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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Modul ini ditujukan untuk peserta diklat guru pembelajar bagi guru bahasa 

Indonesia SMP pada kelompok kompetensi J. Modul ini pada dasarnya adalah 

sarana peningkatan kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik sesuai 

standar dengan merujuk pada Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang 

Standar Kompetensi Guru. 

Kegiatan belajar pada topik ini dirancang dengan menggunakan pendekatan 

andragogi dengan metode diskusi dan penugasan. Semua kegiatan tersebut 

dapat dilakukan baik dalam pembelajaran langsung maupun tidak langsung. 

 

B. Tujuan 

Setelah mempelajari seluruh kegiatan pembelajaran pada modul ini, Anda 

mampu melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan,  

memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan 

pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu, dan melakukan penelitian 

tindakan kelas (PTK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu.  

 

C. Peta Kompetensi 

Kompetensi yang akan dicapai atau ditingkatkan melalui modul ini mengacu 

pada kompetensi Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 sebagai berikut. 

Tabel 1: Peta Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi 

Utama 

Kompetensi Inti  (KI) Kompetensi Guru Mapel (KGM) 

Pedagogik 10.   Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

10.1  Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan 

10.2  Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

dan pengembangan 
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Kompetensi 

Utama 

Kompetensi Inti  (KI) Kompetensi Guru Mapel (KGM) 

10.3 Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

 

D. Ruang Lingkup 

Modul ini terdiri atas dua belas kegiatan pembelajaran, yaitu tergambar dalam 

tabel berikut. 

Tabel 2: Peta Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Materi/ Topik Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 1 Pembelajaran Reflektif 

Kegiatan Pembelajaran 2 Penelitian Tindakan Kelas  

 

Setiap kegiatan pembelajaran diawali dengan penjabaran tujuan, kompetensi 

dan indkator. Selanjutnya, agar tujuan tersebut dapat dicapai dengan 

maksimal, modul ini menjabarkan materi dan bagaimana pembelajarannya 

dalam bentuk aktivitas pembelajaran yang dilengkapi dengan lembar kerja 

atau tugas. Di akhir pembelajaran modul ini disajikan evaluasi berupa tes 

untuk mengukur ketercapaian atau hasil belajar.  

 

E. Cara Penggunaan Modul 

Modul ini pada dasarnya disusun sebagai pedoman bagi Anda untuk 

mempelajari berbagai materi pedagogik dan profesional dalam  upaya 

meningkatkan kemampuan diri dan memperbaiki kualitas pembelajaran, baik 

dilakukan dalam kegiatan tatap muka maupun kegiatan mandiri.  

Cara menggunakan modul ini adalah sebagai berikut. 

1. Gunakan modul ini secara berurutan bagian per bagian dimulai dari 

pengantar, pendahuluan, kegiatan-kegiatan hingga glosarium. 

2. Bacalah pendahuluan modul ini, cermatilah setiap tujuan, peta kompetensi 

dan ruang lingkupnya.  

3. Ikutilah langkah-langkah aktivitas pembelajaran dan model/teknik 
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pembelajaran yang digunakan pada setiap kegiatan pembelajaran dalam 

modul ini. 

4. Gunakan LK-LK yang telah disediakan untuk menyelesaikan setiap 

tugas/latihan/studi kasus yang diminta. Melalui kegiatan-kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan, Anda diharapkan dapat menghasilkan 

produk seperti berikut ini. 

a. portofolio hasil belajar 

b. rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan Guru Pembelajar. 

c. evaluasi akhir setiap modul 

Pada prinsipnya aktivitas pembelajaran dalam modul ini menuntut 

partisipasi aktif Anda agar alur kegiatan belajar dapat dilaksanakan. Tujuan 

yang ditetapkan pun dapat dicapai seperti yang diharapkan. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1  

REFLEKSI PEMBELAJARAN 

 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari modul ini, Anda dapat melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

 

B. Kompetensi dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Tabel 3: Peta Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Guru Indikator 

10.1 Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

10.1.1 Menjelaskan konsep dan definisi   

            pembelajaran reflektif 

10.1.2 Menjelaskan prinsip pembelajaran   

           reflektif 

10.1.3 Menjelaskan tujuan dan sasaran   

            pembelajaran reflektif 

10.1.4 Menjelaskan teknik-teknik   

           pembelajaran reflektif 

10.2 Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

10.2.1 Menyusun instrumen   

           pembelajaran Reflektif. 

10.2.2 Menerapkan pembelajaran reflektif 

10.2.3 Memanfaatkan hasil pembelajaran 

reflektif  

 

C. Uraian Materi 

1. Konsep Refleksi dalam Pembelajaran 

Sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007 

tentang Standar  Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik, bahwa pendidik 

harus melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran. Dalam hal ini merupakan salah satu kompetensi pedagogik 

yang harus dilakukan oleh pendidik. Pendidik dituntut untuk melakukan 

refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan di kelas, dan 

memanfaatkan hasil refleksi tersebut untuk perbaikan dan  pengembangan 

pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu. 



6       Modul Guru Pembelajar Bahasa Indonesia SMP Kelompok Kompetensi Pedagogik J 

 

Refleksi adalah kegiatan penilaian dalam berbagai bentuk yang dilakukan 

oleh peserta didik terhadap proses belajar mengajar yang telah 

dilaksanakan oleh pendidik dengan maksud untuk memperbaiki proses 

belajar yang dilaksanakan oleh pendidik pada waktu yang akan datang.  

Definisi menurut Reid, 1995 “Reflection is a process of reviewing an 

experience of practice in order to describe, analyse, evaluate and so inform 

learning about practice”. Konsep tersebut dapat diartikan, bahwa refleksi 

adalah sebuah proses mereviu pengalaman dengan cara mendeskripsikan, 

menganalisis, mengevaluasi pembembelajaran yang telah dilakukan. 

Hanifah (1999) berpendapat, bahwa refleksi adalah “Proses merenung, 

menganalisis, mencari alasan, membuat cadangan dan tindakan untuk 

memperbaiki diri yang dilakukan secara berterusan. Refleksi kritikal 

menitikberatkan penerokaan domain afektif, kerohanian dan pemikiran 

rasional oleh seseorang dalam tindakannya untuk mencari kebenaran 

terhadap tindakannya bagi tujuan memperbaiki diri dan persekitaran”. 

Konsep refleksi tidak lain sebagai metode pencapaian tujuan pembelajaran 

yang telah ditentukan sebelumnya. (Chruickshark, 1987) Guru dapat 

merefleksi tentang metode atau model pembelajaran yang sudah 

digunakan, bahkan dapat juga merefleksi materi ajar yang disampaikan. 

Refleksi dapat juga dilakukan guru pada saat kegiatan pembelajaran akan 

berakhir atau pada kegiatan  penutup.  

Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan 

refleksi. Tahap ini diperlukan untuk memperoleh gambaran tingkat 

keberhasilan rencana pembelajaran yang tertuang dalam Rencana 

Pelaksnaan Pembelajaran. Hasil refleksi akan menentukan langkah 

selanjutnya yang diperlukan dalam pembelajaran. Untuk dapat melakukan 

refleksi, guru peserta harus memiliki data yang telah dianalisis dan 

diinterpretasikan. Selain itu, guru peserta harus memahami betul tentang 

keterkaitan antara permasalahan, tujuan yang ingin dicapai, rencana 

tindakan yang telah disusun dan dilaksanakan, serta situasi dan kondisi 

saat tindakan dalam pembelajaran dilaksanakan. 
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Refleksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat kembali 

apakah pembelajaran yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang kita 

rencanakan. Pada dasarnya refleksi merupakan kegiatan analisis-sintesis, 

interpretasi, dan eksplanasi terhadap semua informasi yang diperoleh dari 

pelaksanaan pembelajaran. Data atau informasi yang terkumpul perlu 

dianalisis, dicari kaitan antara yang satu dengan yang lainnya, 

dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya atau dengan standar 

tertentu, untuk mengevaluasi keberhasilan pembelajaran yang dilakukan. 

Jika pembelajaran belum berhasil sebagaimana yang diharapkan, maka 

kita perlu menindaklanjuti dengan melakukan analisis untuk mencari 

penyebab ketidakberhasilan pembelajaran. 

Setelah menemukan akar permasalahan yang menjadi penyebab belum 

berhasilnya pembelajaran, maka langkah selanjutnya membuat rencana 

perbaikan pembelajaran untuk menghilangkan akar permasalahan tersebut 

pada pertemuan berikutnya. Saat itulah, guru peserta dapat merencanakan 

untuk melakukan penelitian tindakan kelas.Tentu harus didukung dengan 

data-data yang lengkap. 

Tahap refleksi bukan merupakan tahap yang mudah bagi guru, khususnya 

guru peserta yang belum terbiasa melakukan refleksi. Pada tahap ini 

diperlukan kemampuan untuk berpikir analitik secara kritis, terhadap semua 

data, fakta dan fenomena yang terjadi, kemudian menghubungkannya 

dengan rumusan, tujuan, serta rencana tindakan sebagai alternatif 

solusinya. Artinya, diperlukan upaya merenung dan berpikir secara serius 

dan mendalam, dengan mengingat tentang berbagai konsep, prinsip, 

pengalaman praktis yang terkait dengan pembelajaran yang telah 

dipertimbangkan dalam menyusun rencana tindakan. Hasil refleksi 

diungkapkan dalam bentuk narasi ilmiah. 

2.  Prinsip Refleksi dalam Pembelajaran 

Kegiatan refleksi merupakan kegiatan terakhir dari pelaksanaan 

pembelajaran. Pada kegiatan inilah guru akan dapat mengetahui berhasil 

tidaknya rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada kegiatan refleksi ini 

pula guru dapat menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan, yakni 
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menyiapkan PTK, pengayaan atau perbaikan (remedial). Jika ternyata 

pembelajaran yang dilakukan belum berhasil optimal, guru peserta bisa 

merencanakan PTK atau remedial. Oleh karena itu, para guru peserta 

harus mempunyai pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam 

merefleksi serta memilih tindak lanjut yang tepat. 

Refleksi terhadap pembelajaran mutlak harus dilakukan oleh pendidik 

untuk meningkatkan mutu pembelajaran  dan meningkatkan kinerjanya 

sendiri. Refleksi pembelajaran dapat dilakukan secara mandiri maupun 

kolaborasi dengan teman yang mengampu mata pelajaran yang sejenis. 

Refleksi pembelajaran sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan 

beberapa prinsip berikut, yakni: (1) Ada kesadaran bersama pendidik dan 

peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; (2) Penilaian oleh 

peserta didik dilakukan dengan sangat kritis; (3) Penilaian dilaksanakan 

sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran; (4) Hasil penilaian 

oleh peserta didik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan 

pembelajaran. 

3.  Tujuan dan Sasaran Refleksi dalam Pembelajaran 

Tujuan dilakukan refleksi pembelajaran bagi pendidik antara lain: (1) Untuk  

menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik; 

(2) Untuk melakukan evaluasi diri terhadap proses belajar yang telah 

dilakukan; (3) Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan 

pendukung keberhasilan; (4) Untuk merancang upaya optimalisasi proses 

dan hasil belajar, (5) Untuk memperbaiki dan  mengembangkan 

pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. 

Refleksi pembelajaran penting dilakukan dengan tujuan untuk memberikan 

informasi positif tentang bagaimana cara pendidik meningkatkan kualitas 

pembelajarannya sekaligus sebagai bahan observasi untuk mengetahui 

sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai. Selain itu refleksi terhadap 

pembelajaran bermanfaat bagi peserta didik yakni, untuk mencapai 

kepuasan diri peserta didik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin 

komunikasi positif dengan pendidik. 
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4. Teknik-teknik Refleksi dalam Pembelajaran 

Untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik, baik selama maupun  

setelah peserta didik mengikuti pembelajaran tertentu dapat dilihat melalui 

pengamatan  keaktifan peserta didik dalam bekerjasama atau wawancara 

tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik selama mengikuti 

pembelajaran.  

Sebelum melakukan wawancara atau pengamatan, sebagai pendidik kita 

perlu menetapkan kriteria seperti: sangat kurang, kurang, cukup, baik, 

sangat baik, atau kurang aktif, cukup aktif, aktif, atau sangat aktif. 

Langkah selanjutnya yaitu memberikan penjelasan tetang hasil wawancara 

atau pengamatan, misalnya mengapa peserta didik kita memberikan 

peserta didik kita memberikan respon  negatif atas pelaksanaan 

pembelajaran yang kita lakukan, mengapa proses belajar peserta didik 

tidak sesuai dengan harapan, demikian pula mengapa hasil belajar peserta 

didik justru semakin menurun dari periode sebelumnya. Setelah langkah 

tersebut diatas pendidik perlu memberikan kesimpulan. 

Adapun teknik lain yang dapat dilakukan untuk merefleksi terhadap 

pembelajaran adalah melalui jurnal, buku harian, angket, dan pengamatan 

terhadap proses belajar mengajar. 

Pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan untuk refleksi diri guna 

menemukan masalah: 

1. Apakah kompetensi awal peserta didik untuk mengikuti pembelajaran 

cukup memadai?  

2. Apakah proses pembelajaran yang dilakukan cukup efektif? 

3. Apakah peserta didik cukup aktif dalam mengikuti pembelajaran?  

4. Apakah sarana/prasana pembelajaran cukup memadai? 

5. Apakah pemerolehan hasil pembelajaran cukup tinggi?  

6. Apakah hasil pembelajaran cukup berkualitas?  

7. Apakah ada unsur inovatif dalam pelaksanaan pembelajaran?  

8. Bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan strategi 

pembelajaran inovatif tertentu? 
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5. Penyusunan Instrumen Refleksi Pembelajaran 

Instrumen adalah alat untuk merekam informasi yang akan dikumpulkan. 

Instrumen observasi digunakan berdasarkan teknik yang dilakukan. Berikut 

ini jenis instrumen yang dapat dikembangkan untuk kegiatan refleksi 

pembelajaran. 

a. Lembar Observasi  

Lembar observasi adalah hasil pencatatan terhadap pengamatan 

fenomena-fenomena yang diselidiki secara sistematis. Instrumen 

observasi yang berupa pedoman pengamatan biasa digunakan dalam 

observasi sistematis, di mana observer bekerja sesuai dengan pedoman 

yang telah dibuat.  

b. Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara (interview guide) adalah acuan percakapan yang 

dilaksanakan untuk memperoleh informasi dari responden. Secara 

minimal pedoman tersebut memuat rambu-rambu pertanyaan yang akan 

ditanyakan pada responden.  

c. Lembar Telaah Dokumen  

Lembar telaah dokumen adalah instrumen yang yang digunakan untuk 

mengolah dokumen-dokumen yang dimiliki. Bentuk instrumen 

dokumentasi terdiri atas dua macam yaitu pedoman dekomentasi yang 

memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan 

check list yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulan datanya. 

Perbedaan antara kedua bentuk instrumen ini terletak pada intensitas 

gejala yang diteliti. 

d. Angket atau Kuisioner 

Refleksi kegiatan pembelajaran dapat menggunakan metode angket 

atau kuisioner. Pada kegiatan ini, digunakan instrumen sesuai dengan 

nama metodenya. Bentuk lembaran angket dapat berupa sejumlah 

pertanyaan tertulis, tujuannya untuk memperoleh informasi dari 

responden tentang apa yang dialami dan diketahui oleh peserta didik. 

Bentuk kuisioner yang dibuat sebagai instrumen dapat berupa: 
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 Kuisioner terbuka, responden bebas menjawab dengan kalimatnya 

sendiri, bentuknya sama dengan kuisioner isian. 

