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Ruang Lingkup Presentasi

1. Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

2.  Karya Tulis Ilmiah (KTI)



PTK

1. Konsep Dasar

2. Prosedur (langkah-langkah) 

Pelaksanaan

3. Penyusunan proposal

4. Penyusunan Laporan



KTI

1.Penulisan

2.Presentasi

3.Etika Ilmiah



Metode Pelatihan

• Presentasi

• Diskusi

• Latihan 

• Ice Breaker



TATA TERTIB

MUTUAL 
RESPECT

(SALING MENGHARGAI)



Outcome (Luaran) PLPG

Guru yang Profesional



PROFESIONALISME

•KOMPETESI

•KOMITMEN

•BUDAYA : SISTIM NILAI, 

SIKAP, KEBIASAAN (HABITS)



KOMITMEN

• Janji: terutama pada diri sendiri

• Integritas

• Sikap pantang menyerah

• Tekad/keteguhan: (tidak setengah-

setengah; tidak panas-panas tahi ayam; 

ndang alang-alang)

Bandingkan: “From this Moment on” by Shania Twain

“Whatever you do, do it with all your heart”



Sistim Nilai

• Apa/siapa yang paling berharga bagi 

Anda?

• Apa/siapa yang menjadi prioritas 

Anda?

Sertifikatkah ?????? Tunjangan PG Indikator

Pengajaran/pendidikan yg lebih bermutu

Reward



Contoh prioritas.....



Motivasi & Inspirasi

Hidup adalah pilihan



Agar berhasil, kita harus berani....



Melihat diri secara positif......



Beranilah menghadapi 
tantangan yang lebih besar ....



Tetaplah optimis  walaupun berada 
pada situasi yg penuh resiko..........



Tapi tetap ... “calculated the risk”...



.... Jangan....



..... being a professional teacher....



Rasa ingin tahu (CURIOSITY) merupakan salah
satu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sifat
tersebut akan mendorong manusia bertanya
untuk mendapatkan pengetahuan: yang dapat
berupa fakta, konsep, prinsip, maupun prosedur
tentang suatu obyek.

Pengetahuan dapat dimiliki berkat
adanya pengalaman atau interaksi
antara manusia dengan lingkungannya.

HAKIKAT PENELITIAN



Secara universal, terdapat tiga jenis

pengetahuan yg selama ini mendasari

kehidupan manusia yaitu:

1) LOGIKA yg dapat membedakan antara

benar dan salah;

2) ETIKA yg dapat membedakan antara baik

dan

buruk; serta

3) ESTETIKA yg dapat membedakan antara

indah

dan jelek.



Salah satu wujud pengetahuan yang dimiliki

manusia adalah pengetahuan ilmiah yang

lazim dikatakan sebagai ILMU. Ilmu adalah

bagian pengetahuan, namun tidak semua

pengetahuan dapat dikatakan ilmu.

Ilmu adalah pengetahuan yang

didasari oleh dua teori kebenaran

yaitu koherensi dan

korespondensi.



Koherensi. Sesuatu pernyataan dikatakan benar jika
pernyataan tersebut konsisten dengan pernyataan
sebelumnya. Koherensi dalam pengetahuan diperoleh
melalui pendekatan logis atau berpikir secara rasional.

Korespondensi. Suatu pernyataan dikatakan benar jika
pernyataan tersebut didasarkan atas fakta atau realita.
Korespondensi pengetahuan diperoleh melalui
pendekatan empirik atau bertolak dari fakta.

Dengan demikian, kebenaran ilmu harus dapat
dideskripsikan secara rasional dan dibuktikan secara
empirik.



Salah satu cara untuk mendapatkan ilmu 

adalah melalui PENELITIAN:

upaya mencari jawaban yang benar atas 

suatu 

masalah berdasarkan logika dan didukung

oleh

fakta empirik; atau

kegiatan yang dilakukan secara sistematis 

melalui proses pengumpulan data, pengolah 

data, serta menarik kesimpulan berdasarkan 

data menggunakan metode dan teknik 

tertentu.



Penelitian sebagai upaya untuk

memperoleh kebenaran harus

didasari oleh proses berpikir ilmiah

yang dituangkan dalam METODE

ILMIAH.

Penelitian yang dilakukan

menggunakan metode ilmiah

mengandung dua unsur penting

yakni:

pengamatan (observation) dan



Metode ilmiah didasari oleh pemikiran bahwa apabila
suatu pernyataan ingin diterima sebagai suatu
kebenaran maka pernyataan tersebut harus dapat
diverifikasi atau diuji kebenarannya secara empirik
(berdasarkan fakta).

Terdapat 4 langkah pokok metode ilmiah yang
akan mendasari langkah-langkah penelitian:

Merumuskan masalah;
Mengajukan hipotesis;
Verifikasi data; dan
Menarik kesimpulan.



5 INDRA LOGIKA

METODE ILMIAH

(Ilmu Pengetahuan)



Penelitian ilmiah berarti kegiatan penelitian

didasarkan pada karakeristik keilmuan yaitu:

1)Rasional: penyelidikan ilmiah adalah

sesuatu yang masuk akal dan terjangkau

oleh penalaran manusia.

2)Empiris: menggunakan cara-cara tertentu

yang dapat diamati orang lain dengan

menggunakan panca indera manusia.

3)Sistematis: menggunakan proses dengan

langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.



3 Tujuan Umum Penelitian1)Tujuan Eksploratif, penelitian dilaksanakan

untuk menemukan sesuatu (ilmu

pengetahuan) yang baru dalam bidang

tertentu.

2)Tujuan Verifikatif, penelitian dilaksanakan

untuk menguji kebenaran dari sesuatu (ilmu

pengetahuan) yang telah ada.

3)Tujuan Pengembangan, penelitian

dilaksanakan untuk mengembangkan

sesuatu (ilmu pengetahuan) yang telah ada.
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Permen No 16 Th 2007

Tentang

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 

Guru

• Kemampuan menulis karya tulis ilmiah bagi 
para guru merupakan salah satu dari 
kompetensi yang dituntut oleh BSNP

• Guru mampu melakukan PTK untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran dan 
keprofesionalan

• Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi 
pembelajaran kepada komunitas profesi

LATAR BELAKANG



PTK

MASALAH

DALAM

PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

YANG INOVATIF DAN

BERKUALITAS

• Memecahkan

masalah

pembelajaran

• Melaksanakan 

penelitian

Peningkatan

kemampuan Guru

• Kepribadian

dan

Keprofesionalan

T

e

r

u

s

m

e

n

e

r

u

s

Asumsi : Pembelajaran berdampak pada hasil belajar



PEMBELAJARAN
PEMBE

LAJAR

IPTEKS

TEORI TEORI

BELAJAR

perlu

Pemutakhiran

pembelajaran

yang mendidik

INOVASI  PEMBELAJARAN

INOVASI &

KREATIVITAS



Komitmen, sistim nilai dan integritas seperti apakah yang dimiliki oleh 

individu seperti ini....?????

BRIDGING



PENGEMBANGAN 
PROFESI GURU

• KARYA ILMIAH (KI)

• PENGEMBANGAN KURIKULUM

• KARYA SENI

• ALAT PERAGA

• TEKNOLOGI TEPAT GUNA



KI 1 : LAPORAN KEGIATAN ILMIAH

• Laporan hasil penelitian

(kuantitatif, kualitatif, PTK 

dll)

• Laporan hasil

pengembangan

• Laporan hasil evaluasi



KI 2: KARYA TULIS ILMIAH

• LAPORAN HASIL 

KEGIATAN ILMIAH

• TULISAN ILMIAH

• BUKU: Buku Pelajaran, 

Modul, Diktat, Terjemahan



KI 3: TULISAN ILMIAH

• MAKALAH/ ARTIKEL: Jurnal

• TULISAN ILMIAH POPULER: 

Koran, Majalah, Buletin

• PRASARAN: Seminar, 

workshop, konfrensi



MENGAPA PTK?

• MENGAJAR SAMBIL 

MENELITI

• UNTUK MENINGKATKAN 

PROSES DAN HASIL 

PEMBELAJARAN

• DLL



PTK       -->  Penelitian 

Tindakan

(Action research)
o Penelitian tindakan merupakan

proses berpikir reflektif secara
kolektif yg dilaksanakan oleh
partisipan dlm situasi sosial
tertentu agar dpt meningkatkan
rasionalitas dan keadilan

o Untuk memecahkan masalah
praktis dan spesifik



o Penelitian tindakan dimaksudkan untuk
mengubah situasi awal pada suatu
kelompok, masyarakat, atau organisasi ke
arah yang lebih baik, misalnya lebih
mandiri, bebas, aktif, dsb.

o Berakar pada teori kritis (critical theory)
yang meyakini bahwa kebenaran bersifat
sementara sehingga perlu melakukan
perubahan melalui tindakan yang
direncanakan



Batasan Penelitian tindakan 

Sebuah proses investigasi terkendali yang

bersiklus dan bersifat reflektif mandiri, yang

memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan-

perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi,

kompetensi, atau situasi.

Siklus aktivitas dalam penelitian tindakan diawali

dengan perencanaan tindakan (planning),

penerapan tindakan (action), observasi dan

evaluasi proses dan hasil tindakan (observation

and evaluation), dan melakukan refleksi

(reflection), dan seterusnya sampai perbaikan atau

peningkatan yang diharapkan tercapai (kriteria

keberhasilan).



Penelitian Tindakan dalam 
Pembelajaran (Pendidikan)

o Sering disebut Classroom Action 
Research (CAR) atau penelitian 
Tindakan Kelas (PTK)

o PTK bertujuan untuk memperbaiki 
atau meningkatkan kualitas 
pembelajaran di kelas (sekolah)



ASAL 

MUASAL
• Awalnya diadvokasi oleh filosof John Dewey (1910) 

• Pendekatan ilmiah terdahulu tidak mampu menyelesaikan
masalah menjadi sebuah inkuiri sosial

• Muncul suatu kebutuhan yang lebih memfokuskan pada masalah
praktek, bukan pada masalah teori.

