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PENGANTAR

 Pengertian PTK
 Pentingnya belajar PTK bagi 

seorang Guru 
(kognetif/krekatif)

 Perbedaan PTK dengan PK



TUJUAN
Memperbaiki dan meningkatkan kualitas isi,

masukan, proses dan  hasil pembelajaran ;
Menumbuh-kembangkan budaya meneliti

para dosen dan guru agar lebih proaktif
mencari solusi terhadap permasalahan
pembelajaran ;

Menumbuhkan dan meningkatkan
produktivitas meneliti para dosen dan guru,
khususnya dalam mencari solusi masalah-
masalah pembelajaran ;

Meningkatkan kolaborasi antar dosen-guru
dalam memecahkan masalah pembelajaran .

Disampaikan pada kegiatan Penelitian PTK Guru MA kementerian Agama 
Propinsi Maluku, Papua dn Papua Barat 2012



KARAKTERISTIK
 Inkuiri reflektif. Penelitian tindakan  kelas

berangkat dari permasalahan
pembelajaran riil yang sehari-hari dihadapi
oleh dosen dan mahasiswa (practice 
driven) dan  (action driven). Tujuan
penelitian tindakan adalah untuk
memperbaiki praksis secara langsung, di sini
dan sekarang    

 Kolaboratif. Upaya perbaikan proses dan
hasil pembelajaran tidak dapat dilakukan
sendiri oleh dosen, tetapi ia harus
berkolaborasi dengan guru. 

 Reflektif. Penelitian tindakan kelas memiliki
ciri khusus, yaitu sikap reflektif yang 
berkelanjutan. 



PRINSIP DASAR

 Berkelanjutan. PTK  adalah upaya yang 
berkelanjutan secara siklustis

 Integral. PTK merupakan bagian integral 
dari pembelajaran. 

 Ilmiah. Diagnosis masalah bersandar pada
kejadian nyata

 Motivasi untuk memperbaiki kualitas harus
tumbuh dari dalam.

 Lingkup. Masalah tidak dibatasi pada
masalah pembelajaran di dalam dan  luar
ruang kuliah



Disampaikan pada kegiatan Penelitian PTK 
Guru MA kementerian Agama Propinsi 

Maluku, Papua dn Papua Barat 2012

Diskusi

 Dari manakah datangnya 
masalah dalam PTK??

 Setelah menemukan masalah 
apa yang perlu dilakukan

 Mengapa harus 
mengunakan siklus dalam 
penelitian PTK



Contoh Identifikasi dan Analisis masalah
Fakta yang diamati

guru/Peneliti:
1. Siswa kurang berani mengajukan

pertanyaan
2. Sebagian besar siswa tidak

menyelesaikan tugas yang 
diberikan dengan tepat

3. Persentase siswa yang mencapai
ketuntasan minimum 50%

4. Nilai rata-rata 5,1
5. Medode yang digunakan guru 

ceramah
6. Sebagian siswa salah Konsep
7. Siswa tidak dapat

mengerjakan/memecahkan
masalah

Identifikasi masalah:

1. Kualitas proses belajar  
(fakta 1,2)

2. Pemahaman siswa/Kualitas 
hasil belajar (fakta 3,4, 6, 7)

3. Metode: kurang menarik

Temuan:

Kualitas proses belajar dan 
hasil belajar masih rendah

Penyebab  Masalah/Analisis: 
Metode pembelajaran kurang menarik, media/bahan ajar tidak
ada



Untuk mengatasi masalah

Metode Berpusat
pada guru, kurang
variatif

Metode 
berorientasi 
Konstruktivistik

Berpusat pada siswa

Penemuan/konstruksi 
konsep

Prior knowledge

Activities

Inkuiri

PBL

Cooperative
Siklus Belajar

Peta Konsep



Latihan
Tulislah  masalah-masalah 
pembelajaran yang Anda 
hadapi/rasakan sehari-hari di 
kelas Anda. 

Tulislah, bagaimana cara mengatasi 
masalah tersebut ?  

Rumuskan judul penelitiannya, dan  
rumuskan masalah, dan Tujuannya ! 



INSTRUMEN PTK
   TES
  NON TES

PEDOMAN PENGAMATAN
PEDOMAN WAWANCARA
PEDOMAN DOKUMENTASI



Pengembangan Instrumen untuk
Mengukur Keberhasilan Tindakan

Instrumen untuk mengukur
keberhasilan tindakan dapat
dipahami dari dua sisi yaitu sisi
proses dan sisi hal yang diamati.



Pengembangan Instrumen untuk Mengukur 
Keberhasilan Tindakan
 DARI SISI PROSES
1. INSTRUMEN UNTUK INPUT

dapat dikembangkan dari hal-hal yang 
menjadi akar masalah beserta 
pendukungnya. Misalnya: akar masalah 
adalah bekal awal/prestasi tertentu dari 
peserta didik yang dianggap kurang. Dalam 
hal ini tes bekal awal dapat menjadi 
instrumen yang tepat. Di samping itu, 
mungkin diperlukan pula instrumen 
pendukung yang mengarah pada 
pemberdayaan tindakan yang akan 
dilakukan, misalnya: format peta kelas 
dalam kondisi awal, buku teks dalam kondisi 
awal



INSTRUMEN UNTUK PROSES

 Instrumen untuk proses
Instrumen yang digunakan pada 
saat proses berlangsung berkaitan 
erat dengan tindakan yang dipilih 
untuk dilakukan. Dalam tahap ini 
banyak format yang dapat 
digunakan. Akan tetapi, format 
yang digunakan hendaknya yang 
sesuai dengan tindakan yang dipilih



Instrumen untuk mengukur sisi proses

 Instrumen untuk input: tes bekal awal
 Instrumen untuk proses: format 

pengamatan, daftar cek, catatan
anekdotal, jurnal harian

 Instrumen untuk output: Tes atau
pengukuran bekal awal atau hasil
belajar dengan berbagai prosedur
asesmen



INSTRUMEN UNTUK OUTPUT

 Instrumen untuk output berkaitan erat dengan 
evaluasi pencapaian hasil berdasarkan 
kriteria yang telah ditetapkan. Misalnya: nilai 
75 ditetapkan sebagai ambang batas 
peningkatan (pada saat dilaksanakan tes 
bekal awal, nilai peserta didik berkisar pada 
angka 50), maka pencapaian hasil yang 
belum sampai pada angka 75 perlu untuk 
dilakukan tindakan lagi (ada siklus 
berikutnya).