 Kuisioner tertutup, responden tinggal memilih jawaban yang telah 

disediakan, bentuknya sama dengan kuisioner pilihan ganda. 

 Kuisioner langsung, responden menjawab pertanyaan seputar 

dirinya. 

 Kuisioner tidak langsung, responden menjawab pertanyaan yang 

berhubungan dengan orang lain. 

 Check list, yaitu daftra isian yang bersifat tertutup, responden tinggal 

membubuhkan tanda check pada kolom jawaban yang tersedia. 

 Skala bertingkat, jawaban responden dilengkapi dengan pernyataan 

bertingkat, biasanya menunjukkan skala sikap yang mencakup 

rentang dari sangat setuju sampai sangat tidak setujua terhadap 

pertanyataannya. 

Pada saat meyusun kuisioner, perlu ditimbangkan jumlah pertanyaan 

yang akan diajukan. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya tidak 

menanyakan hal yang tidak perlu, yang tidak akan diolah dalam 

penelitian. 

D. Aktivitas Pembelajaran 

1. Pendahuluan 

Silakan Anda pahami tujuan, kompetensi, dan  indikator pencapaian 

kompetensi pada kegiatan pembelajaran ini supaya pembelajaran lebih 

terarah dan terukur. 

2. Curah Pendapat 

Pada kegiatan ini Anda diminta untuk menyebutkan berbagai masalah yang 

dihadapi dalam pembelajaran, khususnya pada saat refleksi. Sebagai 

langkah awal dan agar kegiatan curah pendapat berjalan dengan baik, 

Anda dapat mengisi pertanyaan berikut ini. 
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3. Telaah Materi   

Anda semua akan dibagi menjadi   empat kelompok besar.  Setelah itu, 

setiap kelompok membaca, mengkaji, dan menelaah materi belajar yang 

berhubungan dengan refleksi pembelajaran. Adapun sumber belajar yang 

dirujuk adalah bahan bacaan yang terdapat pada bagian uraian materi dan 

sumber belajar lainnya yang relevan. Anda kerjakan LK 1.1 sebagai 

laporan hasil diskusi. 

4. Penugasan  

 Untuk mengukur pemahaman Anda terhadap kegiatan refleksi 

pembelajaran silakan Anda kerjakan LK 1. 2 

5.  Penutup 

Setelah mengerjakan semua LK, Anda dapat mencocokkan jawaban 

dengan kunci jawaban yang tersedia untuk mengukur dan menilai 

ketuntasan pembelajaran. Langkah terakhir silakan Anda lakukan kegiatan 

refleksi dengan menjawab pertanyaan pada bagian umpan balik dan tindak 

lanjut. 

E. Latihan/ Kasus /Tugas  

1. LK  1.1 Konsep Remedial dan Pengayan 

 Tuliskan perbedaan remedial dan pengayaan! 

Aspek Remedial                                     Pengayaan 

Pengertian  

Prinsip  

Tujuan  

• Perlukah guru bahasa Indonesia melakukan refleksi? Mengapa? 

• Pernahkah Anda melaksanakan refleksi? Apa tujuan dan manfaat 

refleksi bagi Anda? Bagaimana cara Anda melakukan refleksi? 
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Teknik  

 

2. LK 1.2 Refleksi Pembelajaran 

Baca dan pahami kasus berikut ini! 

Pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini  bermain drama. Peserta didik 

dibagi kelompok untuk menyusun naskah drama, lalu memerankannya di 

depan kelas. Saat diskusi berlangsung, peserta didik tampak kebingungan 

dan kurang bersemangat. Peserta didik diarahkan dan dimotivasi terus-

menerus oleh guru. Namun, hasilnya tidak sesuai harapan. Sampai akhir 

pembelajaran tidak satu pun kelompok yang dapat menyelesaikan naskah 

drama yang ditugaskan. Kegiatan memerankan drama pun tidak jadi 

dilakukan. 

1. Identifikasilah hal apa sajakah yang menjadi fokus refleksi pada 

pembelajaran tersebut! 

2. Susunlah instrumen kegiatan untuk refleksi pembelajaran tersebut!  

3. Bagaimana memanfaatkan hasil refleksi tersebut untuk memperbaiki 

proses pembelajaran. 

 

F. Rangkuman 

Refleksi adalah kegiatan penilaian dalam berbagai bentuk yang dilakukan oleh 

peserta didik terhadap proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan oleh 

pendidik dengan maksud untuk memperbaiki proses belajar yang 

dilaksanakan oleh pendidik pada waktu yang akan datang. Pada kegiatan 

refleksi ini pula guru dapat menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan, 

yakni pengayaan atau perbaikan (remedial). 

Tujuan dilakukan refleksi pembelajaran bagi pendidik antara lain: (1) Untuk  

menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik; (2) 

Untuk melakukan evaluasi diri terhadap proses belajar yang telah dilakukan; 

(3) Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung 

keberhasilan; (4) Untuk merancang upaya optimalisasi proses dan hasil 

belajar, (5) Untuk memperbaiki dan mengembangkan pembelajaran sesuai 

dengan mata pelajaran yang diampu. 
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Refleksi pembelajaran sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan beberapa 

prinsip berikut, yakni: (1) Ada kesadaran bersama pendidik dan peserta didik 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; (2) Penilaian oleh peserta didik 

dilakukan dengan sangat kritis; (3) Penilaian dilaksanakan sejak awal 

pembelajaran sampai akhir pembelajaran; (4) Hasil penilaian oleh peserta 

didik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. 

Adapun teknik lain yang dapat dilakukan untuk merefleksi terhadap 

pembelajaran adalah melalui jurnal, buku harian, angket, dan pengamatan 

terhadap proses belajar mengajar. 

Instrumen adalah alat untuk merekam informasi yang akan dikumpulkan. 

Instrumen observasi digunakan berdasarkan teknik yang dilakukan. Jenis 

instrumen yang dapat dikembangkan untuk kegiatan refleksi pembelajaran 

adalah lembar observasi, pedoman wawancara, lembar telaah dokumen, dan 

angket atau kuisioner. 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1.   Hal-hal apa sajakah yang sudah Anda pahami? 

 

2.   Hal-hal apa sajakah yang belum Anda pahami? 

 

3.  Apakah Anda mengalami kesulitan  dalam  memahami materi pada   

     kegiatan belajar ini? Jelaskan! 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Anda dapat mengembangkan 

keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. 

 

B. Kompetensi dan Indikator  Pencapaian Kompetensi 

Tabel 4: Peta Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Guru Indikator 

10.3 Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

10.3.1 mengidentifikasi masalah-masalah    

            dalam pembelajaran bahasa … 

10.3.2 merumuskan masalah dalam   

            pembelajaran bahasa … 

10.3.3 membuat desain penelitian tindakan   

            kelas untuk peningkatan keprofe-  

            sionalan. 

10.3.4 menyusun proposal penelitian 

10.3.5 mengumpulkan data PTK 

10.3.6 mengolah data hasil PTK  

10.3.7 Menyusun Laporan PTK 

 

C. Uraian Materi 

1. Pengertian PTK 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) terjemahan dari Classroon Action 

Research (CAR). Kemmis (1988) menjelaskan bahwa penelitian tindakan 

merupakan suatu bentuk penelitian refleksi diri dari yang dilakukan oleh 

para partisipan dalam situasi-situasi sosial termasuk pendidik, untuk 

memperbaiki praktik yang dilakukan sendiri. Hal tersebut sejalan dengan 

yang diungkapkan oleh McNiff dalam Suroso bahwa PTK merupakan 

bentuk penelitian reflektif yang dilakukan oleh guru sendiri yang hasilnya 
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dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk pengembangan kurikulum, 

pengembangan sekolah, pengembangan keahlian mengajar dan 

sebagainya. Dalam salah satu alamat yang terdapat dalam webside juga 

dijelaskan bahwa, Action Research is a specific process for problem 

solving, verification, and discovery. The process can be used by an 

individual, teacher or student, but experience indicates the process works 

best through cooperation and collaboration. 

Suharsimi Arikunto (2006) menjelaskan frasa penelitian tindakan kelas dari 

unsur kata pembentuknya, yakni penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian 

mengacu pada suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan 

menggunakan cara atau aturan metodologi tertentu untuk memperoleh 

data atau informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu suatu hal 

yang menarik minat dan penting bagi peneliti.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan 

belajar berupa suatu tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam 

sebuah kelas secara bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau 

dengan arahan yang dilakukan oleh peserta didik. Kesalahan umum yang 

terdapat dalam PTK   adalah guru memperlihatkan tindakan yang 

dilakukannya sendiri, misalnya guru memberikan tugas kelompok, kegiatan 

seperiti ini kurang sesuai, seharusnya kegiatan yang dilakukan peserta 

didik  harus jelas dengan menguraikan kegiatan apa yang dikerjakan dalam 

kelompok.  Misalnya; peserta didik sedang mengerjakan soal-soal tentang 

analisis unsur-unsur puisi. Setelah selesai peserta didik mengerjakan 

latihan tersebut, guru membuat laporan  proses belajar yang dilakukan oleh 

peserta didik atas bimbingan guru. 

2. Proses Dasar PTK 

Seperti telah diuraikan sebelumnya, PTK bersifat partisipatori dan 

kolaboratif, dilakukan karena ada kepedulian bersama terhadap situasi 

pembelajaran kelas yang perlu ditingkatkan. Guru bersama pihak-pihak 

(sejawat, peserta didik, dan kepala sekolah) mengungkapkan kepedulian 

akan peningkatan situasi tersebut, saling menjajaki apa yang dipikirkan, 
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dan bersama-sama berusaha mencari cara untuk meningkatkan hasil 

pembelajaran. Guru bersama kolaborator (sejawat yang berkomitmen) 

menentukan fokus strategi peningkatannya dengan cara; guru secara 

bersama-sama: (1) menyusun rencana tindakan; (2) melaksanakan 

tindakan; (3) mengamati  secara individual dan bersama-sama; dan (4) 

melakukan refleksi. Hasil refleksi dilanjutkan oleh guru bersama-sama 

untuk merumuskan kembali rencana perbaikan (Burns, 1999). Selanjutnya 

keempat strategi di atas akan diuraikan di bawah ini.  

a. Penyusunan Rencana 

Rencana PTK merupakan tindakan pembelajaran kelas yang disusun, 

dengan mempertimbangkan peristiwa-peristiwa tak terduga dengan 

mempunyai resiko. Penyusunan rencana harus fleksibel yang bertujuan 

untuk beradaptasi dengan hal-hal tak  terduga saat ada kendala 

sebelumnya yang tidak terlihat. Tindakan yang telah direncanakan harus 

disampaikan dengan dua pengertian. Pertama, tindakan kelas 

mempertimbangkan resiko yang ada dalam perubahan dinamika 

kehidupan kelas. Kedua, tindakan dipilih karena memungkinkan guru 

untuk bertindak secara lebih efektif dalam tahapan-tahapan 

pembelajaran, secara lebih bijaksana dalam memperlakukan peserta 

didik, dan cermat dalam mengamati kebutuhan dan perkembangan 

belajar peserta didik.  

Pada prinsipnya,  tindakan yang direncanakan dalam PTK  hendaknya: 

1) Membantu guru  dalam hal mengatasi kendala pembelajaran di kelas, 

bertindak secara lebih tepat dalam kelas, dan meningkatkan 

keberhasilan pembelajaran kelas.  

2) Membantu guru menyadari potensi baru guru untuk melakukan 

tindakan adalah untuk meningkatkan kualitas kerja. Dalam proses 

perencanaan, peneliti  harus berkolaborasi dengan teman sejawat 

melalui diskusi untuk mengembangkan tindakan  yang akan dipakai 

dalam menganalisis dan meningkatkan pemahaman dan tindakan 

dalam kelas. 
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Rencana PTK hendaknya disusun berdasarkan hasil pengamatan awal 

refleksi terhadap pembelajaran di kelas. Misalnya, jika guru bahasa 

Inggris, akan melakukan pengamatan terhadap situasi pembelajaran di 

kelas dalam konteks situasi sekolah secara umum dan mendeskripsikan 

hasil pengamatan. Hasil pengamatan akan mendapatkan gambaran 

umum tentang masalah yang ada. Lalu guru meminta seorang guru 

bahasa Inggris lain sebagai kolaborator untuk melakukan pengamatan 

terhadap proses pembelajaran yang selenggarakan di kelas. Selama 

mengamati, kolaborator memusatkan perhatiannya pada perilaku guru 

dalam upaya membantu peserta didik belajar bahasa Inggris, dan juga 

perilaku peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung, serta 

suasana pembelajarannya. 

Rencana tindakan adalah perlu dilengkapi dengan pernyataan tentang 

indikator-indikator peningkatan yang akan dicapai. Misalnya, indikator 

untuk peningkatan keterlibatan peserta didik adalah peningkatan jumlah 

peserta didik yang melakukan sesuatu dalam pembelajaran bahasa 

Inggris, seperti bertanya, mengusulkan pendapat, mengungkapkan 

kesetujuan, mengungkapkan kesenangan, mengungkapkan penolakan 

dan sebagainya dalam bahasa Inggris. Sedangkan indikator untuk 

berbicara bahasa Inggris adalah peningkatan jumlah ungkapan 

(kata/frasa/kalimat) bahasa Inggris yang diproduksi oleh peserta didik. 

Di samping itu, perlu juga indikator kualitatif, misalnya peningkatan 

keakuratan (lafal dan tatabahasa)  dan kelancaran bahasa Inggris 

peserta didik dengan deskriptor di masing-masing tingkatan.  

b. Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan hendaknya dituntun oleh rencana yang telah dibuat, tetapi 

perlu diingat bahwa tindakan itu tidak secara mutlak dikendalikan oleh 

rencana, mengingat dinamika proses pembelajaran di kelas  menuntut 

penyesuaian. Oleh karena itu, guru perlu bersikap fleksibel dan siap 

mengubah rencana tindakan sesuai dengan keadaan yang ada. Semua 

perubahan/penyesuaian yang terjadi perlu dicatat karena harus 

dilaporkan.  
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Pelaksanaan rencana tindakan memiliki karakter perjuangan materiil, 

sosial, dan politis ke arah perbaikan. Mungkin negosiasi dan kompromi 

diperlukan, tetapi kompromi harus juga dilihat dalam konteks 

strateginya. Nilai tambah taraf sedang mungkin cukup untuk sementara 

waktu, dan nilai tambah ini kemudian mendasari tindakan berikutnya. 

c. Observasi 

Observasi tindakan di kelas  berfungsi untuk mendokumentasikan 

pengaruh tindakan bersama prosesnya. Observasi  berorientasi ke 

depan, tetapi memberikan dasar bagi refleksi sekarang, lebih-lebih lagi 

ketika putaran atau siklus  masih berlangsung perlu dijaga agar 

observasi: (1) direncanakan agar (a) ada dokumen sebagai dasar 

refleksi berikutnya, (b) fleksibel dan terbuka untuk mencatat hal-hal yang 

tak terduga; (2) dilakukan secara cermat karena tindakan guru di kelas 

selalu akan dibatasi oleh kendala realitas kelas yang dinamis, diwarnai 

dengan hal-hal tak terduga; (3) bersifat responsif, terbuka. 

