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MATERI 1 

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PROPOSAL  

PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) 
 

Disajikan oleh: Drs. I Made Sujana, M.A. 

Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UNRAM 

 

Sebagai sebuah kajian ilmiah, PTK harus dirancang dengan langkah-langkah/prosedur  ilmiah 

dan sistematis. Langkah-langkah tersebut sekaligus menunjukkan bagaimana proses tersusunnya 

sebuah proposal sehingga setelah mengikuti langkah-langkah ini seorang peneliti PTK tidak lagi 

membuat judul terlebih dahulu sebagaimana yang biasa dilakukan dalam penelitian konvensional 

oleh mahasiswa. Langkah-langkah dalam penyusunan PTK adalah sebgai berikut: 

 

A. Analisis dan Penetapan Fokus Masalah Penelitian 

B. Penentuan Solusi/Tindakan Perbaikan 

C. Perumusan Masalah Penelitian 

D. Perumusan Judul PTK 

E. Perumusan Hipotesa Tindakan 

F. Perumusan Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian 

G. Kajian Pustaka 

H. Rancangan Penelitian 

I. Indikator Kinerja 

 

Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, satu persatu langkah-langkah tersebut 

akan dibahas pada bagian berikut ini dan pada Bab berikutnya. Langkah Penetapan Fokus 

Masalah Penelitian sampai dengan Perencanaan Tindakan (yang merupakan komponen 

pembentuk Proposal Penelitian) akan dibahas pada Bab II ini; sedangkan yang lainnya yaitu 

Pelaksanaan Tindakan dan Pengamatan sampai Perencanaan Tindak lanjut akan dibahas pada 

Bab IV. Setiap langkah akan diawali dengan penjelasan-penjelasan tentang masing-masing 

komponen dan dilanjutkan dengan kegiatan penyusunan proposal dalam bentuk workshop secara 

bertahap. 

 

A. Analisis dan Penetapan Fokus Masalah PTK 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK), sebagaimana halnya dengan penelitian lainnya, tidak akan 

terjadi kalau guru tidak merasakan adanya masalah. Keresahan guru tentang adanya masalah 

dalam kelas (pembelajaran) merupakan pemicu dari kegiatan PTK. Guru merasakan ada 

sesuatu yang tidak beres dengan pembelajaran dan apabila dibiarkan akan mengganggu 

pencapaian tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Permasalahan tersebut mungkin 

disebabkan oleh guru, siswa, proses pembelajaran, hasil belajar, pemanfaatan sumber-sumber 

belajar, kurikulum. 

 

Sebagai penuntun awal dalam perumusan permasalahan dalam PTK, Sudarsono (1996) 

menyarankan peneliti untuk mengajukan beberapa pertanyaan: 

1. Apakah yang menjadi keprihatinan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran? 

2. Mengapa hal tersebut menjadi sumber keprihatinan? 

3. Apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan keprihatinan tersebut? 
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4. Bukti-bukti apa saja yang dapat dikumpulkan untuk dapat membantu mengungkap apa 

yang terjadi? 

5. Bagaimana cara mengumpulkan bukti-bukti tersebut? 

 

Pertanyaan-pertanyaan ini akan mengasilkan opini-opini awal tentang permasalahan aktual 

yang dialami guru di kelas. Pemilihan masalah harus didasarkan pada permasalahan yang 

bersifat klasikal bukan masalah individu atau hanya sekelompok siswa.  

 

Dalam kaitannya dengan penggalian masalah PTK, profesi guru sering diidentikkan dengan 

praktek profesi dokter dalam menangani pasien. Dokter mengobati penyakit pasien melalui 

rangkaian diagnose untuk mengetahui penyakit dan sumber penyakitnya. Kalau pasien 

terdiagnose dengan baik maka akan mudah bagi dokter untuk menentukan obatnya dan 

pasien akan cepat sembuh. Guru dalam menetapkan permasalahan yang akan diselesaikan 

juga harus melalui serangkaian diagnose terhadap permasalahan yang terjadi dalam proses 

belajar mengajar di kelas. Diperlukan kecermatan guru dalam melakukan diagnose dan 

analisis, karena tidak semua permasalahan di kelas perlu diselesaikan dengan PTK. Seorang 

anak pegunungan yang terpaksa harus sekolah di kecamatan dengan jarak tempuh 3 jam 

dengan jalan kaki. Anak harus bangun pagi-pagi tanpa sarapan yang berdampak pada 

kesiapan siswa dalam belajar (siswa sering ngantuk, dan lapar ketika berada di kelas).  Ini 

memang permasalahan tapi tidak perlu sampai penelitian untuk menyelesaikan masalah 

tersebut. 

 

Langkah selanjutnya dalam identifikasi masalah adalah menentukan fokus masalah dengan 

mengambil salah satu masalah dari sekian banyak permasalahan yang teridentifikasi. Guru 

harus memilih masalah yang paling urgen untuk diteliti. Dari masalah tersebut, kemudian 

perlu diidentifikasi sumber-sumber yang menyebabkan terjadinya masalah. Misalnya, dari 

hasil refleksi guru menemukan prestasi belajar siswa dalam berbicara rendah. Sumber 

permasalahannya antara lain kurangnya latihan, kurangnya media yang diterapkan guru, 

kurangnya pemodelan guru, atau sumber permasalahan lainnya. 

 

 

Contoh Fokus Masalah dan Sumber Masalahnya 

Masalah:  

 Kemampuan Writing mahasiswa rendah 

 

Sumber Masalah :  

 Kurang maksimalnya proses dalam perkuliahan Writing 

 Kurangnya model dalam PBM Writing 

 Kurangnya feedback dosen 

 

 

 

 

 

B. Menentukan Solusi/Tindakan Perbaikan 
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Setelah ditetapkan permasalahan yang akan diteliti beserta sumber masalahnya, langkah 

selanjutnya adalah menentukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Solusi 

harus bersifat inovatif. Dalam hal ini, inovatif perlu diberikan makna yang lebih luas dari 

penciptaan sendiri (kreasi). Inovasi dapat diartikan sebagai (a) adopsi, yaitu menggunakan 

tanpa perubahan teori-teori yang telah ada. Peneliti hanya menggunakan sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi; (b) adaptasi, yaitu peneliti menggunakan teori-teori yang telah 

dikembangkan oleh orang lain dengan melakukan perubahan-perubahan disesuaikan dengan 

kebutuhan dan situasi penelitian; dan (c) kreasi, yaitu peneliti menciptakan sendiri solusi-

solusi pembelajaran. Kreasi merupakan inovasi yang paling tinggi dan menuntut kepakaran 

dan kreativitas yang tinggi untuk mampu menciptakan solusi pembelajaran. Bagi peneliti 

pemula, bisa memulai dengan inovasi pada tingkat adopsi dan adaptasi dulu baru sedikit 

demi sedikit menuju inovasi yang bersifat kreatif. Penentuan solusi dapat dilakukan: 