• Di Amerika Serikat muncul keinginan untuk mewujudkan
kolaborasi demikian untuk mengembangkan profesionalisme
pendidik dan tenaga kependidikan

• Gideonse (1983:iii) mengusulkan restorasi, sehingga penelitian
merupakan investigasi terkendali terhadap berbagai faset
pendidikan dan pembelajaran dengan cara reflektif

• Kurt Lewin memahami hubungan antara teori dan praktek
sebagai aplikasi dari hasil penelitian. 

• Menurut Lewin bahwa kekuatan terletak pada masalah-masalah
sosial spesifik. 

• Kemmis (1982:31) menegaskan bahwa „theory and action might 
develop together from application of the scientific approach’. 



PENGERTIAN TINDAKAN KELAS

HOPKIN (1993 : 1)

* TINDAKAN YG DIAMBIL GURU UNTUK 

MENINGKATKAN DIRINYA ATAU TEMAN 

SEJAWATNYA UNTUK MENGUJI ASUMSI-

ASUMSI TEORI PENDIDIKAN DI DALAM 

PRAKTEK, ATAU 

* MEMPUNYAI MAKNA SEBAGAI EVALUASI DAN

IMPLEMENTASI KESELURUHAN PRIORITAS 

SEKOLAH



LEWIN (1997):

PTK DIBAGI MENJADI TIGA TAHAP 
PROSES SPIRAL TENTANG :

1. PERENCANAAN YANG MELIPUTI 
PENELITIAN PENDAHULUAN 
(RECONNAISSANCE)

2. PENGAMBILAN TINDAKAN

3. PENGAMBILAN DATA TENTANG HASIL 
TINDAKAN YANG DILAKUKAN



CALHOUN (1994)

”PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

ADALAH CARA YANG MENARIK 

UNTUK MENGAJAK, MEMPELAJARI 

HAL-HAL YANG TERJADI DI DALAM 

SEKOLAH DAN MENENTUKAN CARA 

MEMBUAT SUASANA MENJADI 

LEBIH BAIK””



BRIDGING



Bagaimana Tindakan yang bukan pada 

PTK ?

o Tindakan orang lain dilihat ditiru

o Tindakan orang lain direnungkan 

ditiru

o Tindakan orang lain direnungkan 

mengambil prinsip-prinsip Tindakan 

selanjutnya

Bukan PTK



Bagaimana Tindakan pada PTK

Tindakan

Sendiri

Direnungkan

(direfleksi

Mendapatkan 

teori

Mengambil 

prinsip-

prinsip

Implementasi 

Tindakan 

selanjutnya



PERBANDINGAN PTK DENGAN PENELITIAN FORMAL

No Dimensi PTK Penelitian Formal

1. Motivasi Tindakan Kebenaran (truth)

2. Sumber masalah Diagnosis Induktif – Deduktif

3. Tujuan Mengembangkan praktis, di sini

dan sekarang

Memverifikasi dan menemukan teori

yang dapat digeneralisasikan

4. Peneliti yang terlibat Aktor dari dalam (guru di sekolah 

yang bersangkutan)

Pihak lain yang berminat

5. Sampel Kasus spesifik Sample representatif

6. Metodologi Tidak terlalu ketat tetapi penekanan 

pada objektivitas-imparsialitas

Terstandar, termasuk di dalamnya 

objektivitas dan imparsialitas

7. Interpretasi Temuan Untuk memahami pelaksanaan

melalui refleksi dan penyusunan

teori oleh praktisi

Untuk menguraikan, mengabstrakkan 

dan menginfer teori yang dibangun 

ilmuwan

8. Hasil Pebaikan pembelajaran siswa Pengetahuan, prosedur dan materi yang 

teruji



Tujuan Penelitian Tindakan Kelas

• Memperbaiki dan meningkatkan kualitas isi, 

masukan, proses, dan hasil pembelajaran.

• Menumbuh-kembangkan budaya meneliti para 

dosen agar lebih proaktif mencari solusi thd 

permasalahan pembelajaran.

• Menumbuhkan dan meningkatkan produktivitas 

meneliti para  guru, khususnya dalam mencari 

solusi masalah-masalah pembelajaran.

• Meningkatkan kolaborasi antar guru dalam 

memecahkan masalah pembelajaran.



MANFAAT PTK BAGI GURU

1. UNTUK MEMPERBAIKI 

PEMBELAJARAN

2. GURU LEBIH PERCAYA DIRI

3. BERKEMBANG SECARA 

PROFESIONAL

4. BERPERAN AKTIF MENYUMBANGKAN 

PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN 

SENDIRI



• Inkuiri. PTK berangkat dari permasalahan
pembelajaran riil yg sehari-hari dihadapi oleh
pendidik dan peserta didik (practice driven)
dan (action driven). Tujuan PTK adalah untuk
memperbaiki praksis secara langsung, di sini
dan sekarang

• Reflektif. PTK memiliki ciri khusus, yaitu sikap
reflektif yang berkelanjutan.

• Kolaboratif. Upaya perbaikan proses dan hasil
pembelajaran tidak dapat dilakukan sendiri
oleh pendidik, tetapi ia harus berkolaborasi
dengan pendidik lain.

KARAKTERISTIK



KBM              KOMPETENSI SISWA

Baca

Dengar

Lihat

Lihat dan dengar

katakan

Katakan dan lakukan

Modus

Verbal

Visual

Berbuat

10 %

20 %

30 %

50 %

70 %

90 %



Prinsip–Prinsip 

PTK



Prinsip Pertama

Tugas guru yang utama adalah
menyelenggarakan pembelajaran
yang baik dan berkualitas. Untuk
itu, guru memiliki komitmen dalam
mengupayakan perbaikan dan
peningkatan kualitas pembelajaran
secara terus menerus.



Meneliti merupakan bagian integral dari
pembelajaran, jadi tidak menuntut
kekhususan waktu maupun metode
pengumpulan data.

Tahapan-tahapan PTK selaras dengan
pelaksanaan pembelajaran, yaitu : persiapan
(planning), pelaksanaan (observation),
evaluasi (evaluation) dan refleksi
(reflection) dari proses dan hasil
pembelajaran.

Prinsip Kedua



Prinsip Ketiga

Kegiatan meneliti, merupakan bagian integral
dari pembelajaran, yang harus diselenggarakan
dengan tetap bersandar pada alur dan kaidah
ilmiah.

Alur pikir PTK: dimulai dari pendiagnosisan
masalah dan faktor penyebab timbulnya masalah,
pemilihan tindakan yg sesuai dgn permasalahan
dan penyebabnya, merumuskan hipotesis tindakan
yg tepat, penetapan skenario tindakan, penetapan
prosedur pengumpulan data dan analisis data.



Prinsip Keempat

Masalah yang ditangani adalah 
masalah-masalah pembelajaran 
yang riil dan merisaukan 
tanggung jawab profesional dan 
komitmen terhadap memperoleh 
mutu pembelajaran.



Prinsip Kelima

Konsistensi sikap dan kepedulian
dalam memperbaiki dan mening-
katkan kualitas pembelajaran
sangat diperlukan.



Prinsip Keenam

Cakupan permasalahan penelitian 

tindakan tidak seharusnya dibatasi pada

masalah pembelajaran di ruang kelas, 

tetapi dapat diperluas pada tataran di luar

kelas, misalnya : tataran sistem atau 

lembaga.

Perspektif yang lebih luas akan memberi 

sumbangan lebih signifikan terhadap 

upaya peningkatan kualitas pendidikan.



BRIDGING



KEUNGGULAN PTK

1. PRAKTIS DAN LANGSUNG RELEVAN UNTUK 
SITUASI YANG AKTUAL

2. KERANGKA KERJANYA TERATUR

3. BERDASARKAN PADA OBSERVASI YANG NYATA 
DAN OBJEKTIF

4. FLEKSIBEL DAN ADITIF

5. DAPAT DIGUNAKAN UNTUK INOVASI 
PEMBELAJARAN

6. DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENGEMBANGKAN 
KURIKULUM TINGKAT KELAS

7. DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENINGKATKAN 
KEPEKAAN ATAU PROFESIONALISME GURU



KELEMAHAN PTK

1. KURANG TERTIB ILMIAH, KARENA VALIDITAS 
INTERNAL DAN EKSTERNALNYA LEMAH

2. TUJUAN PENELITIANNYA BERSIFAT 
SITUASIONAL

3. SAMPELNYA TERBATAS SEHINGGA KURANG 
REPRESENTATIF DAN KONTROLNYA TERHADAP 
VARIABEL BEBAS SANGAT SEDIKIT



PERAN PENELITI 

1. Peneliti PTK ibarat seorang dokter yang mengobati 
seorang pasien.

2. Dia berhadapan dengan pasien dan menanyakan sakit
yang dirasakannya dan sebab-sebab munculnya 
penyakit itu.

3. Berbekal informasi tentang penyakit dan 
penyebabnya, dia memberi resep obat .

4. Bila belum sembuh, pasien datang lagi ke dokter itu, 
diperiksa penyakit yang tersisa, dan diberi resep obat 
lagi (tapi dengan dosis obat yang mungkin berbeda 
tergantung kadar penyakitnya)



5. Peneliti masuk dalam setting (kelas) dan 

berusaha mengetahui masalah yang dialami 

siswa dan penyebab munculnya masalah 

tersebut.

6. Teknik yang digunakan: tes, pengamatan, 

wawancara, angket, analisis dokumen, dll.

7.     Berdasarkan informasi ttg masalah dan 

penyebabnya, peneliti merencanakan tindakan 

yang akan diambil.

