanakan tindakan sekaligus 

dilaksanakan observasi. Guru sebagai peneliti sekaligus 

melakukan observasi untuk mengamati perubahan perilaku 
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siswa. Hasil-hasil observasi kemudian direfleksikan untuk 

merencanakan tindakan tahap berikutnya. Siklus tindakan 

tersebut dilakukan secara terus menerus sampai peneliti puas, 

masalah terselesaikan dan peningkatan hasil belajar sudah 

maksimum atau sudah tidak perlu ditingkatkan lagi. 

Hambatan dan keberhasilan pelaksanaan tindakan 

pada siklus pertama harus diobservasi, dievaluasi dan 

kemudian direfleksi untuk merancang tindakan pada siklus 

kedua. Pada umumnya, tindakan pada siklus kedua 

merupakan tindakan perbaikan dari tindakan pada siklus 

pertama tetapi tidak menutup kemungkinan tindakan pada 

siklus kedua adalah mengulang tindakan siklus pertama. 

Pengulangan tindakan dilakukan untuk meyakinkan peneliti 

bahwa tindakan pada siklus pertama telah atau belum 

berhasil. 

 

4. Model DDAER 

 Tiga model PTK yang telah dicontohkan di atas 

memberi gambaran bahwa prosedur PTK sebenarnya sudah 

lazim dilakukan dalam program pembelajaran. Prosedur PTK 

akan lebih lengkap apabila diawali dengan kegiatan diagnosis 

masalah dan dilengkapi dengan evaluasi sebelum dilakukan 

refleksi. Desain lengkap PTK tersebut disingkat menjadi 

model DDAER (diagnosis, design, action and observation, 

evaluation, reflection). Langkah-langkah model DDAER 

adalah diagnosis masalah, perncangan tindakan, pelaksanaan 

tindakan dan observasi, evaluasi, dan refleksi. 

Model ini, penelitian tindakan dimulai dari diagnosis 

masalah sebelum tindakan dipilih. Secara implisit, diagnosis 
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masalah ini ditulis dalam latar belakang masalah. Setelah 

masalah didiagnosis, peneliti mengidentifikasi tindakan 

dan memilih salah satu tindakan yang layak untuk mengatasi 

masalah. Prosedur penelitian berikutnya hampir sama dengan 

prosedur pada model PTK yang lain. Berikut ini dipaparkan 

contoh kegiatan yang dilakukan pada tahap diagnosis 

masalah, perancangan-tindakan-observasi-interpretasi-

analisis data, evaluasi dan refleksi. 

 

5. Desain PTK Model Ebbut 

Model Ebbut terdiri atas tiga siklus. Pada siklus 

pertama, ide awal dikembangkan menjadi langkah tindakan 

satu. Kemudian tindakan pertama dimonitar implementasi 

pengaruhnya terhadap subyek yang diteliti. Semua 

pengaruh dicatat secara sistematis, termasuk keberhasilan dan 

kegagalan yang terjadi. Catatan monitor tersebut digunakan 

sebagai bahan acuan dalam melakukan revisi rencana umum 

tahap kedua. Pada siklus kedua, atas dasar bahan acuan siklus 

pertama, rencana umum hasil revisi dibuat, dan langkah 

tindakan dilaksanakan, serta dimonitor efek tindakan yang 

terjadi pada subyek yang diteliti. Selanjutnya 

didokumentasikan efek tindakan tersebut secara detail, untuk 

digunakan sebagai acuan masuk siklus akhir. Pada siklus 

tiga, dilakukan tindakan seperti siklus sebelumnya, 

dokumentasi efek tindakan, kemudian kembali ke tujuan 

umum penelitian tindakan, guna mengetahui apakah 

permasalahan yang telah dirumuskan terpecahkan dan tujuan 

dapat tercapai. untuk memperoleh gambaran lengkap. 
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6. Desain PTK Model Elliot 

Model ini dikembangkan oleh Elliot dan Edelman. 

Mereka mengembangkan dari model Kemmis yang dibuat 

lebih rinci pada setiap siklusnya. Pengembangan secara 

rinci ini mempunyai tujuan utama, agar lebih memudahkan 

para peneliti dalam melakukan tindakan penelitian. Proses 

yang telah dilaksanakan dalam semua tingkatan tersebut, 

kemudian digunakan untuk menyusun laporan penelitian. 

 

7. Desain PTK Model Mc Kernan 

Model McKernan ini umum telah dibuat lebih rinci, 

dengan diidentifikasikannya permasalahn, pembatasan 

maslah, tujuan, penilaian kebutuhan subyek dan 

dinyatakannya hipotesis atau jawaban sementara terhadap 

masalah dalam setiap tingkatan atau daur atau siklus. Dalam 

model ini, setiap siklus tindakan yang ada selalu dievaluasi 

guna melihat hasil tindakan, apakah tujuan dapat dicapai dan 

permasalahan penelitian dapat dipecahkan. Jika pada siklus 

kedua ternyata tindakan yang diberikan sudah dapat 

memecahkan masalah, maka penelitian dapat diakhiri. 

Sebaliknya jika penelitian belum dapat mencapai tujuan dan 

memecahkan masalah penelitian maka peneliti melanjutkan 

pada siklus berikutnya. 

Beberapa model yang telah disampaiakn di atas 

menunjukan bahwa penelitian tindakan dilakukan dalam 

beberapa putaran (siklus). (Keterangan: masing-masing 

model desain PTK yang disebutkan di atas memiliki gambar 

siklus tersendiri). 
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Biasanya, jumlah putaran atau siklus tidak ditentukan 

karena indikator keberhasilan diukur dari kepuasan peneliti 

terhadap pencapaian hasil yang berupa perubahan perilaku 

subjek yang diteliti. Pada umumnya, tiap siklus penelitian 

tindakan memiliki tahapan kegiatan: perencanaan → tindakan 

→ observasi → evaluasi atau refleksi. 

Berdasarkan ulasan beberapa model desain Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang telah disampaikan di atas, maka 

diharapkan kepada peneliti agar dapat menyesuaikan dalam 

penyusunan proposal peneltian. 

 

C. Mengenal Waktu dan Tempat Penelitian Tindakan 

 Kelas 

Agar pembaca bisa memahami kapan dan dimana 

penelitian ini akan kita lakukan maka perlu kita tuliskan 

waktu dan tempat penelitian. Simak cara penulisannya 

berikut ini:  

Penelitian Tindakan Kelas ini akan dilaksanakan atau 

dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan 28 

Juni 2018. Penelitian dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah 

Sahabat Cendidikia Kota Ternate. 

 

D. Mengenal Subjek dan Objek Penelitian Tindakan 

 Kelas 

Bagian ini, peneliti menuliskan subjek dan objek yang 

akan digunakan dalam penelitian tindakan. Umumnya, 

peneliti menulis subjek dan objek penelitian PTK 

sebagaimana dicontohkan di bawah ini. 
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Subjek dan objek dalam penelitian adalah guru dan 

siswa Kelas IX Madrasah Tsanawiyah Sahabat Cendidikia 

Kota Ternate Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan jumlah 

siswa 27 orang, yang terdiri dari 12 orang siswa laki-laki dan 

15 orang siswa perempuan. 

Alasan pengambilan kelas ini sebagai subyek 

penelitian didasarkan pada hasil observasi peneliti dan 

interview peneliti dengan guru kelas VII yang mengajar 

matapelajaran IPA. Berdasarkan hasil observasi dan 

interview dengan guru tersebut didapatkan beberapa 

karakteristik siswa anatara lain; Siswa kelas VII tergolong 

anak yang memiliki kemampuan heterogen, siswa kelas VII 

masih cenderung kurang aktif dalam pembelajaran IPA–

Biologi, Siswa kurang memahami materi pelajaran IPA–

Biologi, hal itu terlihat dari hasil belajar IPA terutama pada 

konsep keaneragaman Hayati. 

 

E.  Mengenal Berbagai Instrumen Penelitian Tindakan 

 Kelas 

Menurut Riduwan (2013) bahwa instrumen penelitian 

merupakan alat bantu peneliti dalam pengumpulan data, mutu 

instrumen akan menentukan mutu data yang dikumpulkan, 

sehingga tepatlah dikatakan bahwa hubungan instrumen 

dengan data adalah sebagai jantungnya penelitian yang saling 

terkait. Sementara menurut Arikunto (2013) bahwa instrumen 

penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Senada 
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dengan pendapat tersebut. Sedangkan Sugiyono (2014) 

menyatakan bahwa instumen penelitian digunakan untuk 

mengukur nilai variabel yang akan diteliti. Selanjutnya 

menurut Sumadi, (2014) bahwa instrumen dalam lingkup 

evaluasi didefinisikan sebagai perangkat untuk mengukur 

hasil belajar siswa yang mencakup hasil belajar dalam ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor. 

Berdasarkan berbagai pendapat yang disebutkan di 

atas, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian adalah 

alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian 

agar data lebih mudah diolah dan menghasilkan penelitian 

yang berkualitas. 

Data yang telah terkumpul dengan menggunakan 

instrumen akan dideskripsikan, dilampirkan atau digunakan 

untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam suatu 

penelitian. Instrumen memiliki peranan penting di dalam 

penelitian. Menurut Sukardi (2013) bahwa fungsi intrumen 

penelitian adalah untuk memperoleh data yang diperlukan 

ketika peneliti sedang mengumpulkan informasi dilapangan.  

Secara garis besar, instrumen dibedakan menjadi dua, 

yaitu instrumen tes dan non tes. Menurut Arifin (2014) 

instrumen tes memiliki sifat mengukur, sedangkan instrumen 

nontes memiliki sifat menghimpun. Instrumen tes terdiri dari 

beberapa jenis, seperti tes tertulis, lisan, dan tindakan. 

Instrumen nontes terdiri dari angket, pedoman observasi, 

pedoman wawancara, pedoman dokumentasi, dan daftar 

check. Jenis-jenis instrumen tersebut diuraikan sebagai 

berikut ini. 
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Beberapa jenis instrument yang telah disebut di atas 

dapat digunakan dalam penelitian tidakan kelas namun 

instrumen harus dikembangkan variabel-variabel yang akan 

diteliti. Agar lebih jelas, simak contoh instrumen pada sebua 

laporan PTK berikut: 

 

Instrumen Penelitian 

 Instrumen Penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini antara lain sebagai berikut:  

1. Catatan Lapangan (Field Note): Catatan lapangan 

digunakan untuk mencatat segala peristiwa selama proses 

penelitian berlangsung sehubungan dengan tindakan yang 

dilakukan oleh guru maupun siswa. Hal ini dikarenakan 

berbagai aspek pembelajaran di kelas, suasana kelas, 

pengelolaan kelas, hubungan interaksi guru dengan siswa, 

suasana sekolah, dan kegiatan lain yang dapat diketahui 

dari catatan lapangan.  

2. Lembar observasi: Lembar observasi merupakan catatan 

yang menggambarkan tingkat aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran. Observasi dilakukan dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan mengenai kegiatan guru dan 

siswa selama pembelajaran IPA berlangsung dengan 

menggunakan model pembelajaran tipe PBMP dan TPS. 

Adapun kisi-kisi lembar observasi kegiatan guru dan 

aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran dapat dilihat 

pada tabel 3. dan tabel 4. berikut: 

 

 

 



104   |   PTK & INOVASI GURU   

Tabel 4a. Kisi-kisi Observasi Aktivitas Siswa dalam 

Pembelajaran dengan Model PBMP 

terintegrasi TPS 

Aspek yang 

Diamati 
Indikator No Item 

Aktivitas 

Belajar 

Siswa 

1. Visual activity 

Siswa membaca materi yang akan 

dipelajari, siswa mengamati gambar, 

dan siswa mengamati demonstrasi 

2. Oral activity 

Siswa berdiskusi dengan teman, siswa 

bertanya pada guru atau guru, siswa 

mengeluarkan pendapat, siswa 

memberikan saran, siswa memberikan 

pernyataan, dan melakukan wawancara 

3. Listening activity 

Siswa menyimak penjelasan dari guru 

mendengarkan percakapan 

4. Writing activity 
Siswa membuat catatan tentang materi 

pelajaran, menulis laporan, membuat 

karangan 

5. Mental activity 
Siswa menanggapi pendapat teman 

atau guru, siswa mengerjakan tes 

dengan kemampuan sendiri, siswa 

mengingat materi pelajaran, siswa 

menganalisis permasalahan 

6. Emotional activity 

Siswa bersemangat dalam mengikuti 

pelajaran, siswa bergembira mngikuti 

pelajaran, siswa berminat mengikuti 

pelajaran 

1 

 

 

2, 3 

 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

6, 7 

 

 

 

 

8 
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Tabel 4b. Kisi-kisi Observasi Keterlaksanaan sintaks oleh 

guru dalam Pembelajaran dengan Model 

PBMP terintegrasi TPS 

 

2) Pedoman Wawancara 

Wawancara digunakan untuk menjaring data 

mengenai pelaksanaan pembelajaran IPS yang telah 

dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Model PBMP terintegrasi TPS. Wawancara 

dilakukan dengan guru kelas VI yang mengajar mata 

pelajaran IPA dan dilaksanakan setelah pembelajaran 

berakhir. Selain itu wawancara juga dilakukan dengan siswa 

untuk menjaring data mengenai aktivitas siswa terhadap 

pembelajaran yang telah berlangsung. Instrumen dan kisi-

kisinya sebagaimana pada Lampiran. 

Kisi-kisi wawancara dengan guru dan siswa mengenai 

pembelajaran dengan Model PBMP terintegrasi TPS dapat 

dilihat pada tabel 5. dan tabel 6. berikut ini: 

 

Tabel 5. Kisi-kisi Wawancara dengan Guru tentang 

Pembelajaran dengan Model (boleh diletakkan 

pada lampiran) 

No. Indikator No Item 

1 Siswa membaca materi yang akan dipelajari 1 

2 Siswa berdiskusi dengan teman sesuai sintaks model 

PBMP terintegrasi 

2 

3 Siswa bertanya pada guru atau guru 3 

4 Siswa menyimak penjelasan dari guru 4 

5 Siswa membuat catatan tentang materi 5 

6 Siswa menanggapi pendapat teman atau guru 6 

7 Siswa mengerjakan tes dengan kemampuan sendiri 7 
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8 Siswa bersemangat dalam mengikuti pelajaran 8 

9 Pemahaman guru tentang model pembelajaran 

PBMP terintegrasi TPS 

9, 10 

10 Kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan 

model PBMP terintegrasi 

11 

11 Saran untuk pembelajaran dengan model PBMP 

terintegrasi TPS 

12 

 

Tabel 6. Kisi-kisi Wawancara dengan Siswa dalam 

Pembelajaran dengan Model PBMP 

terintegrasi TPS 

No. Indikator No Item 

1 Siswa membaca materi yang akan dipelajari 1 

2 Siswa berdiskusi dengan teman sesuai sintaks 

model PBMP terintegrasi 

2 

3 Siswa bertanya pada temannya atau guru 

berdasarkan sintaks model 

3 

4 Siswa menyimak penjelasan dari guru 4 

5 Siswa membuat catatan tentang materi yang 

disampaikan oleh guru 

5 

6 Siswa menanggapi atau sharing pendapat dengan 

temannya atau gurunya 

6 

7 Siswa mengerjakan tes dengan kemampuan sendiri 7 

8 Siswa bersemangat dalam mengikuti pelajaran 8 

 

3) Instrumen Tes 

 Tes digunakan dalam pengukuran hasil belajar siswa 

sebagai tindak lanjut dalam proses pembelajaran yang telah 

dilakukan. Tes dilakukan pada tiap akhir siklus untuk 

mengetahui tingkat efektivitas pembelajaran. Kisi-kisi soal 

tes dalam pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 7 dan 8. 

sebagai berikut: 
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Tabel 7. Kisi-kisi Instrumen Tes Siklus I (Keterangan; 

masing-masing siklus ada kisi-kisinya tersendiri) 
Kompetensi 

Dasar 

IPK Kelas/ 

Smt 

Materi Indikator 

Soal 

Ranah 

Indik 

ator 

Bentuk 

Soal 

No. 

Soal 

Sesuai KD 

yang 

diajarkan 

saat 

penelitian 

Dikembangkan 

dari KD dengan 

menggunakan 

Kata-kata 

operasional 

 Sesuai 

materi 

yang 

diajarkan 

saat 

penelitian 

 C1 

C2 

C4 

C5 

   C6 

Pilihan 

Ganda 

1, 

2, 

3, 4 

5, 6 

7, 

8,9, 

10 

 

 

Keterangan: Tabel Kisi-kisi seluruh bentuk instrumen 

maupun rubric bisa diletakkan di Lampiran. 

 

F. Mengenal Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

Berbagai macam model penelitian tindakan yang telah 

dipaparkan di atas dapat dirangkum bahwa secara umum 

penelitian tindakan terdiri dari empat siklus yaitu: diagnosis 

masalah, perancangan tindakan–pelaksanaan tindakan–

observasi, analisis data, evaluasi dan refleksi. Dalam sebuah 

penelitian, contoh kegiatan yang dilakukan pada masing-

masing tahap penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Diagnosis Masalah 

Diagnosis masalah dilakukan paling awal, yaitu 

pada saat Dosen, guru atau mahasiswa sebagai peneliti 

melakukan observasi. Peneliti mengamati komponen 

pembelajaran yang belum optimal sehingga masih 

memungkinkan untuk diperbaiki lagi. Banyak hal-hal yang 

sering menjadi masalah klasik dalam proses pembelajaran 
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seperti: perhatian siswa, pemahaman materi, motivasi belajar, 

hasil belajar, kreativitas, aktivitas belajar, kompetensi, 

perangkat materi (modul, job sheet, lab sheet, hand out), 

media, metode, ruang belajar, sumber belajar, dan sebgainya. 

Selanjutnya untuk menemukan masalah PTK diperlukan 

kepekaan peneliti melihat situasi kelas. 