1. melalui berkolaborasi antara guru dengan guru, guru dengan dosen atau pakar pendidikan 

lainnya, 

2. melalui kajian teori-teori pembelajaran,  

3. melalui hasil-hasil penelitian, dan  

4. melalui hasil refleksi diri mengenai pengalaman menjadi guru atau pengajar. 

 

Solusi/Tindakan perbaikan dapat berupa teori belajar (Humanisme, Behaviorisme, 

Kognitivisme, Konstruktivisme), pendekatan pembelajaran (CBSA, CTL), strategi 

pembelajaran (Inquiry, Mastery Leaning), metode pembelajaran (Ceramah, Diskusi, 

Penugasan, Studi Kasus, CALL, Demonstrasi, Praktikum, dll.), teknik pembelajaran 

(Remedial Teaching, Pengayaan, Tanya Jawab), media pembelajaran (Handout, LKS, Buku 

Ajar, Audio Visual, Audi Lingual), dll. 

 

Dalam pembelajaran bahasa (Inggris, Indonesia dan bahasa lainnya), solusi yang dapat 

diadopsi dan diadaptasi dari berbagai pendekatan, strategi, metote, teknik, model dan media 

yang telah banyak diterapkan dalam pembelajaran bahasa dan/atau melakukan kreativitas 

untuk menciptakan sendiri solusi-solusi pembelajaran.  

 

Solusi yang bisa diadopsi dan diadaptasi untuk disesuaikan dengan berbagai situasi dan 

jenjang pendidikan antara lain: 

 

 Pembelajaran secara Terintegrasi: 

o Teaching and Learning Cycles (TLC) 

o Contextual Teading and Learning (CTL) 

o Cooperative Learning (dengan berbagai model) 

o Fanani’s Technique (diperkenalkan di Australia dalam pembelajaran BIPA) 

o Integrated Language Learning (ILL) 

o Whole Language 

 

 Pembelajaran Speaking 

o Information Gaps 

o Role  Plays 

o Simulation 

o Discussions 
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o Story Telling 

o Class Survey 

o Interview 

o Picture Narrating/Picture Describing 

o Fanani’s Technique 

o TLC (Spoken Cycles) 

o Presentation 

o Project Presentation 

o Ball Games 

 

 Pembelajaran Listening 

o Total Physical Response (TPR) 

o Reading Race 

o Note Taking 

o Mind Mapping 

o Cloze Procedure 

o Listen and Retell 

 

 Pembelajaran Reading 

o Mind Mapping 

o Note Taking 

o SQ3R/SQ4R (Survey, Question, Read, Recite, Record, Review) 

o Cloze Test Procedure 

o REAP (Reading, Ecoding, Annotating, Pondering) 

o SRR (Survey, Read, Review) 

o PQ4R (Preview, Question, Read, Recite, Review, Rewrite) 

o Reading Race 

o Summary Translation 

o Comics 

 

 Pembelajaran Writing 

o Mind mapping 

o Series Pictures 

o Summarizing 

o Guided Composition 

o Journal/Diary Writing 

o Project Report 

o Graph/Picture/Table/Data Translation 

o TLC (Written Cycles) 

o Deconstruction-Construction Model (DCM) 

o Modelling 

o Blind Pragraph (Editing) 

o Comics 
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Dalam penyusunan PTK, aspek yang perlu dimasukkan dalam bagian Pemecahan Masalah 

antara lain (1) Pengertian dari Tindakan yang dipilih dan alasan memilih tindakan tersebut, 

(2) Keunggulan dari tindakan tersebut, dan (3) Langkah-langkah penerapannya 

 

 

Contoh Solusi Perbaikan 

Setelah melakukan analisis terhadap berbagai kemungkinan solusi terhadap 

permasalahan mahasiswa di atas (writing mahasiswa rendah) maka ditetapkan solusi 

sebagai berikut: 

“Deconstruction-Construction Model (DCM)” 

Selanjutnya dijelaskan: 

 Apa itu DCM? 

 Apa keunggulan DCM? 

 Bagaimana prosedur penerapan DCM? 

 

 

 

C. Perumusan Masalah 

Masalah baru bisa dirumuskan apabila telah ada permasalahan yang urgent untuk 

diselesaikan dan solusi perbaikan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah penelitian yaitu jelas, 

spesifik dan operasional (PGSM, 1999) dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu: 

1. Aspek substansi (bobot manfaat dari tindakan yang dipilih),  

2. aspek orisinalitas (apakah tindakan yang dipilih merupakan hal yang baru atau belum 

pernah dikerjakan orang lain),  

3. aspek formulasi (dinyatakan dengan kalimat tanya (pada umumnya) dan tidak bermakna 

ganda), dan  

4. aspek teknis (mempertimbangkan kemampuan peneliti dalam melaksanakan inovasi 

tersebut). 

 

Secara spesifik, rumusan masalah harus memperhatikan hal-hal berikut: 

1. Rumusan masalah harus jelas dan tidak memiliki makna ganda. 

2. Rumusan masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. 

3. Rumusan masalah menunjukkan hubungan antara permasalahan dan tindakan. 

4. Rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara empirik 

5. Rumusan masalah menunjukkan secra jelas subyek dan/atau lokasi penelitian. 

6. Rumusan masalah menunjukkan secara jelas tindakan yang diimplementasikan. 

 

Terkait dengan formulasi bahasa yang digunakan dalam rumusan masalah, ada kubu yang 

memperbolehkan menggunakan kata “apakah”, atau “sejauh mana” dan ada juga yang secara 

tegas menyatakan harus menggunakan kata “bagaimana”. Kata “apakah” dan “sejauh mana” 

menurut kelompok pertama bisa digunakan dengan alasan bahwa jawaban dari pertanyaan 

tersebut tidak berupa “ya” atau “tidak”, tetapi ada elaborasi dari proses. Sedangkan kelompok 

kedua berangkat dari perumpamaan di atas bahwa dalam hal penelitian guru identik dengan 

dokter dalam proses penyelesaian masalah (penyembuhan) yaitu melalui diagnosis 
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permasalahan dan pemilihan solusi (obat) yang cermat. Dengan demikian, mempertanyakan 

kembali dengan kata “apakah” dalam rumusan masalah akan melemahkan posisi solusi. 