PERAN PENELITI (2)



Karakteristik Penelitian Tindakan (1)

o Memfokuskan pada pemecahan masalah praktis 
dan spesifik melalui pemberian tindakan yang 
direncanakan

o Langkah-langkah penelitian direncanakan dalam 
bentuk siklus atau daur yang banyaknya 
tergantung ketercapaian tujuan penelitian

o Adanya kolaborasi dalam hal perencanaan, 
implementasi, analisis, refleksi, dan pelaporan 
hasil penelitian



o Adanya monitoring yang dimaksudkan untuk 
merekam setiap perubahan akibat 
diberikannya tindakan

o Adanya proses berpikir reflektif terhadap 
implikasi tindakan yang diberikan

o Lebih memperhatikan peningkatan kualitas 
dari tindakan yang diberikan



o Penelitian dilakukan dalam setting natural, 
tanpa ada pengendalian variabel

o Adanya pemberdayaan (empowering),
Kolaborasi (collaborative), dan Emansipasi 
(Emansipation)



Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

PROSEDUR PELAKSAAN
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SIKLUS 

1. Untuk menyembuhkan penyakit pasien, dokter 

memberikan resep obat mungkin lebih dari 

sekali.

2. Untuk memecahkan masalah yang terjadi di 

dalam kelas, peneliti memerlukan lebih dari 

satu siklus, tergantung kadar masalahnya.

3. Setiap siklus terdiri atas 4 langkah pokok: 

planning, acting, observing, dan reflecting.



81

Langkah-Langkah (Siklus) PTK

o Plan, perencanaan penelitian

o Action, tindakan terhadap subjek penelitian

o Observation, pengamatan terhadap 
pemberian tindakan dan implikasinya 
terhadap subjek penelitian

o Reflection, mengkaji kembali hasil 
pengamatan terhadap subjek penelitian



MODEL DASAR PENELITIAN TINDAKAN  

(KURT LEWIN)

Plan

Act

Observe

Reflect



Spiral penelitian tindakan kelas (adaftasi dari Hopkins, 

1993,hlm.48 dalam Tim Pelatih Proyek PGSM, 1999 : 7) 



84

Contoh Desain Penelitian Tindakan

Plan

Act & 
ObserveReflect

Plan (Revised)

Act & 
Observe

Reflect

dst

Siklus I Siklus II



Identifikasi

Masalah 

(Refleksi Awal)

Perumusan

Masalah

Hipotesis

Tindakan

Perencanaan

Tindakan

Pelaksanaan

Tindakan

dan Observasi

Analisis Data

Refleksi

PENELITIAN TINDAKAN KELAS

Indikator Keberhasilan

Belum
Tercapai Tercapai

STOP 

atau

Pemantapan

Tujuan/
Indikator

Keberhasilan.

Kajian

Teori dan

Empiris



BRIDGING



Prosedur Pelaksanaan PTK

Secara operasional, langkah-langkah pokok 

yg umum ditempuh dalam pelaksanaan 

PTK:

1) Penetapan fokus masalah

2) Perencanaan tindakan 

3) Pelaksanaan tindakan perbaikan, 

observasi,  

dan interpretasi

4) Analisis dan refleksi

5) Perencanaan tindak lanjut



(1) Penetapan Fokus 

Masalah
• Merasakan adanya 

masalah

• Identifikasi masalah

• Analisis masalah

• Merumuskan masalah



Contoh 1. Menentukan Masalah

Kurangnya 

keberanian 

untuk berenang 

bagi siswa

Tidak adanya kolam 

renang yang dangkal

Tidak adanya 

latihan renang di 

rumahTidak dimilikinya 

alat peraga 

renang

Tidak adanya 

pemberian motivasi 

dari orang tua

Tidak adanya sarana 

yang disediakan 

sekolah

Tidak adanya dana 

untuk membeli alat 

peraga renang



Contoh 2. Menentukan Masalah

Rendahnya hasil 

belajar 

matematika

Belum dimanfaatkannya 

alat peraga

Metode mengajar 

guru monoton
Tidak di 

manfaatkannya 

media pembelajaran

Tidak adanya 

bimbingan belajar dari 

orang tua

Lingkungan sekolah 

yang tidak mendukung

Tidak adanya biaya 

untuk membeli buku



Contoh 3. Menentukan

Masalah

Rendahnya 

kedisiplinan guru 

hadir masuk 

dinas

Belum diterapkannya 

sistem apel pagi

Sulitnya 

transportasi
Keadaan cuaca yang 

tidak mendukung

Faktor sosial ekonomi 

yang rendah
Belum diberikannya 

pembinaan terprogram

Terganggunya 

kesehatan



1.A. MENETAPKAN FOKUS MASALAH

a)   MEMUNCULKAN MASALAH

Refleksi terhadap kinerja (siswa, guru, bahan, 
kurikulum,IBM, hasil belajar siswa)

b)  MENGIDENTIFIKASI MASALAH

Apa yang terjadi sekarang?

Apakah yang terjadi sekarang mengandung
permasalahan?

Apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasinya?

Saya memilih untuk mengujicobakan gagasan …..



c)   MENGANALISIS MASALAH

* Pilihlah masalah yang paling penting

* Hindari masalah di luar kemampuan

* Pilihlah masalah berskala terbatas

* Tentukan masalah mana yang perlu diprioritaskan?

Penguasaan operasi matematika

Membaca peta buta

Kesalahan konseptual pada buku paket

 Usahakan bekerja kolaboratif



d. MERUMUSKAN MASALAH

Rumusan masalah harus jelas, spesifik, dan       
operasional, mengarah pada jenis data yang perlu  
dikumpulkan

Contoh:

Apakah metode eksperimen pada pembelajaran 
konsep Perubahan Wujud Zat dapat meningkatkan 
daya serap siswa terhadap materi fisika?

Apakah pembelajaran IPA (Biologi) pada konsep 
Perkembangbiakan Tumbuhan menggunakan 

pendekatan STM dapat meningkatkan pemahaman 

konsep, keterampilan proses dan sikap?



Masalah pokok

 Ciri masalah mengandung variabel

 Variabel: sesuatu yang dapat berubah-ubah

 Variabel pada masalah pokok yang diteliti

dikenal dengan variabel terikat (Y)

 Masalah tidak berdiri sendiri selalu

berkonstelasi dengan masalah lain. Masalah

lain tersebut

umumnya mengandung variabel bebas

(X)



CONTOH MASALAH

Masalah Pokok :

1. Rendahnya hasil belajar matematika operasi 
hitung bilangan pecahan….

Variabel Y : Hasil belajar matematika  operasi 
hitung bilangan pecahan …

2. Rendahnya kedisiplinan kehadiran masuk 
sekolah 

Variabel Y : Kedisiplinan kehadiran masuk 
sekolah.
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Contoh Topik Penelitian (1)

o Masalah belajar siswa

o Penggunaan media, alat bantu, 
atau seumber belajar

o Sistem penilaian

o Pengembangan sikap afektif siswa
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Contoh Topik Penelitian (2)

o Pengembangan berpikir matematis, sikap 

guru dan siswa

o Pemanfaatan pengetahuan informal siswa

o Kemampuan pemecahan masalah, 

kelancaran prosedural, dan daya nalar 

siswa

o Komunikasi matematis

o dll



DALAM MEMILIH MASALAH PERHATIKAN !!! 

1. JANGAN MEMILIH MASALAH ANG TIDAK 

DIKUASAI

2. AMBILLAH TOPIK YANG SKALANYA KECIL 

DAN RELATIF TERBATAS

3. PILIH MASALAH YANG DIRASAKAN PALING 

PENTING BAGI ANDA DAN SISWA

4. USAHAKAN DAPAT DIKERJAKAN SECARA 

KOLABORATIF

5. KAITKAN MASALAH PTK DENGAN PRIORITAS 

RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH
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Beberapa Contoh Judul Penelitian (1)

o Meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah dengan metode pengajuan soal

o Implementasi pembelajaran kolaboratif 
untuk meningkatkan kemampuan siswa 
berdikusi

o Implementasi pembelajaran reciprocal 
teaching untuk meningkatkan 
kemandirian belajar siswa
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Beberapa Contoh Judul Penelitian (2)

o Peningkatan kesadaran kesamaan gender 
bagi ibu-ibu rumah tangga melalui diskusi

o Upaya meningkatkan kesadaran 
masyarakat  berlalulintas dengan 
pendekatan persuasif

o dll



BIDANG GARAPAN PTK
Objek PTK harus merupakan sesuatu yang aktif, dapat dikenai aktivitas, 

bukan objek yang sedang diam dan tanpa gerak

• METODE MENGAJAR

• STRATEGI MENGAJAR

• MODEL PEMBELAJARAN

• PROSEDUR EVALUASI

• PERUBAHAN SIKAP DAN NILAI

• MEDIA PEMBELAJARAN

• LINGKUNGAN BELAJAR 

(SETTING)

• MATERI PEMBELAJARAN

• KURIKULUM



BRIDGING



2) Perencanaan Tindakan

• Formulasi hipotesis tindakan

• Persiapan tindakan, antara lain :

- Membuat skenario pembelajaran yg berisikan   

langkah2 kegiatan dlm pembelajaran disamping 

bentuk2 kegiatan yang akan dilakukan.

- Mempersiapkan sarana pembelajaran yg 

mendukung terlaksananya tindakan.

- Mempersiapkan instrumen penelitian

- Melakukan simulasi pelaksanaan tindakan dan

menguji keterlaksanaannya di lapangan.