Dari sisi yang diamati

Pengamatan terhadap guru
Pengamatan terhadap kelas

lingkungan fisik, tata letak, manajemen kelas, 
Pengamatan terhadap siswa

individual atau berkelompok sebelum, saat
berlangsung, dan sesudah pembelajaran



Instrumen untuk mengukur sisi hal yang diamati

 Pengamatan terhadap
Dosen/Guru (Observing 
Teachers)

 Pengamatan terhadap Kelas
(Observing Classrooms)

 Pengamatan terhadap Siswa
(Observing Students).



Contoh sasaran Observasi
dalam proses pembelajaran
 Kesiapan siswa /mahasiswa dalam

mengikuti kuliah
 Frekuensi dan kualitas pertanyaan
 Cara menjawab dan penalarannya
 Kualitas kerjasama kelompok
 Aktivitas mencari sumber belajar
 dsb



Contoh dampak atau hasil tindakan

 Meningkatnya kualitas pekerjaan/hasil ujian
 Meningkatnya nilai yang dicapai siswa 

mahasiswa/prestasi akademik
 Meningkatnya minat untuk mendalami

pengetahuan yang diberikan
 Timbulnya rasa puas atas bahan yang dipelajari

dalam kuliah
 Meningkatnya kemampuan analisis dan daya

berfikir kritis
 Hal lain baik dampak langsung maupun tidak

langsung



Mengukur Keberhasilan Tindakan

 Cara pengukurannya sedapat mungkin 
telah ditetapkan sejak awal penelitian

 Demikian pula kriteria keberhasilan 
tindakannya. 

 Keberhasilan tindakan ini disebut sebagai 
indikator keberhasilan tindakan.

 Indikator keberhasilan tindakan biasanya 
ditetapkan berdasarkan suatu ukuran 
standar yang berlaku.



Contoh indikator Keberhasilan
Aspek Pencapaian  

siklus I
Cara mengukur

Keaktifan siswa mengajukan 
pertanyaan

20% Diamati saat pembelajaran berlangsung, 
lembar pengamatan, oleh peneliti. Ditung 
dari jumlah siswa bertanya per jumlah 
keseluruhan siswa

Ketepatan waktu melakukan 
kegiatan eksplorasi 
(mengerjakan LKS)

50% Jumlah kelompok yang dapat
menyelesaikan tugas tepat waktu dibagi
jumlah kelompok. Dibuat jurnal setiap
pertemuan

Interaksi antar siswa pada 
kegiatan kooperatif

25% Diamati ketika siswa melakukan diskusi,
dicatat keterlibatan masing-masing siswa
dalam kelompok

Ketuntasan hasil belajar 65% Dihitung dari nilai rata-rata kuiz dan tes
blok. Siswa yang memperoleh nilai lebih
besar/sama dengan 70 dinyatakan tuntas.



Prosedur Analisis dan Interpretasi Data 
Penelitian

Tahap-tahap analisis data penelitian meliputi:

 Validasi hipotesis
 Interpretasi dengan acuan teori
 Tindakan untuk perbaikan lebih lanjut



Validasi hipotesis

Validasi ini dimaksudkan untuk menguji atau 
memberikan bukti secara empirik apakah 
pernyataan keyakinan yang dirumuskan 
dalam bentuk hipotesis tindakan itu benar. 

Validasi hipotesis tindakan dengan 
menggunakan tehnik yang sesuai yaitu: 
triangulasi dan jika perlu dengan uji statistik 

Validasi bukan generalisasi hasil PTK



Interpretasi Data Penelitian

 Interpretasi berarti mengartikan hasil 
penelitian berdasarkan pemahaman yang 
dimiliki peneliti. 

 Hal ini dilakukan dengan acuan teori, 
dibandingkan dengan pengalaman, praktik, 
atau dengan penilaian dan pendapat dosen 
atau guru. 

 Hipotesis tindakan yang telah divalidasi 
dicocokkan dengan mengacu pada kriteria, 
norma, dan nilai yang telah diterima oleh 
dosen atau guru dan siswa yang dikenai 
tindakan.



Judul : Penerapan model Pembelajaran 
Kooperatif dalam meningkatkan Kualitas 
pembelajaran 

Tentukan masalah penelitian
Buatlah variabel penelitian
Tentukanlah instrumen apa yang cocok 

untuk digunakan dalam pengukuran

Tugas 1.



(data-data mengenai hal tersebut dikumpulkan melalui 
lembar pengamatan)   

Hasil belajar siswa: nilai hasil tes, nilai/kualitas tugas.

Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif  dapat 
meningkatkan kualitas pembelajaran ???

Variabel hipotesis : Kualitas Pembelajaran
Variabel tindakan : Pembelajaran Kooperatif

Variabel Operasional variabel hipotesis meliputi:
Aktifitas belajar siswa: perubahan perilaku, sikap, 
motivasi seperti: keaktifan berdiskusi, bertanya, 
mencoba, mengerjakan tugas, …



Teknik Pengembangan
Instrumen dalam PTK

 Instrumen penelitian dalam PTK lebih mengarah
kepada: 

   (a) lembar observasi; dengan sasaran guru 
dan/atau  siswa

   (b) lembar asesmen; dapat mengarah kepada
domain kognitif, afektif, maupun psikomotor. 