Adapun yang diamati dalam PTK adalah (a)  proses tindakannya, (b) 

pengaruh tindakan (yang disengaja dan tak sengaja), (c) keadaan dan 

kendala tindakan, (d) bagaimana keadaan dan kendala tersebut 

menghambat atau mempermudah tindakan yang telah direncanakan 

dan pengaruhnya, dan (e) persoalan lain yang timbul. 

d. Refleksi 

Yang dimaksud dengan refleksi adalah mengingat dan merenungkan 

kembali suatu tindakan sesuai seperti yang telah dicatat dalam 

observasi. Melalui refleksi guru berusaha: 

1) Memahami proses, masalah, persoalan, dan kendala yang nyata 

dalam tindakan strategi dengan mempertimbangkan ragam perspektif 

yang mungkin ada dalam situasi pembelajaran. 

2) Memahami persoalan pembelajaran dan keadaan kelas di mana 

pembelajaran dilaksanakan.  

Dalam melakukan refleksi, guru sebaiknya berdiskusi dengan teman 

sejawat yang bertujuan untuk menghasilkan rekonstruksi makna situasi 

pembelajaran kelas dan memberikan masukan pada perbaikan rencana 
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siklus berikutnya. Refleksi memiliki aspek evaluatif, guru hendaknya 

menimbang-nimbang pengalaman menyelenggarakan pembelajaran di 

kelas, untuk menilai apakah pengaruh (persoalan yang timbul) memang 

diinginkan, dan memberikan saran-saran tentang cara-cara untuk 

meneruskan pekerjaan.  

Refleksi juga disebut deskriptif, artinya guru harus melihat kembali apa 

yang sudah dilakukan dan mengembangkan kembali tentang proses 

pembelajaran kelas, kendala yang dihadapi dalam melakukan tindakan 

di kelas, dan apa yang dilakukan untuk para peserta didik agar 

mencapai tujuan perbaikan pembelajaran. 

3. Langkah-Langkah Penelitian Tindakan 

a. Mengidentifikasi Masalah dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia guru sering menemukan banyak 

masalah di dalam kelas, baik yang berupa proses pembelajaran, kondisi 

peserta didik maupun  hasil belajar. Permasalahan yang kompleks yang 

terjadi dalam kelas perlu diidentifikasi, dianalisis dan dipecahkan. Salah 

satu solusi yang dapat dilakukan untuk memecahkan pemasalahan 

dalam kelas dapat dilakukan dengan Penelitian Tindakan Kelas.  

Namun, terkadang kita sulit mengidentifikasi masalah yang layak untuk 

diangkat ke dalam penelitian. Salah satu teknik yang dapat dipakai 

untuk menentukannya adalah dengan mengikuti empat kriteria berikut 

ini: 

1) permasalahan penelitian harus berhubungan dengan proses belajar 

mengajar dan berhubungan dengan praktik hari-hari; 

2) permasalahan penelitian haruslah di bawah kewenangan dan kontrol 

dari guru yang bersangkutan; 

3) permasalahan haruslah sesuatu yang menarik bagi guru peneliti; dan 

4) permasalahan penelitian haruslah sesuatu yang ingin diubah atau 

ingin ditingkatkan oleh guru peneliti. 

Teknik lain yang bisa digunakan untuk menetapkan masalah dapat kita 

lihat dalam gambaran langkah-langkah menetapkan masalah berikut ini. 
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Setelah menentukan permasalahan penelitian, langkah berikutnya 

adalah mengidentifikasi permasalahan. Ada beberapa langkah yang 

dapat dilakukan oleh seorang guru di antaranya adalah berikut ini. 

a. Mengumpulkan informasi melalui refleksi diri 

Seorang guru sebagai peneliti bisa mulai mengumpulkan informasi, 

mengobservasi permasalahan, dan penyelesaian masalah melalui 

pemahamannya sendiri mengenai teori-teori yang mempengaruhinya 

dalam proses belajar mengajar, nilai-nilai pendidikan yang dianutnya, 

dan juga pengalamannya ketika masih menjadi seorang murid. 

Contoh: masalah “Bagaimana saya meningkatkan kemampuan 

berbicara para peserta didik?” 

Bentuk observasi dari refleksi diri sendiri bisa berupa: 

1) Dalam kelas berbicara, saya biasanya dipengaruhi oleh teori dari 

Douglas Brown yang mengatakan bahwa “praktik berbicara harus 

langsung dilakukan pada saat peserta didik pertama sekali belajar 

sebuah bahasa”. 

2) Saya menganut nilai-nilai bahwa semua keterampilan berbahasa 

harus diintegrasikan dalam penyampaiannya kepada para peserta 

didik. 

Fokus PTK: 

1. Melibatkan 

KBM 

2. Memungkin

kan 

ditangani 

oleh guru 

3. Sangat 

menarik 

minat guru 

4. Ingin 

diubah/dipe

rbaiki  oleh 

guru 
Menetapkan 

Masalah 

Masalah 

dipilih 

yang 

layak dan 

sesuai 

Merenung/Refleksi 

Identifikasi 

Masalah 

(Menemukan 

Masalah) 
Kesesuaian 

Masalah PTK 

LANGKAH-LANGKAH 

MENETAPKAN MASALAH 

Fokus PTK: 

5. Melibatkan 

KBM 

6. Memungkin

kan 

ditangani 

oleh guru 

7. Sangat 

menarik 

minat guru 

8. Ingin 

diubah/dipe

rbaiki  oleh 

guru 
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3) Saya percaya bahwa dalam kelas berbicara, situasi kelas harus 

diubah menjadi students center,  dan guru adalah sebagai 

fasilitator. 

4) Pengalaman saya belajar berbicara adalah, guru saya 

memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada peserta 

didik untuk berbicara terutama dengan menggunakan metode-

metode memainkan peran, jigsaw, dan diskusi kelompok. 

b. Mengumpulkan informasi melalui kegiatan deskriptif 

Setelah mengumpulkan semua data awal, guru peneliti bisa 

melanjutkan prosesnya dengan mencoba untuk menggambarkan 

sejelas mungkin keadaaan atau situasi yang ingin diubah atau 

ditingkatkan dengan cara menentukan siapa, apa, dimana,  dan 

kapan. 

Contoh:  

1) Bukti apa yang saya miliki yang menyatakan bahwa permasalahan 

ini (lemahnya kemampuan berbicara) adalah sebuah masalah? 

2) Peserta didik mana yang memiliki permasalahan ini? 

c. Mengumpulkan informasi melalui kegiatan explanatori (yang bersifat 

menjelaskan) 

Setelah peneliti menggambarkan situasi yang sebenarnya terjadi, 

peneliti kemudian bisa langsung menjelaskan situasi tersebut secara 

lebih rinci. Penjelasan tersebut bisa dimulai dengan kata “mengapa”. 

Pada langkah ini, peneliti bisa membuat hipotesis mengenai 

hubungan antarvariabel dalam penelitiannya. 

Contoh: Guru sebagai peneliti membuat hipotesis: para peserta didik 

mengalami masalah dalam kemampuan berbicara karena mereka 

tidak mempunyai banyak kesempatan untuk melatih aktifitas 

berbicara, atau karena jumlah kosakata yang sedikit sehingga 

nantinya setelah peneliti membuat hipotesis seperti ini, dia dapat 

menentukan hipotesis penelitian yang sebenarnya. 

Pada tahap ini yang paling penting adalah menghasilkan gagasan-

gagasan awal mengenai permasalahan aktual yang Anda alami 

sebagai guru di kelas. Dengan berangkat dari gagasan-gagasan awal 

tersebut, seorang guru dapat melakukan sesuatu untuk memperbaiki 
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keadaan dengan menggunakan PTK. Masalah yang dirasakan atau 

pernah dalami dapat didentifikasi dengan meminta bantuan pada 

sesama guru, berdiskusi dengan dosen mitra dan/atau melacak 

sumber-sumber kepustakaan yang relevan. 

Keterampilan mengidentifikasi masalah merupakan langkah pertama 

PTK yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilakukan pada saat 

merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan. Dalam refleksi 

diingat kembali kejadian atau hal-hal yang membuat guru tidak puas. 

Masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dan 

kenyataan, jadi dapat berupa situasi yang tidak memuaskan. 

Rumusan masalah dapat dinyatakan dengan pertanyaan yang akan 

dicari solusinya. Jika merasakan adanya ketidakpuasan setelah 

melaksanakan pembelajaran, tuliskan  dalam sebuah catatan. Kaji 

ulang penyebab timbulnya ketidakpuasan tersebut.  

Selain teknik tersebut,  cara untuk mendokumenkan pembelajaran 

dan mengidentifikasi permasalah  dalam pembelajaran tersebut dapat 

dilakukan  dengan membuat case study.  

Case study atau studi kasus  adalah rangkuman pengalaman 

pembelajaran (pengalaman mengajar) yang ditulis oleh seorang 

guru/dosen dalam praktik pembelajaran mereka di kelas. 

Pengalaman tersebut memberikan contoh nyata tentang masalah-

masalah yang dihadapi oleh guru pada saat mereka melaksanakan 

pembelajaran. Gunanya adalah melalui pengkajian case study dalam 

pembelajaran dengan segala komponennya, para guru dapat 

melakukan evaluasi diri (self evalution), dapat memperbaiki dan 

sekaligus dapat meningkatkan praktik pembelajaran mereka di kelas. 

Bagi para calon guru, kajian terhadap case study akan dapat 

membuka wawasan mereka terhadap pembelajaran dan mena-

namkan konsep bagaimana seharusnya pembelajaran itu 

berlangsung.  

Di sisi lain, case study tentang pembelajaran dapat digunakan untuk 

membantu, baik guru maupun peserta didik calon guru dalam 

memahami hakikat  pembelajaran. Studi kasus seperti ini menjadi 

catatan penting dalam pelaksanaan pembelajaran secara nyata. 
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Case study ditulis dalam bentuk narasi dan berisi pengalaman 

pembelajaran yang paling berkesan yang Anda ingat karena 

kesuksesannya, kesulitan, atau pengalaman yang penuh 

problematika. Case study ditulis dengan memperhatikan hal-hal 

berikut ini. 

a. Case study ditulis dalam bentuk cerita naratif yang sangat rinci 

dan sangat erat kaitannya dengan pengalaman yang Anda alami. 

b. Case study tersebut sedapat-dapatnya harus ringkas.  Maksimum 

dua halaman ketikan. Namun, jika pengalaman yang akan 

diungkap dalam case study tergolong cukup esensial sebagai 

pengalaman bagi orang lain, case study dapat juga ditulis melebihi 

dua halaman ketikan. 

c. Case study harus memuat unsur kemanusiaan: kemauan yang 

Anda miliki, tindakan dan kesalahan Anda yang mengecewakan 

dan rasa kesenangan atau kekecewaan pada saat selesainya 

pembahasan. 

d. Case study harus memiliki judul yang dapat mewakili keseluruhan 

isi pengalaman pembelajaran yang dituliskan. 

e. Pengalaman yang dituangkan dalam case study adalah ungkapan 

kejujuran. Artinya, cerita dalam case study adalah cerita kejujuran. 

 

Contoh case study 

Beberapa Hal yang Tak Terduga 

Pembelajaran di kelas VIII B kali ini merupakan pertemuan kedua 

setelah pertemuan pertama yang penuh kekacauan  karena ada 

pembagian buku paket. Saat itu aku hanya mengajak anak-anak 

untuk merefleksikan keberhasilan dan kekurangan pembelajaran 

yang telah dilakukan. Tidak lupa  kuingatkan apa saja yang harus 

dilakukan di rumah. Tidak ada masalah dalam komunikasi dengan 

mereka karena di kelas sebelumnya aku juga yang mengajar mereka. 

Pada akhir pertemuan pertama itu kutugasi mereka untuk membawa 

contoh surat dinas untuk dibawa pada pertemuan berikutnya. 

Pembelajaran hari ini mengambil kompetensi dasar (KD) Menulis 

surat dinas berkenaan dengan kegiatan sekolah dengan 
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sistematika yang tepat dan bahasa baku. Kuanggap KD ini mudah 

karena sudah pernah dipelajari di jenjang sebelumnya. Setelah 

sekitar dua menit kusapa anak-anak dengan menanyakan kabar 

mereka, pertemuan kuawali dengan mengecek surat dinas yang 

dibawa oleh mereka. ”Anak-Anak, seperti yang ditugaskan oleh 

Bapak kemarin, tolong yang tidak membawa contoh surat dinas 

mengacungkan tangan!” kucoba untuk mengecek PR. Tidak ada 

yang mengacungkan tangan. Beberapa anak tampak menoleh ke kiri 

dan kanan, tampak ragu-ragu. Aku kembali bertanya dengan 

mengubah bunyi pertanyaan, ”Yang membawa contoh surat dinas 

tolong mengacungkan tangan!” Serentak anak-anak mengacungkan 

tangan. Kuhitung, ternyata ada sepuluh anak yang tidak membawa 

contoh surat dinas.  

Seperti sudah menjadi langganan, lima di antaranya merupakan 

anak-anak yang biasa tidak beres dalam mengerjakan tugas. Justru 

yang mengherankan adalah lima anak lainnya. Mereka kunilai baik-

baik saja karena biasanya beres-beres saja dalam menyelesaikan 

tugas. Tetapi kali ini lain kenyataannya. 

Hati ini sebenarnya marah, tetapi niat untuk menghukum  kuurungkan 

dengan memberi peringatan kepada mereka. Kurencanakan peserta 

didik mengidentifikasi bagian-bagian surat dinas secara individu. 

Bagaimana dengan sepuluh peserta didik yang tidak membawa 

contoh surat dinas? Sejenak aku berpikir. Untunglah tidak sampai 

membuat proses pembelajaran macet. Segera kuubah strategi 

pembelajaran dengan mengajak peserta didik untuk mengidentifikasi 

bagian-bagian surat dinas secara berpasangan. Baru hasil kerja 

mereka dipadu dalam kelompok melalui diskusi. Di kelas ini sudah 

ada kelompok permanen dengan anggota lima anak. Sampai dengan 

presentasi tidak ada masalah. Seperti biasanya, hasil kerja yang 

belum sempurna kuminta untuk dilengkapi dengan mengambil 

pendapat kelompok lain yang lebih lengkap. 

Ada dua kegiatan yang akan diikuti sekolah dalam rangka peringatan 

Agustusan, yaitu senam massal dalam pembukaan perkemahan Hari 

Pramuka dan pawai pembangunan. Kedua kegiatan itu melibatkan 
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sebagian besar peserta didik dan guru. Karena itu kuangkat sebagai 

tema pembelajaran kali ini. Setelah kutawarkan kepada peserta didik, 

sebagian besar memilih senam massal. Kuputuskanlah mengambil 

tema tersebut. Beberapa peserta didik yang memilih pawai 

pembangunan jelas sekali menunjukkan ekspresi kekecewaan. Ada 

perasaan bersalah di hati ini karena tidak bisa memenuhi keinginan 

mereka.  

Para peserta didik kubagi menjadi empat macam tugas. Pertama, 

kelompok 1 dan 2 menulis surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan kepada Kepala Sekolah yang berisi permintaan 

menampilkan senam massal. Kedua, kelompok 3 dan 4 menulis surat 

dari Kepala Sekolah kepada pelatih senam berisi permohonan 

kesediaan untuk melatih. Ketiga, kelompok 5 dan 6 menulis surat dari 

Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

berisi ucapan terima kasih karena diberi kesempatan untuk tampil. 

Keempat, kelompok 7 dan 8 menulis surat dari Kepala Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kepala Sekolah yang berisi 

ucapan terima kasih karena penampilan senam massal sangat 

bagus. Tugas itu dikerjakan secara individu, baru kemudian 

didiskusikan dalam kelompok.  