Dengan terpilihnya solusi dari permasalahan berarti peneliti harus merasa yakin bahwa solusi 

tersebut mampu menyelesaikan masalah dan tinggal menjelaskan bagaimana solusi itu 

bekerja untuk menyelesaikan masalah. Jadi kata “bagaimana” dianggap lebih tepat. Ini 

sekaligus membedakan antara PTK dengan penelitian eksperimen yang sering dikacaukan 

dalam penelitian. 

 

 

Contoh-Contoh Rumusan Masalah PTK: 

 

 Bagaimana meningkatkan kemampuan “Writing” mahasiswa semester IV PS 

Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mataram dalam mata kuliah Writing 

III dengan menggunakan “Deconstruction-Construction Model” 

 Bagaimana meminimalkan kesalahan berbahasa siswa kelas XII IPA2 SMAN 4 

Singaraja dalam menggunakan Derivatif Bahasa Inggris melalui Pola Latihan 

Berjenjang? 

 Bagaimana meningkatkan kemampuan Reading siswa Kelas X IPA2 SMAN 1 

Mataram dengan menggunakan Teknik Peta Konsep? 

 

 

Dari contoh di atas tergambar setidaknya ada 3 komponen: (1) apa yang harus dilakukan 

dengan permasalahan yang dihadapi (misalnya, meningkatkan kemampuan, meminimalkan 

kesalahan, dll.), (2) dengan apa melakukan perbaikan (misalnya Deconstruction-Construction 

Model, Pola Latihan Berjenjang, Teknik Peta Konsep, dll.) dan (3) lokasi penelitian (spesifik 

pada kelas tertentu). 

 

 

D. Formulasi Judul PTK 

Berbeda dengan penelitian formal yang sering dilakukan oleh mahasiswa untuk 

menyelesaikan tugas akhir yang berangkat dari judul penelitian, dalam PTK judul baru bisa 

diformulasikan setelah ditentukan fokus masalah yang akan diteliti dan solusi perbaikan serta 

lokasi penelitian (lokasi termasuk dalam masalah). Sebagai penelitian yang bersifat problem-

solving, judul PTK sangat khas dan dengan mudah dikenali ini apakah PTK atau non-PTK. 

Dalam judul PTK tergambar paling tidak 3 (tiga) komponen: 

1. Variable harapan, yaitu keinginan/harapan peneliti terhadap masalah yang sedang 

dihadapi seperti meningkatkan, memaksimalkan, meminimalkan .... 

2. Variable tindakan, yaitu penyelesaian/solusi terhadap masalah yang dihadapi. Solusi 

bisa bersumber dari teori belajar, pendekatan pembelajaran, strategi, metode, teknik, 

media, permainan, dll. 

3. Setting/Lokasi penelitian, yaitu lokasi dimana penelitian ini dilaksanakan. Dalam 

PTK, subyek penelitian harus spesifik (cukup satu kelas yang dianggap bermasalah), 

tidak dikenal adanya populasi dan sample penelitian.  

 

Dalam penelitian yang dibuat untuk hibah, panjangnya judul dibatasi antara 15 - 20 kata. 
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Contoh-Contoh Judul PTK 

 

 Meningkatkan Kemampuan Writing Mahasiswa Semester IV PS Pendidikan Bahasa 

Inggris FKIP UNRAM dalam Mata Kuliah Writing III dengan Menggunakan 

“Deconstruction-Construction Model” (DCM) 

 Variabel Harapan: meningkatkan kemampuan Writing 

 Variabel Tindakan: “Deconstruction-Construction Model” 

 Setting Penelitian: mahasiswa semester IV PS Pen. B Inggris FKIP UNRAM 

 Meminimalkan Kesalahan Siswa Kelas XII IPA2 SMAN 4 Singaraja dalam 

Menggunakan Derivatif Bahasa Inggris melalui Posa Latihan Berjentang. 

 Variabel Harapan: meminimalkan kesalahan menggunakan derivatif B. Inggris 

 Variabel Tindakan: POLA Latihan Berjenjang  

 Setting Penelitian: Kelas XII IPA2 SMAN 4 Singaraja 

 Meningkatkan Kemampuan Reading Siswa Kelas XI IPA2 SMAN 1 Mataram dengan 

Menggunakan Teknik Peta Konsep  

 Variabel Harapan: meningkatkan kemampuan Reading 

 Variabel Tindakan: Teknik Peta Konsep 

 Setting Penelitian: Kelas XI IPA2 SMAN 1 Mataram 

 

 

E. Perumusan Hipotesis Tindakan 

Berbeda dengan hipotesis dalam penelitian formal yang cendrung melihat perbedaan 

pengaruh atau hubungan, PTK percaya bahwa solusi yang diambil akan dapat memecahkan 

masalah yang dihadapi dalam penelitian tersebut. Secara operasional, rumusan hipotesis 

tindakan memuat tindakan yang diusulkan untuk memecahkan masalah yang diinginkan. 

Hubungan masalah dan tindakan dalam rumusan hipotesis tindakan sering digambarkan 

sebagai berikut: “Tindakan X akan mengakibatkan Y pada Z atau “Dengan melakukan X, 

maka Y pada Z akan berubah.”  

 

 

Contoh Rumusan Hipotesis Tindakan 

Penerapan Deconstruction-Construction Model (DCM) akan mampu meningkatkan 

kemampuan Writing mahasiswa semester IV PS Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UNRAM 

pada mata kuliah Writing III.  

atau 

 

Dengan menerapkan Deconstruction-Construction Model (DCM), kemampuan Writing 

mahasiswa semester IV PS Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UNRAM pada mata kuliah 

Writing III akan meningkat. 