 Pengembangan instrumen harus
mengacu kepada indikator/kriteria
keberhasilan dari tindakan
pemecahan masalah. Oleh karena itu
dalam PTK dipersyaratkan bahwa
indikator/kriteria keberhasilan tindakan
pemecahan masalah harus
dirumuskan secara realistik, dapat
diukur, dan jelas cara asesmennya. 



 Indikator keberhasilan PTK dapat berupa
keberhasilan atau ketuntasan siswa
dalam mencapai KD tertentu

 Kompetensi siswa dapat diukur pada :
- domain kognitif
- afektif
- psikomotor

 Untuk mengukur kemampuan kognitif
siswa dapat digunakan teknik tes
menggunakan instrumen lembar
penilaian yang berisi butir-butir
pertanyaan baik yang jawabnya berupa
pilihan maupun uraian naratif



 Untuk mengukur kemampuan afektif
siswa dapat digunakan teknik non tes
menggunakan instrumen angket
(kuesioner) yang berisi butir-butir
pertanyaan baik yang jawabnya berupa
pilihan setuju atau tidak setuju terhadap
sejumlah pernyataan-pernyataan
maupun menyampaikan tanggapan
secara terbuka (baik tertulis maupun
lesan)



 Untuk mengukur kemampuan
psikomotorik siswa dapat digunakan
teknik non tes menggunakan instrumen
lembar observasi yang berisi butir-butir
penting yang menjadi fokus amatan
yang disertai rubrik pensekoran.



 Instrumen (alat ukur) penelitian harus handal 
dan valid agar data hasil pengukuran dapat 
dipertangjawabkan mengenai keterandalannya 
(kemantapannya) dan ketepatannya 
(kejituannya)

 Data harus benar-benar mencerminkan 
karakteristik sesuatu konstruk yang diukur, 
sehingga tidak akan menjadikan bias bila 
dilakukan refleksi.



    - Validitas Konstruksi
instrumen yang dikembangkan harus mengukur
apa yang seharusnya diukur

    - Validitas isi
instrumen yang dikembangkan harus benar

           secara keilmuan
    - Validitas empiris

instrumen yang dikembangkan harus feasible
          dan dapat direspon oleh kelompok sasaran atau

      obyek yang diukur

Setiap peneliti yang mengembangkan instrumen 
untuk penggalian data harus berupaya 
memenuhi tiga tuntutan validitas, yaitu:



Define

Design

Analisis Ujung Depan

Analisis Siswa 

Analisis Tugas  Analisis Konsep  

Perumusan Tujuan Pembelajaran

Penyusunan Kisi-kisi

Penulisan Butir Tes

Desain Awal Instrumen (Draft-1)

Validasi Instrumen (konstruk&isi) 

Revisi I (Draft-2)

Simulasi (validasi empiris) 

Revisi II (Draft-3) 

Uji Coba 1

Analisis Hasil Uji Coba 1

Revisi III (Draft-4)

Instrumen Tervalidasi

Develop

Tahap Penyusunan Instrumen Penelitian 
(Mengadopsi dan mengadaptasi 4-D models)



Pesan:
 Gunakan instrumen yang baik
    Jangan gunakan instrumen hanya untuk

…….



Perhatikan contoh berikut:

 JUDUL:

 Meningkatkan Pemahaman Peserta Didik 
Materi Biologi Dengan Pendekatan 
Kontektsual (CTL) 

 Bagaimana komentar Bapak/Ibu dengan 
gambar berikut ini! …



Masalah Pembelajaran



Diskusi Kasus I:
Suatu masalah dalam penelitian sebagai berikut: 
Apakah kemampuan berpikir kreatif matematis dan
keaktifan peserta didik MA kelas 10 dapat ditingkatkan
dengan penerapan model pembelajaran berbasis
masalah?  

Diskusikan:
1. Apa saja teknik pengambilan data (alat bantu 

observasi) yang mungkin digunakan untuk PTK dengan
masalah di atas sehingga diperoleh data yang 
berkualitas? Berikan alasannya!

2.    Kira-kira instrumen yang seperti apa yang sesuai
dengan alat bantu observasi yang dipilih  dan sesuai
dengan langkah dalam PTK?



Diskusi II: Teknik/Prosedur pengambilan
data

1. Apakah “observasi” dapat mengungkap data pada  
       permasalahan pada kasus I terjawab? Mengapa?

2. Apakah “angket (kuesioner)” diperlukan untuk
mengungkap data sehingga  permasalahan pada kasus
I terjawab? Mengapa?



Diskusi III: Teknik/Prosedur pengambilan
data

   Apakah teknik pengumpulan data berikut diperlukan  
untuk mengumpulkan data pada masalah kasus 1?

1. Catatan lapangan?
2. Angket?
3. Jurnal guru?
4. Jurnal siswa?
5. Catatan harian?
6. Metode sosiometrik?
7. Portifolio?
8. Rekaman video/rekaman pita?
9. Foto?
10. Penilaian/test?
11. Catatan anekdot?



Diskusi IV: Kapan suatu instrumen dikatakan
baik?

 Dalam PTK ada dua jenis data yang dikumpulkan
yaitu “data kualitatif dan data kuantitatif”. Untuk
mendapatkan data yang baik diperlukan
instrumen yang baik.

 Diskusikan:
1.  Apa ciri instrumen yang baik?
2.  Bagaimana cara mengukur instrumen yang 

baik?



Instrumen untuk mengukur
keberhasilan PTK

1. Sisi Proses

2. Sisi yang diamati



Sisi Proses
1. Instrumen untuk input

Dikembangkan berdasarkan akar permasalahnnya. 
(misalnya diperlukan tes awal)

2.  Instrumen untuk proses

Intrumen apa yang digunakan pada saat proses 
berlangsung.

3.  Instrumen untuk output

Intrumen apa yang digunakan untuk mengukur
output?

Insrumen penilaian yang digunakan.



Sisi Yang Diamati
1. Pengamatan terhadap guru

Teramatinya keefektifan model/metode/strategi 
yang digunakan guru.
Dapat dilakukan dengan angket/anedotal record.