Pembelajaran berlanjut dengan sharing antarkelompok. Kuminta 

kelompok yang mempunyai tugas sama menukarkan hasil 

pekerjaannya, kemudian saling memberikan komentar pada 

pekerjaan kelompok lain yang diterima. Sampai di sini ada masalah. 

Kelompok 1 tidak  mau  menukarkan hasil kerjanya dengan kelompok 

2. Aku merasa kesal. Sejenak aku berpikir. Mengapa? Sekedar caper 

(cari perhatian) ataukah sebagai ekspresi kekecewaan karena 

keinginannya tidak kuturuti? Setelah kuberi pengertian beberapa 

saat, akhirnya mereka pun bersedia bertukar pekerjaan. 

Setelah waktu habis, kuminta anak-anak mengumpulkan hasil 

pekerjaannya. Pembelajaran kuakhiri dengan refleksi. ”Adakah 

kesulitan dalam pembelajaran kali ini?” tanyaku. ”Tidak, Pak.” jawab 

mereka. ”Bagaimana perasaan kalian?” sambungku. ”Kami senang, 

Pak,” suara yang paling dominan. Kupastikan dengan menunjuk 
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salah satu peserta didik, ”Saya enjoy saja, Pak.” Satu jawaban yang  

cukup jujur. Untuk lebih memberikan ruang bagi mereka untuk 

mencurahkan isi hatinya, kupersilakan mereka mengisikan refleksi 

dalam jurnal belajar masing-masing. Kutugasi mereka untuk 

memperbaiki surat dinas yang telah ditulis. 

Setelah kuperiksa pekerjaan mereka, ternyata masih kutemukan 

banyak anak yang membuat kesalahan. Padahal, waktu para peserta 

didik mengerjakan tugas secara individu, berdiskusi kelompok, 

maupun mengomentari pekerjaan kelompok lain, sudah kuupayakan 

mendampingi mereka. Kutemukan kesalahan-kesalahan dalam 

penulisan surat dinas. Lima belas peserta didik masih belum bisa 

membuat kalimat yang efektif. Dua belas peserta didik masih 

mengalami kesalahan dalam penulisan tanda baca. Tujuh anak 

masih salah dalam penulisan gelar. 

Ada beberapa catatan yang tertinggal dalam benak ini. 

1. Mengapa PR membawa contoh surat dinas yang kuanggap 

mudah, ternyata tidak dapat dikerjakan oleh sepuluh peserta 

didik? 

2. Haruskah aku menuruti keinginan semua peserta didik dalam 

hal memilih tema agar mereka semua merasa ”memiliki” dan 

dapat terlibat dalam pembelajaran secara fisik dan mental? 

3. Bagaimanakah cara yang efektif untuk mendorong peserta didik 

agar dapat dengan cepat melakukan tugas dari guru, terutama 

saat sharing antar kelompok agar tidak menghabiskan banyak 

waktu? 

4. Mengapa masih juga ada anak yang belum menguasai 

penulisan surat dinas dengan benar meskipun sudah ada 

diskusi kelompok dan pendampingan dari guru? 

Satu hal yang menggembirakan bagiku adalah kesigapanku dalam 

mengatasi situasi kritis saat tidak semua peserta didik membawa 

contoh surat dinas. Kuubah strategi pembelajaran, yaitu kegiatan 

individu kuubah menjadi kegiatan berpasangan dengan tidak 

mengurangi makna pembelajaran. 
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Berdasarkan case study tersebut, kita dapat mengidentifikasi 

masalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 

a. Fenomena atau permasalahan apakah yang diceritakan dalam 

case study Beberapa Hal yang Tak Terduga? 

b. Hal-hal apakah yang menjadi penyebab fenomena atau 

permasalahan tersebut? 

c. Klasifikasikanlah permasalahan-permasalahan tersebut ke dalam 

aspek pengembangan kurikulum, materi pembelajaran, dan 

pelak-sanaan pembelajaran dengan menggunakan format 

terlampir! 

d. Apakah yang menjadi masalah utama dalam case study tersebut?  

e. Bagaimana solusi untuk menjawab permasa-lahan tersebut? 

Contoh jawaban guru tentang case study tersebut adalah: 

Fenomena yang tampak berdasarkan case study 

 Beberapa peserta didik belum siap mengikuti pembelajaran. Hal ini 

terlihat ketika ditanya PR beberapa anak tampak menoleh ke kiri 

dan kanan, tampak ragu-ragu. 

 Anggapan guru tentang kemudahan KD yang akan dibelajarkan.  

 Peserta didik tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan 

alasan mengapa dia tidak membuat PR. 

 Pembelajaran tidak diawali dengan kegiatan apersepsi danpeserta 

didik belum dikondisikan. 

 Pada saat peserta didik saling memberi masukan (sharing), masih 

ada kelompok yang tidak mau menukarkan hasil pekerjaannya 

dengan kelompok lain. 

 Peserta didik masih melakukan kesalahan pada hasil kerjanya. 

 Waktu yang digunakan untuk sharing kurang efektif. 

Identifikasi Masalah 

 Belum seluruhnya peserta didik menguasai penulisan surat dinas 

dengan benar. 

 Alokasi waktu yang tersedia belum efektif dan efisien.  

 Bimbingan guru pada kegiatan diskusi belum menggali potensi 

kreatif peserta didik dalam  menulis surat. 



Modul Guru Pembelajar Bahasa Indonesia SMP Kelompok Kompetensi Pedagogik J 29 

 

Penyebab Timbulnya Fenomena  

 Guru kurang mengondisikan peserta didik untuk siap belajar. 

 Guru kurang memahami dan menanggapi keinginan peserta didik. 

 Guru kurang memahami kemampuan peserta didik. 

 Bimbingan atau penjelasan guru kurang menggali potensi kreatif 

peserta didik dalam  menulis surat (ada satu kelompok peserta 

didik yang masih melakukan kesalahan). 

Format pengklasifikasian permasalahan dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia 

 

b. Merumuskan Masalah  

Setelah mengidentifikasi masalah-masalah yang dialami guru di kelas 

pembelajarannya, tahap berikutnya adalah merumuskan masalah. 

Perumusan masalah yang jelas akan membuka peluang bagi guru 

untuk menetapkan tindakan perbaikan (alternatif solusi) yang perlu 

dilakukannya, jenis data yang perlu dikumpulkan termasuk prosedur 

perekamannya serta cara menginterpretasikannya, khususnya yang 

perlu dilakukan sementara tindakan perbaikan dilaksanakan dan data 

mengenai proses dan/atau hasilnya itu direkam.  

Di samping itu, penetapan tindakan perbaikan yang akan dilakukan 

No. Masalah 

Pembelajaran 

Faktor Penyebab Solusi 

1.             

 

 

 

2. 

Belum seluruhnya 

peserta didik 

menguasai 

penulisan surat 

dinas dengan 

benar 

Alokasi waktu 

yang tersedia 

belum efektif dan 

efisien 

 Guru kurang 

mengkondisikan 

peserta didik untuk 

siap belajar 

 Kegiatan belajar 

mengajar belum 

efektif di mana guru 

pada kegiatan diskusi 

belum menggali 

potensi kreatif peserta 

didik. 

Digunakan strategi yang 

dapat menggali potensi 

kreatif peserta didik, yaitu 

strategi raulette writing. 

Strategi ini merupakan 

aktivitas pembelajaran 

menulis secara 

kolaboratif atau 

kerjasama di antara 

semua peserta didik. 
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itu juga memberikan arahan kepada Anda untuk melakukan berbagai 

persiapan termasuk yang berbentuk pelatihan guna meningkatkan 

keterampilan untuk melakukan tindakan perbaikan yang dimaksud. Sagor 

(1992) merinci rumusan masalah penelitian tindakan menggunakan lima 

pertanyaan: 

1) Siapa yang terkena dampak negatifnya? 

2) Siapa atau apa yang diperkirakan sebagai penyebab masalah itu? 

3) Masalah apa sebenarnya itu? 

4) Siapa yang menjadi tujuan perbaikan? 

5) Apa yang akan dilakukan untuk mengatasi hal itu? (tidak wajib, 

merupakan hipotesis tindakan). 

Contoh masalah dan rumusan masalahnya dengean mengacu pada 

contoh case study. 

No. Masalah 

Pembelajaran 

Faktor 

Penyebab 

Solusi Rumusan 

Masalah 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

2.           

 

 

 

 

Belum seluruhnya 

peserta didik 

menguasai penulisan 

surat dinas dengan 

benar 

 

 

Alokasi waktu yang 

tersedia belum efektif 

dan efisien 

 Guru 

kurang 

mengkond

isikan 

peserta 

didik 

untuk siap 

belajar 

 Kegiatan 

belajar 

mengajar 

belum 

efektif di 

mana 

guru pada 

kegiatan 

diskusi 

belum 

menggali 

Digunakan 

strategi yang 

dapat 

menggali 

potensi kreatif 

peserta didik, 

yaitu strategi 

raulette 

writing. 

Strategi ini 

merupakan 

aktivitas 

pembelajaran 

menulis 

secara 

kolaboratif 

atau 

kerjasama di 

antara semua 

Apakah 

penerapan 

strategi 

raulette 

writing dapat 

meningkatkan 

kompetensi 

peserta didik 

kelas VIIIB 

SMPN 6 

Tangerang 

dalam 

menulis surat 

dinas 
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c. Merancang PTK dengan Mengajukan Hipotesis Tindakan 

Alternatif tindakan perbaikan juga dapat dilihat sebagai hipotesis 

dalam arti mengindikasikan dugaan mengenai perubahan dalam arti 

perbaikan yang bakal terjadi jika suatu tindakan dilakukan. Misalnya, 

Jika kebiasaan membaca ditingkatkan melalui penugasan mencari 

kata atau istilah serapan, perbendaharaan kata akan meningkat rata-

tara 10% setiap bulannya. Dari contoh ini, hipotesis tindakan 

merupakan tindakan yang diduga akan dapat memecahkan masalah 

yang ingin diatasi dengan penyelenggaraan PTK. 

Agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, Anda dapat 

melakukan kegiatan-kegiatan seperti berikut ini: (1) pengkajian 

teoretik di bidang pembelajaran/pendidikan. (2) pengkajian hasil-hasil 

penelitian yang relevan dengan permasalahan. (3) diskusi dengan 

rekan sejawat, pakar pendidikan, peneliti lain, dan sebagainya. (4) 

pengkajian pendapat dan saran pakar pendidikan khususnya yang 

dituangkan dalam bentuk program (5) perefleksian pengalaman Anda 

sebagai guru. 

Berdasarkan pada kondisi dan situasi yang dipersyaratkan 

perwujudannya tindakan yang dilakukan dalam rangka PTK harus 

diterapkan sedemikian sehingga masih ada  dalam batas-batas 

kemampuan guru serta dukungan fasilitas yang tersedia di sekolah 

maupun kemampuan rata-rata peserta didik untuk 

“mencernakannya”. Dengan kata lain, sebagai aktor PTK, guru 

hendaknya cukup realistis dalam menghadapi kenyataan keseharian 

dunia sekolah tempat ia berada dan melaksanakan tugasnya. 

Rumusan hipotesis tindakan memuat tindakan yang diusulkan untuk 

menghasilkan perbaikan yang diinginkan. Untuk sampai pada 

pemilihan tindakan yang dianggap tepat, peneliti dapat mulai dengan 

potensi 

kreatif 

peserta 

didik. 

peserta didik. 
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menimbang prosedur yang mungkin dapat dilaksanakan agar 

perbaikan yang diinginkan dapat dicapai sampai menemukan 

prosedur atau lanagkah-langkah tindakan yang dianggap tepat. 

Dalam melaksanakan  berbagai prosedur ini, sebaiknya peneliti 

mencari masukan dari teman sejawat, orang-orang yang peduli 

lainnya, atau mencari ilham dari teori/hasil penelitian yang telah 

ditinjau sebelumnya sehingga rumusan hipotesis akan lebih tepat. 

Hipotesis tindakan harus dapat diuji secara empirik. Itu berarti bahwa 

baik proses “implementasi”tindakan yang dilakukan maupun dampak 

yang diakibatkannya dapat diamati oleh guru yang merupakan aktor 

dalam PTK maupun mitra kerjanya. Sebagian dan gejala-gejala yang 

dapat diamati itu dapat dinyatakan dengan angka-angka namun 

sebagian lagi hanya dapat diberikan secara kualitatif. 

Contoh rumusan hipotesis tindakan 

 

 

 

 

 

 

 

d. Menyusun Proposal Penelitian 

Kegiatan penelitian dimulai dengan membuat rencana. Rencana itu 

disebut usulan penelitian atau yang lazim disebut proposal penelitian. 

Proposal penelitian merupakan cetak biru (blue print) dari sebuah 

penelitian. Untuk dapat menyusun proposal penelitian dengan baik 

perlu dipahami terlebih dahulu komponen-komponen proposal. 

Proposal Penelitian Tindakan Kelas pada umumnya terdiri atas 

komponen-komponen berikut ini. 

JUDUL 

I. PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Rumusan Masalah Rumusan Hipotesis Tindakan 

Apakah penerapan strategi 

raulette writing dapat 

meningkatkan kompetensi 

peserta didik kelas VIIIB SMPN 

6 Tangerang dalam menulis 

surat dinas? 

Penerapan strategi raulette writing 

dapat meningkatkan kompetensi  

menulis surat dinas peserta didik kelas 

VIIIB SMPN 6 Tangerang.  
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B.  Perumusan Masalah 

C.  Tujuan Penelitian 

D.  Manfaat Penelitian 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

B. Kerangka Berpikir 

C. Hipotesis 

III. METODE PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 

B. Subjek Penelitian 

C. Data dan Sumber Data 

D. Teknik Pengumpulan Data 

E. Validitas Data 

F. Teknik Analisa Data 

G. Indikator Kinerja 

H. Prosedur Penelitian 

DAFTAR PUSTAKA 

e. Menulis Laporan Penelitian 

Tujuan penulisan laporan penelitian adalah untuk mengomunikasikan 

hasil-hasil penelitian kepada pihak lain. Selain itu, laporan penelitian 

dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban peneliti kepada 

pihak tertentu atas proses dan hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Berkenaan itu, peneliti haruslah menyadari untuk siapakah laporan 

penelitian itu ditulis atau disampaikan. Jawaban terhadap pertanyaan 

ini mempengaruhi hampir semua bagian atau aspek dalam laporan 

penelitian. Laporan yang ditulis dan ditujukan  kepada lembaga 

pemberi dana penelititan tentu harus disusun sesuai dengan format 

dan segala ketentuan yang digariskan. Laporan penelitian yang ditulis 

dalam bentuk artikel untuk sebuah jurnal ilmiah tentu berbeda dengan 

artikel yang disusun dalam bentuk makalah, buku, atau yang akan 

dipublikasikan di surat kabar atau majalah. 

Laporan penelitian pada umumnya ditulis setelah peneliti 

merampungkan semua proses pengumpulan data serta menganalisis 
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data tersebut. Cara kerja demikian dapat dikatakan kurang efisien. 

Peneliti hendaknya mempersiapkan proses penyusunan laporan 

sejak kegiatan penelitian dimulai. Sehubungan dengan itu, peneliti 

perlu merancang garis besar laporan  bersamaan waktunya dengan 

saat ia mengajukan desain penelitian. 

Laporan penelitian biasanya terdiri atas tiga bagian, bagian awal 

(preliminary), bagian pokok, dan bagian akhir. Namun, aspek-aspek 

yang tercakup dalam masing-masing bagian tersebut bisa bervariasi. 