 

2. Perancangan Tindakan 

Perancangan tindakan dimulai sejak seorang peneliti 

menemukan suatu masalah dan merumuskan cara pemecahan 

masalahnya melalui tindakan. Setelah peneliti menetapkan 

tindakan yang akan dilakukan, peneliti membuat perancangan 

tindakan dan menyusun perangkat yang diperlukan selama 

tindakan berlangsung. Dalam perancangan tindakan tersebut, 

peneliti dapat: 

a. Mengembangkan perangkat pembelajaran. Perangkat 

tersebut berupa Silabus, RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran), dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

yang akan digunakan dalam kegiatan penelitian tindakan 

kelas. Guru yang bekerja secara professional selalu 

membuat silabus, RPP dan LKPD sebelum mengajar. 

Silabus dan RPP yang dikembangkan berisi langkah-

langkah tindakan yang dilakukan oleh guru dan siswa 

selama tindakan penelitian. Silabus dan RPP sebaiknya 

ditulis dalam bahasa operasional, procedural, dan 

menggunakan model pembelajaran yang relevan dengan 

karakter materi sehingga mudah dipahami orang lain. 

b. Mengembangkan instrumen pengumpulan data penelitian. 

Sejak Perencanaan tindakan sudah memikirkan cara 
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pengambilan data, alat atau instrumen yang digunakan 

untuk mengambil data dan orang yang bertugas 

mengumpulkan data. Agar peneliti tidak kehilangan 

informasi yang penting selama momen tindakan 

berlangsung, maka instrumen pengumpul data seperti 

lembar observasi atau perangkat tes sudah disiapkan pada 

tahap perencanaan. 

c. Menyiapkan perangkat tindakan. Pada tahap perencanaan, 

perangkat pelaksanaan tindakan sudah disiapkan oleh 

peneliti. Perangkat tindakan meliputi alat, media 

pembelajaran, petunjuk belajar, dan uraian materi 

pembelajaran yang sudah tercetak. Kesiapan perangkat 

pembelajaran menentukan tindakan tersebut layak atau 

tidak layak untuk dilaksanakan. Perangkat pembelajaran 

yang lengkap turut menentukan kesuksesan suatu 

tindakan. 

d. Melakukan Simulasi tindakan. Apabila peneliti belum 

yakin terhadap kesuksesan tindakan yang telah 

direncanakan maka peneliti dapat melaksanakan simulasi 

pada teman sejawat atau kelas kecil. 

 

3. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 

Dosen, guru atau mahsiswa sebagai peneliti 

melaksanakan tindakan sesuai dengan skenario yang telah 

dibuat dan perangkat yang telah disiapkan. Selama 

pelaksanaan tindakan ini, observasi kejadian dapat dilakukan 

oleh peneliti atau teman sejawat yang membantunya. Lembar 

observasi sudah disiapkan peneliti namun bisa dikembangkan 

lebih lanjut selama tindakan berlangsung apabila terdapat 
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kejadian menarik yang belum terungkap dalam lembar 

observasi. 

Observasi dilaksanakan untuk mengamati proses dan 

dampak dari tindakan. Observasi proses merekam apakah 

proses tindakan sesuai dengan skenarionya, dan gejala-gejala 

apa yang muncul selama proses tindakan, baik pada peneliti 

sebagai aktor, sasaran tindakan, atau situasi yang 

menyertainya. Observasi dampak merekam hasil atau dampak 

dari pelaksanaan tindakan tersebut. Dampak tindakan yang 

berupa prestasi/kompetensi dapat diukur dengan alat tes. 

Perekaman data yang bersifat kualitatif sebaiknya langsung 

diinterpretasikan agar peneliti tidak kehilangan makna. 

Apabila selama tindakan terjadi kejadian unik yang tidak 

diduga sebelumnya, peneliti sebaiknya langsung 

mendiskusikan dengan seluruh personal yang terlibat dalam 

penelitian. 

 

4. Evaluasi dan Refleksi 

Evaluasi adalah proses penemuan, penyediaan data 

dan informasi untuk menetapkan keputusan yang rasional dan 

objektif. Kizlik (2007: 1) menyatakan bahwa evaluasi 

digunakan untuk mengklasifikasikan aspek yang dievaluasi 

(bisa berupa objek atau situasi) menurut indikator kualitas 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dinyatakan telah 

tercapai dan kegiatan dinyatakan efektif apabila telah 

memenuhi indikator kualitas yang ditetapkan dengan 

menggunakan kriteria-kriteria baku. Menurut pengertian 

tersebut, evaluasi dalam penelitian tindakan berfungsi untuk 

mengambil keputusan keberlanjutan tindakan penelitian. 
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Keputusan diambil berdasarkan pertimbangan yang 

membandingkan antara hasil yang diobservasi, dengan 

hasil yang diharapkan atau kriteria-kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Alternatif keputusan yang diambil 

antara lain: tindakan layak untuk dilanjutkan, perlu perbaikan 

atau dihentikan dan diganti dengan tindakan lain. Tindakan 

dapat dilanjutkan apabila hasil tindakan lebih baik dari 

kriteria yang telah ditetapkan, memberi manfaat pada 

peningkatan kualitas pembelajaran. Tindakan perlu 

diperbaiki apabila hasil tindakan belum dapat mencapai 

kriteria yang ditetapkan. Tindakan harus dihentikan dan 

diganti dengan tindakan lain apabila banyak menimbulkan 

dampak negatif dan hasil berada di bawah kriteria yang telah 

ditetapkan. 

Refleksi merupakan pengkajian terhadap keberhasilan 

dan kegagalan dalam mencapai tujuan sementara, dan untuk 

menentukan tindak lanjut dalam rangka mencapai tujuan 

akhir. Evaluasi dan refleksi mempunyai fungsi yang sama 

yaitu untuk menetapkan keputusan keberlanjutan setelah 

tindakan dilaksanakan. Dalam tahap refleksi, keputusan perlu 

didiskusikan dengan seluruh personal yang terlibat dalam 

penelitian. Dalam tahap ini, tindakan pada siklus kedua atau 

seterusnya mulai dirancang dan ditetapkan. Rencana tindak 

lanjut diputuskan jika hasil dari siklus pertama belum 

memuaskan dan berdasarkan refleksi ditemukan hal-hal yang 

masih dapat dibenahi/ ditingkatkan. Kegiatan siklus 

berikutnya mengikuti langkah-langkah sebelumnya yaitu 

perencanaan-tindakan-observasi- refleksi sampai PTK 

berakhir. 
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G. Mengenal Berbagai bentuk Analisis Data Penelitian 

 Tindakan Kelas 

Analisis data dalam penelitian tindakan dapat 

dilakukan secara deskriptif kuantitatif maupun kualitatif 

tergantung pada tujuan penelitian. Penelitian tindakan yang 

bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa akan 

memperoleh data kuantitatif tentang prestasi siswa. Penelitian 

tindakan yang bertujuan meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran di kelas akan memperoleh data kualitatif 

tentang peningkatan kualitas proses pembelajaran atau 

pengurangan hambatan-hambatan yang menyebabkan 

kualitas proses pembelajaran menjadi rendah. 

Selain itu, analisa data dapat dilakukan sacara reflektif, 

pertisipatif dan kolaboratif tehadap perkataan, tindakan 

(tingkah laku), komunikasi (interaksi), dan hasil dokumentasi 

yang terjadi dalam kelas tindakan. Oleh karenanya, 

pengolahan dan analisis data dilakukan secara terus-menerus 

sepanjang penelitian dari awal hingga akhir. Untuk itu, kita 

dapat menggunakan analisis pembicaraan (talk or 

conversation analysis), analisis teks (ethnograpic analysis), 

dan analisis interaksi (interaction analysis). 

Analisis data juga dapat dilakukan melalui tahapan 

reduksi data, paparan data dan penyimpulan data. Reduksi 

data maksudnya proses penyederhanaan yang dilakukan 

melalui seleksi, pemfokusan, dan pengabstraksian data 

mentah menjadi informasi yang bermakna. Paparan data 

adalah proses penampilan data secara lebih sederhana dalam 

bentuk paparan naratif, reprentasi tabular termasuk dalam 

format matriks, representasi grafik dsb. Sedangkan 
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penyimpulan adalah proses pengambilan intisari dari sajian 

data yang telah terorganisir tersebut dalam bentuk 

pernyataan kalimat dan atau formula yang singkat dan 

padat tetapi mengandung pengertian luas. Pada bagian ini, 

peneliti seharusnya menguraikan data mana yang reduksi, 

dipaparkan dan disimpulkan.  

Selanjutnya, penyajian data juga dapat dilakukan 

secara deskriptif kuantitatif maupun kualitatif. Penyajian data 

menjadi lebih bermakna apabila peneliti memaparkan 

kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pencapaian tujuan 

pelaksanaan tindakan. Laporan hasil analisis data menjadi 

lebih lengkap apabila dilakukan pengukuran tentang 

ketercapaian hasil tersebut pada setiap siklus tindakan. 

Dengan demikian peningkatan atau perbaikan kinerja akan 

tergambar semakin jelas. Berikut simak contoh penulisan 

bagian analisis data pada sebuah laporan PTK berikut: 

 

Tabel 3.2. Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa 
 

 

Sumber: (Aqib Z, 2010) 

 

Tingkat Keberhasilan % Arti 

> 80 % Sangat Tinggi 

60 – 79 % Tinggi 

1 – 59 % Sedang 

1 – 39 % Rendah 

< 20 % Sangat Rendah 
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Setelah membaca bagian buku ini, mari kita simak 

contoh penulisan bab III (Metodologi Penelitian) pada sebuah 

proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) berikut ini. 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

1.1 Tipe atau Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan 

kelas atau Classroom action research. Menurut Suharsimi 

Arikunto (2008) penelitian tindakan kelas merupakan 

pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa tindakan yang 

sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersama. Penelitian tindakan kelas (PTK) dilaksanakan 

sebagai strategi pemecahan masalah dengan memanfaatkan 

tindakan nyata kemudian merefleksi terhadap hasil tindakan. 

Penelitian tindakan cocok untuk meningkatkan kualitas 

subyek yang akan diteliti. Penelitian ini dilaksanakan untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 

IPA dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

PBMP terintegrasi TPS. 

Penelitian ini dilaksanakan secara kolaborasi antara 

peneliti dengan guru. Peneliti bertindak sebagai pengajar dan 

dua orang guru bertindak sebagai observer. Dalam hal ini 

peneliti berkolaborasi dengan guru dengan tujuan agar lebih 

mudah dan teliti dalam kegiatan observasi. 
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1.2 Rancangan/Desain Penelitian 

  Penelitian ini terjadi karena adanya kerjasama antara 

peneliti dengan praktisi di lapangan (guru MTs Sahabat 

cendikia Kota Ternate). Kegiatan penelitian dilakukan 

dengan cara studi sistematis terhadap praktik pembelajaran di 

kelas VII MTS SC yang bertujuan untuk melakukan tindakan 

perbaikan dan upaya pemecahan masalah-masalah dalam 

proses pembelajaran serta peningkatan mutu pembelajaran di 

kelas. Penelitian ini dirancang/didesain dalam beberapa 

siklus. Diagram siklus penelitian tindakan kelas sebagaimana 

pada Gambar 3.1. berikut: 

 

Gambar 3.1. Diagram Siklus PTK (Sumber: Hopkins, 1993 dalam 

 Tim PGSM, 1999) 
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  Penjelasan prosedur pelaksanaan PTK menurut 

Hopkins, (1993) dalam Tim PGSM, (1999) adalah sebagai 

berikut: 

 

Siklus I  

a. Tahap Perencanaan Tindakan 

  Tahapan Perencanaan pada Siklus I dilaksanakan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menyusun perangkat pembelajaran berupa silabus, RPP, 

dan LKPD dengan menggunakan model pembelajaran 

PBMP terintegrasi TPS yang telah konsultasikan ke guru 

bidang studi (Lampiran 1), 

2. Menyusun instrumen penelitian berupa lembar observasi 

Keterlaksanaan sitaks model pembeljaran BPMP 

terintegrasi TPS (Lampiran 2),  

3. Menyusun Instrumen penelitian berupa Lembar Observasi 

terhadap Aktivitas siswa (Lampiran 3),  

4. Menyusun Instrumen Tes hasil belajar yang dilegkapi 

dengan kisi-kisi dan rubriknya (lampiran 4) 

 

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

 Tahapan ini, peneliti menggantikan perang guru IPA 

kelas VII untuk melaksanakan pembelajaran. Sebagai guru, 

peneliti dapat memfasilitasi siswa untuk belajar biologi 

dengan menggunakan perangkat pembelajaran berupa 

silabus, RPP, LKPD dan instrumen asesmen yang terintegrasi 

sintaks model pembelajaran PBMP dipadu TPS dan 

memperhatikan langkah-langkah pembelajaran serta 

keberagaman siswa. 
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c. Tahap Pengamatan/Observasi Tindakan 

  Langkah-langkah kegiatan dalam tahapan 

pengamatan/observasi adalah; peneliti menggunakan dua 

orang guru senior yang berkompeten dalam pembelajaran 

IPA untuk melakukan pengamatan; pengamatan dilakukan 

terhadap aktivitas guru yakni keterlaksanaan sintaks model 

pembelajaran PBMP dipadu TPS yang telah dikembangkan 

oleh peneliti; dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

 

d. Tahap Refleksi 

 Peneliti dan observer (guru) melakukan refleksi 

dengan cara mendiskusikan beberapa hal: 1) Bagaimana 

keterlaksanaan sintaks model pembelajaran yang digunakan 

dalam pembelajaran, 2) Bagaimana aktifitas siswa selama 

pembelajaran berlangsung, 3) Apa kekurangan peneliti dalam 

pelaksanaan pembelajaran, 4) Apakah siswa tertarink dengan 

model yang digunakan oleh peneliti, apakah siswa tertarik 

dengan LKPD yang digunakan dalam pembelajaran, 5) 

Apakah ada hubungan antara hasil belajar dengan aktivitas 

siswa, 6) Apakah ada siswa yang tidak tuntas dalam 

pembelajaran, 7) Faktor apa yang menyebabkan siswa tidak 

tuntas, 8) Apakah penelitian ini perlu dilanjutkan pada siklus 

berikut.  

 

1.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas tentang penerapan model 

pembelajaran PBMP dipadu TPS untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa, dilakukan pada semester 
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genap tepatnya pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 

2019. Penelitian dilaksanakan terhadap siswa kelas VII MTs 

Sahabat Cendidika Kota Ternate. 

 

1.4 Subjek dan Objek Penelitian 

 Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII MTs 

Sahabat Cendikia tahun ajaran 2019/2020 dengan jumlah 

siswa sebanyak 25 orang.  

 

1.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini berupa lembar observasi 

untuk mengobservasi aktivitas guru dan siswa, soal tes untuk 

mengukur hasil belajar siswa, Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD), Silabus, dan RPP. Seluruh Instrumen telah 

divalidasi oleh dosen dan guru sebagai ahli pembelajaran IPA 

yang berkompeten. 

 

1.6 Prosedur Penelitian 

 Data dapat dikumpulkan dengan cara observasi, tes, 

dan dokumentasi. Berdasarkan pendekatan dan jenis 

penelitian, maka dalam penelitian ini peneliti bertindak 

sebagai pengelola instrumen, perancang dan pelaksana PTK. 

Peneliti sebagai perancang PTK artinya peneliti yang 

membuat rancangan pembelajaran selama berlangsungnya 

penelitian. Selama kegiatan penyajian bahan ajaran denagn 

menggunakan perangkat pembelajaran yang telah 

dikembangkan oleh peneliti, dua guru IPA (kualifikasi S1) 

dilibatkan sebagai pengamat/observer. 
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1.7 Analisis Data Penelitian 

  Data dirangkum dan disajikan secara deskriptif 

kualitatif, apa yang terjadi pada siklus 1 dibandingkan dengan 

apa yang terjadi pada siklus II. Data disajikan sedemikian 

rupa sehingga dapat menggambarkan seluruh jalannya 

penelitian mulai dari awal sampai akhir. 
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BAGIAN 7 

BAGAIMANA MENULIS  
HASIL DAN PEMBAHASAN PTK? 

 

 

 
 

 

etelah membaca bagian buku PTK tentang Menulis 

Hasil dan Pembahasan dalam Penelitian Tindakan 

Kelas maka diharapkan pembaca dapat memahami: 

1. Bagaimana cara menulis deskripsi hasil penelitian PTK 

dan  

2. Bagaimana cara membahas hasil penelitian PTK tersebut. 

 

Hasil penelitian dapat ditulis dengan berbagai macam 

cara tergantung pada rumusan masalah dan jenis data yang 

diperoleh. Sebagian peneliti memilih melaporkan hasil 

penelitian dengan membaginya dalam beberapa siklus, 

kemudian setiap siklus tersebut dilaporkan hasil sesuai urutan 

rumusan masalah. Sebagian peneliti lagi memilih melaporkan 

berdasarkan urutan rumusan masalah kemudian 

membandingkan perubahan yang terjadi pada siklus pertama 

dan siklus berikutnya. 

Masing-masing peneliti memiliki gaya dalam 

penulisan laporan hasil penelitian. Tidak ada satu aturan pun 

yang dapat mengikat peneliti untuk menggunakan cara yang 

sama dalam menulis laporan. Ada satu hal yang tidak boleh 

S 
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di langgar yaitu masalah yang telah dirumuskan pada bab 

pendahuluan harus dapat terjawab pada hasil penelitian. 

Pemaparan harus dilakukan secara logis dan rasional dengan 

disertai bukti pendukung supaya tidak terkesan data hanya 

berupa karangan atau fiktif karena sesungguhnya tidak 

pernah dilakukan. 

Agar lebih jelas, mari kita simak contoh penulisan 

hasil dan pembahasan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

berikut ini. 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Hasil Pelaksanaan 

 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilakukan peneliti 

sebagai observer dan berkolaborasi dengan guru sebagai 

pengajar dalam penelitian. Sebelum melaksanakan PTK, 

peneliti dan guru bekerjasama dalam mempersiapkan PTK. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. 