2.  Pengamatan terhadap kelas
Teramatinya  keberhasilan praktik-praktik 
pembelajaran yang digunakan guru.
catatan anekdotal: peta kelas, lembar cek 
kompetensi, skala pengkodean lingkungan sosial 
kelas. 

3. Pengamatan terhadap siswa



Pengamatan terhadap siswa:
Teramatinya aktivitas siswa secara individu atau
kelompok.

Intrumen: 
- Catatan anekdotal perilaku siswa
- Tes
- Wawancara
- Sosiomerti
- Dsb.



Bagaimana menyusun instrumen
penelitian?

 Titik tolak dari penyusunan instrumen penelitian adalah 
variabel-variabel yang ditetapkan untuk diteliti. 

 Mendefinisikan variabel-variabel secara operasional.

 Menentukan indikator yang akan diukur. 

 Menjabarkan menjadi butir-butir pernyataan atau 
pertanyaan



Variabel dapat didefinisikan dengan dua cara. Ada 
definisi konsep dan ada definisi opersional. Yang 
dimaksud definisi konsep adalah definisi yang telah
menjadi teori. Teori ini ada dalam setiap buku teks
yang disarankan oleh para dosen (sesuai bidang ilmu
masing-masing). 

Definisi operasional variabel adalah pengertian
variabel (yang diungkap dari definisi konsep) tersebut, 
secara operasional, secara praktik, secara riil, secara
nyata yang dapat diamati dan di ukur dalam lingkup
obyek penelitian/obyek yang diteliti.

variabel



Instrumentasi Penelitian

 Analisis Variabel
 Breakdown Teori

Definisi
Operasional

Variabel

Indikator

Jenis Instrumen



10/7/201249

Instrumentasi Penelitian

No. Variabel Indikator Jenis



Test

 Kalimat Efektif
 Kejelasan Maksud
 Distraktor Efektif
 Ketepatan Waktu
 Pengembangan 

Wawasan

Nontest

Kalimat Efektif
Kejelasan
Maksud
Distraktor Efektif
Pengembangan
Wawasan



Kisi-Kisi Lembar Observasi
Pelaksanaan Metode Diskusi

No
.

Variabel Indikator No. Item

1. Pelaksanaan 
Metode 
Diskusi

Ketersediaan LKS 2

Partisipasi Siswa 2

Aktivitas Guru 2

Penarikan 
Kesimpulan

2



Lembar Observasi
Pelaksanaan Metode Diskusi

Petunjuk: Berilah tanda check (V) pada kolom hasil, 
sesuai dengan kenyataan yang ada saat onservasi
berlangsung.

No. Pernyataan
Hasil

Ya Tidak

1. Apakah guru telah menyiapkan LKS 
untuk seiswa yang akan melaksanakan
diskusi?

2. Apakah setiap kelompok telah
menerima LKS, sebelum melakukan
diskusi?



Kisi-Kisi Tes
KD Mengidentifikasi ruang lingkup Biologi 

No
.

Variabel Indikator No. Item

1. Ruang 
lingkup 
Biologi

karakteristik umum sains. 2

kegiatan yang berkaitan 
dengan  ilmu Biologi.

2

apa yang dikaji (ruang 
lingkup) ilmu Biologi. 

2

kedudukan dan keterkaitan 
Biologi dengan ilmu yang 
lain.

4



Lembar Tes
KD Ruang lingkup Biologi

A. Petunjuk:

    Jawablah seluruh pertanyaan di bawah ini secara singkat
dan   jelas.

B. Pertanyaan

1. jelaskan karakteristik umum sains.
2. jelaskan kegiatan yang berkaitan dengan  ilmu Biologi.
3. jelaskan  apa yang dikaji (ruang lingkup) ilmu Biologi. 
4. uraikan keterkaitan Biologi dengan ilmu yang lain.



Skoring Hasil Observasi
Pelaksanaan Metode Diskusi

No. Indikator
Hasil

Ya Tidak

1. Ketersediaan LKS 4 0

2. Partisipasi Siswa 2 2

3. Aktivitas Guru 2 2

4. Penarikan Kesimpulan 2 2

Jumlah Skor 10 6

Ketercapaian 62.5%



Skoring Hasil Observasi
Pelaksanaan Metode Diskusi

No. Indikator
Siklus

Ket.
1 2 3 4

1. Ketersediaan LKS 4 4 4 4

2. Partisipasi Siswa 2 2 2 4

3. Aktivitas Guru 2 2 4 4

4. Penarikan 
Kesimpulan

2 4 4 4

Prosentase Ketercapaian 62.5 75 87.
5

10
0



Skoring Hasil Tes
KD Ruang lingkup Biologi

No. Nama Siswa
Siklus

Ket.
1 2 3 4

1. Muhammad 
Ridwan

50 65 70 75

2. Nyoman Degeng 65 70 75 75

3. Olivia Fernandez 65 75 80 85

5. Dan Seterusnya 64 70 85 85

Rata-Rata



Indikator Kinerja Penelitian 
 Pelaksanaan metode

diskusi dikatakan
optimal, jika telah
terdapat/tersedia: 
 LKS, partisipasi siswa, 

aktivitas guru, dan
penarikan
kesimpulan.

 Prosentase
ketersediaan seluruh
indikator metode
diskusi sebesar 100%.

 Prestasi belajar
dikatakan meningkat
(optimal), jika:
 75% dari keseluruhan

siswa telah mampu
menguasai KD Ruang 
Lingkup Biologi

 Rata-rata 
kemampuan
penguasaannya
adalah minimal 8.0 
untuk tiap siswa.



Diskusi V: Tugas Menyusun Instrumen
    Apabila teknik atau prosedur pengumpulan data 

pada masalah kasus I telah dipilih, bagaimana
dengan “Instrumen Penelitiannya”?

    Tugas:
   1. Susunlah instrumen yang telah dipilih bersama

kelompok
      untuk kasus I!

   2. Susunlah instrumen yang didikusikan pada disksui III!



Kasus VI: Penyusunan Instrumen
.    