Hal itu bergantung pada jenis penelitian maupun lembaga penelitian 

atau lembaga penyandang dana penelitian. Berikut ini dikemukakan 

salah satu contoh sistematika laporan. 

Bagian Awal: 

LEMBAR JUDUL PENELITIAN 

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN 

ABSTRAK 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL (JIKA ADA) 

DAFTAR GAMBAR (JIKA ADA) 

DAFTAR LAMPIRAN 

Bagian Pokok: 

BAB I: PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

B. Temuan Hasil Penelitian Relevan 

C. Kerangka Berpikir 

BAB III: METODE PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 

B. Subjek Penelitian 

C. Data dan Sumber Data 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

E. Validitas Data 

F. Teknik Analisa Data 

G. Indikator Kinerja 

H. Prosedur Penelitian 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Siklus 1 

a. Perencanaan 

b. Tindakan 

c. Pengamatan 

d. Refleksi 

2. Siklus 2 

a. Perencanaan 

b. Tindakan 

c. Pengamatan 

d. Refleksi 

3. Dst. 

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian 

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

B. Saran 

Bagian Akhir 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Uraian berikut ini menjelaskan secara singkat setiap bagian laporan 

Penelitian Tindakan Kelas 

JUDUL : 

Judul PTK hendaknya dinyatakan dengan akurat dan padat 

permasalahan serta bentuk tindakan yang dilakukan peneliti sebagai 

upaya pemecahan masalah. Formulasi judul hendaknya singkat, jelas, 

dan sederhana namun secara tersirat telah menampilkan sosok PTK 

bukan sosok penelitian formal. Judul ditulis dalam halaman judul yang 
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dilengkapi dengan identitas peneliti (nama dan NIP guru), 

lembaga/satuan pendidikan tempat guru bekerja, dan bulan dan tahun 

penulisan PTK. 

KATA PENGANTAR 

HALAMAN PERSETUJUAN (bila diperlukan, lazimnya diketahui dan 

ditandatangani oleh pimpinan/kepala sekolah setempat) 

DAFTAR ISI  

DAFTAR LAMPIRAN 

ABSTRAK 

Pada bagian ini dituliskan dengan ringkas hal-hal pokok tentang (a) 

permasalahan, khususnya rumusan masalah atau tujuan penelitian (b) 

metode penelitian, dan (c) hasil penelitian. Ditulis satu spasi dengan 

jumlah kata kurang lebih 250 kata dan disertai kata kunci. 

BAB I. PENDAHULUAN 

1. Latar belakang masalah atau dalam latar belakang permasalahan 

Latar belakang masalah atau dalam latar belakang permasalahan 

hendaknya diuraikan urgensi penanganan permasalahan yang 

diajukan  melalui PTK. Untuk itu, harus dibuktikan melalui fakta–fakta 

yang mendukung, baik yang berasal dari pengamatan guru selama ini 

maupun dari kajian pustaka. Apabila ada dukungan berupa hasil 

penelitian–penelitian terdahulu, akan lebih menguatkan argumentasi 

mengenai masalah serta signifikansi permasalahan yang akan 

ditangani melalui PTK yang diusulkan. Karakteristik khas PTK yang 

berbeda dari penelitian formal hendaknya tercermin dalam 

pendahuluan ini. 

2. Perumusan masalah 

Permasalahan yang diusulkan untuk ditangani melalui PTK 

dijabarkan secara  rinci. Masalah hendaknya benar–benar diangkat 

dari sekolah yang memang layak dan perlu penyelesaian. Uraian 

permasalahan hendaknya didahului denngan mengidentifikasi 
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masalah, yang dilanjutkan dengan analisis masalah serta diikuti 

dengan refleksi awal sehingga gambaran permasalahan yang perlu di 

tangani nampak menjadi perumusan masalah.  

3. Tujuan PTK 

Tujuan PTK hendaknya dirumuskan secara jelas. Paparkan sasaran 

antara awal dan akhir tindakan perbaikan. Perumusan tujuan harus 

konsisten dengan hakekat permasalahan yang dikemukakan pada 

bagian–bagian sebelumnya. Dengan sendirinya, artikulasi tujuan PTK 

berbeda dari tujuan formal.  

Selain tujuan PTK, juga perlu diuraikan kemungkinan 

kebermanfaatan penelitian. Hal ini perlu dipaparkan secara spesifik 

tentang keuntungan–keuntungan yang dijanjikan, khususnya bagi 

peserta didik sebagai penerima langsung (direct beneficiaries) hasil 

PTK, di samping guru pelaksana PTK, juga rekan–rekan guru 

lainnya.  

4. Manfaat Penelitian  

Menjelaskan manfaat penelitian untuk penambahan/pengembangan 

wawasan, manfaat aplikasi hasil penelitian bagi keberhasilan 

pembelajaran peserta didik,  guru, sekolah dan mungkin pihak lain 

yang relevan dengan pemanfaatan hasil penelitian ini. 

BAB II. LANDASAN TEORI  

Teori-teori relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang 

variabel yang akan diteliti, sebagai dasar untuk memberi jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan (hipotesis) serta 

penyusunan instrumen penelitian. Kajian teori sangat penting untuk 

membangun kerangka berpikir atau konsep yang akan digunakan dalam 

penelitian. Kajian teori dapat berupa kutipan teori, berbagai definisi dari 

variabel, dan temuan penelitian sebelumnya. Uraikan dengan jelas 

kajian teori yang menumbuhkan gagasan dan mendasari usulan 

rancangan PTK. Kemukakan juga teori, temuan, dan penelitian lain yang 

relevan dan mendukung pilihan tindakan (treatment) untuk memecahkan 

permasalahan PTK tersebut.  
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Kajian teori berguna untuk hal-hal penting, diantaranya :  

a. Menjawab permasalahan PTK secara teoritis.  

b. Menemukan variabel penyebab masalah PTK.  

c. Mengoperasionalkan variabel penelitian.  

d. Menyusun jawaban sementara dari masalah (hipotesis).  

e. Menemukan metode yang paling tepat untuk menjawab 

permasalahan.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kajian teori tersebut adalah 

sebagai berikut:  

a. Relevansi buku dengan judul penelitian. Buku-buku yang dibaca 

hendaknya mendukung pemecahan masalah. Relevan tidak selalu 

berarti mempunyai judul yang sama dengan judul penelitian. 

Relevan di sini adalah buku-buku tersebut mengandung isi yang 

dapat menunjang teori-teori yang akan ditelaah atau dibangun.  

b. Kekinian (up to date) buku hendaknya dicari yang terbaru, kecuali 

untuk penelitian sejarah.  

c. Buku atau hasil penelitian dapat memberi arahan pada 

mengidentifikasi variabel penelitian dan operasionalisasinya. Oleh 

karena itu, lacakan hasil penelitian sebelumnya sangat disarankan 

untuk dibaca dan jadi rujukan. 

BAB III METODE PENELITIAN (CARA PENELITIAN) 

1. Setting Penelitian  

Pada bagian ini disebutkan di mana penelitian tersebut dilakukan, di 

kelas berapa dan bagaimana karakteristik dari kelas tersebut seperti 

komposisi peserta didik pria dan wanita, latar belakang kemampuan 

akademik, kesulitan atau kendala yang dihadapi peserta didik dalam 

pembelajaran, latar belakang sosial dan ekonomi yang mungkin 

relevan dengan permasalahan dan lain sebagainya. Aspek 

substantif kompetensi dan permasalahan yang dihadapi peserta 

didik dalam mata pelajaran pada kelas yang diteliti. 

2. Subjek Penelitian  

Pada bagian ini dijelaskan jumlah dan deskripsi peserta didik. 
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3. Variabel Penelitian (Faktor yang diselidiki)  

Pada bagian ini ditentukan variabel–variabel penelitian yang 

dijadikan titik–titik masalah untuk menjawab permasalahan yang 

dihadapi. Variabel tersebut dapat berupa: 

a. variabel input yang terkait dengan peserta didik, guru, bahan 

pelajaran, sumber belajar, prosedur evaluasi, lingkungan 

belajar, dan lain sebagainya;  

b. variabel proses pelanggaran KBM seperti interaksi belajar-

mengajar, keterampilan bertanya, gaya mengajar guru, cara 

belajar peserta didik, implementasi berbagai metode mengajar 

di kelas, dan sebagainya; 

c. varaibel output seperti rasa keingintahuan peserta didik, 

kemampuan peserta didik mengaplikasikan pengetahuan, 

motivasi peserta didik, hasil belajar peserta didik, sikap 

terhadap pengalaman belajar yang telah digelar melalui 

tindakan perbaikan dan sebagainya. 

4. Teknik pengumpulan data (Data dan Cara Pengambilannya)  

Pada bagian ini data dikumpulkan, kemudian dipaparkan dengan 

jelas. Format data dapat bersifat kualitatif, kuantitatif, atau 

kombinasi keduanya. Di samping itu, teknik pengumpilan data yang 

diperlukan juga harus diuraikan dengan jelas seperti melalui 

pengamatan partisipatif, pembuatan jurnal harian, observasi 

aktivitas di kelas (termasuk berbagai kemungkinan format dan alat 

bantu rekam yang akan digunakan), penggambaran interaksi dalam 

kelas (analisis sosiometrik), pengukuran hasil belajar dengan 

berbagai prosedur asesmen dan sebagainya.  

Selanjutnya, dalam prosedur pengumpulan data tidak boleh  

pengumpul data, bukan semata–mata sebagai sumber data. 

Akhirnya, semua teknologi pengumpulan data yang digunakan 

harus mendapat penilaian kelaikan yang cermat dalam konteks PTK 

yang khas. Sebab mungkin saja menjanjikan mutu rekaman yang 

jauh lebih baik. Penggunaan teknologi perekaman data yang 
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canggih dapat saja bermasalah pada tahap tayang ulang dalam 

rangka analisis dan interpretasi data. 

5. Indikator Kinerja  

Pada bagaian ini tolak ukur keberhasilan tindakan perbaikan 

ditetapkan secara eksplisit sehingga memudahkan verifikasinya 

untuk tindak perbaikan melalui PTK yang bertujuan mengurangi 

kesalahan konsep peserta didik misalnya; perlu ditetapkan kriteria 

keberhasilan dalam bentuk pengurangan (jumlah, jenis dan atau 

tingkat kegagalan) miskonsepsi yang tertampilkan dan patut diduga 

sebagai dampak dari implementasi tindakan perbaikan yang 

dimaksud. 

6. Analisis Data  

Pada bagian ini menjelaskan teknik, tata cara/prosedur dalam 

menganalisis data, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

Bentuk/jenis data dan uji statistik yang digunakan juga dijelaskan, 

misalnya rumus uji statistik dan lain-lainnya) 

7. Prosedur Penelitian (langkah-langkah PTK)  

Pada bagian ini digambarkan rencana tindakan untuk meningkatkan 

pembelajaran, seperti:  

a. Perencanaan, yaitu persiapan yang dilakukan sehubungan 

dengan PTK yang diprakarsai seperti penetapan entry 

behavior. Pelancaran tes diagnostik untuk menspesifikasi 

masalah. Pembuatan skenario pembelajaran, pengadaan alat–

alat dalam rangka implementasi PTK, dan lain-lain yang terkait 

dengan pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Disamping itu juga diuraikan alternatif solusi yang 

akan dicobakan dalam rangka perbaikan masalah,  

b. Implementasi Tindakan; yaitu deskripsi tindakan yang akan di 

gelar. Skenario kerja tindakan perbaikan dan prosedur tindakan 

yang akan diterapkan,  
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c. Observasi dan Interpretasi; yaitu uraian tentang prosedur 

perekaman dan penafsiran data mengenai proses dan produk 

dari implementasi tindakan perbaikan yang dirancang, dan 

d.  Analisis dan Refleksi yaitu uraian tentang prosedur analisis 

terhadap hasil pemantauan dan refleksi berkenaan dengan 

proses dan dampak tindakan perbaikan yang akan digelar, 

personel yang akan dilibatkan serta kriteria dan rencana bagi 

tindakan siklus/daur berikutnya. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini mengemukakan pelaksanaan penelitian serta hasil penelitian 

dan pembahasannya. 

a. Pelaksanaan Penelitian 

Pada bagian ini dijelaskan pelaksanaan penelitian pada setiap 

siklus: Uraian tiap siklus meliputi: (a) Perencanaan tindakan 

(Skenario pembelajaran), (b) Pelaksanaan tindakan (deskripsi 

proses pembelajaran), (c) Pelaksanaan observasi (sajian hasil 

analisis data), dan (d) Refleksi (kajian terhadap indikator kinerja 

terhadap hasil dan proses pembelajaran dan analisis kritis hasil tiap 

siklus).. Tindakan yang dilakukan bersifat rasional dan feasibleserta 

collaborative. Uraian masing-masing siklus menyajikan data 

lengkap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi yang berisi penjelasan tentang aspek keberhasilan dan 

kelemahan yang terjadi. Perlu ditambahkan hal yang mendasar, 

yaitu hasil perubahan (kemajuan) pada diri peserta didik, 

lingkungan, guru sendiri, motivasi, dan aktivitas belajar, situasi 

kelas, dan hasil belajar. Kemukakan grafik dan tabel secara optimal, 

hasil analisis data yang menunjukkan perubahan yang terjadi 

disertai pembahasan secara sistematis dan jelas. 

b. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kemukakan grafik dan tabel secara optimal, hasil analisis data yang 

menunjukkan perubahan yang terjadi disertai pembahasan secara 
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sistematis dan jelas. Penjelasan hasil menggunakan perspektif teori 

tertentu maupun  norma atau ketentuan yang berlaku. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini menyajikan simpulan hasil penelitian (potret kemajuan) sesuai 

dengan tujuan penelitian. Berikan saran tindak lanjut berdasarkan 

pembahasan hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

Bagian ini memuat semua sumber pustaka yang digunakan dalam 

penelitian dan ditulis/disusun secara alfabetis. 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Bahan-bahan yang perlu dilampirkan adalah : 

1. Instrument penelitian; 

2. Data-data penting (Daftar hadir, foto kegiatan, contoh pekerjaan peserta 

didik per-siklus dan pertemuan) 

3. Daftar Riwayat Hidup Peneliti (Curriculum Vitae); 

4. Ijin penelitian dari kepala sekolah 

5. RPP per-siklus dan pertemuan 

 

Contoh laporan PTK 

EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SINOPSIS NOVEL TOTO CHAN 

DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PUISI KREATIF 

SISWA KELAS VIII-5 SMP NEGERI 83 JAKARTA BARAT SEMESTER 

2 TAHUN PELAJARAN 2012-2013 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bila kita mengamati berita-berita yang beredar akhir-akhir ini di 

media massa sungguh sangat menyedihkan. Secara global 

masyarakat dunia sedang mengalami keterpurukan karena harga 

minyak yang melambung dan adanya krisis pangan dunia. Begit 

pun dengan Negara kita. Kita tidak dapat mengelakkan diri dari 

pengaruh global ini. Yang lebih memilukan adalah ketika media 
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massa gencar memberitakan banyak orang yang mengakhiri hidup 

dengan meminum racun, menggantung diri, membunuh anak-

anaknya sendiri karena tidak tahan terhadap tekanan-tekanan hidup 

yang dialaminya. 

Generasi muda kita memiliki daya tahan yang lemah terhadap 

ancaman, tekanan ataupun penderitaan hidup. Sehingga mudah 

sekali mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hidup sendiri. Hal 

ini diduga ada hubungannya dengan kurangnya keterampilan hidup 

(Life Skill) yang dimiliki. Di bangku sekolah life skill dibangun melalui 

pembelajaran yang melatih kreativitas otak siswa. Harus ada 

keseimbangan pelajaran yang diterima oleh otak kiri maupun otak 

kanan. 