 

 

F. Perumusan Tujuan PTK 

Tujuan PTK harus sesuai dengan rumusan masalah dan tindakan perbaikan. Perlu dibedakan 

antara tujuan penelitian dan tujuan perbaikan (Wardani dan Wihardit, 2007). Sejalan dengan 
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formulasi rumusan masalah (bagaimana melakukan sesuatu dengan tindakan tertentu), PTK 

pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan atau mengumpulkan informasi atau 

menguji hipotesis. PTK bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan hasil perbaikan 

pembelajaran.  Dengan kata lain, tujuan PTK adalah mencari jawaban tentang bagaimana 

tindakan yang dilakukan mampu memperbaiki proses dan hasil pembelajaran. 

 

Selain tujuan penelitian yang disebutkan di atas, ada kecendrungan peneliti menempatkan 

tujuan perbaikan sebagai tujuan penelitian, misalnya untuk meningkatkan kemampuan siswa, 

meningkatkan partisipasi siswa dll. Dalam hal ini perlu kiranya adanya tujuan umum dan 

tujuan khusus dari PTK. Tujuan umum terkait dengan tujuan penelitian dengan makna di atas 

(mendeskripsikan, dll.) dan tujuan khusus adalah tujuan yang terkait secara langsung dengan 

tujuan perbaikan.  

 

 

 

Contoh-Contoh Tujuan PTK 

 

1.  Rumusan Masalah Bagaimana meningkatkan kemampuan “Writing” 

mahasiswa semester IV PS Pendidikan Bahasa Inggris 

FKIP Universitas Mataram dalam mata kuliah Writing III 

dengan menggunakan “Deconstruction-Construction 

Model” (DCM)? 

 Tujuan Tujuan Umum: 

Mendeskripsikan cara penggunaan  Deconstruction-

Construction Model” (DCM) untuk peningkatan 

kemampuan Writing mahasiswa semester IV PS 

Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mataram 

dalam mata kuliah Writing III. 

Tujuan Khusus: 

 Meningkatkan proses pembelajaran Writing siswa 

smt. IV PS Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UNRAM 

dengan menggunakan DCM. 

 Meningkatkan kemampuan Writing mahasiswa smt. 

IV PS Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UNRAM 

dengan menggunakan DCM. 

2 Rumusan Masalah Bagaimana meningkatkan kemampuan Reading siswa 

Kelas XI IPA2 SMAN 1 Mataram dengan menggunakan 

Teknik Peta Konsep? 

 

 Tujuan Penelitian Tujuan Umum: 

Mendeskripsikan peningkatan kemampuan Reading siswa 

Kelas XI IPA2 SMAN 1 Mataram dengan menggunakan 

Teknik Peta Konsep. 

Tujuan Khusus: 

 Meningkatkan keaktifan siswa kelas XI IPA SMAN 1 
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Mataram dalam membaca dengan menggunakan 

Teknik Peta Konsep. 

 Meningkatkan kemampuan Reading siswa kelas XI 

IPA SMAN 1 Mataram dengan menggunakan Teknik 

Peta Konsep. 

 Meningkatkan kreativitas siswa kelas XI IPA SMAN 

1 Mataram dalam membaca dengan menggunakan 

Teknik Peta Konsep. 

 

G. Perumusan Manfaat PTK 

Penelitian yang baik adalah penelitian yang mampu memberikan kontribusi kepada 

masyarakat luas. Rumusan kontribusi penelitian didasarkan pada masalah yang diteliti dan 

menguraikan lebih lanjut dampak dari ketercapaian tujuan PTK. Kontribusi dalam PTK tentu 

diarahkan pada bagaimana inovasi yang dilakukan mampu memberikan sumbangan pada 

masyarakat sekolah dan instansi lain yang terkait (seperti perguruan tinggi) dalam rangka 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang berujung pada peningkatan kompetensi 

siswa/peserta didik dan lahirnya budaya berinovasi pada guru.  Kontribusi PTK dijabarkan 

secara detail terkait dengan pelibat penelitian dan lembaganya seperti untuk siswa, guru, 

sekolah, dosen dan perguruan tinggi kalau merupakan penelitian kolaborasi lintas satuan 

pendidikan. 

 

 

Contoh Rumusan Manfaat PTK: 

 

Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut: 

1. Untuk Dosen. Penelitian ini diharapkan dapat (a) memberikan masukan tentang inovasi pengajaran 

Writing dengan menggunakan model “Deconstruction-Construction”; (b) memberikan motivasi pada 

dosen pengajar mata kuliah skill untuk selalu berkreasi menerapkan model-model pengajaran untuk 

membantu mahasiswa memaksimalkan prestasi belajar mereka. 

2. Untuk Mahasiswa. Penelitian ini diharapkan (a) mampu meminimalisir permasalahan-permasalahan 

yang dihadapi mahasiswa dalam Writing dengan memahami bahwa setiap jenis teks memiliki generic 

structure dan grammatical features tersendiri; (b) mampu meningkatkan keaktifan dan kemampuan 

evaluatif mahasiswa dengan dilibatkannya mahasiswa dalam proses editing tulisan mahasiswa lain. 

3. Untuk Program Studi (a) Pendidikan Bahasa Inggris/LPTK. Keberhasilan penelitian ini akan 

memberikan masukan untuk PS Bahasa Inggris tentang inovasi pengajaran Writing yang bisa diterapkan 

pada mata kuliah Writing lainnya; (b) penelitian ini juga akan menghasilkan suatu produk berupa modul 

perkuliahan Writing III, model pembelajaran Writing. 