 Tugas/Diskusikan:
    Jabarkan variabel penelitian pada kasus I 

menjadi definisi operasioanlnya, indikator, dan
butir-butir/pernyataan atau detail aspek-aspek
yang akan diamati! 



SAMPAI JUMPA LAGI



PENGEMBANGAN INSTRUMEN DALAM PELAKSANAAN PTK

OLEH:

Yusran Kapludin SPd. MPd

Disampaikan pada kegiatan Penelitian PTK Guru MA kementerian Agama Propinsi Maluku, Papua dn Papua Barat 2012



























































































































































Disampaikan pada kegiatan Penelitian PTK Guru MA kementerian Agama Propinsi Maluku, Papua dn Papua Barat 2012

PENGANTAR

Pengertian PTK

Pentingnya belajar PTK bagi seorang Guru (kognetif/krekatif)

Perbedaan PTK dengan PK















































































TUJUAN

Memperbaiki dan meningkatkan kualitas isi, masukan, proses dan  hasil pembelajaran ;

Menumbuh-kembangkan budaya meneliti para dosen dan guru agar lebih proaktif mencari solusi terhadap permasalahan pembelajaran ;

Menumbuhkan dan meningkatkan produktivitas meneliti para dosen dan guru, khususnya dalam mencari solusi masalah-masalah pembelajaran ;

Meningkatkan kolaborasi antar dosen-guru dalam memecahkan masalah pembelajaran .

Disampaikan pada kegiatan Penelitian PTK Guru MA kementerian Agama Propinsi Maluku, Papua dn Papua Barat 2012















































































KARAKTERISTIK

Inkuiri reflektif. Penelitian tindakan  kelas berangkat dari permasalahan pembelajaran riil yang sehari-hari dihadapi oleh dosen dan mahasiswa (practice driven) dan  (action driven). Tujuan penelitian tindakan adalah untuk memperbaiki praksis secara langsung, di sini dan sekarang    

Kolaboratif. Upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran tidak dapat dilakukan sendiri oleh dosen, tetapi ia harus berkolaborasi dengan guru. 

Reflektif. Penelitian tindakan kelas memiliki ciri khusus, yaitu sikap reflektif yang berkelanjutan. 















































































PRINSIP DASAR



Berkelanjutan. PTK  adalah upaya yang berkelanjutan secara siklustis 

Integral. PTK merupakan bagian integral dari pembelajaran. 

Ilmiah. Diagnosis masalah bersandar pada kejadian nyata

Motivasi untuk memperbaiki kualitas harus tumbuh dari dalam.

Lingkup. Masalah tidak dibatasi pada masalah pembelajaran di dalam dan  luar ruang kuliah















































































Disampaikan pada kegiatan Penelitian PTK Guru MA kementerian Agama Propinsi Maluku, Papua dn Papua Barat 2012

Diskusi

Dari manakah datangnya masalah dalam PTK??

Setelah menemukan masalah apa yang perlu dilakukan

Mengapa harus mengunakan siklus dalam penelitian PTK















































































Contoh Identifikasi dan Analisis masalah

Fakta yang diamati guru/Peneliti:

Siswa kurang berani mengajukan pertanyaan

Sebagian besar siswa tidak menyelesaikan tugas yang diberikan dengan tepat

Persentase siswa yang mencapai ketuntasan minimum 50%

Nilai rata-rata 5,1

Medode yang digunakan guru ceramah

 Sebagian siswa salah Konsep 

 Siswa tidak dapat mengerjakan/memecahkan masalah

Identifikasi masalah:

Kualitas proses belajar  (fakta 1,2)

Pemahaman siswa/Kualitas hasil belajar (fakta 3,4, 6, 7)

Metode: kurang menarik

Temuan:

Kualitas proses belajar dan hasil belajar masih rendah

Penyebab  Masalah/Analisis: 

Metode pembelajaran kurang menarik, media/bahan ajar tidak ada























































































Untuk mengatasi masalah

Metode Berpusat pada guru, kurang variatif



Metode berorientasi Konstruktivistik

Berpusat pada siswa

Penemuan/konstruksi konsep

Prior knowledge

Activities









Inkuiri

PBL

Cooperative

Siklus Belajar

Peta Konsep

















































































Latihan

Tulislah  masalah-masalah pembelajaran yang Anda hadapi/rasakan sehari-hari di kelas Anda. 

Tulislah, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut ?  

Rumuskan judul penelitiannya, dan  rumuskan masalah, dan Tujuannya ! 















































































INSTRUMEN PTK

  TES

  NON TES

			PEDOMAN PENGAMATAN

			PEDOMAN WAWANCARA

			PEDOMAN DOKUMENTASI

		















































































Pengembangan Instrumen untuk Mengukur Keberhasilan Tindakan

Instrumen untuk mengukur keberhasilan tindakan dapat dipahami dari dua sisi yaitu sisi proses dan sisi hal yang diamati.















































































Pengembangan Instrumen untuk Mengukur Keberhasilan Tindakan 

DARI SISI PROSES

INSTRUMEN UNTUK INPUT

		dapat dikembangkan dari hal-hal yang menjadi akar masalah beserta pendukungnya. Misalnya: akar masalah adalah bekal awal/prestasi tertentu dari peserta didik yang dianggap kurang. Dalam hal ini tes bekal awal dapat menjadi instrumen yang tepat. Di samping itu, mungkin diperlukan pula instrumen pendukung yang mengarah pada pemberdayaan tindakan yang akan dilakukan, misalnya: format peta kelas dalam kondisi awal, buku teks dalam kondisi awal 















































































INSTRUMEN UNTUK PROSES

Instrumen untuk proses
Instrumen yang digunakan pada saat proses berlangsung berkaitan erat dengan tindakan yang dipilih untuk dilakukan. Dalam tahap ini banyak format yang dapat digunakan. Akan tetapi, format yang digunakan hendaknya yang sesuai dengan tindakan yang dipilih 















































