Pada pelajaran bahasa Indonesia, menulis puisi kreatif merupakan 

salah satu kegiatan pembelajaran yang dapat melatih kreativitas 

siswa dengan menumbuhkan daya imajinasi. Tetapi pada masa 

sekarang ketika kehidupan anak-anak kita sudah terkepung oleh 

segala sesuatu yang serba instant, dunia hiburan yang amat dekat, 

maka mengajarkan menulis kreatif puisi menjadi amat sulit. 

Inilah yang melatarbelakangi penulis untuk membuat Penelitian 

Tindakan Kelas (Classroom Action Research) ketika menemukan 

kondisi sesungguhnya di dalam kelas yang sangat tidak kondusif 

karena para siswa tidak berminat pada pembelajaran menulis puisi 

kreatif tersebut. Kemudian menjadi tugas penulislah sebagai guru 

bagaimana menumbuhkan motivasi pada diri siswa sehingga mereka 

dapat belajar dengan antusias. 

S.C. Utami Munandar mengatakan dalam bukunya Mengembangkan 

Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah bahwa dalam belajar kreatif siswa 

terlibat secara aktif dan ingin mendalami bahan yang dipelajarinya. 

Belajar kreatif tidak hanya menyangkut perkembangan kognitif 

(penalaran), tetapi juga berhubungan erat dengan penghayatan 

pengalaman belajar yang mengasyikkan. Agar perilaku kreatif dapat 

terwujud, baik ciri-ciri kognitif maupun ciri-ciri afektif (sikap dan nilai) 

dari kreativitas perlu dikembangkan secara terpadu dalam proses 

belajar. 
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Dalam proses belajar kreatif digunakan baik proses berpikir divergen 

(proses berpikir ke macam-macam arah dan menghasilkan banyak 

alternatif penyelesaian) maupun proses berpikir konvergen (proses 

berpikir yang mencari jawaban tunggal yang paling tepat). 

Pendidikan formal seringkali terjebak pada melatih proses berpikir 

konvergen, sehingga kebanyakan siswa terhambat dan tidak berdaya 

menghadapi masalah-masalah yang menuntut pemikiran dan 

pemecahan masalah secara kreatif. 

B. Identifikasi Masalah 

Memperhatikan latar belakang tersebut dapat dikemukakan 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Apakah siswa terbiasa menulis puisi? 

2. Mengapa siswa tidak senang menulis puisi? 

3. Apakah guru mengajara menggunakan metode yang 

bervariasi? 

4. Apakah Media Sinopsis Novel Toto Chan dapat digunakan 

sebagai alternatif pembelajaran menulis puisi? 

5. Bagaimana meningkatkan kemampuan menulis puisi kreatif 

siswa dengan membangun motivasi siswa menggunakan media 

Sinopsis Novel Toto Chan? 

6. Apakah dengan membangun motivasi siswa menggunakan 

media Sinopsis Novel Toto Chan dapat meningkatkan  

kemampuan menulis puisi kreatif siswa? 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana menggunakan media  sinopsis novel Toto Chan 

dalam membangun motivasi belajar siswa untuk meningkatkan 

kemampuan menulis puisi kreatif siswa kelas VIII-5 SMP Negeri 

83 Jakarta Barat Semester 2 Tahun Pelajaran 2012 – 2013? 

2. Apakah dengan membangun motivasi belajar siswa 

menggunakan sinopsis Novel Toto Chan dapat meningkatkan 

kemampuan menulis puisi kreatif pada siswa kelas VIII-5 SMP 

Negeri 83 Jakarta Barat Semester 2 Tahun Pelajaran 2012 – 
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2013? 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah disebutkan di 

muka, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui efektifitas penggunaan sinopsis novel Toto 

Chan dalam meningkatkan kemampuan menulis puisi kreatif. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII-5 SMPN 83 

Jakarta dalam menulis Puisi kreatif.  

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Guru: guru dapat menguasai model pembelajaran menulis 

puisi menggunakan sInopsis novel Toto Chan sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pembelajarannya. Di samping itu guru 

juga terbiasa melakukan kegiatan ilmiah dalam meningkatkan 

keprofesionalannya. 

2. Bagi Siswa: dapat meningkatkan hasil belajar menulis puisi 

kreatif. 

3. Bagi Sekolah: Penelitian ini akan memberikan sumbangan yang 

baik dalam rangka perbaikan pembelajaran bagi sekolah yang 

bersangkutan dan sekolah lain pada umumnya. 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

Sapardi Djoko Damono (1996:187) mengatakan tujuan pengajaran 

bahasa Indonesia di sekolah tentunya bukan hanya siswa lulus dalam 

ujian. Mereka dibimbing dalam keterampilan berbahasa agar mampu 

memahami berbagai karangan yang bias menambah pengetahuan dan 

memperdalam pengalaman, agar tidak mengelirukan akte notaris 

sebagai puisi, agar mampu berkomunikasi dengan baik dan benar. 

Masyarakat pasti akan menyalahkan sekolah apabila ada anggotanya 

yang menulis skripsi penuh dengan simile, metafora, dan personifikasi, 

atau mengungkapkan pengalaman hatinya yang sama dengan buku 

telepon. 
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A. Pengertian Motivasi  

Motivasi adalah faktor yang mendorong orang untuk bertindak 

dengan cara tertentu. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa 

motivasi pada dasarnya adalah kondisi mental yang mendorong 

dilakukannya suatu tindakan (Action Activities) dan memberikan 

kekuatan (energy) yang mengarah kepada pencapaian kebutuhan, 

memberikan kepuasan, atau mengurangi ketidakseimbangan. Oleh 

karena itu tidak akan ada motivasi, jika tidak dirasakan rangsangan-

rangsangan terhadap hal semacam di atas yang akan 

menumbuhkan motivasi, dan motivasi yang telah tumbuh memang 

dapat menjadikan motor dan dorongan untuk mencapai tujuan 

pemenuhan kebutuhan atau pencapaian keseimbangan. 

(Wikipedia.org.) 

Menurut M. Sobry Sutikno motivasi berpangkal dari kata motif yang 

dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada di dalam diri 

seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi 

tercapainya suatu tujuan. Bahkan motif dapat diartikan sebagai 

suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). Motivasi ada dua, yaitu 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik: 

1. Motivasi intrinsik: Jenis motivasi ini timbul dari dalam individu 

tanpa ada paksaan, dorongan orang lain, tetapi ada dasar 

kemauan sendiri. 

2. Motivasi ekstrinsik: Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat 

pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya ajakan, 

suruhan, atau paksaan dari orang lain sehingga dengan keadaan 

demikian siswa mau melakukan sesuatu atau belajar. 

Sementara itu Ariwibowo dan Roy Sembel (2002:2) mengatakan 

motivasi orang lain bukan sekedar mendorong atau memerintahkan 

seseorang melakukan sesuatu, melainkan sebuah seni yang 

melibatkan berbagai kemampuan dalam mengenali dan mengelola 

emosi diri sendiri dan orang lain. Paling tidak kita harus tahu 

seseorang melakukan sesuatu karena didorong oleh motivasinya. 

Ada tiga jenis atau tingkatan atau motivasi seseorang, yaitu 

pertama motivasi yang didasarkan atas ketakutan (fear motivation). 
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Dia melakukan sesuatu karena takut. Jika tidak maka sesuatu yang 

buruk akan terjadi. Motivasi kedua adalah karena ingin mencapai 

sesuatu (achievement motivation). Motivasi ini jauh lebih baik dari 

motivasi yang pertama. Sedangkan yang ketiga adalah motivasi 

yang didorong oleh kekuatan dari dalam (inner motivation), yaitu 

karena didasarkan oleh misi atau tujuan hidupnya. Orang yang 

memiliki motivasi seperti ini biasanya memiliki visi jauh ke depan. 

B. Pengertian Puisi dan Menulis Puisi Kreatif 

Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang bahasanya 

terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. 

Sementara itu yang dimaksud dengan menulis puisi kreatif adalah 

kegiatan menulis puisi dari hasil kekayaan imajinasi sehingga 

menghasilkan karya yang juga amat kaya. 

Ada 11 komponen utama dalam penulisan puisi, yaitu diksi, 

pengimajian, kata konkret, majas (meliputi lambang dan kiasan), 

bersifikasi (meliputi rima, ritme, dan mentrum), tipografi, tema, nilai 

rasa, nada atau sikap penyair terhadap pembaca, dan amanat. 

Kesebelas komponen tersebut merupakan struktur fisik dan 

struktur batin puisi. 

Selain itu penyair pemula perlu mengenal bahasa yang digunakan 

dalam karya sastra, khususnya puisi. Bahasa puisi memiliki cirri-

ciri ekspresif, sugestif, asosiatif, dan magis. Ekspresif maksudnya 

setiap bunyi yang dipilih, setiap kata yang dipilih, dan setiap 

metaphor yang dihadirkan harus berfungsi bagi kepentingan 

ekspresi, mampu memperjelas gambaran, dan mampu 

menimbulkan kesan yang kuat. 

Setiap unsur bahasa yang dipilih dan digunakan harus turut 

membawa nada, rasa, dan pengalaman penyair/pengarangnya. 

Sugestif maksudnya bersifat menyarankan dan mempengaruhi 

pembaca atau pendengarnya secara menyenangkan dan tidak 

terasa memaksa. Karena sifat itulah sastra dapat berkesan sangat 

kuat dalam diri penikmatnya. Asosiatif maksudnya mampu 

membangkitkan pikiran dan perasaan yang merembet, tetapi 

masih berkisar di seputar makna konvensionalnya atau makna 
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konotatifnya yang sudah lazim. Dengan demikian bahasa sastra 

mempunyai kegandaan tafsir. 

Siswa tidak perlu diajari semua istilah secara mendalam. Yang 

terpenting mereka bias menuliskan ungkapan hati, pikiran, 

perasaannya dalam bentuk puisi yang indah. Namun begitupun 

diperlukan usaha yang keras dari guru untuk dapat membuat 

mereka mau menulis puisi dengan keinginan dan kerelaan hatinya 

sendiri. Untuk itu membangun motivasi siswa untuk dapat menulis 

puisi kreatif menjadi penting. 

C. Model Pembelajaran Menggunakan Sinopsis Novel Toto Chan: 

Gadis Cilik di Jendela 

Novel Toto Chan: Gadis Cilik di Jendela adalah sebuah novel yang 

ditulis oleh seorang pengarang Jepang. Isinya sangat inspiratif, 

menyentuh, dan membangkitkan semangat. Oleh sebab itu penulis 

menjadikan sinopsis novel ini sebagai  media untuk membangun 

motivasi siswa dalam menulis puisi kreatif. 

SINOPSIS NOVEL TOTO-CHAN 

Judul                 : Totto-chan, Gadis Cilik di 

Jendela 

     Pengarang        : Tetsuko Kuroyanagi 

Penerbit          : Gramedia Pustaka 

Tahun terbit     : 2003 
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Sinopsis: 

   “Totto-chan, Gadis Cilik di Jendela” adalah sebuah novel 

Jepang karya Tetsuko Kuroyanagi, yg diambil dari kisah nyata Tetsuko 

Kuroyanagi. 

Waktu kecil, Tetsuko Kuroyanagi atau biasa dipanggil dengan 

Totto-chan dianggap anak yang aneh oleh guru-guru di SD-nya. 

Padahal, Totto-chan adalah anak yang memiliki keingin tahuan yang 

besar. Totto-chan pun dikeluarkan dari sekolah dengan alasan selalu 

membuat keributan di kelas. Seperti memanggil para pemusik jalanan 

yang langsung membuat para murid ribut , hingga masalah laci Totto-

chan yang selalu dibuka ratusan kali dan ditutup dengan cara 

dibanting. 

 Paginya, mereka pergi ke sebuah sekolah di Tokyo bernama 

Tomoe Gakuen (Gakuen=sekolah). Pertama-tama, Totto-chan 

dipertemukan dengan Kepala Sekolah bernama Sosaku Kobayashi. 

Mereka berbincang-bincang tentang banyak hal sampai menghabiskan 

waktu 4 jam. Ini bukan kegiatan yang wajar yang dilakukan oleh 

seorang anak kecil seusia Totto-chan. Selanjutnya, Ia diajak untuk 

menemui kelasnya yang terbuat dari bekas gerbong kereta. Totto-chan 

senang sekali bisa belajar di ruang kelasnya. Ia bisa belajar sambil 

melihat ke halaman seolah-olah sedang melakukan perjalanan naik 

kereta. 

 Di sekolah Tomoe , para murid bebas memilih urutan pelajaran 

yang mereka sukai. Ada yang memulai hari dengan belajar fisika, ada 

yang mendahulukan menggambar, ada yang ingin belajar bahasa dulu, 

pokoknya sesuka mereka. Karena sekolah itu begitu unik, Totto-chan 

pun merasa heran. Kepala sekolah juga menetapkan makan siang 

dengan membawa sesuatu dari laut dan sesuatu dari gunung. Karena 

sekolah itu begitu unik, Totto-chan pun merasa kerasan. Di Sekolah 

Tomoe juga , Ia menemukan kawan-kawannya , yaitu Yasuaki-chan, 

Miyo-chan, anak kepala sekolah dan Taichi, si anak yang baru pindah 

dari Amerika. 

Hari demi hari dilewati Totto-chan dengan kegembiraan dan 

peristiwa yang tak terduga. Dari peristiwa yang menyenangkan sampai 
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peristiwa paling berkesan, tak terlupakan dan menyedihkan. Kematian 

Yasuaki-chan, sahabatnya yang terkena polio, membuatnya sedih. Lalu 

saat diadakan lomba, Satsuaki yang memiliki tubuh pendek bisa 

memenangkan lomba tersebut dengan hadiah sayur-sayuran hasil jerih 

payahnya. Peristiwa-peristiwa tersebut membuat Totto-chan dan anak-

anak lainnya tak menyadari bahwa Perang Pasifik sudah pecah. 

Sampai kemudian , perang dan segala kengeriannya telah mulai terasa 

di kehidupan Totto-chan dan keluarganya.  

Setiap hari, para pria dan pemuda di sekitar tempatnya dikirim 

pergi untuk berperang. Bahan makanan sulit didapat, sampai-sampai 

Ayah Totto-chan yang merupakan pemain biola professional hampir 

disewa untuk menghibur penjajah. 

Hingga beberapa hari kemudian, Tomoe terbakar! Semuanya 

terjadi pada malam hari . Banyak bom yang dijatuhkan pesawat B29 

menimpa gerbong-gerbong kelas. Sekolah Tomoe sudah tak ada. Api 

berkobar menghancurkan semuanya.   

Totto-chan tak pernah tahu bagaimana perasaan kepala 

sekolah saat melihatnya, tapi yang ia tahu hatinya merasa sesak saat 

tahu keinginannya untuk menjadi guru di Tomoe telah hancur. Sosaku 

Kobayashi, berdiri tegar menatap terbakarnya sekolah yang dibuat dari 

uang pribadinya sendiri. Ia bahkan bertanya kepada anaknya tentang 

sekolah seperti apa yang akan ia buat lagi selanjutnya! Meskipun 

demikian, Tomoe Gakuen akan selalu menjadi kenangan manis dalam 

hidup siswa-siswanya, termasuk Totto-chan. 

D. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori yang dikemukan sebelumnya dengan 

memperhatikan siswa, dapat dikemukakan kerangka berpikir 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Kemampuan Menulis Puisi KreatifKondisi pra-

penelitian tindakan kelas diketahui bahwa hasil belajar peserta 

didik dalam hal menulis puisi rata-rata rendah. Belum ada 

motivasi untuk menuangkan ide yang kreatif dalam bentuk 

tulisan sastra. Selain itu, cara guru menjelaskan pun monoton. 

Ceramah, memberi tugas latihan, kemudian membahasnya. 
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Guru harus memikirkan alternatif pembelajaran yang 

bervariasi agar hasil belajar siswa lebih baik. 

2. Pembelajaran dengan Media Sinopsis Novel Toto Chan: 

Gadis Kecil di Jendela 

3. Di antara pembelajaran inovatif yang ada, penulis mengambil 

media novel untuk membangun motivasi belajar siswa agar 

kemampuan menulis puisi kreatif mereka meningkat. 

Penelitian ini menggunakan dua siklus. Setiap siklus dilakukan 

dengan membuat perencanaan berupa perangkat 

pembelajaran, melakukan pembelajaran, melakukan 

observasi/evaluasi, dan refleksi.tindakan pada siklus kedua 

dibuat berdasarkan kelemahan pada siklus pertama 

(sebelumnya). Dengan kata lain,tindakan pada siklus kedua 

merupakan penyempurnaan siklus pertama. Untuk 

memperjelas uraian tersebuat berikut ditampilkan tabel 

kerangka berpikir penerapan pembelajaran menulis puisi 

dengan menggunakan media sinopsis novel Toto Chan: Gadis 

Cilik di Jendela. 

Tabel Pembelajaran Menulis Puisi Kreatif menggunakan 

Media Sinopsis Novel Toto Chan: Gadis Cilik di Jendela 

Kondisi Awal 
Penggunaan Sinopsis Novel Toto Chan 

Siklus I Siklus II 

Hasil belajar 

menulis puisi 

rendah 

 

Penggunaan 

metode 

pembelajaran 

oleh guru 

monoton 

1. Merencanakan: 

membuat silabus, 

RPP, LKS, alat 

penilaian. 

2. Melakukan 

Tindakan: 

3. Siswa membaca 

sinopsis novel Toto 

Chan: Gadis Cilik di 

Jendela 

4. Siswa menulis puisi 

pada selembar 

1. Merencanakan: 

membuat silabus, 

RPP, LKS, alat 

penilaian membuat 

silabus, RPP, LKS, 

alat penilaian. 

2. Melakukan 

Tindakan: 

3. Siswa membaca 

sinopsis novel Toto 

Chan: Gadis Cilik di 

Jendela 
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kertas 

5. Siswa menempel 

hasil karyanya di 

papan madding di 

kelas 

6. Siswa saling menilai 

puisi 

7. Observasi/evaluasi 

8. Guru dan 

kolaborator 

mengamati 

kegiatan, 

menuliskan temuan-

temuan selama 

proses berlangsung 

9. Refleksi guru dan 

kolaborator 

mendiskusikan 

kekurangan, 

merekomendasi 

untuk perbaikan 

 

 

4. Guru member 

penguatan isi 

sinopsis novel 

5. Siswa menulis puisi 

pada selembar 

kertas 

6. Siswa menempel 

hasil karyanya di 

papan madding di 

kelas 

7. Siswa saling menilai 

puisi 

8. Observasi/evaluasi 

9. Guru dan 

kolaborator 

mengamati 

kegiatan, 

menuliskan temuan-

temuan selama 

proses berlangsung 

10. Refleksi guru 

dan kolaborator 

mendiskusikan 

kekurangan, 

merekomendasi 

untuk perbaikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi akhir: 

Kemampuan Menulis puisi meningkat dan KKM tercapai, 

pembelajaran menyenangkan 
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E. Hipotesis Tindakan 

Atas dasar kerangka berpikir yang telah diuraikan, tindakan berupa 

penggunaan media synopsis sebagai alat untuk membangun 

motivasi menulis cerpen, dapat meningkatkan kemampuan menulis 

puisi kreatif siswa kelas VIII-5 SMP Negeri 83 Jakarta. 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Setting Penelitian 

Penelitian tindakan kelas dilakukan di SMP Negeri 83 Jakarta di 

kelas VIII-5. Jumlah peserta didik pada kelas tersebut 37 orang 

dengan perincian 15 laki-laki dan 22 perempuan. 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII-5 yang memiliki 

kemampuan rata-rata menulis puisi rendah. Guru bahasa 

Indonesianya pun menggunakan metode pembelajaran yang kurang 

bervariasi/monoton. 

C. Sumber Data 

Sumber data adalah hasil pekerjaan siswa berupa puisi. Selain itu 

disertakan pula pedoman penilaian puisi berupa rubrik penilaian. 

Untuk mengetahui proses pembelajaran berlangsung hasil 

observasi berupa hasil pengamatan juga dijadikan sumber data. 

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian dilakukan melalui 2 siklus. Setiap siklus terdiri atas dua 

kali tatap muka dengan perincian satu kali tatap muka untuk 

membangun konsep dan satu kali tatap muka lainnya untuk tes 

keterampilan. Sebelum dilakukan tindakan-tindakan khusus dalam 

penelitian, terlebih dahulu dilakukan observasi pra penelitian 

tindakan kelas (PTK).  

Pada pelaksanaan observasi pra-PTK, dilakukan pengamatan 

langsung terhadap siswa kelas VIII-5 SMP Negeri 83 Jakarta. 

Pengamatan dilakukan pada saat mereka mengikuti proses 

pembelajaran bahasa Indonesia di dalam kelas, untuk memperoleh 
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data awal tentang permasalahan dalam proses pembelajaran 

bahasa Indonesia. Setelah dilakukan pengamatan dilanjutkan 

dengan member gambaran, tanggapan atas hasil belajar siswa 

terhadap proses pembelajaran ideal berkaitan erat dengan 

permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian tindakan kelas. 

Persiapan selanjutnya guru membuat silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk proses pembelajaran 

bahasa Indonesia di kelas VIII-5. Standar Kompetensi (SK) yang 

akan dijadikan bahasan utama adalah SK No.16  KD 16.1. 

Karena KD 16.1 memiliki tingkat kompleksitas dan kesulitan yang 

berbeda, peneliti menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

65. Hal ini dengan pertimbangan KD tersebut lebih kompleks dan 

perlu pemusatan pemikiran untuk mengingat dan menuangkan ke 

dalam bentuk tulisan. 

Pelaksanaan tindakan yang dilakukan pada siklus pertama, 

adalah sebagai berikut: 

Pertemuan 1 Langkah-langkah Kegiatan Keterangan 

Pendahuluan 1. Guru mengatur posisi duduk 

siswa. 

2. Guru memberikan apersepsi 

dan motivasi 

3. Guru menjelaskan tujuan  

4. Guru menjelaskan langkah-

langkah kegiatan yang akan 

ditempuh dalam pembelajaran 

menulis puisi 

Agar siswa 

nyaman 

Kegiatan Inti 1. Siswa membaca sinopsis 

Novel Toto Chan yang 

dibagikan guru 

2. Siswa diajak membahas hasil 

kerja dan menyimpulkan 

unsure-unsur puisi kemudian 

menuliskannya di buku latihan 
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3. Siswa berlatih menulis puisi 

4. Siswa saling menilai karya 

dengan temannya 

5. Siswa dan guru menyusun 

rubrik penilaian 

6. Karya siswa dinilai 

menggunakan rubric yang 

ada 

7. Guru memandu kegiatan 

menyimpulkan cara menulis 

puisi 

Kegiatan 

Penutup 

1. Siswa menerangkan unsure-

unsur puisi yang dibaca 

2. Guru memberi penguatan 

cara menulis puisi 

3. Guru meminta pendapat 

siswa kelebihan dan 

kekurangannya 

 

 

Pertemuan 2 Langkah-langkah Kegiatan Keterangan 

Kegiatan 

Pendahuluan 

1. Siswa dan guru bertanya 

jawab tentang tugas menulis 

puisi yang dibuat siswa 

2. Siswa dan guru bersepakat 

untuk melakukan kegiatan 

pembahasan puisi yang 

ditulis siswa 

 

Kegiatan Inti 1. Siswa saling membaca karya 

teman dengan berpedoman 

pada rubrik yang telah 

disepakati, guru berkeliling 

mendatangi kelompok siswa, 

member bantuan kepada 
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siswa  yang mengalami 

kesulitan 

2. Siswa berdiskusi untuk 

memilih puisi yang terbaik 

berdasarkan rubrik 

3. Guru dan kolaborator 

mengamati jalannya kegiatan 

4. Siswa memperbaiki puisi dan 

memasang pada papan yang 

telah disediakan. 

5. Secara bergantian tiap 

kelompok menilai kelompok 

lain. 

6. Masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil 

penilaiannya disertai 

argument-argumen logis. 

7. Guru memberikan penguatan 

8. Guru memberi penghargaan 

kepada 3 penulis puisi terbaik 

dan member motivasi kepada 

siswa lain supaya lebih giat 

lagi 

Kegiatan 

Penutup 

1. Guru meminta siswa untuk 

menyampaikan kesulitannya 

dalam menulis puisi, siswa 

menyampaikan kesulitan dan 

mengusulkan untuk 

perbaikan kegiatan 

berikutnya 

2. Guru dan siswa menyepakati 

usulan-usulan yang dapat 

dijadikan pertimbangan untuk 
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kegiatan pembelajaran 

berikutnya 

3. Siswa menerima tugas dari 

guru mencari satu puisi dari 

Koran atau majalah untuk 

dibawa pada pembahasan 

puisi berikutnya 

Kegiatan yang dilakukan bersamaan tindakan adalah observasi atau 

pengamatan. Pengamatan dilakukan untuk menjaring aktivitas siswa 

dan guru. Pengamatan dilakukan oleh guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia yang dalam hal ini bertugas sebagai kolaborator.  

Temuan-temuan berupa tingkah laku baik yang mendukung maupung 

yang mengganggu keterlaksanaan hasil dicatat dan direkomendasikan 

sebagai pertimbangan untuk merancang siklus berikutnya. 

Selanjutnya, merancang siklus 2. Kegiatan siklus 2 ini dilakukan karena 

hasil pada siklus pertama perlu ditingkatkan. Tahapannya seperti pada 

siklus pertama, tetapi hal-hal yang mengganggu pada siklus pertama 

dilakukan perbaikan. Perbaikan yang dimaksud adalah pembuatan 

RPP yang mengacu pada siklus pertama. 

 

 

 

Tindakan pada siklus 2, tergambar sebagai berikut: 

Pertemuan 1 Langkah-langkah Kegiatan Keterangan 

Pendahuluan 1. Guru mengatur posisi duduk 

siswa. 

2. Guru memberikan apersepsi 

dan motivasi 

3. Guru menjelaskan tujuan  

4. Guru menjelaskan langkah-

langkah kegiatan yang akan 

ditempuh dalam pembelajaran 

menulis puisi 

Agar siswa 

nyaman 
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Kegiatan Inti 1. Siswa membaca sinopsis Novel 

Toto Chan yang dibagikan guru 

2. Siswa diajak membahas hasil 

kerja dan menyimpulkan 

unsure-unsur puisi kemudian 

menuliskannya di buku latihan 

3. Siswa berlatih menulis puisi 

4. Siswa saling menilai karya 

dengan temannya 

5. Siswa dan guru menyusun 

rubrik penilaian 

6. Karya siswa dinilai 

menggunakan rubrik yang ada 

7. Guru memandu kegiatan 

menyimpulkan cara menulis 

puisi 

 

Kegiatan 

Penutup 

1. Siswa menerangkan unsure-

unsur puisi yang dibaca 

2. Guru memberi penguatan cara 

menulis puisi 

3. Guru meminta pendapat siswa 

kelebihan dan kekurangannya 

 

 

Pertemuan 2 Langkah-langkah Kegiatan Keterangan 

Kegiatan 

Pendahuluan 

1. Siswa dan guru bertanya jawab 

tentang tugas menulis puisi 

yang dibuat siswa 

2. Siswa dan guru bersepakat 

untuk melakukan kegiatan 

pembahasan puisi yang ditulis 

siswa 

 

Kegiatan Inti 1. Siswa saling membaca karya 

teman dengan berpedoman 
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pada rubrik yang telah 

disepakati, guru berkeliling 

mendatangi kelompok siswa, 

member bantuan kepada siswa  

yang mengalami kesulitan 

2. Siswa berdiskusi untuk memilih 

puisi yang terbaik berdasarkan 

rubrik 

3. Guru dan kolaborator 

mengamati jalannya kegiatan 

4. Siswa memperbaiki puisi dan 

memasang pada papan yang 

telah disediakan. 

5. Secara bergantian tiap 

kelompok menilai kelompok 

lain. 

6. Masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil 

penilaiannya disertai argument-

argumen logis. 

7. Guru memberikan penguatan 

8. Guru member penghargaan 

kepada 3 penulis puisi terbaik 

dan member motivasi kepada 

siswa lain supaya lebih giat lagi 

Kegiatan 

Penutup 

1. Guru meminta siswa untuk 

menyampaikan kesulitannya 

dalam menulis puisi, siswa 

menyampaikan kesulitan dan 

mengusulkan untuk perbaikan 

kegiatan berikutnya 

2. Guru dan siswa menyepakati 

usulan-usulan yang dapat 
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dijadikan pertimbangan untuk 

kegiatan pembelajaran 

berikutnya 

3. Siswa menerima tugas dari 

guru mencari satu puisi dari 

Koran atau majalah untuk 

dibawa pada pembahasan puisi 

berikutnya 

 

E. Teknik Pengumpulan dan Analisis data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes praktik 

keterampilan menulis puisi dan pengamatan. 

a. Tes Praktik  (Unjuk Kerja): dipergunakan untuk mendapatkan 

data tentang hasil belajar siswa berupa puisi karya siswa.  

b. Pengamatan atau Observasi: dipergunakan untuk menjaring 

respon siswa terhadap implementasi model pembelajaran 

2. Analisis Data 

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskripsi 

dengan membandingkan antarsiklus dalam persen. 

F. Indikator Kinerja 

Sebagai hasil tindakan dalam PTK ini adalah nilai rata-rata tes 

keterampilan pada setiap siklus dihubungkan dengan KKM yang 

telah ditetapkan pada masing-masing siklus. KKM bahasa 

Indonesia adalah 65.  Standar kerja adalah jika 80% siswa 

mencapai KKM. 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Deskripsi Hasil Penelitian 

Deskripsi hasil penelitian dalam tahapan sesuai siklus - siklus 

pembelajaran yang dilakukan. Dalam penelitian ini pembelajaran 
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dilakukan dua siklus yaitu : 

1. Siklus Pertama 

Silus pertama dilakukan dengan empat tahap yakni perenca-

naan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi, seperti berikut ini : 

a. Perencanaan 

Sebelum dilaksanakan proses pembelajaran, guru 

mempersiapkan silabus dan RPP. Standar Kompetensi yang 

dijabarkan untuk proses pembelajran yaitu SK nomor 16 yang 

bunyinya adalah “ Mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam 

bentuk pusisi bebas”. Kompetensi dasar SK yaitu KD nomor 16.1 

yakni “ Menulis puisi bebas dengan menggunakan pilihan kata 

yang sesuai ”. RPP yang di susun di lengkapi dengan lembar 

kerja siswa dan instrumen penilaian, sesuai dengan KD dan 

tujuan yang akan dicapai sesuai dengan perencanaan yang 

dirumuskan dalam RPP. 