 

 

 

H. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka memuat teori-teori dan penelitian-penelitian yang relevan dengan 

permasalahan yang sedang diselesaikan. Teori-teori tersebut dapat digunakan:  

1. untuk menjelaskan tentang variabel-variabel yang akan diteliti;  

2. sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah;  

3. sebagai dasar untuk menyusun instrumen-instrumen penelitian; dan  

4. membangun kerangka berfikir atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian.  
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Kajian Pustaka dapat berupa kutipan teori-teori dan definisi-difinisi, prosedur-prosedur 

pembelajaran atau variabel yang relevan dari berbagai ahli. Kajian Pustaka juga 

mengemukakan tentang temuan-temuan yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan 

penelitian yang sedang dilakukan. Kajian teori dan penelitian sebelumnya akan digunakan 

sebagai dasar untuk merumuskan Hipotesis Tindakan. Sehingga pada penelitian yang 

lengkap, komponen Tinjauan Pustaka berisi antara lain:  

1. Kajian Teori; 

2. Penelitian yang Pernah Dilakukan;  

3. Kerangka Berfikir; dan  

4. Hipotesis Tindakan. 

 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa manfaat dari Kajian Pustaka antara lain: 

1. Untuk menjawab permasalahan PTK secara teoritis. 

2. Untuk menemukan variabel-variabel penyebab terjadinya masalah PTK. 

3. Untuk mengoperasionalkan variabel-variabel tersebut. 

4. Untuk menyusunan jawaban sementara dari permasalahan PTK (hipotesis). 

5. Untuk menemukan metode yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan  

 

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun Tinjauan Pustaka dalam 

PTK yang akan memberikan nilai lebih pada PTK yang sedang dikerjakan antara lain: 

 

1. Relevansi. Kesesuaian antara sumber rujukan (buku, jurnal, dll.) dengan topik 

permasalahan penelitian. Kutipan-kutipan yang diambil benar-benar harus sesuai dan 

merujuk langsung pada topik permasalahan. Kadang-kadang peneliti ingin membuat 

penelitiannya tebal dengan menulis panjang lebar pada Tinjauan Pustaka. Yang 

dipentingkan dalam PTK adalah kualitas rujukan bukan pada kuantitas sumber bahan. 

 

2. Kekinian. Sumber rujukan diusahakan yang up-to-date. Secara umum, sedapat mungkin 

rujukan yang digunakan adalah buku terbitan tekini (5 tahun ke bawah), tergantung pada 

ketersediaan referensi di daerah kita. Di daerah tertentu, referensi 10 tahun masih 

dianggap up-to-date karena kelangkaan sumber. Untuk referensi-referensi yang sifatnya 

monumental (cikal bakal teori tertentu), sepanjang teori tersebut masih digunakan sebagai 

dasar keilmuan masih dianggap up-to-date, karena lebih baik menggunakan sumber asli 

daripada membaca dari pengutip. 

   

3. Kejelasan. Kajian-kajian dalam Tinjauan Pustaka harus dikemas sedemikian rupa 

sehingga alur pikir antara teori satu dengan yang lain saling berkait dengan jelas.  

 

 

 

 

 

Contoh Keterkaitan Judul Penelitian dengan Tinjauan Pustaka 

 

Judul Penelitian 
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 Meningkatkan Kemampuan Writing Mahasiswa Semester IV PS Pendidikan 

Bahasa Inggris FKIP UNRAM dalam Mata Kuliah Writing III dengan 

Menggunakan “Deconstruction-Construction Model” (DCM) 

 

Tinjauan Pustaka 

 Pembelajaran Writing 

 Pendekatan-Pendekatan dalam Pembelajaran Writing 

 “Deconstruction-Construction Model” (DCM) 

 Penelitian yang pernah Dilakukan 

 Kerangka Berfikir 

 

 

 

I. Rancangan Penelitian Tindakan Kelas 

1. Pendekatan Penelitian 

Berisi penengasan tentang pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan dilaksanakan secara bersiklus.  

 

 

2. Subyek dan Setting Penelitian 

Subyek dalam PTK adalah siswa pada kelas yang akan diteliti. Subyek penelitian sudah 

melekat pada saat menggali masalah sehingga tidak ditentukan belakangan. Ketika 

brainstorm masalah sudah termasuk di dalamnya subyek penelitian dan setting penelitian. 

Setting penelitian memuat tentang tempat/sekolah penelitian ini dilaksanakan dan waktu 

pelaksanaannya. 

Jangan lupa bahwa tidak ada istilah populasi dan sampel dalam PTK karena 

penelitian ini merupakan penelitian untuk menyeselesaikan permasalahan siswa pada 

kelas tertentu (problem-solving) yang bersifat klasikal. 

 

3. Tahapan Pelaksanaan PTK 

PTK merupakan penelitian bersiklus. Lewin (dalam Kemmis & McTaggart (1992) 

merumuskan 4 tahapan dalam PTK: (1) Planning (Perencanaan), (2) Action (Tindakan), 

(3) Observation (Pengamatan), dan (4) Reflection (Refleksi). 

a. Planning (Perencanaan) 

Sebelum melakukan tindakan, peneliti harus melakukan persiapan dengan merancang 

semua keperluan yang diperlukan selama dan pasca-tindakan sehingga pencapaian 

tujuan yaitu memperbaiki, meningkatkan atau perubahan perilaku bisa dicapai secara 

efektif dan efisien. Yang perlu dirancang adalah RPP (Lesson Plan), Materi, Media 

(jika diperlukan),  lembar observasi, lembar penilaian (tes), dll. 

b. Action (Tindakan) 

Merupakan implementasi dari semua perencanaan yang dilakukan di atas. Peneliti 

melakukan upaya-upaya berdasarkan skenario pembelajaran dalam rangka 

menyelesaikan permasalahan yang dialami, memperbaiki atau perubahan yang 

diinginkan dari PTK yang dilaksanakan.  

c. Observation (Observasi) 
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Selama melakukan tindakan, peneliti ditemani oleh kolaborator untuk mengamati dan 

mengevaluasi dampak dari tindakan yang dilakukan. Fokus pengamatan tertuang 

dalam lembar observasi baik terhadap siswa, guru, interaksi dan segala tingkah laku 

yang menjadi fokus penelitian 

 

d. Reflection (Refleksi) 

Setelah melakukan tindakan dan observasi, guru peneliti dan kolaboratornya mengkaji, 

melihat dan mempertimbangkan hasil atau dampak dari tindakan perbaikan dengan 

menggunakan berbagai kriteria. Hasil refleksi ini dikonfirmasi dengan indikator 

kinerja penelitian untuk menentukan tingkat ketercapaian penelitian ini. Kalau belum 

tercapai maka perlu dianalisis lagi apa kira-kira yang menyebabkan belum tercapainya 

tujuan penelitian ini. Guru peneliti dan kolaboratornya melakukan revisi perbaikan 

terhadap rencana awal. Perubahan boleh dilakukan pada tingkat skenario pembelajaran 

bukan pada model/metode/strateginya.  