Lanjutan

2. MENGANALISIS KELAYAKAN HIPOTESIS TINDAKAN

Perlu memperhatikan:

a. Kemampuan dan komitmen guru selaku aktor PTK

b. Kemampuan siswa 

c. Fasilitas dan sarana pendukung

d. Iklim belajar di sekolah/kelas

3. PERSIAPAN TINDAKAN

a. Buat skenario implementasi tindakan

b. Siapkan fasilitas dan sarana pendukung

c. Tentukan cara merekam dan menganalisis data

d. Lakukan simulasi pelaksanaan tindakan



3) Pelaksanaan Tindakan &

Observasi - Interpretasi
a. Pelaksanaan Tindakan

Kegiatan Pelaksanaan tindakan 

perbaikan

merupakan tindakan pokok dalam siklus

penelitian tindakan.

b. Observasi dan Interpretasi

Secara umum, observasi merupakan 

upaya untuk merekam proses yang terjadi 

selama pembelajaran berlangsung.



Lanjutan

C. MELAKSANAKAN TINDAKAN DAN OBSERVASI

1. Pelaksanaan Tindakan

Pada prinsipnya adalah menerapkan apa yang telah direncanakan 

dan disimulasikan dalam situasi yang aktual di kelas

2. Observasi

Observasi dalam PTK adalah merekam segala peristiwa dan 

kegiatan yang terjadi selama tindakan 

Perlu kejelasan: Jenis data, indikator yang relevan, prosedur 

perekaman data, pemanfaatan data dalam analisis dan refleksi

3. Diskusi balikan 

Tidak dipusatkan kepada kekurangan/kesalahan guru/aktor, 

bertolak dari kesan-kesan yang didukung data, dilaksanakan 

tidak terlalu lama setelah observasi dilakukan



4) Analisis dan Refleksi

a. Analisis data

Analisis data dilakukan melalui 3 tahap, 

yaitu : reduksi data, paparan data, dan 

penyimpulan hasil analisis.

Reduksi data adalah proses 

penyederhanaan data yg dilakukan 

melalui seleksi, pengelompokkan, dan 

pengorganisasian data mentah menjadi 

sebuah informasi bermakna.



Refleksi

• Refleksi dimaksudkan sbg upaya untuk 

mengkaji apa yg telah dan belum terjadi, 

apa yang dihasilkan, kenapa hal tersebut 

terjadi demikian, dan apa yg perlu 

dilakukan selanjutnya.



5) Perencanaan Tindak Lanjut

• Bila hasil perbaikan yg diharapkan belum tercapai pada 

siklus 1, maka diperlukan langkah lanjutan pada siklus 2. 

Satu siklus kegiatan merupakan kesatuan dari kegiatan 

perumusan masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan 

tindakan, observasi dan interpretasi, serta analisis dan 

refleksi. 

• Banyaknya siklus tidak dapat ditetapkan, dan karenanya 

perlu dibuatkan semacam kriteria keberhasilan, misal : dgn 

menggunakan prinsip belajar tuntas. Apabila tingkat 

perbaikan yg diharapkan tercapai minimal 75%, maka 

pencapaian itu dapat dikatakan sudah memenuhi kriteria.



Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

PENYUSUNAN PROPOSAL

Oleh: Mangonar Lumbantoruan

PLPG   RAYON 33
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 

MEDAN 

2010



FORMAT PROPOSAL PTK

Halaman Judul 

Halaman Pengesahan 

Kata Pengantar 

Daftar isi 

I.    PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

2. Rumusan masalah

3. Tujuan Penelitian 

4. Manfaat Hasil Penelitian 

II. KAJIAN PUSTAKA DAN RENCANA TINDAKAN

1. Kajian Pustaka 

2. Rencana Tindakan 



III.  METODE PENELITIAN

1. Setting Penelitian 

2. Persiapan Penelitian 

3. Siklus Penelitian

4. Pembuatan Instrumen 

5. Analisis dan Refleksi 

6. JADUAL PENEL

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DAFTAR  PUSTAKA

BIODATA  PENELITI



Judul Penelitian

Judul hendaknya ekspresif, sesuai dan

tepat dengan masalah yang ditulis, dan

menggambarkan keterkaitan antar

variabel penelitian



• Singkat dan spesifik (Usahakan tidak lebih dari 18 kata)

• Gambaran dari apa yang dipermasalahkan 
(peningkatan: hasil belajar, aktivitas)

• Gambaran bentuk tindakan yang akan dilakukan 
(penerapan pendekatan kontekstual)

CONTOH:

1. Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk 
Meningkatkan Kompetensi Siswa Kelas IX dalam Belajar Materi Listrik di 
SMP Negeri 2 Banda Aceh.

2. Upaya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Fisika Dengan Pendekatan 
Keterampilan Proses Berbasis Laboratorium di MTSN 3 Medan

3. Meningkatkan Kompetensi Praktek Ibadah Siswa Mas Al Washliyah 3 
dalam Pembelajaran Fiqh Islam Melalui Metode Demonstrasi

4. Model Investigasi Kelompok dan Penilaian Portofolio untuk Meningkatkan 
Pembelajaran Sastra di Kelas VIII SMP N 1 Indralaya

5. Penerapam Model Inkuiri pada Kegiatan Eksperimen Untuk Meningkatkan 
Keterampilan Proses IPA Siswa Kelas XI

CONTOH PTK PEMENANG HIBAH

daftar PIPS-PPKP-2008.pdf
daftar PIPS-PPKP-2008.pdf


I.  PENDAHULUAN

A Latar Belakang

B. Identifikasi Masalah

C. Pembatasan Masalah

D. Rumusan Masalah

E. Tujuan Penelitian

F. Manfaat Penelitian



1. Menulis kenyataan yang ada (kondisi awal)

2. Menulis harapan yang akan dituju (kondisi

akhir)

3. Menulis masalah : kesenjangan antara

kenyataan dan harapan

4. Menulis cara pemecahan masalah, Perlu

adanya:

a. Identifikasi masalah

b. Pembatasan masalah

I.A. LATAR BELAKANG MASALAH 



Kenyataan yang ada/ kondisi awal

Contoh:

• Kondisi awal yang diteliti (siswa): Hasil 
belajar matematika rendah, diuraikan 
berdasarkan fakta rendahnya itu berapa

• Kondisi awal peneliti (guru): Sebelum 
penelitian dilakukan belum memanfaatkan 
alat peraga, berdasarkan fakta 
menggunakan apa.



Harapan yang dituju/ kondisi akhir

• Apa yang diharapkan setelah penelitian

> Kondisi akhir yang diteliti (siswa): meningkatnya
hasil

belajar siswa ...... 

> Kondisi akhir peneliti (guru): memperbaiki proses

pembelajaran dengan memanfaatkan alat peraga. 

• Agar penyelesaian/pemecahan masalah lebih terfokus
diperlukan:

> Identifikasi masalah

> Pembatasan masalah



I.B. Identifikasi masalah

• Berupa sejumlah pertanyaan

• Banyaknya pertanyaan lebih banyak dari 
banyaknya rumusan masalah

• Kalimat tanya dimulai dari yang komplek 
(holistik) sampai yang spesifik (atomistik)

• Kalimat tanya tersebut tidak harus 
dijawab, sebagai identifikasi masalah

• Kalimat tanya tersebut harus mengacu ke 
masalah pokok (Y)



I.C. Pembatasan Masalah

• Membatasi banyaknya variabel yang diteliti, 

variabel apa saja.

• Membatasi atau menjelaskan variabel terikat, 

misalnya untuk siswa mana, kelas berapa, 

semester kapan, tahun kapan, materi apa dsb.

• Membatasi atau menjelaskan variabel bebas, 

alat peraganya apa, apa yang dilakukan, siapa 

yang melakukan, kapan tindakan itu dilakukan.



I.D. RUMUSAN MASALAH

 Dikembangkan dari identifikasi dan pembatasan

masalah

 Umumnya berbentuk kalimat tanya

 Kalimat tanya yang diajukan mengacu ke masalah

pokok (Y) dan masalah lain yang   diteliti (X)

 Kalimat tanya pada rumusan masalah harus bisa 
dijawab



 Kualitas penelitian sangat dipengaruhi oleh kualitas
jawaban bukan hanya banyaknya rumusan masalah

 Sebagai dasar untuk penentuan teori yg akan
digunakan.

 Sebagai arah dalam menentukan judul penelitian

 Sebagai arah dalam menentukan metode penelitian

 Sebagai arah dalam menentukan jenis penelitian



Contoh Perumusan Masalah

1. Apakah dengan menerapkan model inkuiri terbimbing 
pada kegiatan eksperimen dalam pembelajaran Fisika 
dapat meningkatkan keterampilan proses IPA? 

2. Apakah siswa dapat menguasai materi dengan baik 
setelah mengikuti pembelajaran dengan model inkuiri 
terbimbing pada kegiatan eksperimen?  

3. Apakah pembelajaran Contextual Teaching and Learning 
(CTL) dapat meningkatkan kompetensi siswa kelas IX 
dalam belajar materi listrik di SMP Negeri 2 Bonandolok ?

4. Apakah pendekatan keterampilan proses berbasis 
laboratorium dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 
Biologi di SMN 3 Tarutung?





I.E. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Untuk meningkatkan Y (secara umum) 

Misalnya untuk meningkatkan hasil belajar
Biologi siswa SMP (belum menyebutkan kelas
berapa dan waktunya kapan)

2. Tujuan Khusus :

Untuk meningkatkan Y melalui X ( secara
khusus). 

Misalnya: Untuk meningkatkan hasil belajar Biologi 
siswa kelas VII SMP Negeri 3 Tarutung pada semester 
genap tahun 2010/2011.



• Tujuan harus dinyatakan secara operasional

• Menunjukkan apa yang ingin dicapai melalui 

penelitian tindakan kelas

Contoh:
1. Ingin mengetahui seberapa tinggi hasil penguasaan siswa 

terhadap materi yang dipelajari melalui eksperimen dengan 

model inkuiri terbimbing.  