 Penelitian dilaksanakan di Kelas VI MI Al Maarif 1 

Kota Ternate tahun pelajaran 2018-2019 pada semester genap 

(II). Jumlah siswa di Kelas VII Madrasah Tsanawiyah 

Sahabat Cendikia Kota Ternate sebanyak 27 orang. Siswa 

tersebut terdiri atas 12 orang laki-laki dan 14 orang 

perempuan. Sebagai guru IPA-Biologi yaitu Ibu Jassia I 

Pagala, S. Pd, M.Pd. Pelaksanaan PTK dilakukan sebanyak 2 

siklus, siklus pertama dilaksanakan pada tiga kali pertemuan 

yakni pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Sabtu 

tanggal 5 April dan pertemuan kedua pada 7 April 2019 
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dengan alokasi waktu setiap pertemuan dua jam pelajaran 2 x 

40 menit. Sedangkan pertemuan ketiga dilakukan pada hari 

sabtu tanggal….April 2019. Selanjutnya Siklus II, 

dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan pula yakni 

pertemuan pertama dilaksanakan pada 21 April dan 24 April 

2019 dengan alokasi waktu masing-masing 2 jam pelajaran 2 

x 40 menit. Konsep yang diteliti adalah Sistem Pewarisan 

Sifat. 

 

4.2.1 Laporan Hasil Penelitian Siklus I  

1. Tahap Perencanaan Tindakan Siklus I 

Berdasarkan hasil wawancara awal yang telah 

dilakukan peneliti yang berkolaborasi dengan guru, diketahui 

bahwa hasil belajar siswa masih belum memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah, 

dan selain itu para guru pun masih belum sepenuhnya 

menggunakan model pembelajaran yang tepat dalam proses 

belajar mengajar di kelas, terutama penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe PBMP terintegrasi TPS. 

Untuk itu, peneliti memilih model pembelajaran ini untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya peneliti 

bersama guru melakukan perencanaan pelaksanaan siklus 

pertama. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap 

perencanaan adalah sebagai berikut:  

a. Peneliti bersama guru menyamakan persepsi dan 

berdiskusi tentang pembelajaran IPA Biologi khususnya 

konsep Sistem Pewarisan Sifat dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe PBMP terintegrasi TPS, 

b. Peneliti bersama guru menentukan waktu pelaksanaan 
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tindakan, 

c. Peneliti bersama guru mengembangkan silabus dan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

menggunakan sintaks model pembelajaran kooperatif tipe 

PBMP terintegrasi TPS (Lampiran 2) 

d. Peneliti bersama guru mengembangkan lembar observasi 

aktivitas guru tentang keterlaksanaan sintaks model 

pembelajaran kooperatif tipe PBMP terintegrasi TPS 

dalam proses belajar mengajar (Lampiran 3) 

e. Peneliti bersama guru mengembangkan lembar observasi 

aktivitas siswa tentang keterlaksanaan sintaks model 

pembelajaran kooperatif tipe PBMP terintegrasi TPS 

dalam proses belajar mengajar (Lampiran……) 

f. Peneliti bersama guru mengembangkan lembar kerja siswa 

berkarakter model pembelajaran kooperatif PBMP 

terintegrasi TPS. 

g. Peneliti bersama guru mengembangkan Soal tes 

dilengkapi dengan rubrik 

 

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan selama 

tiga kali pertemuan (termasuk tes sikus 1). Pertemuan 

pertama dilaksanakan pada hari Senin 4 Maret 2019 dan 

pertemuan kedua pada hari kamis 7 Maret 2019 untuk 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe PBMP 

terintegrasi TPS. Selanjutnya untuk pertemuan ke tiga (tes 

hasil belajar siswa) dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2019. 
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a. Pertemuan Pertama pada Siklus 1  

 Proses Belajar Mengajar pada pertemuan pertama 

dimulai pada pukul 07.30-09.15. Siswa yang hadir pada 

pertemuan pertama sebanyak 26 orang. Peneliti melaksakan 

PBM dengan menerapkan model pembelajaran PBMP 

terintegrasi TPS pada konsep Sistem Pewarisan Sifat. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran, peneliti diobservasi oleh dua 

orang guru yakni guru kelas VII (nama….) dan VIII 

(nama….).  

 Proses pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan 

tiga tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup. Setiap kegiatan terdiri atas proses-proses 

dan urutan yang sesuai dengan sintaks model pembelajaran 

yang ada dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

 

(1)  Kegiatan Pendahuluan 

 Kegiatan pendahuluan diawali dengan guru (peneliti) 

mengucap salam dan meminta siswa untuk berdoa bersama, 

mengkondisikan kelas dengan cara menyiapkan bahan dan 

alat pembelajaran. Setelah semuanya siap, guru mengecek 

kehadiran siswa. Selanjutnya guru (peneliti) memperkenalkan 

diri. Setelah memperkenalkan diri, peneliti menyampaikan 

tujuan pembelajaran dan memberitahukan kepada siswa 

terkait model pembelajaran yang digunakan selam peneliti 

mengajar. Selain itu, guru pun menyampaikan topik 

pembelajaran dan apresepsi untuk membangkitkan semangat 

belajar siswa. 
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(2)  Kegiatan Inti 

Kegiatan inti dalam proses pembelajaran dilakukan 

oleh peneliti dengan menggunakan sintaks model 

pembelajaran kooperatif tipe PBMP terintegrasi TPS. Saat 

pembelajaran berlangsung, suasana kelas terkesan tidak 

kondusif. Hal ini terlihat dari beberapa siswa tidak fokus 

untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Siswa tersebut 

bahkan asyik mengobrol dengan teman sebangkunya, ada 

juga yang asyik bermain handphone. Melihat kondisi kelas 

yang tidak kondusif guru segera menenangkan kelas dengan 

memberikan teguran terhadap siswa yang tidak fokus. 

Selanjutnya kondisi kelas sudah mulai kondusif dan guru 

(peneliti) pun dapat melanjutkan kembali proses 

pembelajaran dengan melanjutkan sintaks model 

pembelajaran yang sementara diterapkan.  

Beberapa saat kemudian, terlihat beberapa siswa 

mulai antusias memperhatikan penjelasan yang diberikan 

guru, namun ada beberapa siswa yang lainnya masih terlihat 

bingung dengan penjelasan yang diberikan guru. Melihat 

kebingungan beberapa siswa, guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum 

dipahami. Ada satu anak yang menunjuk tangan untuk 

meminta guru menjelaskan kembali mengenai konsep system 

pewarisan sifat dengan mengikuti langkah pembelajaran 

PBMP terintegrasi TPS. Siswa terlihat masih bingung dengan 

penjelasan yang diberikan guru, hal ini dikarenakan guru 

terlalu cepat dalam memberikan penjelasannya dan siswa 

belum terbiasa dengan model pembelajaran yang duterapkan 

oleh guru (peneliti). Guru kemudian menjelaskan kembali 
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cara mempelajari konsep Sistem Pewarisan Sifat dengan 

menggunakan model pembelajaran PBMP terintegrasi TPS 

secara pelan-pelan. 

Setelah seluruh siswa mengerti tentang pembelajaran 

PBMP terintegrasi TPS dalam mempelajari konsep Sistem 

Pewarisan Sifat, maka guru melanjutkan pembelajaran.  

 

(3)  Kegiatan Penutup 

 Pembelajaran diakhiri dengan kegiatan penutup, 

dalam tahap ini guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah 

didapatkan, selanjutnya guru memberi penguatan terhadap 

simpulan yang disampaikan oleh siswa. Langkah terakhir 

adalah siswa dan guru melakukan refleksi. Selanjutnya guru 

menutup pelajaran dengan berdoa bersama dan mengucapkan 

salam. 

 

2. Pertemuan ke dua pada Siklus 1  
 

Catatan: Bagian ini, peneliti harus mendeskripsikan temuan-temuan 

dengan mengikuti tahapan atau langkah-langkah 

pembelajaran sebagaimana telah dicontohkan pada pertemuan 

pertama di atas 

 

3. Tahap Pengamatan atau Observasi Siklus 1 

 Pengamatan atau biasa disebut observasi, 

dilaksanakan untuk melihat dan mengetahui proses belajar 

mengajar yang terjadi pada saat siklus 1 berlangsung. Sikap 

guru dalam mengajar dan sikap siswa dalam belajar yang 

dinilai selama pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran PBMP terintegrasi TPS untuk 
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mempelajari konsep Sistem Pewarisan Sifat. 

 Ada dua hal yang diamati, yaitu aktivitas siswa dalam 

belajar dan aktivitas guru dalam menerapkan model 

pembelajaran PBMP terintegrasi TPS. Observer dalam 

penelitian ini adalah dua orang guru IPA kelas VII dan kelas 

VIII, masing-masingf telah memahami penggunaan model 

pembelajaran PBMP terintegrasi TPS. Berdasarkan hasil 

observasi dari dua observer tersebut, ditemukan bahwa 

proses belajar mengajar dalam pembelajaran telah 

berlangsung sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran, hanya saja terdapat beberapa prablem yang 

masih perlu diperbaiki untuk ditinjau kembali. 

 

(1)  Hasil Observasi Aktivitas Guru pada Kegiatan 

Pembelajaran Siklus 1 

Guru sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik 

sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, seperti 

mengucapkan salam, mengkondisikan kelas, mengajak siswa 

untuk menyiapkan alat tulis, dan mengisi daftar hadir. Hanya 

saja guru melewatkan satu langkah yaitu tidak melakukan 

kegiatan apersepsi untuk membangkitkan semangat belajar 

siswa, guru langsung menyampaikan pembelajaran. Guru 

kurang menjelaskan tujuan pembelajaran sehingga siswa 

menjadi kurang bersemangat untuk belajar. Guru langsung 

menyampaikan pembelajaran secara berkelompok. 

Selanjutnya pada bagian inti proses pembelajaran 

terlihat kurang kondusif, mulai tampak bermacam-macam 

kegiatan siswa yang mengganggu proses kegiatan 

pembelajaran. Saat meminta siswa untuk belajar dengan 
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mengikuti langkah model pembelajaran PBMP terintegrasi 

TPS, guru terkesan terlalu cepat menjelaskan sehingga ada 

beberapa siswa yang kurang jelas dengan cara mempelajari 

konsep Sistem Pewarisan Sifat yang diajarkan oleh guru 

dengan menerapkan model pembelajaran PBMP terintegrasi 

TPS. Selain itu, saat pembagian kelompok suasana kelas 

menjadi ramai, guru kurang kondusif dalam mengelola kelas 

dengan baik. Melihat kondisi kelas yang tidak kondusif guru 

segera menenangkan kelas dengan memberikan teguran 

kepada siswa yang ribut. Ketika diskusi kelompok ada 

beberapa siswa yang sibuk dengan kegiatannya sendiri-

sendiri, seperti mengobrol dengan teman, bermain 

handphone, dan bermalas-malasan di kelas, melihat ada siswa 

yang tidak memperhatikan pembelajaran yang diberikan, guru 

mendatangi siswa tersebut dengan memberikan teguran.  

Guru sudah cukup baik membimbing siswa dalam 

mempelajari konsep Sistem Pewarisan Sifat dengan 

menggunakan pembelajaran PBMP terintegrasi TPS, guru 

mendatangi masing-masing kelompok untuk memberikan 

arahan, bimbingan dan memotivasi siswa agar dapat 

menuangkan pendapat serta ide-ide pikiran mengenai 

permasalahan yang dibahas. Sedikit demi sedikit siswa pun 

mulai paham dan dapat menuangkan pendapat mereka 

mengenai Sistem Pewarisan Sifat, kelas pun menjadi ramai 

karena siswa saling berebutan dalam memberikan pendapat 

mereka. Selain itu terlihat juga dalam satu kelompok ada 

yang memberikan pendapat yang berbeda sehingga 

menimbulkan pro dan kontra kelas pun menjadi tidak 

kondusif kembali. Guru menenangkan kondisi kelas dengan 
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meminta siswa untuk secara bergantian dalam memberikan 

pendapat mereka, guru memberi penguatan terkait pendapat 

siswa yang terlalu jauh dari pembahasan. Guru meminta 

siswa untuk fokus dan tidak terlalu luas dalam menetapkan 

tujuan pembelajaran yang dicapai.  

Hasil observasi pada pertemuan kedua menunjukkan 

bahwa proses belajar mengajar mulai terlihat lebih kondusif 

dibanding pertemuan pertama. Bantuan dan arahan yang 

diberikan oleh guru membuat siswa tidak mengeluh lagi 

dalam mempelajari konsep yang diajarkan saat itu, guru juga 

menunjukkan sikap antusias, sehingga siswa merasa nyaman 

saat proses belajar. Pada pertemuan kedua ini, guru meminta 

siswa untuk melanjutkan kembali konsep Sistem Pewarisan 

Sifat yang belum dipahami. Guru mengontrol siswa dengan 

mendatangi siswa dan memberikan motivasi agar mereka 

semangat dalam belajar.  

Selanjutnya pada saat kegiatan akhir, guru sudah 

mengajak siswa untuk menyampaikan simpulan terhadap 

pembelajaran yang telah berlangsung. Guru pun memberi 

penguatan terhadap simpulan yang disampaikan oleh siswa. 

 

(2)  Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 1 

Kegiatan siswa selama proses pembelajaran diamati 

oleh observer dengan memperhatikan sikap positif dan 

negative selama penerapan model kooperatif tipe PBMP 

terintegrasi TPS. Pengamatan dilakukan terhadap 4 aspek 

positif dan 5 aspek negatif.  
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Catatan: Alangka baiknya pada bagian ini, peneliti menggunakan tabel 

atau grafik untuk menjeaskan seluruh aspek yang diamati.  

 

4. Tahap Refleksi Siklus 1 

 Tahapan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan 

selama siklus 1 masih terdapat beberapa aspek yang harus 

diperbaiki, hal ini terlihat dari aktivitas guru dan aktivitas 

siswa. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah 

perbaikan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran 

selanjutnya. Hasil refleksi dapat didewskripsikan sebagai 

berikut: 

 

1. Refleksi Aktivitas Guru 

 Proses keberhasilan pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi dengan menerapkan pembelajaran berbasis 

masalah yang dilakukan oleh guru dapat dilihat dari lembar 

observasi. Berdasarkan hasil observasi oleh dua observer 

selama proses pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus I, 

terlihat bahwa beberapa aspek yang telah dicapai dengan baik 

antara lain: 

a. Guru melakukan proses pembelajaran sesuai dengan 

rencana pelaksanaan pembelajaran dengan baik. 

b. Guru menerapkan model pembelajaran PBMP terintegrasi 

TPS pada konsep Sistem Pewarisan dengan baik. 

c. Siswa dengan bimbingan guru menulis kembali hasil 

diskusi dengan baik. 

 

 

 Selanjutnya hasil observasi juga menunjukkan bahwa 

terdapat beberapa kelemahan peneliti  yang perlu diperbaiki 
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pada siklus berikutrnya antara lain: 

a. Pemberian apersepsi atau motivasi perlu ditingkatkan agar 

siswa lebih bersemangat untuk belajar. 

b. Menjelaskan tujuan pembelajaran agar siswa tertarik untuk 

mengikuti pembelajaran. 

c. Guru terburu-terburu dalam memberikan penjelasan 

mengenai materi menulis paragraf argumentasi dengan 

berbasis masalah. 

d. Penguasaan kelas perlu ditingkatkan dengan cara 

memberikan teguran terhadap siswa yang ribut. 

e. Guru kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

memberikan kesan mengenai pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

 

 Berdasarkan hasil refleksi di atas maka langkah 

perbaikan untuk proses pembelajaran selanjutnya atau pada 

siklus II adalah sebagai berikut: 

a. Guru sebaiknya menuliskan bentuk apresepsi dalam RPP 

sehingga dapat disampaikan kepada siswa agar siswa lebih 

semangat untuk belajar. 

b. Guru menjelaskan model pembelajaran yang diterapkan 

dan tujuan pembelajaran agar siswa lebih berminat untuk 

mengikuti pembelajaran. 

c. Guru sebaiknya jangan terburu-terburu dalam memberikan 

penjelasan mengenai materi menulis paragraf argumentasi 

dengan berbasis masalah hal ini dikarenakan siswa terlihat 

bingung dan kurang mengerti dengan penjelasan yang 

diberikan, akibatnya siswa terlihat tidak fokus. 
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d. Penguasaan kelas perlu ditingkatkan dengan cara memberi 

penjelasan yang baik tentang penggunaan model dalam 

pembelajaran sehingga siswa tidak ada yang ribut.  

e. Guru sebaiknya memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk memberikan kesan mengenai pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

 

2. Refleksi Aktivitas Siswa 

Berdasarkan pembelajaran yang dilakukan pada siklus 

I oleh pengamat 1 dan 2 terlihat bahwa ada beberapa aspek 

yang telah dicapai oleh siswa dengan baik antara lain: 

a. Siswa menulis hasil diskusi melalui pembelajaran PBMP 

terintegrasi TPS, 

b. Siswa antusias dalam menyampaikan gagasan dan 

pendapatnya pada saat diskusi tentang konsep Sistem 

Pewarisan Sifat. 

 

Berdasarkan hasil refleksi aktivitas siswa pada siklus 

I, ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan tindakan siklus I. 

Adapun kelemahan-kelemahan aktivitas siswa pada siklus I 

yaitu; ada siswa yang tidak memperhatikan guru ketika 

menjelaskan pembelajaran, siswa terlihat tidak fokus dan 

nampak kebingungan ketika mendengar penjelasan dari guru 

hal ini disebabkan guru terlalu cepat memberikan 

penjelasannya sehingga siswa masih belum memahami 

betul terkait konsep yang dipelajarinya. Siswa terlihat masih 

asyik sendiri dengan kegiatannya seperti, mengobrol dengan 

teman, bermain handphone, serta bermalas-malasan di kelas. 

Pada saat diskusi kelompok, masih terlihat beberapa siswa 
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belum berani menyampaikan pendapatnya.  