 

Keempat langkah di atas disebut dengan 1 siklus. Siklus berbeda dengan pertemuan. Satu 

pertemuan tidak selalu bermakna 1 siklus tergantung dari kompleksitas dan keutuhan 

sebuah komptetnsi dasar.  Satu siklus bisa ditempuh dalam satu pertemuan, bisa juga 

dalam bebrapa pertemuan (2 atau 3 kali pertemuan). Makna satu siklus adalah ketuntasan 

menyeselasikan 1 paket pembelajaran. 

 

Kalau Indikator Kinerja yang ditetapkan belum tercapai, maka penelitian ini akan diulang 

lagi dengan mengikuti 4 alur di atas kembali (Prencanaan, Pelaksanaan, Observasi, dan 

Refleksi). Seandainya, sudah 4 kali siklus sudah dilaksanakan tetapi belum ada tanda-

tanda keberhasilkan maka perlu ditinjau kembali solusi tindakannya. Kemungkinan 

terjadi “malpraktek” dalam pembelajaran, yaitu terjadi ketidaksesuaian antara  masalah 

yang dihadapi dengan solusi yang diberikan. 

  

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Jenis Data 

Perlu diidentifikasi jenis-jenis data yang diperlukan dalam PTK, misalnya, interaksi 

pembelajaran, suasana kelas, hasil belajar (kognitif, afektif, psikomotor), perangkat 

pembelajaran (silabus, RPP). 

b. Sumber Data 

 Siswa 

 Guru 

 Kelas 

 Dokumentasi 

c. Cara Pengumpulan Data 

 Observasi 

 Tes 

 Dokumenter 

 Skala Sikap 

 Wawancara 

 Catatan Anekdot 

 Diskusi 
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 Rekaman dan Foto 

d. Instrumen Penelitian 

 Lembar Pengamatan (Guru, Siswa, Kelas) 

 Tes (Awal, Tengah, Akhir) dan Asesmen Alternatif 

 Format Peta Kelas 

 Lembar Wawancara 

 Angket/Kuesioner 

 Alat Rekam Audi/Audio Visual 

 

5. Analisis Data 

PTK adalah penelitian yang bersifat kualitatif dan penelitian yang menekankan pada 

proses dan baru kemudian didukung dengan hasil pencapaian siswa. Data dalam PTK 

pada umumnya dianalisis dengan dua cara yaitu secara kualitatif dan kuntitatif. Hasil dari 

pengamatan cendrung dianalisis secara kualitatif dan data berupa prestasi hasil belajar 

dianalisis secara kuantitatif berupa nilai rerata, frekuensi, rentang dan kuantitatif 

sederhana lainnya.  

 

6. Indikator Kinerja 

 

Indikator kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan PTK dalam rangka memperbaiki 

atau meningkatkan kualitas pembelajaran. Indikator kinerja harus realistik dan dapat 

diukur. Indikator ini ditetapkan berdasarkan analisis dari semua aspek pembelajaran dan 

tingkat kesiapan peneliti dan merupakan kontrak peneliti terhadap pekerjaannya. 

Penetapannya sama seperti pada saat guru menentukan kriteria ketuntasan belajar. 

Indikator Kinerja yang berupa prestasi belajar ditetapkan minimal berdasarkan Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran bersangkutan. Untuk Indiaktor berupa 

keaktifan, kerjasama, proses, motivasi, minat dan aspek psikologis lainnya ditetapkan 

dengan kriteria tertentu seperti tingkat kesiapan peneliti dalam mematok kriteria. 

 

Contoh Indikator Kinerja 

 

 Penelitian ini dianggap berhasil apabila 75% mahasiswa memperoleh nilai 

minimal baik (nilai B)  

 Penelitian ini dianggap berhasil apabila 80% siswa aktif melakukan kegiatan. 

 

   

 

Demikianlah langkah-langkah dalam penyusunan draft proposal Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Selanjutnya, hasil dari penyusunan draft perlu dituangkan dalam Sistematika Proposal 

PTK. Bab berikut ini akan memberikan rambu-rambu Sistematika PTK. Tuangkanlah hasil 

workshop di atas ke dalam proposal PTK dengan mengikuti Sistematika pada Bab berikut. 
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MATERI 2: 

SISTEMATIKA PROPOSAL PTK: Bab I Pendahuluan 
 

Disajikan oleh: Drs. H. Untung Waluyo, M.A., Ph. D. 

Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UNRAM 

 

 
Setelah menelusuri langkah demi langkah aspek yang membentuk sebuah draft proposal PTK, 

maka langkah selanjutnya adalah bagaimana aspek-aspek tersebut disusun menjadi sebuah 

proposal. Sistematika proposal sangat bervariasi tergantung dari sponsor, pembimbing dan 

lembaga yang menyelenggarakan. 

 

HALAMAN SAMPUL USULAN PENELITIAN 

HALAMAN PENGESAHAN (ditandatangani oleh Peneliti, Kepala Sekolah, dan/atau 

Pejabat lainnya yang diperlukan) 

 

A. JUDUL PENELITIAN 

Tuliskan judul penelitian Saudara. Judul PTK harus dirumuskan secara singkat, jelas, tetapi 

mampu menggambarkan masalah yang diteliti (variabel harapan), tindakan perbaikan yang 

dipilih (varibel tindakan), dan setting penelitian. Judul berkisar antara 15 - 20 kata. 

 

B. BIDANG ILMU 

Cantumkan bidang ilmu yang diteliti (Pembelajaran Bahasa Inggris, Pembelajaran Bahasa 

Indonesia, dll.). 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Unsur-unsur pokok dalam latar belakang antara lain: 

 penjelasan tentang apa yang seharusnya dicapai dan/atau dilakukan oleh siswa 

dan/atau guru dalam pembelajaran (tujuan ideal). 

 apa yang dicapai atau dilakukan saat ini (kondisi saat ini) disertai dengan data-data 

pendukung. 

 identifikasi kemungkinan-kemungkinan penyebab permasalahan (dari siswa, guru, 

media, fasilitas, sekolah, orang tua, dan sebagainya) 

 dari identifikasi masalah, ambil salah satu  atau lebih permasalahan yang urgen untuk 

diatasi. 

 penegasan pentingnya tindakan ini dilakukan (dan akibatnya kalau tidak segera 

diatasi). 