2. Meningkatkan keterampilan proses IPA dengan cara menerapkan 

model inkuiri terbimbing pada kegiatan eksperimen dalam 

pembelajaran Fisika

3. Meningkatkan kompetensi siswa kelas IX dalam belajar materi 

listrik dengan cara menerapkan pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL)

4. Meningkatkan kualitas pembelajaran fisika di MTsN 3 Medan

dengan cara menerapkan pendekatan keterampilan proses

berbasis laboratorium



I.F. Manfaat Penelitian

• Uraikan manfaat yang dapat diperoleh

dengan menerapkan penelitian tindakan

kelas ini.

• Manfaat harus menggambarkan apa yang 

dapat diperoleh bagi siswa, guru, dan

sekolah, bila penelitian ini telah selesai

dilakukan.



II. KAJIAN TEORI (TINJAUAN 

PUSTAKA)
1. Bagian ini mengemukakan deskripsi landasan teori dan

konsep-konsep kunci yang relevan dengan masalah yang 
dikaji

2. Prosedurnya adalah: 

a) pilih sumber-sumber teori yang relevan, 

b) deskripsikan masing-masing teori terpilih, 

c) melakukan analisis kritis terhadap masing-masing teori, 

d) melakukan analisis komparatif berdasarkan hasil analisis

kritis, 

e) kembangkan konstruk: memilih salah satu teori atau

membuat sintesis dari berbagai teori.



• Kemukakan teori, temuan dan bahan penelitian lain 
yang mendukung pilihan tindakan untuk mengatasi 
permasalahan

• Usahakan untuk mempertimbangkan kemutakhiran 
dan relevansi bahan pustaka.

• Pada akhir kajian pustaka dapat dirumuskan 
“hipotesis tindakan”.

• Rumusan hipotesis hendaknya menyatakan 
intervensi yang akan dilaksanakan dan hasil yang 
akan diperoleh

Petunjuk Praktis



Contoh kutipan
Lie (2004: 12) mengemukakan bahwa Cooperative Learning adalah

sistem pengajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik

untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang

terstruktur dengan guru bertindak sebagai fasilitator .

Menurut Sardiman (2001: 99) aktivitas Belajar adalah

aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Pada kegiatan

belajar kedua aktivitas itu harus selalu berkaitan

Sanjaya ( 2006: 262 ) mengatakan konstruktivisme adalah proses

membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif

siswa berdasarkan pengalaman.



HIPOTESIS TINDAKAN

1. Hipotesis tindakan berupa pernyataan
bahwa solusi yang ditawarkan benar-
benar dapat menyelesaikan masalah.

2. Hipotesis tindakan didahului dengan
rasional atau kerangka berpikir, yaitu
uraian logis yang menjelaskan bahwa
solusi yang ditawarkan memang benar-
benar dapat menyelesaikan masalah.



Contoh hipotesis tindakan
1. Pemberian tugas terstruktur dapat meningkatkan 

keterampilan menulis Bahasa Inggris Siswa SMP “SS” 

2. Penerapan metode eksperimen kimia berbasis 
lingkungan dapat meningkatkan keterampilan proses 
sains siswa kelas IX SMP N Teluk Dalam

3. Penerapan pembelajaran model PBL dapat 
meningkatkan kreativitas siswa

4. Penerapan pembelajaran model PBL dapat 
meningkatkan kemampuan memecahan masalah pada 
mata pelajaran Biologi 

5. Model Pembelajaran Kooperatif tipe GI (Group 
Investigation) dapat meningkatkan hasil belajar fisika
siswa pada materi pokok optika geometri?



Pulau Tello Kab. Nias Selatan

BRIDGING



III.  METODE PENELITIAN

• Subjek Penelitian 

• Setting Penelitian 

• Langkah-langkah Penelitian

• a) Perencanaan

• b) Pelaksanaan Tindakan

• c) Observasi/evaluasi

• d) Refleksi  

• Data dan Teknik Pengambilan Data 

• Teknik Analisis Data 

• Indikator Kinerja 



Subjek Penelitian : menguraikan subjek 

penelitian yang meliputi unsur-unsur sbb:

1. Nama kelas

2. Jumlah siswa dalam kelas itu

3. Kondisi psikologis dan sosiologis siswa

4. Kedudukan peneliti dalam PTK



Setting penelitian menjelaskan tempat dan
waktu penelitian.

1. Tempat penelitian berisi (1)alamat 
lengkap sekolah, (2) deskripsi geografis 
sekolah dan lingkungannya, dan (3) 
deskripsi reputasi sekolah

2. Waktu penelitian berisi uraian kegiatan 
penelitian dan perkiraan waktu 
pelaksanaannya (dalam bentuk matriks)



PROSEDUR 

PENELITIAN

Bagian ini berisi deskripsi tentang 
langkah-langkah penelitian yang 
meliputi:

> Perencanaan tindakan

> Pelaksanaan tindakan

> Pengamatan hasil tindakan

> Refleksi



Perencanaan

– Semua anggota tim (jika kelompok) berdiskusi tentang 

masalah yang dihadapi guru dalam proses 

pembelajaran, serta upaya apa yang perlu dilakukan 

guru dalam mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya 

bagaimana upaya perbaikan yang akan dilakukan

– Menyusun rancangan tindakan yang menjelaskan 

tentang apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa, 

bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan

– Peneliti menentukan fokus peristiwa yg perlu mendapat 

perhatian khusus untuk diamati, membuat instrumen 

(RPP, media, Lembar Observasi, dll) sesuai tindakan 

yang akan dilakukan, membuat secara rinci rancangan 

tindakan, menentukan cara untuk menguji hipotesis



PRINSIP PERENCANAAN

• S = Specific, khusus, tertentu

• M = Managable, dapat dilaksanakan

• A = Acceptable, dapat diterima

• R = Realistic, terdukung sumber daya

• T = Time-bound, ada batasan waktu



Pelaksanaan Tindakan

– Implementasi dari semua rencana yang telah 

dibuat

– Menjelaskan langkah demi langkah kegiatan 

yang akan dilaksanakan

– Kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh guru

– Kegiatan yang diharapkan dilakukan oleh siswa



Evaluasi dan Observasi

– Tentukan kapan pengamatan dilaksanakan, 

– Instrumen yang digunakan

– siapa pelakunya, 

– tentukan sumber data, 

– teknik pengumpulan data, 

– dan analisis data



Refleksi

– Mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah

dilakukan, berdasarkan data dilakukan evaluasi guna

menyempurnakan tindakan berikutnya

– Mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil

pengamatan, bandingkan dengan rencana dan indikator

– Menentukan sejauh mana pengembangan strategi yang 

telah dikembangkan telah berhasil memecahkan masalah. 

Apabila belum (sepenuhnya) berhasil, faktor apa yang , 

faktor apa saja yg menjadi penyebab kekurangberhasilan 

tersebut .

– Menentukan apakah perlu atau tidak siklus berikutnya.



Contoh hasil  refleksi:

• Siswa tampak lebih senang dan tenang saat 
belajar

• Guru merasa strategi pembelajaran ..... lebih 
mudah dan praktis

• Siswa tampak lebih aktif dan kreatif

• Siswa tampak suka dan dapat bekerjasama

• Siswa lebih memperhatikan proses pembelajaran

• Nilai tes lebih memuaskan secara individual 
maupun secara kelompok

• Dll.

Refleksi dilakukan dengan membandingkan
hasil pengamatan dengan kriteria
keberhasilan yang telah ditetapkan pada
tahap perencanaan.



Sumber data PTK

• Ssiswa : Seluruh siswa atau Sampel sisiwa tertentu

• Suasana kelas

• Ruang kelas yang bersangkutan

• Guru

• Orangtua siswa

Data dan Teknik Pengumpulan 

Data

Teknik/Cara Pengumpulan data bisa berupa: 

 Tes

 Non Tes

* pengamatan, 

* wawancara, 

* analisis dokumen, 

* focus group discussion,

* dll



Analisis data dapat dilakukan dengan prosedur/teknik:

1) Saturasi, apakah tidak ditemukan lagi data tambahan. 

2) Triangulasi, mempertentangkan persepsi seseorang 
pelaku dalam situasi tertentu dengan aktor-aktor lain 
dalam situasi itu, jadi data atau informasi yang telah 
diperoleh divalidasi dengan melakukan cek, recek, dan 
cek silang  kepada pihak terkait untuk memperoleh 
kesimpulan yang objektif.

3) Uji statistik (jika perlu)



Interpretasi data berarti mengartikan hasil 

penelitian berdasarkan pemahaman yang dimiliki 

peneliti. Hal ini dilakukan dengan acuan teori, 

dibandingkan dengan pengalaman, praktik, atau 

penilaian dan pendapat guru. 

Hipotesis tindakan yang telah divalidasi pada saat 

analisis data dicocokkan dengan mengacu pada 

kriteria, norma, dan nilai yang telah diterima oleh 

guru dan siswa yang dikenai tindakan



Indikator keberhasilan

• Indikator  yang menjadi acuan keberhasilan dalam 

setiap tindakan, berupa gradasi seperti : 

> 80-100 : sangat berhasil, 

> 60-79   : berhasil, 

> 40-59   : cukup berhasil, 

> 20- 39  : kurang berhasil, 

> 0-19     : tidak berhasil. 

• Kalau kemampuan kognitif yang diukur angka 

Kriteria Ketuntasan Minimal bisa dijadikan sebagai 

acuan.