Instrumen untuk mengukur sisi proses

Instrumen untuk input: tes bekal awal 

Instrumen untuk proses: format pengamatan, daftar cek, catatan anekdotal, jurnal harian

Instrumen untuk output: Tes atau pengukuran bekal awal atau hasil belajar dengan berbagai prosedur asesmen 















































































INSTRUMEN UNTUK OUTPUT

Instrumen untuk output berkaitan erat dengan evaluasi pencapaian hasil berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Misalnya: nilai 75 ditetapkan sebagai ambang batas peningkatan (pada saat dilaksanakan tes bekal awal, nilai peserta didik berkisar pada angka 50), maka pencapaian hasil yang belum sampai pada angka 75 perlu untuk dilakukan tindakan lagi (ada siklus berikutnya). 















































































Dari sisi yang diamati

Pengamatan terhadap guru

Pengamatan terhadap kelas

	lingkungan fisik, tata letak, manajemen kelas, 

Pengamatan terhadap siswa

	individual atau berkelompok sebelum, saat berlangsung, dan sesudah pembelajaran















































































Instrumen untuk mengukur sisi hal yang diamati

Pengamatan terhadap Dosen/Guru (Observing Teachers)

Pengamatan terhadap Kelas (Observing Classrooms)

Pengamatan terhadap Siswa (Observing Students).















































































Contoh sasaran Observasi dalam proses pembelajaran

Kesiapan siswa /mahasiswa dalam mengikuti kuliah

Frekuensi dan kualitas pertanyaan

Cara menjawab dan penalarannya

Kualitas kerjasama kelompok

Aktivitas mencari sumber belajar

dsb















































































Contoh dampak atau hasil tindakan

Meningkatnya kualitas pekerjaan/hasil ujian

Meningkatnya nilai yang dicapai siswa mahasiswa/prestasi akademik

Meningkatnya minat untuk mendalami pengetahuan yang diberikan

Timbulnya rasa puas atas bahan yang dipelajari dalam kuliah

Meningkatnya kemampuan analisis dan daya berfikir kritis

Hal lain baik dampak langsung maupun tidak langsung















































































Mengukur Keberhasilan Tindakan 

Cara pengukurannya sedapat mungkin telah ditetapkan sejak awal penelitian

Demikian pula kriteria keberhasilan tindakannya. 

Keberhasilan tindakan ini disebut sebagai indikator keberhasilan tindakan. 

Indikator keberhasilan tindakan biasanya ditetapkan berdasarkan suatu ukuran standar yang berlaku. 















































































Contoh indikator Keberhasilan

		Aspek		Pencapaian  siklus I		Cara mengukur

		Keaktifan siswa mengajukan pertanyaan		20%		Diamati saat pembelajaran berlangsung, lembar pengamatan, oleh peneliti. Ditung dari jumlah siswa bertanya per jumlah keseluruhan siswa

		Ketepatan waktu melakukan kegiatan eksplorasi (mengerjakan LKS)		50%		Jumlah kelompok yang dapat menyelesaikan tugas tepat waktu dibagi jumlah kelompok. Dibuat jurnal setiap pertemuan

		Interaksi antar siswa pada kegiatan kooperatif		25%		Diamati ketika siswa melakukan diskusi, dicatat keterlibatan masing-masing siswa dalam kelompok

		Ketuntasan hasil belajar 		65%		Dihitung dari nilai rata-rata kuiz dan tes blok. Siswa yang memperoleh nilai lebih besar/sama dengan 70 dinyatakan tuntas.

















































































Prosedur Analisis dan Interpretasi Data Penelitian

Tahap-tahap analisis data penelitian meliputi:



Validasi hipotesis

Interpretasi dengan acuan teori

Tindakan untuk perbaikan lebih lanjut



















































































Validasi hipotesis

Validasi ini dimaksudkan untuk menguji atau memberikan bukti secara empirik apakah pernyataan keyakinan yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis tindakan itu benar. 

Validasi hipotesis tindakan dengan menggunakan tehnik yang sesuai yaitu: triangulasi dan jika perlu dengan uji statistik 

Validasi bukan generalisasi hasil PTK















































































Interpretasi Data Penelitian 

Interpretasi berarti mengartikan hasil penelitian berdasarkan pemahaman yang dimiliki peneliti. 

Hal ini dilakukan dengan acuan teori, dibandingkan dengan pengalaman, praktik, atau dengan penilaian dan pendapat dosen atau guru. 

Hipotesis tindakan yang telah divalidasi dicocokkan dengan mengacu pada kriteria, norma, dan nilai yang telah diterima oleh dosen atau guru dan siswa yang dikenai tindakan.















































































Judul : Penerapan model Pembelajaran Kooperatif dalam meningkatkan Kualitas pembelajaran 

Tentukan masalah penelitian

Buatlah variabel penelitian

Tentukanlah instrumen apa yang cocok untuk digunakan dalam pengukuran





Tugas 1.















































































(data-data mengenai hal tersebut dikumpulkan melalui lembar pengamatan)   

Hasil belajar siswa: nilai hasil tes, nilai/kualitas tugas. 



Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran ???