Atas dasar temuan ini maka langkah perbaikan untuk 

proses pembelajaran selanjutnya atau pada siklus II adalah 

sebagai berikut: 

a. Siswa hendaknya lebih memperhatikan penjelasan yang 

disampaikan guru tentang materi menulis paragraf 

argumentasi melalui model pembelajaran yang diterapkan. 

b. Siswa hendaknya ikut berpartisipasi dalam memberikan 

pendapatnya mengenai permasalahan yang diberikan. 

c. Siswa hendaknya saat berdiskusi kelompok tidak asyik 

sendiri dengan kegiatannya bermain handphone. 

d. Siswa hendaknya lebih maksimal lagi ketika memeriksa 

dan memperbaiki hasil ringkasannya masing-masing. 

 

3. Refleksi Hasil Belajar Konitif Siswa 

Proses pembelajaran yang dilakukan sangat 

berpengaruh besar pada hasil akhir siswa, yakni kemampuan 

beraktivitas siswa dalam pembelajaran sangat tinggi dan 

kemampuan dalam memahami konsep yang diajarkan pun 

sangat tinggi. Nilai akrih hasil belajar pada siklus 1 diperoleh 

nilai rata-rata sebesar 73,7 dan ketuntasan belajar klasikal 

sebesar 66,7. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat 

dikatakan bahwa nilai siswa kelas VII MTs Sahabat Cendikia 

Kota Ternate belum tuntas dan belum mencukupi KKM 

sebesar 75. 

Berdasarakan hasil analisis data kuantitatif 

menunjukkan bahwa siswa yang memiliki kemampuan 

sangat baik dengan nilai (85-100) sebanyak 4 siswa (11,4%), 

yang memiliki kemampuan baik dengan nilai (75-84) 
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sebanyak 16 siswa (45,71%), yang berkemampuan cukup 

dengan nilai (60-74) senayak 6 siswa (17,14%), yang 

berkemampuan kurang dengan nilai (40-59) sebanyak 2 

siswa (5,71%), dan yang berkemampuan sangat kurang 

dengan nilai (0-39) sebanyak 2 siswa (5,71%). Siswa yang 

memperoleh nilai sangat kurang dikarenakan belum 

menguasai materi pembelajaran, selain itu, dia juga belum 

dapat menuangkan gagasannya terhadap permasalahan yang 

diberikan dengan baik. Nilai akhir yang diperoleh secara 

individu siswa dikatakan telah ada peningkatan apabila 

kemampuan siswa telah memperoleh nilai sangat baik. 

Secara klasikal siswa telah mencapai nilai di atas 75% ke 

atas. Namun, dari analisis data nilai-nilai pada siklus I 

tersebut secara klasikal belum mencapai nilai 75%. Dengan 

demikian maka dapat dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran 

belum tercapai dan terpenuhi. ( nilai yang dilaporkan 

berupa angka-angka ini hanya sebagai contoh). 

 

Keterangan: Agar laporan PTK ini lebih jelas maka alangkah baiknya 

peneliti mendeskripsikan hasil tersebut dengan 

menggunakan table dan grafik. 
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2. Laporan Hasil pada Siklus II 

 

Setelah mendeskripsikan hasil tindakan pada siklus I, 

selanjutnya peneliti mendeskripsikan hasil pelaksanaan pada siklus II. 

Dengan demikian maka pada Bagian ini, peneliti mendeskripsikan 

dengan mengikuti tahapan dalam PTK dan langkah-langkah 

pembelajaran sebagaimana telah dicontohkan pada laporan hasil 

tindakan siklus I di atas. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

 Dalam bagian pembahasan PTK, peneliti perlu 

membahas tuntas alasan mengapa ada temuan berupa hal 

yangt negative maupun positif dalam penelitian siklus I dan 

siklus II. Pada bagian ini, peneliti juga perlu menyampaikan 

temuan-temuan oleh peneliti sebelumnya baik yang sejalan 

ataupun tidak sejalan, baik yang mendukung atau tidak 

menduukung hasil penelitian ini.  

Agar lebih jelas, mari kmita simak satu contoh 

pembahasan laporan penelitian tindakan kelas berikut.  

 

Pembahasan 

Hasil Penelitian pada siklus I menunjukkan bahwa 

proses pembelajaran yang dilakukan telah berpengaruh pada 

hasil akhir siswa, yakni kemampuan beraktivitas siswa dalam 

pembelajaran tinggi dan kemampuan dalam memahami 

konsep yang diajarkan pun tinggi. Namun nilai akhir hasil 

belajar pada siklus 1 diperoleh nilai rata-rata sebesar 73,7 

dan ketuntasan belajar klasikal sebesar 66,7 sehingga 

berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa nilai 

siswa kelas VII MTs Sahabat Cendikia Kota Ternate belum 

tuntas dan belum mencukupi KKM sebesar 75. 
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Tidak tuntasnya beberapa siswa dalam proses 

pembelajaran pada siklus 1 tersebut diduga karena 

disebabkan oleh faktor pembiasaan siswa dalam penggunaan 

model pembelajaran saat proses belajar mengajar 

berlangsung. Dengan demikian maka guru perlu 

membiasakan penggunaan model pembelajaran dalam proses 

pembelajaran sehingga siswa pun terbiasa. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan pendapatnya Sutikno (2007) bahwa 

seorang siswa akan dapat mengikuti proses pembelajaran 

dengan baik dan mencapai hasil belajar yang optimal, apabila 

didukung oleh kondisi lingkungan belajar yang memadai dan 

pemilihan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik siswa. 

Pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk semua 

jenjang pendidikan khususnya di sekolah dasar dilaksanakan 

dengan menggunakan pendekatan saintifiik dan model 

pembelajaran kooperatif yang relevan. Menurut Daryanto 

(2014), “Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah 

proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar 

siswa secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum atau 

prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk 

mengidentifikasi atau merumuskan masalah), merumuskan 

masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis 

data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, 

hukum atau prinsip yang ditemukan.” 

Selanjutnya, agar hasil atau prestasi belajar siswa 

dapat ditingkatkan maka dalam kurikulum 2013 dan 

Permendikbud No 81A tahun 2013 ditegaskan bahwa proses 

pembelajaran dirancang agar siswa secara aktif 
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mengkonstruk konsep melalui tahapan mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengolah informasi, mengasosiasi 

atau menalar, mengkomunikasikan dan dengan menggunakan 

model pembelajaran. Sejalan dengan penemuan Majid (2014) 

mengungkapkan bahwa penerapan pendekatan dan model 

bertujuan untuk pemahaman kepada siswa dalam mengenal, 

memahami, berbagai materi menggunakan pendekatan 

ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan 

saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru.  

Hasil Refleksi pada siklus 1 menunjukkan bahwa 

penelitian ini perlu dilanjutnkan pada siklus berikutnya. 

Dengan demikian maka penelitian ini dilanjutkan pada siklus 

II. 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus II 

menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan 

sangat berpengaruh pada hasil akhir siswa, yakni kemampuan 

beraktivitas siswa dalam pembelajaran sangat tinggi dan 

kemampuan dalam memahami konsep yang diajarkan pun 

sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan pada nilai akrih hasil 

belajar pada siklus II yang diperoleh rata-rata sebesar 93,5 

dan ketuntasan belajar klasikal sebesar 98,99 sehingga 

berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa nilai 

siswa kelas VII MTs Sahabat Cendikia Kota Ternate telah 

tuntas dan telah mencukupi KKM sebesar 75. 

Hasil penelitian pada siklus II menunjukkan bahwa 

penerapan model pembelajaran PBMP dipadu TPS dapat 

berpengaruh terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. Hal 

ini terjadi karena pada model pembelajaran PBMP dipadu 

TPS, siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi dan bekerja 
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secara kelompok pada tahap Pair (berpasangan, mengamati, 

menanya) untuk menentukan ide atau jawaban dengan 

pasangannya. Kelebihan dari kelompok berpasangan adalah 

mampu meningkatkan partisipasi siswa, memberikan 

kesempatan lebih banyak untuk berkontribusi kepada anggota 

kelompok.  

Hal ini sejalan dengan dengan pendapatnya Sutikno 

(2007) bahwa seorang siswa akan dapat mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik dan mencapai hasil belajar yang 

optimal, apabila didukung oleh kondisi lingkungan belajar 

yang memadai dan pemilihan pendekatan yang sesuai dengan 

karakteristik siswa. Hal ini dapat dilihat bahwa model 

pembelajaran TPS dengan pendekatan saintifik dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Oemar Hamalik (2007) 

memberikan pengertian tentang hasil belajar adalah sebagai 

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang 

dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap dan 

keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai 

terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik 

dari sebelumnya dan yang tidak tahu menjadi tahu. Menurut 

Arifin (2005), belajar merupakan proses aktif siswa untuk 

membangun dan memahami konsep-konsep yang 

dikembangkan dalam kegiatan belajar mengajar, baik 

individual maupun kelompok, baik mandiri maupun 

dibimbing. Artinya bahwa belajar merupakan rangkaian 

proses kegiatan sistemik, dinamis, konstruktif, dan organik 

untuk memperoleh perubahan atau kemampuan melalui 

berbagai aktivitas baik secara individual maupun 
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berkelompok, mandiri maupun melalui proses pembimbingan 

oleh pihak lain. 

Saat pembelajaran dilakukan oleh guru, siswa diberi 

kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam 

kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Berdasarkan 

perangkat pembelajaran yang dibuat oleh peneliti dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

model PBMP dipadu TPS dibagi kedalam 3 tahapan kegiatan, 

yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, serta kegiatan penutup. 

Penyataan tersebut sesuai dengan Hosnan (2014) Kegiatan 

pembelajaran meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan 

pendahuluan bertujuan untuk menciptakan suasana awal 

pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa dapat 

mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kegiatan inti 

merupakan kegiatan utama dalam proses pembelajaran atau 

dalam proses penguasaan pengalaman belajar (learning 

experience) siswa. Kegiatan penutup ditujukan untuk dua hal 

pokok. Pertama, validasi terhadap konsep, hukum atau 

prinsip yang telah dikonstruk oleh siswa. Kedua, pengayaan 

materi pelajaran yang dikuasai siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian, pembelajaran dengan 

menggunakan model PBMP dipadu TPS dapat 

mempengaruhi terhadap peningkatan Sikap sosial siswa. 

Untuk kompetensi sikap spiritual KI-1 siswa dibiasakan 

untuk berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. 

Sedangkan untuk kompetensi sikap sosial KI-2, siswa lebih 

ditekankan agar lebih mengelola dirinya dan menghargai 

orang lain. Siswa ditanamkan nilai-nilai kehidupan seperti 
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kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, toleransi, gotong 

royong, sopan santun dan percaya diri. 

Perpaduan model PBMP dipadu TPS mampu 

meningkatkan sikap kerja sama, tanggung jawab,berani dan 

aktif dalam pembelajaran. Menurut Gerungan (2010) 

interaksi sosial dalam kelompok dapat mengubah atau 

membentuk sikap yang baru. 

Berdasarkan pandangan Teori Belajar Behaviorisme 

adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari 

interaksi antara stimulus dan respons (Gredler & Bell, 1986). 

Dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami 

siswa-siswi dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku 

dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus 

dan respon. Para ahli yang terlibat dalam aliran ini antara 

lain: Thorndike (1911), Watson (1963), Hull (1943), dan 

Skinner (1968). 

Menurut teori behaviorisme, belajar terjadi bila 

perubahan dalam bentuk tingkah laku dapat diamati. Bila 

kebiasaan berperilaku terbentuk karena pengaruh sesuatu atau 

karena pengaruh peristiwa-peristiwa yang terjadi di 

lingkungan sekitar. Teori behaviorisme berpandangan bahwa 

belajar terjadi melalui operant conditioning (Hadis, 2006). 

Jika seseorang menunjukkan perilaku belajar yang 

baik, akan mendapatkan hadiah dan kepuasan. Peserta didik 

yang telah mendapatkan hadiah sebagai penguatan akan 

semakin meningkatkan kualitas perilaku belajarnya. 

Sebaliknya, jika peserta didik menunjukkan perilaku belajar 

yang tidak baik akan mendapatkan hukuman dari guru atau 

orang tua dengan sasaran agar peserta didik dapat merubah 
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perilaku belajarnya yang tidak baik tersebut. Teori ini 

berguna untuk membiasakan siswa/siswi dengan ragam 

kemampuan dan latar belakang sosial dapat membangun 

sikap responsif gender agar terwujud budaya yang ramah 

perbedaan dalam perilaku sehari-hari. 

Sesuai dengan Teori belajar behavioristik adalah 

sebuah teori yang berorientasi pada hasil yang dapat diukur 

dan diamati. Agar perilaku yang diinginkan dapat menjadi 

kebiasaan, diperlukan penggunaan pengulangan dan 

pelatihan. Penerapan teori behavioristik mengharapkan hasil 

berupa terbentuknya perilaku yang diinginkan. Penguatan 

positif akan diberikan pada perilaku yang diinginkan dan 

sebaliknya perilaku yang tidak atau kurang sesuai akan 

mendapatkan penilaian atau penghargaan negatif. 

Model pembelajaran PBMP dipadu TPS dalam proses 

pembelajaran di kelas mengubah sikap spiritual dan sikap 

sosial pada siswa pernyataan tersebut sesuai dengan Imas 

Kurinasih (2014) Pada jenjang SD/ MI, kompentensi sikap 

spiritual mengacu pada: 

KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya, sedangkan kompetensi sikap sosial mengacu pada 

KI-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli, (toleransi, gotong royong), santun, 

percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam sekitar, rumah, sekolah dan 

tempat bermain. Setelah Pair (berpasangan) siswa memasuki 

pada tahap Share (berbagi) kepada teman kelasnya dengan 

mempresentasikan hasil temuan atau hasil kerja 

kelompoknya.  

https://dosenpsikologi.com/teori-belajar-behavioristik
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Catatan: Agar lebih baik maka pembahasannya hrs benar-benar sesuai 

hasil penelitian. Contohnya, mengapa ada siswa yang tidak 

tuntas pada siklus 1, bagaimana hasil refleksi siklus 1 faktor apa 

yang menyebabkan siswa tidak tuntas, mengapa keseluruhan 

siswa sudah tuntaspada siklus II, faktor apa yang menyebabkan 

siswa tersebut tuntas pada siklus II, dan seterusnya…..  
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BAGIAN 8 

BAGAIMANA MENULIS DAFTAR PUSTAKA? 
 

 

 

 

 

etelah membaca bagian buku PTK tentang Bagaimana 

Menulis Daftar Pustaka dalam Penelitian Tindakan 

Kelas maka diharapkan pembaca dapat memahami: 

1. Bagaimana Kriteria penulisan Bahan Pustaka 

2. Fungsi Daftar Pustaka dalam penulisan proposal PTK 

3. Cara Penulisan Daftar Pustaka dalam penulisan proposal 

PTK 

4. Cara Penyusunan Daftar Pustaka dalam penulisan proposal 

PTK 

 

A. Pengertian Daftar Pustaka 

Daftar pustaka merupakan daftar referensi dari semua 

jenis referensi seperti buku, jurnal papers, artikel, disertasi, 

Skripsi, skripsi, hand outs, laboratory manuals, dan karya 

ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal.  

Menurut Gorys Keraf (1997), daftar 

pustaka atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi 

judul buku, artikel, modul, makalah, atau bahan-bahan 

penerbitan lainnya yang berhubungan dengan variable-

variabel yang kita teliti atau kita menulis. Bagi orang awam, 

Daftar Pustaka mungkin tidak berarti bagi dirinya, namun 

bagi seorang calon sarjana, sarjana atau seorang 

S 
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cendekiawan, daftar kepustakaan adalah suatu hal yang amat 

penting bagi dirinya. 

Semua referensi yang tertulis dalam kajian pustaka 

harus dirujuk di dalam skripsi. Referensi ditulis urut menurut 

abjad huruf awal dari nama akhir/keluarga penulis pertama 

dan tahun penerbitan (yang terbaru ditulis lebih dahulu). 

Apabila penulis yang sama mempunyai beberapa 

artikel/papers yang dirujuk, maka urutan artikelnya 

berdasarkan tahun publikasinya. Apabila pada tahun yang 

sama, paper dari penulis yang sama diterbitkan lebih dari 1 

artikel, maka di belakang tahun dituliskan huruf kecil a, b, 

…, dan seterusnya. Perlu dicatat bahwa minimal 30% dari 

total pustaka di dalam kajian pustaka adalah berasal dari 

artikel jurnal ilmiah yang relevan.  

Pengertian, Tujuan dan tata cara penulisan daftar pustaka 

Tata cara penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut:  

 

b) Artikel/paper dari sebuah jurnal. 

1. Nama akhir/keluarga penulis pertama, nama 

kecil/depan, nama akhir/ keluarga penulis kedua, nama 

kecil/depan, dan nama penulis selanjutnya. Semua 

nama penulis harus ditulis disini. Nama kecil/depan 

bisa ditulis lengkap atau hanya inisialnya saja 

2. Tahun penerbitan/publikasi ditulis dalam kurung.  

3. Judul artikel/paper dicetak miring/italic dengan title 

case.  

4. Judul jurnal, dicetak tebal.  

5. Nomor volume dari jurnal.  

6. Nomor jurnal.  
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7. Nomor halaman dari artikel tersebut di dalam jurnal.  

8. Antara satu hal dengan hal lainnya dipisahkan dengan 

tanda koma, dan pada akhir suatu referensi diberi tanda 

titik. 

 

B. Kriteria Bahan Pustaka 

1. Kemutakhiran: memilih bahan pustaka yang 

mutakhir akan diperoleh informasi terbaru dan 

representatif sebagai landasan teori. Kemutakhiran 

terkait dengan kebaruan referensi yang digunakan 

sebagai sumber informasi. Contoh: dalam penulisan 

karya ilmiah berupa jurnal, kemutakhiran ditandai 

dengan bahan pustaka yang digunakan, lazimnya 

digunakan sumber rujukan 10 tahun terakhir. kajian 

pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

2. Relevansi: bahan pustaka yang relevan diperlukan 

untuk menghasilkan terkait dengan kedekatan 

dukungan teori terhadap penelitian yang dilakukan, 

termasuk juga accuracy sumber rujukan yang dipilih. 