Daftar Pustaka

o Daftar pustaka ditulis untuk memberi 

informasi sehingga pembaca dengan 

mudah menemukan sumber yang 

disebutkan

o Daftar pustaka disusun menurut 

aturan tertentu
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KELEMAHAN DALAM MENYUSUN 
USULAN PTK



Latar Belakang dan Rumusan 
Masalah

Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional

Tidak menyertakan data pendukung

Tidak diambil dari permasalahan nyata di kelas

Potensi untuk perbaikan pembelajaran belum tampak

Masalah terlalu luas (Rumusan tidak fokus)

Tidak menggambarkan alasan pemilihan alternatif

pemecahan

Analisis Permasalah Tidak Tajam

Rumusan masalah tidak mencerminkan adanya tindakan dan  

gambaran perubahan prilaku 



Tujuan dan Manfaat

Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional

Rumusan tujuan tidak mengarah pada penyelesaian permasalahan 

atau pada peningkatan/perbaikan kualitas pembelajaran

Rumusan tujuan tidak jelas/fokus

Tidak menggambarkan manfaat penelitian bagi mahasiswa, 

dosen dan program studi atau sekolah 

Tujuan dan Manfaat Tidak Jelas



Kajian Pustaka

Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional

Tidak relevan dengan permasalahan

Tidak relevan dengan alternatif pemecahan masalah

Tidak mengungkap hasil-hasil penelitian yang relevan

Kajian Pustaka Terlalu Dangkal



Metode Penelitian

Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional

Penelitian Untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Pada penelitian tindakan belum ada gambaran tindakan yang 

direncanakan.

Pemahaman terhadap PTK masih rendah (masih rancunya 

pengertian siklus dan tindakan)

Masih belum bisa membedakan antara penelitian pengembangan 

dan penelitian eksperimen (pengembangan yang dieksperimenkan), 

serta antara penelitian pengembangan dan penelitian tindakan 

(pengembangan yang di-action-kan)



Prosedur Penelitian

Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional

Rancangan rancu dengan penelitian lain, seperti adanya sampling 

dalam penentuan subjek, adanya kelompok kontrol

Penelitian Tindakan Kelas

Satu pertemuan dianggap satu siklus

Pemahaman PTK Masih Lemah

Pemahaman terhadap siklus masih rendah (Siklus tidak jelas atau 

tidak lengkap komponennya)

Hubungan peran kolaboratif tak terinci dengan jelas



Pengumpulan dan Analisis Data

Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional

Instrumen yang akan digunakan tidak sesuai dengan data yang 

diinginkan, misal untuk mengukur keterampilan kerja ilmiah 

digunakan tes tulis.

Pada PTK analisis data terlalu mengandalkan pendekatan 

kuantitatif (Pokoknya statistik)

Terlalu difokuskan pada hasil belajar (masalah proses belum 

menjadi prioritas)



Lain-lain

Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional

Biaya penelitian terlalu banyak pada transport dan honor (tidak 

sesuai dengan rambu-rambu)

Pengesahan/persetujuan dari lembaga mitra tidak ada

Ketidaksesuaian jadwal penelitian dengan kalender akademik atau 

sekolah mitra

Jumlah proposal yang disampaikan melebihi jumlah yg ditentukan

Pada tahun 2005 diamnesti



Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
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Laporan PTK ditulis secara sistematis berdasarkan 

PTK  yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri. 

Laporan PTK ditulis karena merupakan dokumen yang 

dapat dijadikan acuan, serta dapat diketahui oleh umum, 

terutama oleh para guru yang barangkali mengalami 

masalah yang sama dengan yang dilaporkan.

Sistematika laporan PTK pada umumnya tidak jauh 

berbeda dari laporan penelitian formal. Sesuai dengan 

format Laporan PTK yang terdapat dalam Panduan 

Direktorat Jenderal Pendidikan, maka Sistematika Laporan 

PTK dibuat sebagai berikut.

Laporan Hasil PTK



SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

(CLASSROOM ACTION RESEARCH)

Lembar Judul Penelitian 

Lembar Indentitas dan Pengesahan

Abstrak

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar 

Daftar Lampiran 

I. Pendahuluan 

II. Kajian Pustaka 

III. Pelaksanaan Penelitian 

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

V. Simpulan dan Saran 

Daftar Pustaka 

Lampiran:

Instrumen penelitian 

Personalia tenaga peneliti

Riwayat hidup masing-masing personalia penelitian 



Halaman Judul

1) Judul PTK

2) Logo lembaga/sekolah (bila diperlukan)

3) Nama peneliti

4) Lembaga tempat peneliti bekerja

5) Tahun penyusunan laporan

6) Lain-lain yang dianggap perlu (sumber 

dana, nomor laporan dll)



Halaman Pengesahan

• Berisi pengesahan oleh atasan

• Hal-hal yang dimuat:

> Judul PTK, bidang ilmu dan kategori 

penelitian

>  Identitas peneliti

> Lokasi penelitian

> Biaya penelitian, dan

> Sumber dana penelitian



ABSTRAK

• Uraian singkat tetapi lengkap (300-500 kata)

• Memuat :

> Judul penelitian

> Identitas penulis dan lembaga asal penulis

> Permasalahan 

> Tujuan, prosedur pelaksanaan, 

> Hasil temuan/penelitian

> Kata kunci (khusus untuk artikel)

• Ditulis dalam Bahasa Inggris dan atau Bahasa 
Indonesia.  



Kata Pengantar

Lazimnya berisi gambaran isi laporan 

secara garis besar, ucapan terimakasih 

(kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

teman sejawat dan siapa saja yang terlibat 

dalam penelitian mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan hingga penulisan laporan



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil 

1. Siklus I 

a. Tindakan (KBM) siklus I

b. Hasil observasi aktivitas siswa

c. Hasil observasi pengelolaan pembelajaran

d. Hasil tes penguasaan materi

e. Refleksi siklus I

f.  Rekomendasi siklus I

2. Siklus II

Dst. 

B.  Pembahasan  

1. Deskripsi Tindakan

2. Deskripsi Aktivitas siswa 

3. Deskripsi Pengelolaan Pembelajaran 

4. Deskripsi Penguasaan Materi



BAB I – BAB III

• Pada prinsipnya sama seperti Bab I – Bab 

III pada proposal penelitian.

• Yang lazim berbeda dari proposal adalah 

perbaikan atau tambahan



o Deskripsi implementasi rencana tindakan

o Deskripsi hasil atau implikasi tindakan

o Penyajian data

o Proses Analisis permasalahan didasarkan pada 
data dan/atau serta telaah pustaka untuk 
menghasilkan alternatif pemecahan masalah atau 
gagasan kreatif.

o Analisis (kualitatif) keberhasilan dan kegagalan 
dari keseluruhan proses. 
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BAB IV. HASIL DAN 

PEMBAHASAN



- Hasil penelitian ditulis lengkap sesuai dengan data 
pengamatan.

- Tabel, diagram, dan grafik sangat baik digunakan untuk
menyajikan data.

- Kalau ada, karangan dan gambar hasil karya siswa serta
foto kegiatan/proyek yang dilakukan siswa sebaiknya
dicantumkan sebagai hasil penelitian.

- Kemukakan hasil dari keseluruhan siklus ke dalam 
ringkasan untuk bahan dasar analisis dan pembahasan. 

Penyajian Hasil Penelitian



CONTOH PEMAPARAN HASIL PENGAMATAN

Jam 08.00 WIB pelaksanaan tugas 

pengalian data dimulai, semua siswa 

langsung keluar kelas. Pada saat 

pengalian data di lapangan dilaksanakan,

waktunya hampir bersamaan dengan

waktu pergantian jam belajar. Beberapa 

siswa langsung bertanya kepada siswa

kelas lain yang sedang mengobrol di 

halaman sekolah untuk dijadikan 

responden …



Contoh Penyajian Hasil 

Wawancara

Mahesa mengungkapkan: “Saya suka dengan strategi 

belajar kemarin, karena dengan dengan adanya strategi 

tersebut kita bisa langsung terjun ke lapangan dan kita 

langsung dapat mengolah data. Dengan adanya tugas 

tersebut kita bisa memperoleh penjelasan dari teman 

kelompok, kalau kita merasa belum begitu paham. Dan kita 

juga bisa mempunyai rasa tanggung jawab terhadap teman 

kelompok jika mereka merasa kurang paham!”.



- Pembahasan menyajikan uraian tiap siklus
sesuai data lengkap akibat tindakan yang telah
dilakukan.

- Tunjukkan adanya perbedaan antara tindakan
pembelajaran yang telah dilakukan secara
inovatif dengan pembelajaran biasa tanpa
inovasi atau pembelajaran yang sering
dilakukan selama ini.

- Pada refleksi diakhir setiap siklus berisi
penjelasan tentang aspek keberhasilan (dapat
melalui grafik atau diagram atau lainnya) dan
kelemahan-kelamahan yang terjadi selama
tindakan pembelajaran berlangsung.

Pembahasan Hasil Penelitian



- Kemukakan adanya perubahan/kemajuan/
perbaikan yang terjadi pada diri siswa, 
lingkungan kelas, guru, motivasi belajar/ 
aktivitas belajar, dan hasil belajar.  

- Pembahasan dalam bab ini disajikan 
dalam bentuk siklus-siklus, sesuai dengan 
jumlah siklus yang telah dijalankan



Kesimpulan dan Saran

– Menyimpulkan adalah mengikhtisarkan atau 

memberi pendapat berdasarkan apa-apa yang 

diuraikan sebelumnya. Sejalan dengan itu, 

kesimpulan atau simpulan adalah kesudahan 

pendapat atau pendapat terakhir yang dibuat 

berdasarkan uraian sebelumnya.

– Dalam kaitan dengan PTK, kesimpulan harus 

disusun secara singkat, padat, dan jelas; sesuai 

dengan uraian, dan mengacu kepada pertanyaan 

penelitian/tujuan perbaikan. Di samping itu, 

kesimpulan harus disusun secara sistematis 

sesuai dengan urutan pertanyaan 

penelitian/tujuan perbaikan.