Variabel hipotesis : Kualitas Pembelajaran

Variabel tindakan : Pembelajaran Kooperatif

Variabel Operasional variabel hipotesis meliputi:

Aktifitas belajar siswa: perubahan perilaku, sikap, motivasi seperti: keaktifan berdiskusi, bertanya, mencoba, mengerjakan tugas, …















































































Teknik Pengembangan Instrumen dalam PTK 

Instrumen penelitian dalam PTK lebih mengarah kepada: 

   (a) lembar observasi; dengan sasaran guru dan/atau  siswa

   (b) lembar asesmen; dapat mengarah kepada domain kognitif, afektif, maupun psikomotor. 



















































































Pengembangan instrumen harus mengacu kepada indikator/kriteria keberhasilan dari tindakan pemecahan masalah. Oleh karena itu dalam PTK dipersyaratkan bahwa indikator/kriteria keberhasilan tindakan pemecahan masalah harus dirumuskan secara realistik, dapat diukur, dan jelas cara asesmennya. 



















































































Indikator keberhasilan PTK dapat berupa keberhasilan atau ketuntasan siswa dalam mencapai KD tertentu

Kompetensi siswa dapat diukur pada :

	- domain kognitif

	- afektif

	- psikomotor

Untuk mengukur kemampuan kognitif siswa dapat digunakan teknik tes menggunakan instrumen lembar penilaian yang berisi butir-butir pertanyaan baik yang jawabnya berupa pilihan maupun uraian naratif



















































































Untuk mengukur kemampuan afektif siswa dapat digunakan teknik non tes menggunakan instrumen angket (kuesioner) yang berisi butir-butir pertanyaan baik yang jawabnya berupa pilihan setuju atau tidak setuju terhadap sejumlah pernyataan-pernyataan maupun menyampaikan tanggapan secara terbuka (baik tertulis maupun lesan)





















































































Untuk mengukur kemampuan psikomotorik siswa dapat digunakan teknik non tes menggunakan instrumen lembar observasi yang berisi butir-butir penting yang menjadi fokus amatan yang disertai rubrik pensekoran.















































































Instrumen (alat ukur) penelitian harus handal dan valid agar data hasil pengukuran dapat dipertangjawabkan mengenai keterandalannya (kemantapannya) dan ketepatannya (kejituannya)

Data harus benar-benar mencerminkan karakteristik sesuatu konstruk yang diukur, sehingga tidak akan menjadikan bias bila dilakukan refleksi.





















































































    - Validitas Konstruksi

		 instrumen yang dikembangkan harus mengukur

		 apa yang seharusnya diukur

    - Validitas isi

		 instrumen yang dikembangkan harus benar

           secara keilmuan

    - Validitas empiris

		instrumen yang dikembangkan harus feasible

          dan dapat direspon oleh kelompok sasaran atau

	      obyek yang diukur

Setiap peneliti yang mengembangkan instrumen untuk penggalian data harus berupaya memenuhi tiga tuntutan validitas, yaitu:



















































































Define

Design



Analisis Ujung Depan

Analisis Siswa 

Analisis Tugas  

Analisis Konsep  

Perumusan Tujuan Pembelajaran

Penyusunan Kisi-kisi

Penulisan Butir Tes

Desain Awal Instrumen (Draft-1)

Validasi Instrumen (konstruk&isi) 

Revisi I (Draft-2)

Simulasi (validasi empiris) 

Revisi II (Draft-3) 

Uji Coba 1

Analisis Hasil Uji Coba 1

Revisi III (Draft-4)

Instrumen Tervalidasi

















































Develop

Tahap Penyusunan Instrumen Penelitian 

(Mengadopsi dan mengadaptasi 4-D models)



















































































Pesan:

Gunakan instrumen yang baik

    Jangan gunakan instrumen hanya untuk …….

















































































Perhatikan contoh berikut:



JUDUL:



Meningkatkan Pemahaman Peserta Didik Materi Biologi Dengan Pendekatan Kontektsual (CTL) 



Bagaimana komentar Bapak/Ibu dengan gambar berikut ini! …

























































































Masalah Pembelajaran















































































Diskusi Kasus I:

Suatu masalah dalam penelitian sebagai berikut: 

Apakah kemampuan berpikir kreatif matematis dan keaktifan peserta didik MA kelas 10 dapat ditingkatkan dengan penerapan model pembelajaran berbasis masalah?  



Diskusikan:

Apa saja teknik pengambilan data (alat bantu observasi) yang mungkin digunakan untuk PTK dengan masalah di atas sehingga diperoleh data yang berkualitas? Berikan alasannya!

2.    Kira-kira instrumen yang seperti apa yang sesuai dengan alat bantu observasi yang dipilih  dan sesuai dengan langkah dalam PTK?



















































































Diskusi II: Teknik/Prosedur pengambilan data

Apakah “observasi” dapat mengungkap data pada  

       permasalahan pada kasus I terjawab? Mengapa?



Apakah “angket (kuesioner)” diperlukan untuk mengungkap data sehingga  permasalahan pada kasus I terjawab? Mengapa?



















































































Diskusi III: Teknik/Prosedur pengambilan data

   Apakah teknik pengumpulan data berikut diperlukan  untuk mengumpulkan data pada masalah kasus 1?

Catatan lapangan?

Angket?

Jurnal guru?

Jurnal siswa?

Catatan harian?

Metode sosiometrik?

Portifolio?

Rekaman video/rekaman pita?

Foto?

Penilaian/test?

Catatan anekdot?





















































































Diskusi IV: Kapan suatu instrumen dikatakan baik?

Dalam PTK ada dua jenis data yang dikumpulkan yaitu “data kualitatif dan data kuantitatif”. Untuk mendapatkan data yang baik diperlukan instrumen yang baik.



Diskusikan:

 1.  Apa ciri instrumen yang baik?

2.  Bagaimana cara mengukur instrumen yang baik?















































































Instrumen untuk mengukur keberhasilan PTK



Sisi Proses



Sisi yang diamati















































































Sisi Proses

Instrumen untuk input

	Dikembangkan berdasarkan akar permasalahnnya. (misalnya diperlukan tes awal)



2.  Instrumen untuk proses

	Intrumen apa yang digunakan pada saat proses berlangsung.



3.  Instrumen untuk output

	Intrumen apa yang digunakan untuk mengukur output?

	Insrumen penilaian yang digunakan.















































































Sisi Yang Diamati

Pengamatan terhadap guru

	Teramatinya keefektifan model/metode/strategi yang digunakan guru.

	Dapat dilakukan dengan angket/anedotal record.



2.  Pengamatan terhadap kelas

	Teramatinya  keberhasilan praktik-praktik pembelajaran yang digunakan guru.

	catatan anekdotal: peta kelas, lembar cek kompetensi, skala pengkodean lingkungan sosial kelas. 