 

C. Fungsi Daftar Pustaka 

Bagi seorang penulis, daftar pustaka memiliki 

beberapa fungsi, diantaranya adalah: 

1. Sebagai informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu 

bukan hasil pemikiran penulis sendiri, tapi hasil pemikiran 

orang lain yang penulis. 

2. Sebagai arah bagi para pembaca buku atau karya tulis 

yang ingin meneruskan kajian atau untuk melakukan 

pengecekan ulang terhadap sumber aslinya. 



146   |   PTK & INOVASI GURU   

3. Sebagai apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku 

atau karya tulis yang dirujuk terhadap hasil karyanya yang 

turut menyumbang peraran dalam penulisan karya tulis 

yang kita tulis. 

4. Menjaga profesionalitas kita (jika kita sebagai seorang 

penulis karya tulis) terhadap tulisan yang kita buat. 

5. Untuk melihat kebenaran bahan yang kita kutip. 

 

D. Cara Penulisan Daftar Pustaka 

Selain perujukan di dalam teks, penulisan daftar 

pustaka juga harus dilakukan. Daftar pustaka berisi 

keterangan mengenai sumber rujukan yang digunakan dalam 

penyusunan tugas akhir. Keterangan ini meliputi nama 

pengarang, tahun terbitan, judul buku, kota penerbitan, dan 

nama penerbit. Gelar yang dimiliki pengarang tidak 

dicantumkan dalam daftar pustaka. Ketentuan 

pencantuman daftar pustaka adalah sebagai berikut. 

Daftar rujukan dapat berupa buku teks, jurnal 

penelitian, laporan penelitian, tugas akhir seperti skripsi 

dan disertasi, dan terbitan karya ilmiah. Daftar pustaka 

disusun secara alfabetis menurut nama belakang pengarang 

dan tidak perlu menggunakan nomor urut. 

Apabila terdapat dua atau lebih nama pengarang yang 

sama, pengurutan dilakukan mulai dari tahun terbitan yang 

terbaru. Untuk terbitan-terbitan berikutnya, nama pengarang 

tidak ditulis, tetapi diganti dengan garis lurus tengah (bukan 

garis bawah) sepanjang 7 ketukan. Daftar pustaka ditulis 

tanpa nomor. 
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Tiap-tiap jenis rujukan mengikuti sistematika 

penulisan yang berbeda. Sistematika itu dapat diikuti satu 

per satu berikut ini. 

 

1. Buku 

Penulisan daftar pustaka jenis buku mengikuti 

urutan komponen sebagai berikut: Nama belakang 

pengarang, koma, nama atau nama depan (apabila ada), 

titik, tahun terbitan, titik, nama buku dengan huruf cetak 

miring, titik, nama kota tempat penerbitan, titik dua, nama 

penerbit, titik. Bila pengarang buku lebih dari seorang, nama 

pengarang kedua dan seterusnya boleh tidak dibalik (ditulis 

apa adanya). Bila buku telah mengalami pengeditan, tuliskan 

edisi keberapa di dalam kurung setelah nama buku tersebut. 

Berikut adalah contoh-contoh penulisan daftar pustaka untuk 

beberapa jenis buku. 

 

Bailey, K. M., and R. Ochsner. 1983. A Methodological Review of The 

Diary Studies: Windwill Tilting or Social Science? dalam K. M. 

Bailey, M. H. Long, dan S. Peck (Eds.). Second Language 

Acquisition Studies. Rowley, Mass.: Newbury House. 

Cohen, J. 1977. Statistical Power Analysis for the Behavioral Science 

(Revised Ed.). New York : Academic Press 

Haerullah dan Hasan. 2017. Pendekatan, Model dan Metode 

Pembelajaran. Ternate: Lepkhair. 

Nurgiyantoro, Burhan. 2001. Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan 

Sastra. Yogyakarta: BPFE. 

 

Jika nama pengarang lebih dari satu kata, ditulis 

sesuai dengan apa yang tertera pada sumber rujukan. 

Apabila pada sumber rujukan tidak disingkat, penulisannya 

juga tidak disingkat. Sebaliknya, apabila pada sumber 
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rujukan disingkat, penulisannya juga disingkat. 

 

2. Jurnal dan Terbitan Karya Ilmiah Sejenis 

Penulisan rujukan artikel jurnal dan terbitan karya 

ilmiah yang sejenis mengikuti urutan: nama belakang 

pengarang, koma, nama atau nama-nama depan (apabila 

ada), titik, tahun penerbitan, titik, judul artikel (diketik biasa 

dan hanya kata terdepan dimulai dengan huruf kapital 

kecuali kata yang menunjukkan nama), titik, nama jurnal 

dengan cetak miring, koma, nomor jurnal dengan cetak 

miring, koma, nomor-nomor halaman dalam jurnal, titik. 

Berikut ini diberikan contoh rujukan artikel jurnal. 

 

Nuryanto, F. 1996. “Penggunaan Ragam Bahasa Indonesia Ilmiah oleh 

Dosen IKIP Yogyakarta”. Jurnal Kependidikan, 1, XXIV, hlm. 

85-100. 

Herawati, E. N. 1996. “Beksan Srimpi dan Nilai-nilai yang 

Dikandungnya: SebuahTinjauan Apresiatif”. Diksi, 9, IV, hlm. 

81- 9. 

 

3. Karya Ilmiah yang Tidak Diterbitkan 

Jenis sumber rujukan ini dapat berbentuk tugas 

akhir, thesis, disertasi, dan laporan penelitian. Penulisan 

daftar pustakanya mengikuti format penulisan daftar pustaka 

untuk buku, ditambah dengan keterangan jenis karya ilmiah 

tersebut. 

Berikut ini contoh penulisan daftar pustaka yang 

berupa karya ilmiah yang tidak diterbitkan. 
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Mahmudah, Z. 1995. Pelecehan Seksual dalam Drama Der Besuch der 

Alten Dame. Skripsi S1. Yogyakarta: Program Studi 

Pendidikan Bahasa Jerman, FPBS IKIP Yogyakarta 

Utari, D. 1993. Penggunaan Tableau de Feutre dalam Pengajaran 

Ketrampilan Berbicara. Makalah TABS. Yogyakarta: Jurusan 

Pendidikan Bahasa Perancis, FPBS IKIP Yogyakarta. 

 

4. Dokumen Resmi 

Dokumen resmi adalah dokumen-dokumen yang 

dikeluarkan oleh lembaga resmi. Untuk rujukan jenis ini 

digunakan nama lembaga sebagai nama penulis. Komponen 

yang lain mengikuti ketentuan-ketentuan yang sama. Pada 

umumnya, nama penerbit sama dengan nama lembaga yang 

tertulis di depan. Berikut ini contoh penulisan daftar pustaka 

yang berupa dokumen resmi 

 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. Garis-garis Besar 

Program Pengajaran: Bidang Studi Bahasa Inggris. 

Jakarta: Depdikbud. 

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta. 1994. Peraturan 

Akademik 1994. Yogyakarta: UPP IKIP YOGYAKARTA. 

 

5. Rujukan dengan Pengarang yang Sama 

 Untuk daftar pustaka dengan dua atau lebih 

pengarang yang sama, nama pengarang yang kedua dan 

seterusnya tidak ditulis lengkap, tetapi diganti dengan 

garis lurus tengah (bukan garis bawah). Pengurutan 

alfabetik dilakukan mulai dari tahun terbitan yang terbaru. 

Apabila tahun terbitan sama, digunakan huruf arab kecil 

langsung setelah tahun. Ketikan dimulai 7 ketukan dari 

batas tepi kiri. 
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Berikut ini contoh penulisan daftar pustaka dengan nama 

pengarang yang sama. 

 

Ellis, R. 1992. Understanding Second Language Acquisition (2
nd 

Ed.). 

Oxford: Oxford University Press. 

_______1990a. Classroom Second Language Development. London: 

Prentice Hall. 

_______1990b. Instructed Second Language Development. Oxford: 

Blackwell. 

 

6. Internet 

 Penulisan daftar pustaka yang bersumber internet 

mengikuti model berikut ini. 

 

Beasley, C.J. 1990. “Content-based Language Instruction: Helping 

ESL/EFL Students with Language and Study skills at Tertiary”. 

TEASOL in Context, 1, 10-14. http://cleo.murdoch.edu.au/ 

08/04/04. 

Cook, Vivian. 1996. “Some Relationships between Linguistics And 

Second Language Research”, 

http://privatewww.essex.ac.uk/~vcook/. Diakses pada tanggal 8 

April 2004 

 

7. Koran 

 Penulisan daftar pustaka yang bersumber dari koran 

dapat mengikuti model berikut. 
 

Sarjono, Hari. 2010. “Bahasa sebagai Alat Pemersatu Bangsa”. Kompas 

Edisi 5 Oktober. 

Ubaddah, Nashif. 2011. “Teror Bom: Penyebaran Ketakutan dan 

TipsMenghadapi Terorisme”. Kompasonline Edisi 20 

September http://hankam.kompasiana.com/2011/09/25/teror-

bom-penyebaran-ketakutan-dan- tips-menghadapi-terorisme//. 

Diakses pada tanggal 26 September 2011. 

http://cleo.murdoch.edu.au/
http://privatewww.essex.ac.uk/~vcook/
http://hankam.kompasiana.com/2011/09/25/teror-bom-penyebaran-ketakutan-dan-
http://hankam.kompasiana.com/2011/09/25/teror-bom-penyebaran-ketakutan-dan-
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E. Cara Penyusunan Daftar Pustaka 

Penyusunan daftar pustaka dan penunjukannya pada 

naskah mengikuti salah satu dari tiga sistem berikut : 

a. Nama dan Tahun (Name and Year System). Daftar 

pustaka disusun secara abjad berdasarkan nama akhir 

penulis dan tidak dinomori. Penunjukan pada naskah 

dengan nama akhir penulis diikuti tahun penerbitan. 

Contohnya :  

Sistem Harvard (author-date style) Buller H, Hoggart K. 

1994a. New drugs for acute respiratory distress 

syndrome.New England J Med 337(6): 435-439.  

Buller H, Hoggart K. 1994b. The social integration of British 

home owners intorench rural communities. J 

Rural Studies 10(2):197–210. 

Dower M. 1977. Planning aspects of second homes. di dalam 

Coppock JT (ed.), Second Homes: Curse or 

Blessing? Oxford: Pergamon Pr. Hlm 210–237. 

Grinspoon L, Bakalar JB. 1993. Marijuana: the Forbidden 

Medicine. London: Yale Univ Press. Palmer FR. 

1986. Mood and Modality. Cambridge: 

Cambridge Univ Press. 

 

b. Kombinasi Abjad dan Nomor (Alphabet-Number System). 

Pada sistem ini cara penunjukannya dalam naskah adalah 

dengan memberikan nomor sesuai dengan nomor pada 

daftar pustaka yang disusun sesuai abjad. 

c. Sistem Nomor (Citation Number System). Kutipan pada 

naskah diberi nomor berurutan dan susunan daftar pustaka 
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mengikuti urutan seperti tercantum pada naskah dan tidak 

menurut abjad.  

Contohnya : Sistem Vancouver (author-number style) 

a. Prabowo GJ, Priyanto E. New drugs for acute 

respiratory distress syndrome due to avian virus. N Ind 

J Med. 2005;337:435-9. 

b. Grinspoon L, Bakalar JB. Marijuana: the Forbidden 

Medicine. London: Yale Univ Pr; 1993. 

c. Feinberg TE, Farah MJ, editors. Behavioural 

Neurology and Neuropsychology. Ed ke2. New York: 

McGraw-Hill; 1997. 

d. Grimes EW. A use of freeze-dried bone in Endodontics. 

J Endod 1994; 20: 355-6. 

e. Amerongen AVN, Michels LFE, Roukema PA, 

Veerman ECI. 1986. Ludah dan kelenjar ludah arti bagi 

kesehatan gigi. Rafiah Arbyono dan Sutatmi Suryo. 

Yogyakarta: Gadjah Mada University Pr; 1992. hlm 1-

42. 

f.  Salim S. Pengaruh humiditas dan waktu penyimpanan 

serta cara curing terhadap sifat fisik, kimia dan 

mekanik akrilik basis gigi tiruan. Disertasi. Surabaya: 

Pascasarjana Universitas Airlangga; 1995. hlm 8-21 
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BAGIAN 9 

 KUALITAS PEMBELAJARAN 
 MELALUI PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

(PTK) 
 

 

 

 

 

etelah dibaca bagian buku tentang kualitas 

pembelajaran dalam penelitian tindakan kelas (PTK) 

maka diharapkan pembaca dapat memahami: 

1. Bagaimana Meningkatkan Kualitas pembelajaran Melalui 

PTK 

2. Bagaimana cara seorang guru Mengajar Sambil Meneliti  

3. Bagaiaman cara Guru Melakukan Inovasi Melalui PTK 

4. Konsep Guru yang berPTK adalah Kunci Efektif Proses 

Pembelajaran 

 

A. Meningkatkan Kualitas pembelajaran Melalui PTK 

Saat ini semua guru di berbagai satuan pendidikan 

telah berupaya untuk tidak mempertahankan metode ceramah 

sebagai metode yang harus digunakannya dalam setiap proses 

pembelajaran di kelas. Masing-masing guru beranggapan 

bahwa melalui metode ceramah berarti siswa sebagai 

pendengar setia dan hanya mendapatkan sedikit informasi 

yang disampaikan olehnya, apalagi bila saat itu peserta 

didiknya sedang tidak bisa berkonsentrasi, tentunya lebih 

banyak lagi informasi penting yang akan terlewatkan begitu 

S 
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saja. Tetuntunya sebagai guru, kita tidak akan menginginkan 

hal seperti ini terjadi pada siswanya. Sebagai guru, kiata pasti 

berusaha untuk melibatkan seluruh indera siswa agar mereka 

lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran yang sedang 

berlangsung.  

Selain itu, menurut hemat penulias bahwa saat ini 

semua guru juga telah menyadari bahwa jika hanya melalui 

indera pendengaran maka hanya sebagaian kecil atau dapat 

dikatakan hanya 20% informasi yang dapat diserap. Dengan 

demikian maka dalam setiap pembelajaran yang dilakukan, 

guru perlu melibatkan beberapa indera dan perlakuan 

terhadap siswa-siswanya. Guru perlu memberikan informasi 

dengan metode ceramah, selanjutnya dapat menegaskan 

informasi yang diberikan dengan menggunakan berbagai 

media, menugaskan siswa untuk mengungkapkan kembali 

apa yang mereka dengar darinya, menugaskan siswa untuk 

mendemontrasikan informasi yang telah diterima dari guru, 

dan meminta siswanya untuk membuktikan bentuk konkrit 

atas informasi yang ia sampaikan di lingkungan sekitar siswa. 

Guru perlu memikirkan pendekatan, strategi, model, 

dan metode pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam 

proses pembelajaran, guru juga perlu menyiapkan media, 

bahan dan sumber belajar yang sederhana dan tepat untuk 

kepentingan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

kelas, karakteristik peserta didik, karakteristik materi 

pembelajaran dan karakteristik daerah pada saat pembelajaran 

berlangsung.  

Perlakuan guru untuk mengujicobakan atau 

menerapkan pendekatan, strategi, model, dan metode 
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pembelajaran, serta berbagai media baik yang baru ia 

gunakan ataupun yang sudah ia gunakan jauh hari 

sebelumnya. Perlakuan guru seperti ini merupakan bentuk-

bentuk inovasi dalam pembelajaran yang ia lakukan. 

Kegiatan guru untuk menggunakan berbagai 

pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran serta 

media, dan bahan ajar yang tepat, membuat pembelajaran 

akan lebih bermutu dan berhasil apabila sebelumnya telah 

diujicobakan melalui suatu kegiatan penelitian, baik 

penelitian dilakukan oleh guru itu sendiri ataupun oleh 

peneliti lainnya. Melalui penelitian setiap langkah yang 

digunakan didukung oleh teori-teori dari para ahli yang telah 

ada sebelumnya. Dengan mengacu pada teori-teori tersebut 

guru sebagai peneliti dapat memiliki dasar hukum yang kuat 

untuk mengujicobakan teori-teori tersebut dalam bentuk 

perilaku nyata pembelajaran.  

Agar uji coba penerapan pendekatan, strategi, model, 

dan metode pembelajaran, serta berbagai media dan bahan 

ajar melalui penelitian, maka bentuk penelitian yang tepat 

yang dapat dilakukan guru adalah penelitian tindakan. 

Bentuk penelitian ini disebut dengan penelitian tindakan 

berhubung peneliti atau guru dalam melakukan penelitiannya 

dapat menerapkan dan mengujicobakan satu tindakan 

tertentu, bentuk tindakan tersebut dapat saja berupa 

pendekatan pembelajaran tertentu, model-model atau metode 

pembelajaran tertentu, yang ia ujicobakan secara berulang-

ulang sampai ia menemukan rangkaian pengujicobaan 

tindakan yang sangat cocok untuk ia gunakan dalam 

kegiatan pembelajaran serta dapat memberikan hasil yang 
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berupa peningkatan hasil belajar baik afektif, kognitif, 

psikomotorik, metakognisi, ataupun peningkatan aktivitas, 

minat, dan motivasi belajar siswa baik secara individual 

maupun secara kelompok. 

Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan seorang 

guru atau beberapa guru yang berkolaborasi dapat dilakukan 

sembari melakukan pembelajaran di kelas yang diasuhnya. 

Tanpa mengganggu proses pembelajaran yang dilakukannya. 