 

B. Perumusan dan Pemecahan Masalah 

1. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah biasanya diformulasikan dalam bentuk kalimat tanya. Komponen dari 

rumusan masalah anatara lain: 

 tindakan yang akan dilakukan 

 masalah yang akan diatasi atau tujuan 
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 tempat penelitian 

 

2. Pemecahan Masalah 

Pemecahan Masalah berisi uraian tentang alternatif tindakan yang diambil untuk 

memecahkan masalah. Pendekatan atau konsep yang dipilih harus sesuai dengan 

permasalahan dan sumber masalahnya. Poin-poin yang perlu dibahas pada bagian ini 

antara lain: 

 nama solusi dan definisinya 

 keunggulan dari solusi yang dipilih 

 langkah-langkah penerapannya 

 

C. Tujuan Penelitian 

Perlu dibedakan antara tujuan penelitian dan tujuan tindakan. Tujuan penelitian adalah untuk 

mendeskripsikan proses dan hasil dari penelitian tersebut. Tujuan tindakan adalah tujuan 

yang ingin dicapai dari kegiatan tindakan yang diberikan. Solusinya perlu disebutkan Tujuan 

Umum yang berisi tentang tujuan penelitian dan Tujuan Khusus yang merupakan tujuan dari 

tindakan seperti meningkatkan kemampuan, meningkatkan keaktivan, dll. 

  

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Uraikan dengan jelas manfaat hasul penelitian ini terhadap kualitas pembelajaran dan/atau 

pendidikan. Jabarkan lebih rinci manfaat hasil penelitian untuk siswa, guru, sekolah, dan 

kompenen lainnya yang terlibat dalam penelitian ini. 

 

E. Pembatasan Masalah 

Karena judul dibuat ringkas dan permasalah perlu dikontrol, maka variabel yang akan dikaji 

perlu diberi batasan-batasan. Aspek yang perlu dijelaskan pada umumnya diambil dari 

komponen judul. 

 

  



 

 
18 

 

MATERI 3 

SISTEMATIKA PROPOSAL PTK:  
Bab II Kajian Pustaka dan Hipotesis Tindakan & Teknik Penulisan Sumber 

 

Disajikan oleh: Dr. Arifuddin, M. Pd. 

Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UNRAM 

 

 

Penelitian yang lengkap berisikan komponen-komponen kajian pustaka sebagaiman tertera di 

bawah ini. Tetapi dalam beberapa penelitian keempat komponen ini dibahas secara global tanpa 

menyebutkan sub-judul [LIHAT JUGA MATERI 1] 

 

A. Deskripsi/Kajian Teoritis 

Pada bagian ini dicantumkan uraian kajian teori dan pustaka yang relevan dan 

menumbuhkan gagasan yang mendasari usulan PTK. Kemukan teori, temuan dan hasil 

penelitian lain yang mendukung pilihan tindakan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada 

pembelajaran di kelas. Dalam kajian teori, sedapat mungkin peneliti juga mengupas tentang 

hasil-hasil penelitian yang relevan yang pernah dilakukan baik terkait dengan PTK maupun 

penelitian pendidikan non-PTK. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat landasan teori 

yang disusun dalam rangka memperkirakan hasil berupa formulasi hipotesis tindakan. 

 

B. Penelitian yang Pernah Dilakukan 

Bagian ini berisi hasil-hasil penelitian terkait dan relevan dengan penelitian yang sedang 

dilakukan. Yang perlu dicantumkan adalah poin-poin penting dari penelitian secara sangat 

ringkas berupa setting, hasil, dan analisis tentang hubungan antara penelitian yang pernah 

dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Bagian ini berisi penjelasan hubungan antara tindakan yang dipilih dengan variabel harapan. 

Dengan kata lain, kerangka berfikir menjelaskan tentang mengapa tindakan yang dipilih 

dapat meningkatkan/meminimalkan variable harapan. Pada bagian inilah, peneliti 

menuangkan alur pikirnya. 

 

D. Hipotesa Tindakan 

Hipotesis Tindakan dirumuskan dalam bentuk keyakinan guru bahwa tindakan yang akan 

dilakukan dapat memperbaiki sistem, proses, atau hasil pembelajaran. Rumusan hipotesis 

tindakan harus relevan dengan rumusan masalah. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Tuliskan semua buku yang dirujuk dalam penelitian ini. Perlu diperhatikan konsitensi dalam 

penulisan sesuai dengan aturan yang diikuti, misalnya dengan menerapkan APA (American 

Psychology Association atau MLA (Modern Language Association), atau model lain yang 

digunakan pada dunia akademik. Ketentuan secara umum sebagai berikut: 

a. Daftar  pustaka disusun secara alfabet. 

b. Urutan informasi daftar pustaka yang digunakan sebagai berikut: 
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i. Untuk Buku Teks dan Editorial 

 Nama Blakang Penulis, Nama depan, Tahun Terbit. Judul Buku (cetak miring). 

Kota Penerbit: Penerbit. 

 Kalau tidak ada nama, ditulis “Anonim”. 

 Kalau tidak ada tahun, ditulis (n.d.), artinya no date 
 

Hendayana, Sumar, dkk., 2006. Lesson Study: Suatu Strategi untuk Meningkatkan 

Keprofesionalan Pendidik (Pengalaman IMSTEP-JICA). Bandung: UPI Press. 

Skehan, Peter, 1991. "Progress in Testing: the 1990s", in Alderson and North 

(eds.). Language Testing in the 1990s. London: Modern English 

Publication, pp. 4-21. 

 

ii. Untuk Jurnal/majalah/seminar 

 Nama Belakang Penulis, Nama Depan, Tahun. Judul Tulisan, Nama Jurnal/ 

Majalah (cetak miring). No. Vol.,  Halaman. 

 

Sujana, I M., 2000. Movement in Language Testing: From Grammar Based to 

Communicative Language Testing, Jurnal Ilmu Pendidikan, No. 48 Tahun 

XIII September 2000, pp. 84 - 92 

Sujana, I M., 2008. “Improving Beneficial Wasback of Assessment towards 

Teaching and Learning”, a paper presented at ASIA TEFL International 

Conference at Sanur Paradise Plaza Hotel, Bali, August 1-3, 2008. 