- Penyusunan kesimpulan dilakukan melalui langkah-langkah:

1) memeriksa dan memahami pertanyaan penelitian/tujuan

perbaikan,

2) mencermati, menganalisis, dan mensintesis deskripsi temuan,

3) tulis kesimpulan untuk setiap pertanyaan penelitian/tujuan

perbaikan,

4) urutkan setiap butir kesimpulan sesuai urutan pertanyaan

penelitian/tujuan perbaikan, serta

5) periksa kesesuaian antara pertanyaan penelitian/tujuan

perbaikan dengan deskripsi temuan, dan kesimpulan.



1. Saran bermakna sebagai: pendapat (usul, anjuran,

cita-cita) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan.

Dalam kaitan dengan PTK, saran merupakan pemikiran

yang diajukan oleh guru peneliti untuk menindaklanjuti

hasil penelitiannya.

2. Pembuatan saran dilakukan melalui langkah-langkah:

a) mencermati kesimpulan hasil PTK,

b) mengkaji aspek-aspek dari kesimpulan tersebut

yang perlu ditindaklanjuti, baik oleh guru peneliti,

guru lain, maupun sekolah,

c) menetapkan kepada siapa saran tersebut akan

ditujukan



3. Saran tindak lanjut hasil PTK harus memenuhi rambu-

rambu:

a) bersumber atau sesuai dengan kesimpulan,

b) bersifat kongkret, operasional, dan penting,

sehingga menarik untuk dilaksanakan oleh guru,

c) jelas sasarannya, apakah ditujukan kepada guru

atau sekolah, atau barangkali instansi lain, serta

d) dapat meliputi hal-hal yang berkaitan dengan

metodologi penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

• Daftar pustaka ditulis secara konsisten mengikuti urutan 
abjad dan mengikuti aturan tertentu

• Contoh:
Anonim., 2005. Pedoman Penyusunan Usulan dan Laporan   

Penelitian Tindakan Kelas Tahun Anggaran 2006. Jakarta: 
Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan 
Ketenagaan Perguruan Tinggi. 

Duffy, D.G., Show, S.A., and Goldsby, K.A., 1995. More Chemistry 
in a Soda Bottle, A Conversation of Mass Activity., Journal of 
Chemical Education, 72 (8), 734 – 736.

Vossen, H., 1986. Kompendium Didaktik IPA, Bandung:CV. 
Remaja Karya



Buku

• Nama pengarang

• (Tahun terbit)

• Judul Buku (cetak miring)

• Edisi Buku

• Kota Penerbit:

• Nama Penerbit

• Wiersma, W.(1995). Research Methods in 

Education: An Introduction.Boston: Allyn and 

Bacon



Artikel/Bab dalam suatu buku

• Nama pengarang

• (Tahun terbit)

• Judul Artikel 

• In/Dalam

• Nama Editor (Ed.)

• Judul Buku (cetak miring)

• Edisi

• Nama Penerbit:

• Kota Penerbit,

• halaman 

• Schoenfeld, A.H.,(1993). On Mathematics as Sense Making: An 
Informal Attack on the Unfortunate Divorce of Formal and Informal 
Mathematics. In J.F. Voss., D.N. Perkins & J.W. Segel (Eds.). 
Informal Reasoning and Education. Hillsdale. NJ: Erlbaum, pp. 311-
344



Artikel dari Jurnal

• Nama pengarang

• (Tahun)

• Judul Artikel 

• Nama Jurnal (cetak miring)

• Volume Jurnal

• halaman 

• Mikusa, M.G. & Lewellen, H., (1999). Now Here 

is That, Authority on Mathematics Reforma, The 

Mathematics Teacher, 92: 158-163



Majalah

• Nama pengarang

• (Tahun)

• Judul Artikel 

• Nama Majalah (cetak miring)

• Volume Terbitan

• Nomor Terbitan

• halaman 

• Ross, D., (2001). The Math Wars, Navigator, Vol 
4, Number 5, pp. 20-25



Internet

• Nama pengarang

• (Tahun)

• Judul (cetak miring)

• Alamat website

• Tanggal Akses

• Wu, H., (2002). Basic Skill versus Conceptual 
Understanding: A Bogus Dichotomy in 
Mathematics Education. Tersedia pada 
http://www.aft.org/publications. Diakses pada 
tanggal 11 Februari 2007



LAMPIRAN

Isi Lampiran umumnya:

• Instrumen Observasi dan Evaluasi

• Rancangan Pembelajaran (Silabus dan RPP)

• Curriculum Vitae Semua Tim Peneliti (jika 

kelompok)

• Lain-lain yang dianggap perlu.



Beberapa Kesalahan yang Sering 

Terjadi
Latar Belakang dan Rumusan Masalah
Tidak diambil dari permasalahan nyata di kelas

Tidak menyertakan data pendukung

Potensi untuk perbaikan pembelajaran belum 

tampak

Masalah terlalu luas (Rumusan tidak fokus)

Tidak menggambarkan alasan pemilihan 

alternatif pemecahan

Rumusan masalah tidak mencerminkan adanya

tindakan dan gambaran perubahan prilaku

Pendahuluan terlalu panjang dan tidak memuat
masalah yang hendak dibahas



Tujuan dan Manfaat

Rumusan tujuan tidak jelas/fokus

Rumusan tujuan tidak mengarah pada 

penyelesaian permasalahan atau pada 

peningkatan/perbaikan kualitas 

pembelajaran

Tidak menggambarkan manfaat penelitian 

bagi siswa, guru dan/atau sekolah 



Kajian Pustaka

Tidak relevan dengan permasalahan

Tidak relevan dgn alternatif pemecahan 

masalah

Tidak mengungkap hasil-hasil penelitian 

yang relevan

Kajian pustaka hanya merupakan kompilasi 
berbagai kutipan

Menggunakan kalimat yang sangat kompleks

Menggunakan bahasa yang “berbunga-bunga”

Salah dalam mengutip pendapat orang lain



Metode Penelitian

Pemahaman terhadap PTK masih rendah 

(masih rancunya pengertian siklus dan 

tindakan,

Belum ada/jelas gambaran tindakan yang 

direncanakan.



Prosedur Penelitian

Pemahaman terhadap siklus masih rendah 

(Siklus tidak jelas atau tidak lengkap 

komponennya)

Satu pertemuan dianggap satu siklus

Rancangan rancu dengan penelitian lain, 

seperti adanya sampling dalam penentuan 

subjek, adanya kelompok kontrol

Hubungan dan peran kolaboratif tak terinci 

dengan jelas



Pengumpulan dan Analisis Data

Terlalu difokuskan pada hasil belajar 

(masalah proses belum menjadi prioritas)

Analisis data terlalu mengandalkan 

pendekatan kuantitatif (statistik)

Instrumen yang  digunakan tidak sesuai 

dengan data yang diinginkan, misal untuk 

mengukur keterampilan kerja ilmiah 

digunakan tes tulis.



Daftar Pustaka

Penulisan ”Daftar Pustaka” yang kurang 
tepat 

Tidak menuliskan referensi yg diacu

Menuliskan referensi yang tidak 
digunakan dalam tulisan



Gunung Sitoli Kab. Nias
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Apa itu karya ilmiah

Karya ilmiah (scientific paper) adalah 

laporan tertulis dan dipublikasi yang 

memaparkan hasil penelitian atau 

pengkajian yang telah dilakukan oleh 

seseorang atau sebuah tim dengan 

memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang 

dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat 

keilmuan. 



Jenis Karya Ilmiah

Terdapat berbagai jenis karangan ilmiah, antara 

lain :

– laporan penelitian

– makalah seminar atau simposium

– artikel jurnal 

>  Pada dasarnya  semua itu merupakan produk dari 

kegiatan ilmiah 

>  Data, simpulan dan informasi lain yang terkandung 

dalam KI tersebut dijadikan acuan (referensi) oleh  

ilmuwan lain dalam penelitian atau pengkajian 

selanjutnya.



Macam KTI

1. Hasil penelitian, pengkajian, survey, dan atau evaluasi 
di bidang pendidikan

2. Karya tulis atau makalah yang berisi tinjauan atau 
ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri  dalam bidang 
pendidikan

3. Tulisan ilmiah populer  di bidang pendidikan dan 
kebudayaan yang disebarluaskan melalui media massa

4. Prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah 
yang disampaikan dalam kegiatan ilmiah

5. Buku pelajaran atau modul, Diktat pelajaran, Karya 
terjemahan buku/karya ilmiah 



KTI berbeda-beda tapi..

• Mempermasalahkan pengetahuan 

keilmuan

• kebenarannya = kebenaran ilmiah

• Isinya  mencerminkan penerapan 

metode ilmiah

• tampilan fisik sesuai dengan tata 

cara penulisan KI



Gaya Tulisan dan Pembaca 

• Periksa :
• Hindari anekdot dan kisah

• Laporan fakta-fakta, bukan kesimpulan yang 

tidak didukung fakta

• Tidak ada kesalahan ejaan

• Penggunaan tata bahasa Indonesia yg tepat

• Tata teknis penulisan sesuai petunjuks

• Siapa pembaca kita?
• Menulislah untuk pembaca yang kita targetkan



Struktur Tulisan Ilmiah  

• Abstrak

• Pendahuluan 

• Isi Tulisan 

• Hasil 

• Pembahasan dan kesimpulan

• Referensi

• Gambar dan Tabel



Abstrak

• Intisari tulisan (200-300 kata) terdiri dari
• Masalah yang akan dipecahkan

• Tujuan Penelitian

• Metode 

• Hasil  

• Kesimpulan 

Kesalahan Umum 

> Terlalu panjang  memuat latar belakangnya atau metode 

yang digunakan 

>  Memuat gambar atau tabel

>  Memuat Referensi  atau buku

>  Kesalahan teknis penulisan, tanda baca & singkatan



Pendahuluan
• Dukungan Informasi: hasil-hasil penelitian 

sebelumnya

• Latar belakang  yang fokus: Identifikasi Masalah

• Rumusan Masalah  (selling point)

• Berkisar dari 300 - 500 kata

Kesalahan Umum 

> Terlalu panjang atau terlalu sedikit informasi 

> Tidak jelas tujuan pen ulisan

> Struktur Tulisan yang kacau balau 

> Anekdot atau pengalaman pribadi



Metode dan Materi Tulisan

• Menyiapkan tata cara sebagaimana 

melakukan penelitian tindakan kelas
– Subjects

– Setting dan Fokus

– Deskripsi tindakan

– Deskripsi dari lapangan (observasi dan refleksi)

– Cara pengumpulan data 

– Teknik  analisa data 

Kesalahan Umum

Terlalu sedikir informasi 

Informasi diambil dari pendahuluan

Bertele-tele

Hasil atau sumber laporan yang salah



Hasil 

• Penyajian hasil tindakan secara obyektif 
– Simpulan data

• Tidak ada pembahasan

Kesalahan Umum

 Data mentah

 Pengulangan-pengulangan

 Diskusi dan interprestasi data

 Tida ada penyajian data kualitatif dan kuantitatif 

 Melaporkan metode dan bahan tindakan



Pembahasan
• Interpretasi hasil 

– Apakah penelitian dikonformasi pada hypotesis?