 

B. Contoh Uji Coba Model Pembelajaran melalui 

 Penelitian Tindakan Kelas dalam Beberapa Siklus 

Jika seorang guru telah menetapkan pilihan untuk 

melakukan penelitian tindakan kelas, misalnya ia akan 

menerapkan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

sebagai usaha untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPA-Terpadu yang diasuhnya, 

maka judul PTK yang dirumuskan oleh guru atau peneliti 

tersebut adalah salah satu dari judul berikut ini: 

1. Upaya Meningkatkan aktivitas dan Hasil Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran IPA-Terpadu Melalui Penerapan 

Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) di Kelas VII 

MTs Sahabat Cendikia Kota Ternate, atau 

2. Meningkatkan Aktivits dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran IPA Terpadu Melalui Penerapan Model 

Pembelajaran Think Pair Share (TPS) di Kelas VII MTs 

Sahabat Cendikia Kota Ternate, atau 

3. Penerapan Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

untuk meningkatkan Aktivits dan Hasil Belajar Siswa 

Kelas VII MTs Sahabat Cendikia Kota Ternate Pada Mata 
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Pelajaran IPA Terpadu, atau 

4. Optimalisasi Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran IPA Terpadu Melalui Penerapan Model 

Pembelajaran Think Pair Share (TPS) di Kelas VII MTs 

Sahabat Cendikia Kota Ternate. 

 

Keempat contoh judul penelitian ini pada dasarnya 

sama, sama-sama bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa, hanya saja diawali dengan kata yang 

berbeda yakni kata optimalisasi, upaya meningkatkan, 

penerapan model, dan meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar, kata-kata tersebut pada dasarnya mengandung makna 

yang sama, contohnya kata optimalisasi = upaya 

meningkatkan = peningkatan; jika ada kata peningkatan maka 

tidak perlu lagi diawali dengan kata upaya, karena dalam kata 

peningkatan telah terdapat usaha atau upaya yang akan 

dilakukan oleh seseorang. 

Contoh judul di atas bukanlah judul PTK yang baku, 

namun lazim dirumuskan oleh banyak peneliti PTK. Selain 

itu, ada pula peneliti yang mengawali judul dengan kata 

pengaruh dan penerapan, contohnya pengaruh penerapan 

model pembelajaran Think Pair Share (TPS) terhadap 

peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa, lengkapnya 

”pengaruh penerapan model pembelajaran Think Pair Share 

(TPS) terhadap peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPA Terpadu di kelas VII MTs Sahabat 

Cendikia Kota Ternate”.  

Setelah judul dapat dirumuskan, langkah selanjutnya 

ialah mulai mempersiapkan semua bahan yang diperlukan 
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untuk melaksanakan kegiatan penelitian, seperti; 1) 

mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya yakni informasi 

dari berbagai kajian teoritis mengenai langkah-langkah 

pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan dalam PTK, 

misalnya langkah-langkah penerapan model pembelajaran 

Think Pair Share (TPS), informasi ini akan digunakan untuk 

merumuskan rencana tindakan pada siklus penelitian yang 

pertama, 2) menyiapkan perangkat pembelajaran berupa 

silabus, RPP, LKPD dan media pembelajaran, 3) 

menyediakan instrumen observasi yang akan digunakan 

untuk mengobservasi ketika tindakan dilaksanakan, 4) 

menyiapkan observer yang bertugas mengobervasi jalannya 

pelaksanaan pembelajaran (sebaiknya observer yang 

disiapkan diambil dari sekolah itu sendiri dan menghindari 

orang asing untuk membantu guru peneliti di dalam kelas, 

sebaiknya guru yang digunakan sebagai observer juga paham 

tentang apa yang diterapkan oleh peneliti, karena akan 

merubah suasana pembelajaran, suasana yang tadinya santai 

menjadi kaku/tegang), 5) menyediakan instrumen tes atau 

soal bila dalam penelitian ini kita menginginkan 

peningkatan hasil belajar, dan/atau menyediakan ceklis skala 

sikap/minat/motivasi/keaktifan siswa bila kita menginginkan 

perubahan peningkatan pada perilaku siswa.  

Setelah persiapan, kegiatan penelitian tindakan dapat 

dilakukan sesuai dengan rencana sebelumnya. Ketika 

melaksanakan tindakan peneliti perlu dibantu oleh observer 

yang bertugas untuk membubuhkan ceklis observasi dan 

ceklis lainnya ketika tindakan diterapkan oleh peneliti. 

Langkah selanjutnya, peneliti perlu melakukan analisis 
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terhadap hasil observasi ketika tindakan diterapkan oleh 

peneliti. Bila PTK menginginkan peningkatan hasil belajar, 

maka proses analisis dengan cara menganalisis hasil 

observasi keterlaksanaan sintaks model yang diterapkan saat 

tindakan yang dihubungkan dengan hasil yang telah dicapai 

siswa berdasarkan hasil tes yang diberikan kepada siswa 

setelah tindakan dilakukan. Bila PTK tersebut menginginkan 

peningkatan minat/motivasi/sikap/atau keaktifan siswa, maka 

proses analisis penerapan tindakan dihubungkan dengan hasil 

ceklis dari skala tersebut. Langkah berikutnya melakukan 

refleksi untuk menentukan rencana tindakan tahap siklus 

berikutnya, apabila hasil analisis belum menunjukkan 

kesesuaian dengan keinginan yang telah ditetapkan 

sebelumnya, sehingga peneliti harus melakukan tindakan 

ulang sampai dihasilkannya hasil yang sesuai dengan rencana 

awal yang ditetapkan sebelumnya, dalam hal ini PTK 

ditujukan untuk meningkatan aktifitas dan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPA Terpadu di Kelas VII MTs Sahabat 

Cendikia Kota Ternate melalui penerapan Model 

Pembelajaran Think Pair Share (TPS). 

Tahapan pengulangan tindakan yang dilakukan oleh 

peneliti PTK berdasarkan penjelasan di atas dikenal dengan 

istilah siklus atau daur penelitian tindakan kelas, setiap siklus 

atau daur ulangnya diawali dengan kegiatan perencanaan, 

diteruskan dengan pelaksanaan tindakan dan observasi saat 

tindakan dilaksanakan dan diteruskan dengan proses 

analisis dan pembuatan kesimpulan ataupun refleksi bila 

hasil analisis belum menunjukkan hasil sesuai dengan yang 

diinginkan oleh peneliti. PTK tidak hanya dibatasi pada dua 
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siklus saja, namun dilanjutkan sampai beberapa siklus atau 

lebih dari dua siklus sampai dapat dinyatakan pengulanagan 

tindakan telah tuntas.  

  

C. Mengajar Sambil Meneliti  

Penelitian tindakan kelas merupakan bentuk 

penelitian yang sederhana dan dapat dilakukan oleh guru 

sambil melaksanakan pembelajaran di kelas yang diasuhnya. 

Dikatakan sederhana karena guru cukup mencari informasi 

mengenai keberadaan dari salah satu pendekatan, strategi, 

model atau metode pembelajaran yang akan diujicobakannya 

sambil mengajar. Keberadaan (misalnya model) yang akan 

diujicobakannya menyangkut pengertian model dan tindakan 

apa yang perlu dilakukan guru untuk menerapkan model 

tersebut yang diperoleh dari berbagai referensi atau sumber 

pembelajaran. Setelah memahami maksud dari pendekatan, 

model, metode, dan media pembelajaran yang akan 

diujicobakan, selanjutnya guru membuat rencana 

pembelajaran yang didalamnya telah termuat rencana 

tindakan yang didapat dari buku sumber mengenai tindakan-

tindakan apa saja yang perlu dilakukan dalam menerapkan 

model yang akan diujicobakan. Selain itu guru juga perlu 

membuat persiapan pembelajaran, kegiatan ini berupa 

kegiatan guru untuk menuliskan apa saja yang perlu 

dipersiapkan misalnya mengembangkan silabus dan RPP 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), ceklis observasi untuk 

mengetahui kelemahan ataupun kekuatan penerapan tindakan, 

dan instrumen penilaian lainnya. 
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Setelah dipahami model pembelajaran yang akan 

diujicobakan, serta telah mempersiapkan rencana tindakan 

penelitian tindakan kelas, langkah selanjutnya guru dapat 

mengujicobakannya secara berulang-ulang di kelas yang 

sama yang diasuhnya dalam beberapa siklus (mulai dari 

perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, mengobservasi, 

mengevaluasi dan melakukan refleksi serta merencanakan 

siklus berukutnya) sampai ia benar-benar menemukan 

tindakan-tindakan apa saja yang benar-benar bermanfaat 

untuk kepentingan pembelajaran yang dilakukannya. 

Langkah selanjutnya guru dapat menyajikannya dalam bentuk 

laporan hasil penelitian tindakan kelas dengan mengacu pada 

sistematika laporan hasil PTK pada penjelasan mengenai 

sistematika laporan hasil penelitian tindakan kelas, diikuti 

dengan meminta keabsahan hasil PTK dari kepala 

sekolah dan pejabat dinas setempat. Selain prosedur ini 

dapat pula guru sebagai peneliti melakukan penelitian 

tindakan kelas dengan terlebih dahulu membuat proposal dan 

menindak lanjutinya melalui kegiatan tindakan di kelasnya 

dan melaporkan hasilnya. Terkait dengan prosedur yang akan 

dipilih tergantung pada kesempatan atau waktu yang tersedia 

yang ada pada guru untuk melakukan penelitian. Umumnya 

keinginan untuk meneliti sering muncul tanpa diduga sama 

sekali, oleh karenanya dalam menentukan prosedur penelitian 

tindakan sangat tergantung pada guru yang bersangkutan 

yang menurutnya menguntungkan. Bila guru hanya 

berpendapat, bahwa untuk melakukan suatu kegiatan 

penelitian perlu didahului dengan pembuatan proposal 

penelitian, hal ini dapat menyebabkan guru tidak akan pernah 
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dapat untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Agar 

pendapat ini tidak selalu menjadi kendala, maka akan lebih 

baik jika semua guru mulai mempersiapkan d i r i  u n t u k  

m e n u l i s  proposal atau rencana tindakan sebanyak 

mungkin dan dapat dikonsultasikan kepada orang yang 

berkompeten dalam bidang penelitian terutama Penelitian 

Tindakan Kelas. 

 

D. Meningkatkan Kompetensi Guru Melalui Penelitian 

 Tindakan Kelas (PTK)  

Guru sebagai ujung tombak pendidikan harapannya 

dapat mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, mandiri, berilmu, kreatif, 

cakap dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab (UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003). 

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 tahun 2008 Tentang Guru memberikan amanat 

bahwa guru harus memiliki kompetensi, kualifikasi 

akademik, dan sertifikasi pendidik yang sesuai dengan bidang 

akademiknya. Guru juga diwajibkan mengembangkan 

kompetensi profesionalitasnya dengan cara pelatihan dan 

pembelajaran secara berkelanjutan. 

Kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini 

memang masih jauh dari yang diharapkan, sehingga perlu ada 
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upaya kerja keras dan terus menerus untuk mengejar 

ketertinggalannya sehingga nantinya akan mampu 

berkompetisi secara terhormat dalam era globalisasi. Menurut 

Sondakh (2007) bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas 

pendidikan maka diperlukan orang-orang ahli pada 

bidangnya, sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya agar 

setiap orang dapat berperan secara maksimal, termasuk guru 

sebagai sebuah profesi yang menuntut kecakapan dan 

keahlian tersendiri.  

Guru merupakan profesi atau pekerjaan yang 

memerlukan keahlian khusus atau profesionalisme guru. Arti 

dari profesional adalah sebuah profesi yang tidak dapat 

dilakukan oleh sembarangan orang Usman (2006). Guru 

memiliki peran yang strategis dalam upaya meningkatkan 

kualitas pendidikan sehingga ada slogan no teacher, no 

education yang berarti tidak ada guru, tidak ada pendidikan. 

Dengan kata lain guru merupakan komponen kunci dalam 

upaya peningkatan kualitas pendidikan dan menjadi salah 

satu penentu keberhasilan pendidikan, seperti membentuk 

watak bangsa dan mengembangkan potensi siswa dalam 

kerangka pembangunan pendidikan di Indonesia. 

Dikatakan Guru profesional apabila guru yang selain 

dapat mengajar dengan baik juga memiliki kemampuan 

memecahkan permasalahan atau kesulitan belajar peserta 

didik di kelas. Pemecahan masalah atau kesulitan peserta 

didik dilakukan dengan melaksanakan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Suparno (2008) menyatakan tujuan dari 

dilaksanakannya PTK oleh guru ialah untuk memperbaiki 

mutu pelaksanaan pembelajarannya di kelas. PTK memiliki 
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peran penting dan strategis dalam upaya peningkatan 

kualitas belajar. Menurut pendapatnya Hopkins yang 

dikutip oleh Wiriaatmadja, (2007) bawa PTK merupakan 

penelitian yang memadukan prosedur penelitian dengan 

tindakan subtantif. Artinya, tindakan dapat dilakukan secara 

inkuiri untuk memahami permasalahan apa yang terjadi, 

kemudian sambil mengamati proses perubahan menuju arah 

perbaikan.  

Menurut Daryanto (2011) bahwa ada empat manfaat 

PTK untuk guru. Keempat manfaat tersebut adalah: 1) Guru 

memiliki kemampuan untuk memperbaiki proses 

pembelajaran yang ia bawakan, melalui kajian mendalam 

kelas yang ia amati; 2) Guru dapat berkembang dan 

meningkatkan profesionalitas kerjanya melalui kegiatan 

menilai, merefleksi, dan perbaikan pembelajaran yang 

dirancangnya; 3) Guru mendapatkan kesempatan untuk 

berperan secara aktif mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilannya sendiri; 4) Guru akan merasa lebih percaya 

diri, karena sering berlatih melakukan evaluasi diri, 

merefleksi diri, dan menganalisis kinerjanya di dalam kelas.  

Manfaat atau keuntungan lainnya bagi guru, yaitu 

laporan hasil PTK dapat digunakan untuk kenaikan jabatan 

dan golongan guru itu sendiri. Maka dari itu penting sekali 

bagi guru untuk melaksanakan PTK dan membuat karya 

ilmiah laporan PTK. Akan tetapi kenyataan di lapangan 

sebagian guru belum mampu melaksanakan PTK karena 

keterbatasan pengetahuan tentang langkah-langkah 

melaksanakan PTK. 
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Kemampuan guru dalam menulis karya ilmiahpun 

masih rendah. Hal tersebut dibuktikan oleh pernyataan dari 

Suyanto (dalam Tatang, 2006), yang menyatakan bahwa saat 

ini sekitar 410.000 orang guru yang berpangkat IV/a masih 

mengalami kesulitan untuk naik pangkat ke pangkat 

berikutnya. Karena guru diwajibkan menulis karya ilmiah 

yang harus di ikut sertakan dalam seminar nasional maupun 

internasional, atau di upload ke jurnal terakreditasi. Karya 

ilmiah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

sertifikasi guru untuk proses kenaikan pangkat. Dengan 

demikian guru tersebut dinyatakan tersertifikat sebagai guru 

yang memiliki keahlian profesional sebagai seorang guru. 

Tidak mengherankan bila guru-guru mengalami kesulitan 

untuk naik pangkat karena kurangnya pemahaman terhadap 

penerapan PTK dan terbentur oleh faktor kesulitan penulisan 

karya ilmiah. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau classroom 

action research merupakan upaya yang digunakan dalam 

upaya memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran. 

Penelitian Tindakan Kelas merupakan model pengembangan 

profesi dimana guru mempelajari cara siswa belajar dalam 

kaitannya dengan cara guru mengajar, sehingga guru dapat 

memperbaiki kekurangannya dalam mengajar agar 

berdampak pada perbaikan proses belajar siswa. PTK dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan guru 

melakukan refleksi diri, meningkatkan kemajuan sekolah, 

dan menumbuhkan budaya profesional di kalangan pendidik. 

Dengan demikian bahwa Penelitian Tindakan Kelas 

merupakan pengembangan profesi guru dimana seorang guru 
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dapat melakukan Penelitian Tindakan Kelas yang disebut 

dengan kegiatan ilmiah seorang guru mengembangkan 

inovasinya dalam pembelajaran seperti menggunakan 

metode, strategi media demi meningkatkan kompetensi 

profesionalnya. Dalam kegiatan PTK ini, guru memiliki 

peran strategis dalam pengembangan kompetensi profesional 

sekaligus sebagai upaya dalam meningkatkan dan 

memperbaiki proses maupun hasil belajar siswa. Kristiawan, 

dkk (2017) kompetensi profesional guru dapat diperoleh 

melalui pendidikan profesional dan memahami instruksi 

dibantu dengan komputer (Kristiawan, 2014). Kompetensi 

guru dalam melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas adalah 

bagian dari kompetensi profesional yang guru harus mampu 

serta kuasai dalam melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas. 

Guru perlu melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas 

dikarenakan dengan melaksanakan PTK ini maka akan 

diperoleh manfaat ganda yaitu memperbaiki dalam proses 

pembelajaran dan meningkatkan kemampuan guru dalam 

kegiatan pengembangan profesi. 

 

E. Guru yang ber-PTK adalah Kunci Efektif Proses 

 Pembelajaran 

Hadirnya guru pada saat ini sampai akhir zaman nanti 

tidak akan pernah digantikan oleh teknologi secanggih 

apapun. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas-tugas 

guru yang cukup komplek dan unik maka diperlukan guru 

yang memiliki kemampuan maksimal untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional dan diharapkan secara kontinu 

guru dapat meningkatkan kompetensinya. Guru merupakan 
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kunci keberhasilan pendidikan. Dengan tugas profesional dan 

didukung oleh kompetensi pedagogiknya, guru berfungsi 

membantu peserta didik untuk belajar dan berkembang, 

membantu perkembangan intelektual, personal dan sosial 

warga masyarakat yang memasuki sekolah (Cooper, 1982). 

Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik, selain 

harus memenuhi syarat-syarat kedewasaan, sehat jasmani dan 

rohani, guru juga harus memiliki ilmu dan kecakapan-

keterampilan keguruan, wawasan kependidikan (pedagogik) 

dan kecakapan keterampilan tersebut diperoleh selama 

menempuh pelajaran di lembaga pendidikan guru 

(Sukmadinata, 2005).  

Guru merupakan pihak pemegang kunci dari menarik 

serta efektif tidaknya suatu proses pembelajaran, karena itu 

seorang guru tidak hanya di tuntut mampu menghidupkan 

suasana kelas tetapi juga mampu untuk menjadikan 

pembelajaran menjadi suatu proses dalam peningkatan 

kepribadian bagi peserta didik. Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 pasal 40 ayat 2b tentang Sisdiknas, guru sebagai 

ujung tombak dalam proses pendidikan sangat strategis dan 

menentukan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Upaya 

dalam meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga 

kependidikan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi 

saat menjalankan tugasnya guru akan memberi dampak 

positif yaitu pertama, penyelesaian masalah pendidikan dan 

pembelajaran melalui sebuah investigasi terkendali akan 

dapat meningkatkan kualitas isi, masukan, proses, dan hasil 

belajar; kedua, kemampuan dalam menyelesaikan masalah 

pendidikan yang nyata akan semakin meningkat; dan ketiga, 
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peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga 

kependidikan lainnya. 

Guru profesional akan terlihat melalui tanggung 

jawabnya sebagai seorang guru dalam melaksanakan seluruh 

pengabdiannya. Guru profesional mampu memikul dan 

melaksanakan tanggung jawabnya kepada peserta didik, 

orang tua, masyarakat, bangsa, negara dan agamanya. Guru 

profesional mempunyai tanggung jawab sosial diwujudkan 

melalui kompetensi guru dari lingkungan sosial serta 

memiliki kemampuan interaktif yang efektif. Guru wajib 

memiliki kualifikasi akademik, sertifikasi pendidik, 

kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Kompetensi guru merupakan kemampuan dari seorang guru 

dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara 

bertanggung jawab dan layak. Sudrajad (2007) seorang guru 

yang inovatif, produktif, dan kreatif merupakan guru yang 

selalu mencari dan menemukan hal-hal baru dan mutakhir 

untuk kepentingan kualitas pembelajaran di kelas. Guru yang 

berkompenten dan profesional adalah guru yang piawi dalam 

melaksanakan profesinya (Syah, 2000). Guza (2008) 

mengatakan bahwa standar kompetensi guru meliputi empat 

kompetensi utama, adalah 1) kompetensi pedagogik; 2) 

kompetensi kepribadian; 3) kompetensi sosial; dan 4) 

kompetensi profesional. Jika diperhatikan dengan cermat 

maka kompetensi guru tersebut ternyata mempunyai 

hubungan yang saling berkaitan agar terwujudnya 

kompetensi guru yang optimal. Kompetensi profesionalisme 

guru terdapat dalam Depdiknas (2004) “kompetensi 
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profesional meliputi pengembangan profesi, pemahaman 

wawasan, dan penguasaan bahan kajian akademik”. Guru 

yang memiliki kompetensi tinggi adalah orang yang memiliki 

kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, 

sehingga Ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai 

guru dengan kemampuan yang maksimal (Usman, 2006). 

Dalam masyarakat Indonesia peran guru tetap dominan 

sekalipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses 

pembelajaran berkembang sangat cepat. Ini disebabkan 

karena ada dimensi dalam proses pendidikan, atau lebih 

khusus bagi proses pembelajaran, yang diperankan oleh guru 

yang tidak dapat digantikan oleh teknologi (Sa’ud, 2010).  

Syarat terjadinya proses pembelajaran adalah peserta 

didik dan guru, alat dan sumber belajar dijadikan sebagai 

sarana penunjang yang akan mempermudah guru dalam 

proses pembelajaran untuk memperoleh lulusan yang 

berkualitas. Sudiana (2013) menyatakan bahwa dalam rangka 

pengembangan profesional, guru tidak bisa melepaskan 

dirinya dari kegiatan akademik penelitian. Penelitian yang 

terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsinya serta 

berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas 

pembelajaran adalah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian 

yang dimaksudkan dalam konteks ini, ruang lingkupnya 

berada di seputar kelas, yaitu penelitian di kelasnya sendiri 

yang biasa disebut Penelitian Tindakan Kelas atau PTK 

(Graha Pusaka, 2012).  

Menurut Paizaluddin & Ermalinda (2015) Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) berasal dari bahasa inggris Classroom 

action research, yang artinya penelitian yang dilakukan pada 
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sebuah kelas untuk mengetahui akibat tindakan yang 

diterapkan pada suatu objek penelitian dalam kelas tersebut. 

Secara empiris, guru yang berpengalaman mengajar secara 

tidak disadari telah melakukan sejumlah kegiatan tambahan 

yang tidak tercantum dalam satuan pelajaran tetapi ia telah 

melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) atau classroom action research 

merupakan upaya yang digunakan dalam upaya memperbaiki 

atau meningkatkan mutu pembelajaran. Penelitian Tindakan 

Kelas merupakan model pengembangan profesi dimana guru 

mempelajari cara siswa belajar dalam kaitannya dengan cara 

guru mengajar, sehingga guru dapat memperbaiki 

kekurangannya dalam mengajar agar berdampak pada 

perbaikan proses belajar siswa.  

PTK dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

kemampuan guru melakukan refleksi diri, meningkatkan 

kemajuan sekolah, dan menumbuhkan budaya profesional di 

kalangan pendidik. Dengan demikian bahwa Penelitian 

Tindakan Kelas merupakan pengembangan profesi guru 

dimana seorang guru dapat melakukan Penelitian Tindakan 

Kelas yang disebut dengan kegiatan ilmiah seorang guru 

mengembangkan inovasinya dalam pembelajaran seperti 

menggunakan metode, strategi media demi meningkatkan 

kompetensi profesionalnya. Dalam kegiatan PTK ini, guru 

memiliki peran strategis dalam pengembangan kompetensi 

profesional sekaligus sebagai upaya dalam meningkatkan dan 

memperbaiki proses maupun hasil belajar siswa. Kristiawan, 

dkk (2017) kompetensi profesional guru dapat diperoleh 

melalui pendidikan profesional dan memahami instruksi 
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dibantu dengan komputer (Kristiawan, 2014). Kompetensi 

guru dalam melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas adalah 

bagian dari kompetensi profesional yang guru harus mampu 

serta kuasai dalam melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas. 

Guru perlu melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas 

dikarenakan dengan melaksanakan PTK ini maka akan 

diperoleh manfaat ganda yaitu memperbaiki dalam proses 

pembelajaran dan meningkatkan kemampuan guru dalam 

kegiatan pengembangan profesi.  

Menurut Aqib (2007) Penelitian Tindakan Kelas 

adalah suatu kebutuhan bagi guru untuk meningkatkan 

kompetensi guru sebab Penelitian Tindakan Kelas sangat 

kondusif untuk membuat guru menjadi peka dan tanggap 

terhadap dinamika pembelajaran di kelasnya. Dengan 

melaksanakan tahapan dalam Penelitian Tindakan Kelas yang 

sistematik dan berkesinambungan, guru mampu memperbaiki 

proses pembelajaran melalui suatu kajian yang dalam 

terhadap apa yang terjadi di kelasnya. Dengan demikian para 

guru menjadi reflektif dan kritis terhadap apa yang dia dan 

muridnya lakukan. Selain itu, Penelitian Tindakan Kelas 

dapat meningkatkan kinerja guru sehingga menjadi 

profesional. Guru tidak lagi sebagai praktisi, yang hanya 

merasa puas dengan apa yang dikerjakan tanpa adanya 

perbaikan dan inovasi, namun juga sebagai peneliti di 

bidangnya dan juga pelaksanaan PTK didasarkan pada 

masalah aktual dan faktual yang berkembang di kelasnya dan 

tidak mengganggu tugas pokok seorang guru karena dia tidak 

perlu meninggalkan kelasnya sebab PTK merupakan suatu 
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kegiatan penelitian yang terintegrasi dengan pelaksanaan 

proses pembelajaran. 

PTK sendiri mampu meningkatan pengetahuan yang 

signifikan mengenai pemahaman terhadap Penelitian 

Tindakan Kelas, pengolahan dan analisis data (Sunendiari, 

dkk, 2014). PTK menjadi cerminan tindakan yang sengaja 

dimunculkan oleh guru atau dengan arahan guru yang 

dilakukan oleh siswa (Suwandi, 2011: 12). PTK dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan guru 

melakukan refleksi diri, meningkatkan kemajuan sekolah, 

dan menumbuhkan budaya professional di kalangan pendidik.  

Selanjutnya menurut Tampubolon (2014) bahwa 

Penelitian Tindakan Kelas menjadi kebutuhan utama para 

pendidik dalam rangka memperbaiki/meningkatkan kualitas 

kinerjanya yang akan berdampak positif terhadap 1) 

peningkatan kemampuan dalam menyelesaikan masalah 

pendidikan dan masalah pembelajaran yang dihadapi secara 

nyata; 2) peningkatan kualitas masukan, proses, dan hasil 

belajar baik akademik maupun nonakademik; 3) peningkatan 

profesionalisme pendidik; dan 4) penerapan prinsip 

pembelajaran berbasis penelitian dan berkelanjutan. Saat ini 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) memang mendapatkan 

perhatian yang cukup besar dalam dunia pendidikan. 

Pemerintah juga secara khusus setiap tahun memberikan dana 

bagi guru yang mampu merencanakan dan melakukan PTK 

dengan baik (Depdiknas, 2008). Peneitian Tindakan Kelas 

semakin mendapatkan prioritas untuk bisa dilakukan guru, 

mengingat adanya manfaat ganda dari PTK sebagai berikut 1) 

pelaksanaan PTK yang terencana dan terkendali secara baik, 
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akan meningkatkan kinerja guru dalam mengelola 

pembelajaran yang berkualitas; 2) penyelesaian masalah 

kelas atau pembelajaran akan memberikan perbaikan pada 

kualitas proses pembelajaran; dan 3) perbaikan peran guru 

dalam pembelajaran akan mampu memberikan kontribusi 

bagi peningkatan kualitas pendidikan secara nasional. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Santyasa (2007) yang menyatakan 

bahwa PTK sangat mendukung program peningkatan kualitas 

pembelajaran di sekolah, yang bermuaranya adalah pada 

peningkatan kualitas pendidikan. PTK disamping 

memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran 

maupun kualitas pendidikan, laporan PTK juga sangat 

bermanfaat bagi guru yang bersangkutan dalam hal kenaikan 

pangkat dan kredit pengembangan profesi keguruan. Sesuai 

dengan peraturan Mendiknas dan Kepala BAKN Nomor 

03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang petunjuk 

pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, 

guru diwajibkan untuk mengembangkan diri, melaksanakan 

publikasi ilmiah dan melaksanakan karya inovatif. Sejak 

tanggal 1 Januari 2013 bahwa syarat kenaikan 

pangkat/jabatan guru dari III/b ke pangkat jabatan lebih 

tinggi wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri dan 

publikasi ilmiah yang antara lain dari hasil PTK. Selaras 

dengan kebijakan sertifikasi guru, karya pengembangan 

profesi dalam bentuk PTK juga merupakan salah satu butir 

penting penentu keberhasilan guru dalam meraih sertifikasi. 

Dengan demikian, kegiatan meneliti maupun menulis, mau 

tidak mau, suka tidak suka, harus dilakukan oleh guru.  
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Guru yang profesional perlu melaksanakan Penelitian 

Tindakan Kelas karena hasil penelitian ini akan merupakan 

informasi yang sangat berharga bagi keberhasilan dirinya 

sebagai pengajar untuk digunakan dalam perbaikan dan 

penyempurnaan tugas-tugas profesinya. Agar pelaksanaan 

Penelitian Tindakan Kelas memberikan manfaat seperti yang 

diharapkan, maka guru harus 1) mengidentifikasi masalah; 2) 

menentukan permasalahan yang akan dipecahkan; 3) 

menyusun rancangan penelitian; 4) melaksanakan; dan 5) 

tindak lanjut apa yang seharusnya dilakukan setelah diadakan 

Penelitian Tindakan Kelas. Bagi seorang pendidik yang akan 

melakukan Penelitian Tindakan Kelas, pada dasarnya 

pendidikan atau guru sudah mengetahui bayak permasalah-

permalahan yang ada dalam pembelajaran tinggal bagaimana 

mengemas ke dalam sistematika penulisan sebagaimana yang 

tetalah ditetapkan dalam komponen penelitian tindakan kelas. 

Pada dasarnya seorang pendidik/guru sudah melakukan 

Penelitian Tindakan Kelas, meskipun rancangan, pelaksanaan 

dan evaluasinya belum sesuai dengan format Penelitian 

Tindakan Kelas, demikian pula hasil temuan mereka belum 

dilaporkan sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan. 

PTK dilaksanakan dalam pembelajaran biasa, tidak 

ada kelas khusus untuk melakukan PTK, karena pada 

hakekatnya PTK dilakukan oleh guru sendiri di kelasnya 

(Tampubolon, 2014: 19). Pemerintah saat ini telah 

mengeluarkan peraturan dalam upaya meningkatkan 

profesionalisme guru secara berkelanjutan yang menekankan 

bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) 

adalah pengembangan kompetensi pendidik yang 
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dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan 

berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya melalui 

Permenpan no 16 tahun 2009. PKB ini terdiri dari tiga 

kegiatan, yaitu 1) pengembangan diri dalam bentuk (a) 

mengikuti diktat fungsional dan (b) melaksanakan kegiatan 

kolektif pendidik; 2) publikasi ilmiah dalam bentuk (a) 

membuat publikasi ilmiah atas hasil penelitian dan (b) 

membuat publikasi buku; dan 3) karya inovatif dalam bentuk 

(a) menemukan teknologi tepat guna; (b) 

menemukan/menciptakan karya seni; (c) 

membuat/memodifikasi alat pembelajaran dan media 

pembelajaran; dan (d) mengikuti pengembangan penyusunan 

standar, pedoman, kriteria, prosedur, dan penyusunan butir 

soal penilaian yang valid serta reliabel. Bagi seorang 

pendidik menyusun Penelitian Tindakan Kelas mungkin bisa 

jadi merupakan suatu langkah yang sulit, bahkan tidak sedikit 

yang tidak dapat melakukannya dengan baik, namun 

demikian apabila pendidik atau guru dalam melakukan proses 

penelitian, dalam peneliti melukiskan bahwa mereka telah 

mengetahui apa yang akan dilakukan, bagaimana cara 

melakukan serta menjelaskan mengapa penelitian tersebut 

perlu dilakukan.  
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GLOSARIUM 
 

 

 

CAR : Classroom action research atau 

Penelitian Tindakan Kelas adalah 

proses reflektif di mana instruktur 

mengumpulkan data empiris, untuk 

meningkatkan praktik pengajaran di 

kelas. 

Dokumentasi : Memperoleh data langsung dari 

tempat peneliti, meliputi buku-buku 

yang relevan, peraturan-peraturan, 

laporan kegiatan film dokumenter 

dan data lain yang relevan. 

Evaluasi : Pengumpulan dan pengamatan dari 

berbagai macam bukti untuk 

mengukur dampak dan efektivitas 

dari suatu objek, program, atau 

proses berkaitan dengan spesifikasi 

dan persyaratan pengguna yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

Evaluasi PTK : Alat untuk mengukur sejauh mana 

keberhasilan atau dapat mengetahui 

sejauh mana hasilnya terhadap hal-

hal yang telah direncanakan atau 

dilakukan dalam PTK. 

Hipotesis 

Tindakan/Hipotesa 

: Dugaan sementara; Sesuatu yang 

dianggap benar untuk alasan atau 
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pengutaraan pendapat (teori, 

proposisi, dan sebagainya) 

meskipun kebenarannya masih 

harus dibuktikan; anggapan dasar. 

Identifikasi 

Masalah 

: Kegiatan memperoleh informasi 

terkait permasalahan yang dialami 

di tempat pelaksanaan penelitian. 

Kuisioner 

(Angket) 

: Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. 

Lembar Observasi : Instrumen pengamatan yang 

dilakukan oleh observer untuk 

mengamati keterlaksanaan 

penelitian tindakan kelas. 

Observasi : Peninjauan secara cermat; Teknik 

mengumpulkan data dengan 

menggunakan alat indera 

(mengamati dengan mata, 

khususnya). 

Observer : Petugas yang melakukan observasi 

ketika pelakasanaan penelitian 

tindakan kelas berlangsung. 

Obyek Penelitian : Benda, hal, dan sebagainya yang 

dijadikan sasaran untuk diteliti, 

diperhatikan, dan 

sebagainya;  Topik permasalahan 

yang dikaji dalam penelitian/riset. 



178   |   PTK & INOVASI GURU   

 

Penelitian : Aktivitas mencermati suatu objek 

tertentu melalui metodologi ilmiah 

dengan mengumpulkan data-data 

dan dianalisis untuk menyelesaikan 

suatu masalah. 

Penelitian Ilmiah : Penelitian yang menggunakan 

metode ilmiah. 

PTK : Penelitian Tindakan Kelas adalah 

penelitian praktis yang 

dimaksudkan untuk memperbaiki 

pembelajaran di kelas. 

Relevansi : Hubungan; kaitan antara dua hal 

yang saling terkait atau dicocokkan. 

Responden : Orang yang diminta memberikan 

keterangan tentang sesuatu 

fakta/pendapat.Keterangan tersebut 

dapat disampaikan dalam bentuk 

tulisan, yaitu ketika mengisi 

angket/lisan ketika menjawab 

wawancara. 