3. Pengamatan terhadap siswa















































































Pengamatan terhadap siswa:

Teramatinya aktivitas siswa secara individu atau kelompok.



Intrumen: 

Catatan anekdotal perilaku siswa

Tes

Wawancara

Sosiomerti

Dsb. 















































































Bagaimana menyusun instrumen penelitian?

Titik tolak dari penyusunan instrumen penelitian adalah variabel-variabel yang ditetapkan untuk diteliti. 



Mendefinisikan variabel-variabel secara operasional.



Menentukan indikator yang akan diukur. 



Menjabarkan menjadi butir-butir pernyataan atau pertanyaan















































































Variabel dapat didefinisikan dengan dua cara. Ada definisi konsep dan ada definisi opersional. Yang dimaksud definisi konsep adalah definisi yang telah menjadi teori. Teori ini ada dalam setiap buku teks yang disarankan oleh para dosen (sesuai bidang ilmu masing-masing). 



Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dari definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata yang dapat diamati dan di ukur dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti.

variabel



















































































Instrumentasi Penelitian

Analisis Variabel

Breakdown Teori



Definisi

Operasional Variabel

Indikator

Jenis Instrumen
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Instrumentasi Penelitian

		No.		Variabel		Indikator		Jenis

								

								

								

								

















































































Test

Kalimat Efektif

Kejelasan Maksud

Distraktor Efektif

Ketepatan Waktu

Pengembangan Wawasan





Nontest

Kalimat Efektif

Kejelasan Maksud

Distraktor Efektif

Pengembangan Wawasan

















































































Kisi-Kisi Lembar Observasi
Pelaksanaan Metode Diskusi

		No.		Variabel		Indikator		No. Item

		1.		Pelaksanaan Metode Diskusi		Ketersediaan LKS		2

						Partisipasi Siswa		2

						Aktivitas Guru		2

						Penarikan Kesimpulan		2

















































































Lembar Observasi
Pelaksanaan Metode Diskusi

		Petunjuk: Berilah tanda check (V) pada kolom hasil, sesuai dengan kenyataan yang ada saat onservasi berlangsung.						

		No.		Pernyataan		Hasil		

						Ya		Tidak

		1.		Apakah guru telah menyiapkan LKS untuk seiswa yang akan melaksanakan diskusi?				

		2.		Apakah setiap kelompok telah menerima LKS, sebelum melakukan diskusi?				

















































































Kisi-Kisi Tes
KD  Mengidentifikasi ruang lingkup Biologi 

		No.		Variabel		Indikator		No. Item

		1.		Ruang lingkup Biologi		karakteristik umum sains. 		2

						kegiatan yang berkaitan dengan  ilmu Biologi. 		2

						apa yang dikaji (ruang lingkup) ilmu Biologi. 		2

						kedudukan dan keterkaitan Biologi dengan ilmu yang lain.		4

















































































Lembar Tes
KD Ruang lingkup Biologi



A. Petunjuk:

    Jawablah seluruh pertanyaan di bawah ini secara singkat dan   jelas.

B. Pertanyaan

1. jelaskan karakteristik umum sains. 

2. jelaskan kegiatan yang berkaitan dengan  ilmu Biologi. 

3. jelaskan  apa yang dikaji (ruang lingkup) ilmu Biologi. 

4. uraikan keterkaitan Biologi dengan ilmu yang lain.















































































Skoring Hasil Observasi
Pelaksanaan Metode Diskusi

		No.		Indikator		Hasil		

						Ya		Tidak

		1.		Ketersediaan LKS		4		0

		2.		Partisipasi Siswa		2		2

		3.		Aktivitas Guru		2		2

		4.		Penarikan Kesimpulan		2		2

		Jumlah Skor				10		6

		Ketercapaian				62.5%		

















































































Skoring Hasil Observasi
Pelaksanaan Metode Diskusi

		No.		Indikator		Siklus								Ket.

						1		2		3		4		

		1.		Ketersediaan LKS		4		4		4		4		

		2.		Partisipasi Siswa		2		2		2		4		

		3.		Aktivitas Guru		2		2		4		4		

		4.		Penarikan Kesimpulan		2		4		4		4		

		Prosentase Ketercapaian				62.5		75		87.5		100		

















































































Skoring Hasil Tes
KD Ruang lingkup Biologi


		No.		Nama Siswa		Siklus								Ket.

						1		2		3		4		

		1.		Muhammad Ridwan		50		65		70		75		

		2.		Nyoman Degeng		65		70		75		75		

		3.		Olivia Fernandez		65		75		80		85		

		5.		Dan Seterusnya		64		70		85		85		

		Rata-Rata												

















































































Indikator Kinerja Penelitian 

Pelaksanaan metode diskusi dikatakan optimal, jika telah terdapat/tersedia: 

LKS, partisipasi siswa, aktivitas guru, dan penarikan kesimpulan.

Prosentase ketersediaan seluruh indikator metode diskusi sebesar 100%.





Prestasi belajar dikatakan meningkat (optimal), jika:

75% dari keseluruhan siswa telah mampu menguasai KD Ruang Lingkup Biologi

Rata-rata kemampuan penguasaannya adalah minimal 8.0 untuk tiap siswa.















































































Diskusi V: Tugas Menyusun Instrumen

    Apabila teknik atau prosedur pengumpulan data pada masalah kasus I telah dipilih, bagaimana dengan “Instrumen Penelitiannya”?

 

    Tugas:

   1. Susunlah instrumen yang telah dipilih bersama kelompok

      untuk kasus I!



   2. Susunlah instrumen yang didikusikan pada disksui III!















































































Kasus VI: Penyusunan Instrumen

.    



Tugas/Diskusikan:

    Jabarkan variabel penelitian pada kasus I menjadi definisi operasioanlnya, indikator, dan butir-butir/pernyataan atau detail aspek-aspek yang akan diamati! 

















































































sekian

Terima Kasih

SAMPAI JUMPA LAGI
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