 

iii. Hasil Penelitian 

 Nama Belakang Peneliti, Nama Depan Peneliti, Tahun. Judul Penelitian, Laporan 

Penelitian (cetak miring). Sumber Dana/Sponsor. Kota: Lembaga 

 

Sribagus dan Sujana, I Made, 2006. Memaksimalkan Proses dan Kualitas Produk 

melalui Penerapan Model “Deconstruction-Construction” dalam Mata 

Kuliah Writing III Mahasiswa PS Pendidikan Bahasa Inggris FKIP 

UNRAM. Laporan Penelitian. Dibiayai oleh DIKTI DEPDIKNAS Jakarta. 

Mataram: Lembaga Penelitian UNRAM 

 

iv. Internet 

 Nama Belakang Penulis, Nama Depan, Tahun. Judul. diakses/diunduh dari Nama 

website. diakses tanggal ... 

 

Karet, N and Hubbel, ER., 2003. Authentic Assessment. accessed from 

http://enets.iste.org on 10 September 2010. 

Mueller, J., 2003. Authentic Assessment Toolbox, accessed from 

http://jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/whatisit.htm on 10 Sep. 

2010 

  

http://enets.iste.org/
http://jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/whatisit.htm
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MATERI 4: 

SISTEMATIKA PROPOSAL PTK: Bab III Rencana Dan Prosedur Penelitian 

 

Disajikan oleh: 

Dra. Hj. Henny Soepriyanti, M.A., Ph.D. 

Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UNRAM 

 

 

Bab III dari sebuah proposal berisi tentang rencana/desain penelitian yang akan dilakukan. 

Kemukakan subyek beserta karateristik dan setting penelitian, variable yang akan diteliti, 

prosedur pelaksanaan tindakan, data dan cara pengumpulan data, analisis data, indikator kinerja 

dan jadwal kegiatan. Secara rinci, aspek-aspek tersebut antara lain: 

 

A. Desain Penelitian 

Jelaskan tentang desain yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa penelitian tindakan 

kelas (PTK) yang dilaksanakan secara bersiklus. 

 

B. Karakteristik Subyek dan Setting Penelitian 

Sebutkan dimana penelitian ini dilakukan, kelas berapa (kalau ada kelas paralel di kelas apa), 

karakteristik dari subyek tersebut (seperti berapa laki-laki dan berapa perempuan), tingkat 

kemampuan siswa, dan informasi lain yang relevan dengan penelitian. 

 

C. Variabel yang Diselidiki 

Variabel dalam PTK berupa variabel harapan dan variabel tindakan. Sebutkan apa yang 

diharapkan dalam penelitian ini (variabel harapan) dan dengan cara apa mencapai tujuan 

tersebut (variabel tindakan). 

 

D. Prosedur Tindakan 

Pada bagian ini dicantumkan tahapan-tahapan pelaksanaan PTK yang meliputi 4 langkah 

pokok yaitu: perencanaan, implementasi, observasi dan evaluasi, dan refleski dan analisis. 

a. Perencanaan Tindakan 

Sebutkan perencanaan yang dilakukan dalam mempersiapkan implementasi seperti 

mempersiapkan RPP, menyusun intrumen penilaian, menyusun lembar observasi, 

menyiapkan media, LKS dan lain-lain. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Deskripsikan tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan perencanaan. 

c. Observasi dan Evaluasi 

Uraikan tentang cara mengumpulkan data penelitian untuk menilai proses dan menilai 

produk. Observasi dilakukan oleh kolaborator dengan menggunakan lembar observasi 

yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

d. Refleksi dan Analisis 

Uraikan tentang prosedur analisis terhadap hasil pengamatan dan refleski terhadap proses, 

hasil dan dampak tindakan perbaikan.  

  

 

E. Data dan Cara Pengumpulannya 
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a. Jenis Data 

Sebutkan tentang jenis-jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini (misalnya prestasi 

belajar, keaktifan siswa, kegiatan PBM, skenario pembelajaran, dll.) 

b. Sumber Data 

Sebutkan sumber-sumber dari mana data tersebut diperoleh (siswa, guru, dokumen, dll.) 

c. Cara Pengumpulan Data 

Sebutkan cara-cara apa yang akan digunakan untuk mengumpulkan data (misalnya tes, 

observasi, dokumentasi, dll.) 

d. Instrumen Pengumpulan Data 

Sebutkan instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data tersebut (tes, lembar 

observasi, dokumen, dll.) 

 

F. Data Analisis 

Sebutkan bagaimana cara pemaknaan data setelah dilakukan keseluruhan siklus (kualitatif 

atau kuantitatif, atau keduanya). 

 

G. Indikator Kinerja 

Tentukan tolok ukur keberhasilan tindakan perbaikan dalam penelitian ini. Gunakan analisis 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) untuk menentukan tingkat keberhasilan penelitian 

Saudara. 

 

H. Jadwal Kegiatan 

Tuliskan dalam bentuk matriks untuk menggambarkan jadwal kegiatan dari awal sampai 

kegiatan akhir (penyusunan laporan). 

 

I. Rencana Pembiayaan 

Kalau penyusunan ini untuk mendapatkan hibah, maka perlu disusun rencana pembiayaan. 

Pada umumnya dana dialokasikan sebagai berikut: 

a. Honorarium ketua dan anggota peneliti tidak boleh melebihi 30% dari pagu dana yang 

diusulkan. 

b. Biaya operasional kegiatan, ATK, dll. disesuaikan dengan kebutuhan. 

c. Biaya perjalanan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan dan tidak lebih dari 15% 

dari total biaya yang diusulkan. 

d. Biaya selesksi internal, seminar loka, publikasi, dan diseminasi hasil penelitian tidak 

melebihi 10%. 

e. Biaya lain-lain harus dirincikan sesuai dengan kebutuhan. 

 

Ketentuan-ketentuan perencanaan anggaran biasanya dicantumkan sebagai bagian dari buku 

panduan oleh penyandang dana (sponsor).  

 

 

J. Personalia Penelitian 

Tuliskan semua personalia penelitian. Uraikan peran dan waktu yang dialokasikan per 

minggu. Informasi yang biasanya tercakup dalam personalia antara lain: nama peneliti 

lengkap dengan gelar, NIP, golongan, pangkat, lembaga, lokasi penelitian, jumlah jam dalam 

1 minggu. 
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SUMBER BAHAN: 

 

This material is taken from: 

 

Sujana, I M. (2010). Workshop Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Mataram Lombok: Arga Puji 

Press. Chapter 2 & Chapter 3, pp. 19 - 63. 