Rumusan Masalah : Permasalahan yang didapatkan 

melalui identifikasi masalah 

kemudian dianalisis dan 

dirumuskan dengan menggunakan 

kata Tanya. Rumusan masalah 

seharusnya mengandung deskripsi 

tentang kenyataan yang ada dan 

keadaan yang diinginkan. 
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Siklus PTK : Putaran (tahapan) dari serangkaian 

proses yang dimulai dari tahapan 

perencanaan, tindakan pelaksanaan 

tindakan, pengamapatan tindakan, 

dan refleksi tindakan, dan diakhiri 

dengan asesment. Jika makna ini 

dikaitkan dengan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) maka yang 

dimaksud dengan siklus adalah satu 

putaran penuh dari tahapan-

tahapan dalam kegiatan PTK. 

Subjek Penelitian : Orang, tempat, atau benda yang 

diamati dalam rangka pembuntutan 

sebagai sasaran; Informan atau 

narasumber yang menjadi sumber 

data penelitian/riset. 

Tahap 

Pelaksanaan 

Tindakan 

: Tahap penelitian ini adalah 

penerapan perencanaan tindakan di 

kelas yang menjadi subyek 

penelitian. Pada kegiatan 

implementasi ini guru (peneliti) 

harus taat atas perencanaan yang 

telah disusun. Perlu diingat dalam 

implementasi atau praktik 

penelitian ini adalah berjalan seperti 

biasa pada saat melaksanakan 

pembelajaran sebelum penelitian, 

tidak boleh diseting sehingga 
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menyebabkan pembelajaran 

menjadi kaku. 

Tahap 

Pengamatan 

Tindakan 

: Pengamatan terhadap proses belajar 

siswa yang dilakukan sendiri oleh 

guru pelaksana (peneliti) sambil 

melaksanakan pembelajaran, atau 

boleh juga dilakukan oleh observer. 

Sedangkan pengamatan terhadap 

proses pembelajaran tentu tidak 

bisa dilakukan sendiri oleh guru 

pelaksana, namun dilakukan oleh 

observer. 

Tahap 

Perencanaan 

Tindakan 

: Kegiatan dalam tahap ini peneliti 

menjelaskan tentang apa, 

mengapa,di mana, kapan, dan 

bagaimana penelitian dilakukan. 

Dalam kegiatan ini peneliti 

menjelaskan persiapan-persiapan 

pelaksanaan penelitian seperti: 

Silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), LKPD, 

instrumen pengamatan (observasi) 

terhadap proses belajar siswa 

maupun instrumen pengamatan 

proses pembelajaran. 

Tahap Refleksi : Kegiatan refleksi ini dilaksanakan 

ketika kolaborator sudah selesai 

melakukan pengamatan terhadap 

peneliti pada saat melaksanakan 
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pembelajaran, selanjutnya bersama 

peneliti untuk mendiskusikan hasil 

pengamatan terkait implementasi 

rancangan tindakan. Ini merupakan 

inti dari penelitian tindakan, yaitu 

ketika kolaborator mengatakan 

kepada peneliti tentang hal-hal yang 

dirasakan sudah berjalan baik dan 

bagian mana yang belum. Hasil 

refleksi dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam 

merancang kegiatan (siklus) 

berikutnya. 

Variabel 

Penelitian 

: Sesuatu yang menjadi fokus 

perhatian yang memberikan 

pengaruh dan mempunyai nilai 

(value).  

Wawancara : Suatu cara pengumpulan data yang 

digunakan untuk memperoleh 

informasi langsung dari sumbernya 

dan lebih mendalam pada 

responden yang jumlah sedikit. 
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LAMPIRAN 
 

 

 
Contoh Lampiran 1: Lembar Observasi Keterlaksanaan Sintaks Model 

Pembelajaran PBL 

 

LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN SINTAKS MODEL 

PEMBELAJARAN PBL 

Nama Guru/Peneliti : 

Tanggal   : 

Pertemuan ke-  : 

Nama Observer  : 

 

Petunjuk Pengisian 

1. Amatilah hal-hal yang menyangkut aspek aktivitas dosen dan aktvitas Siswa 

pada saat perkuliahan berlangsung. 

2. Berilah tanda ceklist (√) pada kolom yang sesuai menyangkut aktivitas dosen 

dan mahasiswa. 

 

Tahap/Sintaks 

Pembelajaran 
Aktivitas Guru/Peneliti 

Terlaksana 

Ya Tidak 

Tahap 1.  

Orientasi pebelajar pada 

masalah 

 

1. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran  

2. Menjelaskan strategi 

pembelajaran, logistik dan cara 

pelaksanaannya 

3. Memotivasi Siswa untuk 

membahas topik yang akan 

diajarkan. 

4. Mengkaitkan pelajaran 

sekarang dengan yang 

terdahulu.  

  

Tahap  2. 

Mengorganisasi Siswa 

untuk belajar 

 

1. Mengorganisasikan dan 

mendefinisikan tugas belajar 

yang berhubungan dengan 

masalah tersebut. 

2. Mendorong proses-proses 

kooperatif. 

3. Membagikan LKPD-PBL 

  

Tahap 3: Membimbing 

penyelidikan individual 

1. Mendorong Siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang 
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atau kelompok sesuai dengan topik 

permasalahan. 

2. Membimbing  Siswa untuk 

mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah. 

 

Tahap 4. Mengembang 

kan dan menyajikan hasil 

karya 

1. Membantu Siswa 

merencanakan dan 

menyiapkan karya laporan, 

LKPD-PBL yang akan 

dipresentasikan atau 

dipamerkan. 

2. Mengarahkan Siswa untuk 

memberikan tanggapan 

terhadap presentasi kelompok 

lainnya. 

3. Memberikan pandangan dan 

masukan tanggapan yang 

kemukakan Siswa terhadap 

presentasi kelompok lain. 

  

Tahap 5. Menganalisis 

dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

1. Membantu Siswa untuk 

melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap penyelesaian 

masalah yang mereka gunakan 

2. Meminta Siswa untuk 

memperbaiki pemecahan 

masalah yang telah 

dipresentasikan.  
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Tahap/Sintaks 

Pembelajaran 
Aktivitas Siswa 

Terlaksana 

Ya Tidak 

Tahap 1. Orientasi 

pebelajar pada masalah 

Memperhatikan dan mencatat 

tujuan pembelajaran  

 

  

Tahap  2. 

Mengorganisasi Siswa 

untuk belajar 

1. Membentuk kelompok. 

2. Mengorganisasi tugas yang 

berhubungan dengan masalah 

3. Menerima LKPD-PBL  untuk 

diselesaikan secara 

berkelompok 

  

Tahap 3: Membimbing 

penyelidikan individual 

atau kelompok 

1. Mengumpulkan informasi 

yang sesuai dengan topik 

permasalahan yang dibahas 

untuk memecahkan masalah. 

2. Mengkonsultasikan informasi 

pemecahan masalah selama 

proses kerja kelompok. 

  

Tahap 4. Mengembang 

kan dan menyajikan hasil 

karya 

1. Merencanakan dan 

menyiapkan hasil karya 

untuk dipresentasikan dan 

didiskusikan. 

2. Mempresentasikan hasil 

karya  

3. Memberikan komentar, 

tanggapan terhadap hasil 

karya kelompok lain yang 

dipamerkan atau 

dipresentasikan. 

  

Tahap 5. Menganalisis 

dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Melakukan  refleksi atau evaluasi 

terhadap pemecahan masalah 

yang telah dilakukan. 

 

  

 

Berilah komentar tentang cara Guru mengelola Pembelajaran 

……………………………………………………………………………………… 

 

Ternate, ……………….., 2021 

   Observer,  

 

 

..................................................  
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Contoh Lampiran 2: Lembar Observasi Keterlaksanaan Sintaks Model 

Pembelajaran Jigsaw 

 

LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN SINTAKS MODEL 

PEMBELAJARAN  JIGSAW 

Nama Guru/Peneliti : 

Tanggal   : 

Pertemuan ke-  : 

Nama Observer  : 

 

Petunjuk Pengisian 

1. Amatilah hal-hal yang menyangkut aspek aktivitas dosen dan aktvitas Siswa 

pada saat perkuliahan berlangsung. 

2. Berilah tanda ceklist (√) pada kolom yang sesuai menyangkut aktivitas dosen 

dan mahasiswa. 

 

Tahap/Sintaks 

Pembelajaran 
Aktivitas Guru 

Terlaksana 

Ya Tdk 

Tahap 1. 

Menyampaikan 

tujuan dan 

memotivasi 

mahasiswa 

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

(atau indikator hasil belajar). 

2. Memotivasi siswa, dan mengkaitkan 

pelajaran sekarang dengan yang 

terdahulu. 

  

Tahap 2. 

Menyajikan 

informasi 

1. Menyajikan informasi kepada siswa 

dengan jalan demonstrasi atau lewat 

bacaan tentang materi. 

2. Menanyakan kepada Siswa  sejumlah 

informasi yang ia peroleh melalui 

bacaan buku. 

  

Tahap 3. 

Mengorganisasi 

kan Siswa ke 

dalam kelompok-

kelompok belajar 

1. Membentuk kelompok Siswa 

(kelompok asal) dalam tatanan Jigsaw. 

Setiap kelompok terdiri atas 4 orang 

2. Membagikan materi (materi 1, 2, 3, 

dan 4) kepada setiap kelompok  yang 

wajib dipelajari  

  

Tahap 4.  

Membimbing 

kelompok bekerja 

dan  belajar 

1. Memfasilitasi Siswa untuk melakukan 

diskusi pada setiap kelompok ahli. 

2. Meminta Siswa pada setiap kelompok 

ahli untuk kembali ke kelompok asal. 

  

Tahap 5. 

Evaluasi 

1. Mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah dipelajari dengan 

pertanyaan secara lisan  

2. Meminta setiap kelompok untuk 
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menampilkan hasil kerjanya, dan 

kelompok lain diminta memberi 

tanggapan  pada saat diskusi kelas 

berlangsung. 

Tahap 6. 

Penghargaan 

Memberikan penghargaan kepada Siswa 

yang berprestasi untuk menghargai 

upaya dan hasil belajar secara kelompok 
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Berilah komentar tentang cara Guru mengelola pembelajaran 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

     Ternate.,……… 2021 

      Observer,  

        

       

                       ……………………………….. 

  

Tahap/Sintaks 

Pembelajaran 
Aktivitas Siswa 

Terlaksana 

Ya Tdk 

Tahap 1. 

Menyampaikan 

tujuan dan 

memotivasi 

mahasiswa 

Memperhatikan dan mencatat tujuan 

pembelajaran   

  

Tahap 2. 

Menyajikan 

informasi 

1. Memperhatikan dan mencatat secara 

singkat penjelasan dosen. 

2. Membaca bahan ajar yang disediakan. 

  

Tahap 3. 

Mengorganisasi 

kan Siswa ke 

dalam kelompok-

kelompok belajar 

Setiap anggota kelompok mendapatkan satu 

topik yang berbeda untuk dipelajari. 

  

Tahap 4.  

Membimbing 

kelompok bekerja 

dan  belajar 

1. Mengorganisasikan dirinya ke dalam 

kelompok-kelompok ahli. 

2.  Melakukan diskusi antara Siswa dari 

kelompok asal yang berbeda pada saat 

berada dalam kelompok ahli. 

  

Tahap 5. 

Evaluasi 

1. Mempresentasikan hasil kerja 

kelompok dan dilanjutkan dengan 

diskusi kelas. 

2. Memberikan tanggapan kepada 

kelompok yang mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya. 

3. Memberikan jawaban terhadap 

pertanyaan lisan yang dilontarkan oleh 

dosen. 

  

Tahap 6. 

Penghargaan 

Menerima penghargaan secara kelompok.   
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Lampiran 3. Contoh Rubrik Kemampuan Berpikir Kritis Pada Soal No. 1 

Contoh soal: Diantara mulut dan hidung, mana yang paling baik digunakan untuk 

bernapas? Mangapa demikian? 

 
 

RUBRIK KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

No. 

Soal 
Deskriptor Skor 

1a. Organ yang paling baik untuk bernapas adalah hidung, bukan 

mulut. Hal tersebut dikarenakan pada hidung dilengkapi dengan 

rambut hidung dan selaput lendir yang berfungsi untuk 

menyaring kotoran yang masuk bersama udara pernapasan. Pada 

mulut, tidak dilengkapi rambut-rambut dan selaput lendir. 

 

 Jawaban benar disertai dengan penjelasan yang menunjukkan 

pemahaman konsep terkait organ-organ yang dilibatkan pada 

proses pernapasan, dalam hal ini adalah hidung yang 

dilengkapi dengan rambut hidung dan selaput lendir.  

 Menunjukkan pemahaman yang baik terkait fungsi rambut 

hidung dan selaput lendir pada proses pernapasan.  

 Mengetahui bahwa pada mulut tidak memiliki rambut dan 

selaput lendir (seperti pada hidung) 

 Jawaban memiliki landasan teoritis. 

 Diungkapkan dalam kalimat yang menunjukkan jalan pikiran 

yang runut dan bahasa yang baik dan benar 

4 

 Jawaban benar disertai dengan penjelasan yang menunjukkan 

pemahaman konsep terkait organ-organ yang dilibatkan pada 

proses pernapasan, dalam hal ini adalah hidung yang 

dilengkapi dengan rambut hidung dan selaput lendir.  

 Mengetahui bahwa pada mulut tidak memiliki rambut dan 

selaput lendir (seperti pada hidung) 

 Jawaban memiliki landasan teoritis. 

 Diungkapkan dalam kalimat yang menunjukkan jalan pikiran 

yang runut dan bahasa yang baik dan benar 

3 

 Jawaban benar disertai dengan penjelasan yang menunjukkan 

pemahaman konsep terkait organ-organ yang dilibatkan pada 

proses pernapasan, dalam hal ini adalah hidung yang 

dilengkapi dengan rambut hidung dan selaput lendir.  

 Jawaban memiliki landasan teoritis. 

 Diungkapkan dalam kalimat yang menunjukkan jalan pikiran 

yang runut dan bahasa yang baik dan benar 

2 

 Jawaban benar disertai dengan penjelasan yang menunjukkan 

pemahaman konsep terkait organ-organ yang dilibatkan pada 

proses pernapasan, dalam hal ini adalah hidung yang 

dilengkapi dengan rambut hidung dan selaput lendir.  

 Jawaban memiliki landasan teoritis. 

1 



202   |   PTK & INOVASI GURU   

 Diungkapkan dalam kalimat yang menunjukkan jalan pikiran 

yang tidak runut dan bahasa yang baik dan benar 

 Jawaban salah atau tidak ada jawaban 0 
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TENTANG PENULIS 
 

 

 

 

Dr. Drs. Said Hasan, M.Pd lahir di 

Takofi Moti, Kota Ternate Provinsi 

Maluku Utara tanggal 8 Februari 1965, 

merupakan anak keenam dari delapan 

bersaudara, dari Ayahanda H. Hasan 

Umar dan Ibunda Hj. Siti Aminah 

Hasan. Menyelesaikan pendidikan dasar 

dan menengah pada SD Negeri Takofi 

Moti tahun 1978, SMP Negeri 2 Ternate tahun 1982, dan 

SMA Negeri 1 Ternate tahun 1985. Tahun 1989 

menyelesaikan pendidikan sarjana (S-1) Pendidikan Biologi 

IKIP Manado dan menyelesaikan pendidikan Pascasarjana S2 

jurusan Pendidikan Biologi IKIP Malang tahun 1998. Pada 

tahun 2012, telah menyelesaikan pendidikan Pascasarjana S3 

Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang. Karier 

sebagai pengajar SMP dan SMA dimulai tahun 1989 

sekaligus dipercayakan sebagai ketua Yayasan Pendidikan 

Tuanane hingga tahun 2005. Sejak tahun 1990 sampai 

sekarang menjadi tenaga pengajar tetap pada Universitas 

Khairun Ternate. Pada tahun 1990 sampai dengan 1995 

menjadi ketua program studi pendidikan Biologi FKIP 

Universitas Khairun Ternate, dan pada tahun 1999 sampai 

dengan 2005 menjadi pembantu rektor III Universitas 

Khairun Ternate. Selain sebagai tenaga pengajar, pada tahun 
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2002 sampai dengan tahun 2005 menjadi konsultan 

Pendidikan Dasar di Provinsi Maluku Utara kerja sama 

pemerintah Indonesia, UNDP dan Bank Dunia. Pada tahun 

2005 sampai tahun 2009 menjadi pelaksana tugas Kepala 

Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara, 

menjabat wakil Rektor IV Universitas Khairun bidang kerja 

sama perencanaan dan sistem informasi pada tahun 2008, 

kemudian pada tahun 2018 sampai sekarang menjabat 

sebagai direktur pascasarjana. 
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TENTANG PENULIS 
 

 

 

 

Dr. Ade Haerullah, M.Pd lahir 

pada tanggal 20 Januari 1976 di 

Halmahera Selatan. 

Menyelesaikan pendidikan (S1) 

Program Studi Pendidikan Biologi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Khairun 

Ternate pada tahun 1999, 

menyelesaikan pendidikan 

pascasarjana (S2) jurusan Pendidikan Biologi pada tahun 

2003 di Universitas Negeri Malang.  

 Pada tahun 2003 diangkat sebagai dosen tetap di 

Universitas Khairun Ternate, pada tahun 2010 melanjutkan 

studi S3 Pndidikan Pascasarjana jurusan Pendidikan Biologi 

Universitas Negeri Malang dan menyelesaikannya pada bulan 

September 2012. Saat ini bekerja sebagai dosen di program 

studi Pendidikan Biologi, program studi Magister Pendidikan 

Biologi, dan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun 

Ternate. Pengalaman lainya dalam pengembangan karir 

Tahun 2013 sampai sekarang menjadi Konsultan Pendidikan 

di Kementrian Agama Provinsi Maluku Utara, pada tahun 

2017 sampai sekarang aktif sebagai pengajar di Program 

Profesi Guru (PPG) Universitas Khairun, pada tahun 2018 
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sampai sekarang menjabat sebagai wakil dekan II FKIP 

Unkhair, serta aktif sebagai narasumber dalam berbagai 

kegiatan MGMP, seminar pendidikan dan lokakrya 

pembelajaran di Provinsi Maluku Utara. 
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