– Jika tidak ada hypotesis apa inbterpretasi yg dapat 

dibuat?

– Apakah hasil tindakan dapat memecahkan masalah?

– Implikasi hasil tindalan dalam memperbaiki 

pembelajaran 

– Saran untuk diteruskan peneliti berikutnya?

• Kaitkan dengan hasil-hasil riset 

sebelumnya



Referensi

• Periksa cara penulisan referensi sesuai 

tuntutan publikasi

• Referensi yang dipakai: Artikel dari jurnal,  

abstrak, buku-buku 

• Referensi yg tidak boleh dipakai : Yg bukan 

hasil riset, buku teks, diktat, pendapat 

pribadi 



•

Ketentuan teknis berkaitan dengan penampilan laporan 

agar mudah dibaca. 

Mencakup: sistem penomoran, cara mengutip, serta huruf, 

spasi, dan margin. Sistem penomoran dapat menggunakan 

sistem digit atau campuran angka dan huruf, asal digunakan 

secara konsisten. 

Cara mengutip mengikuti aturan American Psychology 

Association (APA); 

Gunakan huruf  Times New Roman atau Arial dengan font 

size 12, spasi 1,5; serta margin 4 cm dari pinggir kiri dan 

atas, dan 3 cm dari pinggir kanan dan bawah.



Laporan PTK dapat didiseminasikan 

melalui berbagai pertemuan tatap muka 

seperti seminar, rapat kerja, kelompok 

kerja guru (MGMP dan PKG); 

dan/atau 

dipublikasikan  melalui berbagai media 

seperti majalah, jurnal atau buletin, 

website (jurnal elektronik).



Mempresentasikan Karya 

Ilmiah

• Mempresentasikan karya ilmiah

merupakan tahapan penting dari suatu

karya tulis terutama jika hendak dinilai

kelayakan dan kepatutannya.

• Tidak jarang terjadi, KI berkualitas

akhirnya dinilai rendah karena

presentasinya buruk.



Hal-hal Pokok  dalam 

mempresentasikan KI

Ketika memberi presentasi, perhatikan:

1. Pendengar (audience)

2. Durasi presentasi,

3. Sifat forum  (formal, informal).

Secara faktual yang paling berat 

adalah menyampaikan presentasi di 

depan audience dengan latar 

belakang berbeda-beda



• Jadi, pelajari karakteristik target 

pendengar (audience) dan jumlahnya 

serta sifat forum

Penguji sidang skripsi/thesisdesertasi. Pendengar

adalah orang dengan pengetahuan teknis cukup tinggi,

jadi jangan terlalu berkesan menggurui dan bertele-tele.

Seminar umum. Biasanya jumlahnya banyak dengan

latar belakang berbeda-beda. Umumnya mereka ingin

belajar dari Anda. Pikirkan nilai tambah apa yang dapat

mereka peroleh setelah mendengarkan presentasi

Anda?



Materi presentasi (slide, transparan, materi elektronik, handout atau 

makalah yang akan dibagikan) : pastikan mudah dan nyaman dibaca 

oleh pendengar. Handout (fotocopy) seringkali tidak dapat dibaca 

dengan mudah karena font-nya terlalu kecil atau warnanya gelap 

(misalnya merah) dengan latar belakang gelap (misalnya biru tua).

Komputer, notebook dan perangkat elektronik lain yg digunakan:

pastikan perangkat elektronik yang digunakan bekerja dengan baik.

Seringkali presentasi tertunda gara-gara alat panel LCD yang 

digunakan tidak cocok dengan komputer atau notebook yang 

digunakan sehingga gambar tidak muncul di layar.

 Lakukan percobaan presentasi untuk menghitung durasi presentasi.

Persiapan teknis



Pelaksanaan Presentasi

• Ketepatan waktu. Salah satu kunci 

kesuksesan presentasi adalah “tepat waktu”. 

• Teknik menghadapi pendengar. Beberapa 

teknik yang dapat digunakan meraih 

perhatian pendengar :

> Pembukaan (prolog yang menarik).

> Bila perlu menunjuk sesuatu di layar, tunjukkan bagian

tsb dengan pointer, jika terpaksa dengan telunjuk. Jangan

hanya mengatakan “seperti ini atau itu" tanpa menunjuk

mana yang dimaksud dengan “ini" atau “itu".



 Pembukaan (prolog yang menarik).

 Jangan terlalu sering membelakangi pendengar. 

 Perhatikan raut wajah dari para pendengar. Apakah mereka 

sudah bosan? bingung? tersenyum? Jadikan ini menjadi 

umpan balik bagi strategi presentasi Anda. 

 Ketika memberipresentasi, Anda harus convincing atau 

meyakinkan

 Dalam menghadapi pertanyaan, dengarkan dahulu 

pertanyaannya. Kalau perlu, catat dahulu pertanyaan 

tersebut. 

Jangan pernah ngotot dengan penanya



Dalam satu slide,  gunakan kata-kata sesingkat 

mungkin 

Ukuran font  jangan terlalu kecil.

Gunakan clip art, atau gambar, jika perlu. 

Sebaiknya gunakan warna back-ground yang 

agak gelap (misalnya warna biru) dengan warna 

font tulisan yang cerah (putih atau kuning).

Teknik Menggunakan Presentasi Elektronik



Menurut anda, apa yg menjadi 

prioritas bagi kaum bapak YG SUKA 

seperti ini ???



ETIKA ILMIAH

PENGANTAR

Etika = sopan santun atau tata

krama yang mengatur perilaku

SESEORANG  dalam 

hubungannya dengan ORANG lain

Dipengaruhi oleh sistim nilai (budaya) yg

dianut oleh suatu masyarakat.



Etika ilmiah diperlukan agar :

* Tercipta hubungan yang harmonis dan saling

menghargai di antara masyarakat ilmiah.

*   Reputasi seorang ilmuwan benar-benar

terbangun di atas pondasi yang kokoh sebagai   

hasil perilaku-perilaku yang etis.

*  Masyarakat terhindar dari ulah ilmuwan yg 

ambisius yg hanya demi gengsi atau imbalan

tertentu rela mengorbankan integritas ilmiah

dgn melakukan perilaku-perilaku yang 

dikategorikan tidak etis.



Perilaku-perilaku yang Dikategorikan

Tidak Etis dalam Penelitian

A. Pemalsuan Data

1. Trimming : menghilangkan data yang ekstrim 

tinggi/rendah yang menyebabkan error tinggi.

2. Cooking : memilih hanya data yang sesuai 

atau mendukung hipotesis.

3. Forging : “menciptakan” data.



B. Kegagalan/Kelalaian Menghargai Orang 

Lain

* Tidak menyampaikan  penghargaan kepada

pihak-

pihak yang membantu penelitian.

* Menyembunyikan kontribusi orang lain atas

suatu 

penemuan yg berpotensi menghasilkan 

keuntungan

ekonomi (hak paten, produk atau hak cipta). 

* Menuntut pencantuman nama dalam laporan  

atau 



C. Plagiat 

> Plagiat : memakai milik orang lain yg dipublikasikan 

- ide atau data - tanpa   meminta   ijin  atau  tanpa  

memberi penghargaan (menyebut sumber).

 Menggunakan ilmu pengetahuan yg sudah

ada dibenarkan, asalkan  menyebutkan

sumbernya

 Kalau  sebagian besar,  apalagi  semuanya,

tulisan/karya orang lain diambil alih maka

disebut plagiat.



D. Perbedaan Kepentingan 

*  Bekerja atau  menjadi  konsultan  di   suatu perusahaan 

dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dalam diri 

seorang ilmuawan. Seorang  peneliti/ilmuwan  sering  

terjebak menjadi  cenderung  membela kepentingan

sponsornya dengan “mengarahkan” disain atau hasil 

penelitian sesuai kepentingan klien.

* Konflik kepentingan juga sering muncul dlm menentukan 

kepemilikan hak paten atau hak cipta suatu temuan,  

apakah  pada si  peneliti atau institusi yang 

mempekerjakannya.



E. Pengabaian Pertimbangan 

Moral dan Hukum
 Terutama bila menyangkut manusia, peneliti atau ilmuwan

sering diperhadapkan  dengan dengan pilihan dilemnatis 

apakah mempertahankan kebebasan akademiknya atau 

mengikuti hati nuraninya sesuai sistim nilai yang dianutnya 

atau berlaku di masyarakat. 

 Seorang peneliti/ilmuwan patut melihat apa yg boleh diteliti 

atau ditanyakan dalam lingkungan  tertentu. 

 Seorang peneliti/ilmuwan  perlu menahan diri bila dalam 

pelaksanaan penelitiannya timbul hal-hal yang berpotensi

membahayakan.