Dalam penyusunan perencanaan tidak terlepas dengan 

memperhatikan beberapa aspek yaitu antara lain : 

1.  Indikator 

2.  Materi pokok 

3.  Skenario pemebelajaran 

4. Sumber,bahan dan alat 

5. Teknik penilaian 

6. Bentuk instrumen 

7. Instrumen 

8. Rubrik penilaian. 

Sesuai skenario pembelajaran pada RPP yang telah disusun rencana 

tindakan yang akan dilakukan adalah: 

1. Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan memberikan 

penjelasan secara garis besar mengenai materi yang akan 

dibahas. 

2. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. 

3. Guru membagi lembaran puisi kepada setiap kelompok dan 

meminta siswa untuk mendiskusikan materi tentang unsur – 

unsur Puisi. 

4. Guru mevalidasi hasil diskusi setiap kelompok  

5. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi 
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6. Guru memberikan penghargaan (reward) kepada kelompok 

– kelompok yang kinerjanya baik . 

7. Pada pertemuan berikutnya dilakukan tes keterampilan 

menulis puisi sesuai puisi yang dibaca. 

b. Pelaksanaan  (acting) 

Pada saat awal siklus pertama pelaksanaan belum sesuai dengan 

rencana,Hal ini disebabkan : 

1. Sebagian kelompok belum terbiasa dengan kondisi belajar 

kelompok. 

2. Sebagian kelompok belum memahami langkah – langkah 

pembelajaran  

Untuk mengatasi masalah diatas dilakukan upaya sebagai berikut : 

1. Guru dengan intensif memberi pengertian kepada siswa kondisi 

dalam berkelompok, kerja sama kelompok, keikutsertaan siswa 

dalam kelompok. 

2. Guru membantu kelompok yang belum memahami langkah – 

langkah pembelajaran dengan mendatangi masing – masing 

kelompok yang membutuhkan bantuan secara bergantian. 

Pada akhir siklus pertama dari hasil pengamatan guru dapat 

disimpulkan: 

1) Peserta didik mulai terbiasa dengan kondisi belajar kelompok 

2) Peserta didik mulai terbiasa dengan pembelajaran menggunakan 

media tertentu 

c. Evaluasi 

Hasil evaluasi guru dalam kegiatan belajar mengajar pada siklus 

pertama masih tergolong rendah. Hal ini terjadi karena banyaknya 

peserta didik dalam kelompok yang bertanya untuk dilayani guru. 

Selain itu, siswa juga banyak yang belum terfokus pada pembelajaran 

menulis puisi. 

Catatan penting pada kegiatan siklus pertama dapat tergambar 

sebagai berikut: 

1) Alokasi waktu yang tersedia tidak sesuai dengan perencanaan 

2) Guru perlu banyak waktu untuk memotivasi siswa 

3) Banyak siswa yang tidak menyelesaikan tugasnya tepat waktu 

d. Refleksi 

Dengan memperhatikan hasil pengamatan pada siklus pertama, 
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dapat diketahui hal-hal yang telah mengalami kemajuan dan yang 

masih kurang (gagal) sebagai berikut: 

1) Sebagian peserta didik belum terbiasa dengan kondisi 

belajarseperti ini 

2) Guru dalam mengelola waktu masih kurang efisien. 

3) Pembelajaran yang diterapkan bervariasi 

4) Masih ada siswa yang belum bisa menyelesaikan tugas dengan 

waktu yang telah ditentukan 

5) Masih ada kelompok yang kurang mampu mempresentasikan 

hasil kerjanya 

6) Kinerja kelompok diskusi belum diberi penghargaan secara 

maksimal. 

2.     Siklus Kedua 

Seperti pada siklus pertama, siklus kedua ini terdiri atasperencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. 

a. Perencanaan 

Dengan memperhatikan catatan hasil refleksi pada siklus 

pertama, maka perlu ada langkah-langkah perbaikan pada 

perencanaan siklus kedua, sebagai berikut: 

1) Lebih konsekuen dengan alokasi waktu yang telah direncanakan 

2) Menyiapkan alat peraga sesuai materi ajar  

3) Memberikan perhatian kepada seluruh siswa lebih merata 

4) Memberikan motivasi kepada siswa agar lebih aktif lagi dalam 

pembelajaran 

5) Lebih intensif membimbing kelompok yang mengalami kesulitan 

6) Member pengakuan atau penghargaan 

7) Membuat perangkat pembelajaran yang lebih mudah dipahami 

oleh peserta didik. 

b. Pelaksanaan 

Pada pelaksanaan siklus kedua ini, tindakan-tindakan yang dilakukan 

pada dasarnya sam seperti pada siklus pertama yaitu dengan 

berpedoman kepada silabus dan RPP. Tetapi pada pelaksanaan 

siklus kedua ada tindakan-tindakan perbaikan sesuai dengan poin-

poin perencanaan siklus kedua. 

Tugas yang diberikan guru kepada siswa mampu dikerjakan dengan 

baik oleh siswa. Secara umum siswa menunjukkan sikap saling 
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membantu untuk menguasai pelajaran. Sebagian besar siswa merasa 

termotivasi untuk bertanya dan menanggapi presentasi dari kelompok 

lain. Suasana pembelajaran efektif dan menyenangkan mulai tercipta. 

c. Evaluasi 

Dari hasil observasi diperoleh data secara umum tingkat kemampuan 

siswa meningkat. Pada siklus kedua 33 siswa memperoleh nilai 

melebihi KKM, yang memperoleh nilai sama dengan KKM 4 siswa. 

Dengan demikian persentase ketuntasan melebihi standar kerja yaitu 

100%. 

d. Refleksi 

Bila ditinjau dari data dan catatan hasil pengamatan terhadap siklus 

kedua yang tindakannya telah diperbaiki tampak bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan synopsis novel Toto Chan ini dalam 

pembelajaran menulis puisi ditunjang dengan kemampuan guru 

dalam mengelola kelas dan penggunaan alat, perhatian siswa kelas 

VIII-5 di SMPN 83 Jakarta lebih besar terhadap proses pembelajaran 

bahasa Indonesia. 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Menggunakan media sinopsis Novel perlu ditambah penguatan-

penguatan oleh guru. 

2. Dengan membangun motivasi belajar siswa  menggunakan 

media sinopsis Novel Toto Chan dapat meningkatkan 

kemampuan menulis puisi  siswa  

B. Saran 

1. Guru harus lebih aktif lagi mencari cara-cara untuk memberikan 

motivasi belajar kepada siswa 

2. Penulis berharap penelitian ini dapat dilanjutkan sehinggadapat 

melengkapi kekurangan dalam penelitian ini. 
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D. Aktivitas Pembelajaran 

1. Pendahuluan 

Silakan Anda pahami tujuan, kompetensi, dan  indikator pencapaian 

kompetensi pada kegiatan pembelajaran ini supaya pembelajaran lebih  

terarah dan terukur. 

2. Curah Pendapat 

Pada kegiatan ini Anda diminta untuk menyebutkan berbagai masalah yang 

dihadapi, khususnya tentang pengembangan PTK. Sebagai langkah awal 

dan agar kegiatan curah pendapat berjalan dengan baik, Anda dapat 

merespon pertanyaan berikut ini. 

 

 

 

 

3. Kajian Konsep 

Silakan Anda berkelompok menjadi empat kelompok besar, yaitu kelompok 

hakikat PTK (pengertian, karakteristik, manfaat), kelompok proses dasar 

PTK,  kelompok langkah PTK, dan kelompok penyusunan proposal dan 

laporan PTK. Masing-masing kelompok membaca dan memahami materi. 

Setiap kelompok mencatat poin-poin penting dari setiap materi. Setelah itu, 

perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan 

ditanggapi oleh kelompok lain. Catatlah masukan atau tanggapan dari 

kelompok lain. 

4. Kajian Kasus 

Silakan kembangkan sebuah case study (LK 2.1) berdasarkan pengalaman 

Anda ketika melakukan kegiatan pembelajaran, khususnya pembelajaran 

yang bermasalah (hampir sebagian besar peserta didik tidak tuntas). 

Lakukanlah refleksi terhadap pembelajaran tersebut dan tentukan 

fenomenanya (LK 2.2). Berdasarkan analisis hasil refleksi Anda dapat 

mengetahui permasalahan atau kekurangberhasilan pembelajaran. Hal 

• Apakah Anda  pernah melakukan PTK? Adakah kesulitan Anda 

dalam melakukan hal tersebut? 

• Bagaimana cara Anda  merumuskan masalah dalam PTK? 
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tersebut dapat Anda tindak lanjuti melalui kegiatan PTK. Tahap pertama, 

lakukanlah identifikasi masalah mengapa pembelajaran tidak berhasil (LK 

2.3). Tahap kedua, pilihlah salah satu masalah dan rumuskanlah masalah 

tersebut (LK 2.4). Tahap ketiga, berdasarkan rumusan masalah tersebut, 

buatlah desain PTK dengan mengembangkan rancangan siklus untuk 

perbaikan (LK 2.5). Tahap keempat, pahamilah sebuah contoh laporan 

PTK kemudian susunlah sebuah PTK  dengan terlebih dahulu membuat 

proposalnya(LK 2.6). 

5. Penutup 

Setelah mengerjakan semua LK, Anda dapat mencocokkan jawaban 

dengan kunci jawaban yang tersedia untuk mengukur dan menilai 

ketuntasan pembelajaran. Langkah terakhir silakan Anda melakukan 

kegiatan refleksi! 

 

E. Latihan/ Kasus/ Tugas 

LK 2.1 Menyusun Studi Kasus 

Lakukanlah sebuah  pembelajaran dan buatlah case study pembelajaran 

tersebut.  Jika tidak memungkinkan, kembangkan sebuah case study 

berdasarkan pengalaman Anda ketika melakukan kegiatan pembelajaran, 

khususnya pembelajaran yang bermasalah (hampir sebagian besar peserta 

didik tidak tuntas). 

 

 

 

 

LK 2.2 Refleksi dan Tindak Lanjut 

Berdasarkan hasil refleksi terhadap case study, tentukan fenomena yang 

terjadi dalam pembelajaran tersebut!  
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LK 2.3 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan fenomena yang terjadi saat pembelajaran, identifikasilah 

masalah dan penyebabnya! 

No. Permasalahan Faktor Penyebab 

 

 

 

 

 

 

LK 2.4 Rumusan Masalah 

Pilihlah salah satu masalah dan penyebabnya. Kemudian, tulislah rumusan 

masalahnya! 

Masalah Faktor Penyebab Solusi Rumusan Masalah 

 

 

 

 

  

 

LK 2.5  Desain PTK 

Kembangkanlah desain PTK berdasarkan masalah yang sudah Anda 

rumuskan! 

Perencanaan 

 

Pelaksanaan Tindakan 

 

Observasi 

 

Refleksi dan Evaluasi 

 

 

LK 2.6  Proposal PTK 

Berdasarkan LK 2.1 s.d. LK 2.5, laksanakanlah sebuah PTK dan susunlah 

laporannya. Sebelumnya, pahamilah sebuah contoh laporan PTK terlampir, 
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kemudian susunlah sebuah PTK  dengan terlebih dahulu membuat 

proposalnya! 

 

 

 

F. Rangkuman  

Saat pembelajaran bahasa Indonesia guru sering menemukan banyak 

masalah di dalam kelas, baik yang berupa proses pembelajaran, kondisi 

peserta didik maupun  hasil belajar. Salah satu solusi yang dapat dilakukan 

untuk memecahkan pemasalahan dalam kelas dapat dilakukan dengan 

Penelitian Tindakan Kelas. Namun, terkadang kita sulit mengidentifikasi 

masalah yang layak untuk diangkat ke dalam penelitian. Salah satu teknik 

yang dapat dipakai untuk menentukannya adalah dengan mengikuti empat 

kriteria berikut ini: 

1. permasalahan penelitian harus berhubungan dengan proses belajar 

mengajar dan berhubungan dengan praktik hari-hari; 

2. permasalahan penelitian haruslah di bawah kewenangan dan kontrol dari 

guru yang bersangkutan; 

3. permasalahan haruslah sesuatu yang menarik bagi guru peneliti; dan 

4. permasalahan penelitian haruslah sesuatu yang ingin diubah atau ingin 

ditingkatkan oleh guru peneliti. 

Kegiatan penelitian dimulai dengan membuat rencana. Rencana itu disebut 

usulan penelitian atau yang lazim disebut proposal penelitian. Proposal 

penelitian merupakan cetak biru (blue print) dari sebuah penelitian. Untuk 

dapat menyusun proposal penelitian dengan baik perlu dipahami terlebih 

dahulu komponen-komponen proposal. 

Dalam melakukan PTK diperlukan tahapan yang harus dilakukan, yaitu: 

1. Mengidentifikasi Masalah-Masalah 

2. Merumuskan Masalah  

3. Merancang PTK dengan mengajukan Hipotesis Tindakan 

4. Menyusun Proposal Penelitian 
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5. Mengumpulkan Data PTK 

6. Menulis Laporan Penelitian 

PTK merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri 

melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sehingga 

hasil belajar peserta didik meningkat. Langkah-langkah dalam PTK 

merupakan daur ulang atau siklus yang terdiri atas:  

1. Merencanakan perbaikan 

2. Melaksanakan Tindakan 

3. Mengamati 

4. Melakukan refleksi 

Tahap-tahap di atas, yang membentuk satu siklus, dapat dilanjutkan ke siklus 

berikutnya dengan rencana, tindakan, pengamatan, dan refleksi ulang 

berdasarkan hasil yang dicapai pada siklus sebelumnya. Jumlah siklus dalam 

suatu penelitian tindakan bergantung pada apakah permasalahan penelitian 

yang dihadapi sudah dapat dipecahkan. 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Periksa  kembali tujuan pembelajaran pada modul ini. Silakan Anda 

klarifikasi pencapaian tujuan tersebut dengan mengukur Kompetensi dan 

Indikator Pencapaian Kompetensinya. Apakah Anda sudah mencapainya 

atau belum? Jelaskan dengan alasan! 

2. Tuliskan dalam jurnal hal-hal yang Anda anggap sangat penting untuk 

segera diaplikasikan dalam pembelajaran di sekolah. Jelaskan alasan-

alasannya, “Mengapa hal tersebut penting?” 

Hal-hal Penting Alasan 

  

 

3. Pengalaman belajar apa yang masih perlu didalami sehingga Anda dapat 

melaksanakan kegiatan PTK? 
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H. Pembahasan Latihan/Kasus/Tugas 

Kegiatan Pembelajaran 1 

1.  LK  1.1 Konsep Refleksi 

Aspek Uraian 

Pengertian Refleksi adalah kegiatan penilaian dalam berbagai 

bentuk yang dilakukan oleh peserta didik terhadap 

proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan oleh 

pendidik dengan maksud untuk memperbaiki proses 

belajar yang dilaksanakan oleh pendidik pada waktu 

yang akan datang. Pada kegiatan refleksi ini pula guru 

dapat menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan, 

yakni pengayaan atau perbaikan (remedial) 

Prinsip (1) Ada kesadaran bersama pendidik dan peserta didik 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; (2) Penilaian 

oleh peserta didik dilakukan dengan sangat kritis; (3) 

Penilaian dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai 

akhir pembelajaran; (4) Hasil penilaian oleh peserta didik 

dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan 

pembelajaran 

Tujuan 1) Untuk  menganalisis tingkat keberhasilan proses dan 

hasil belajar peserta didik; (2) Untuk melakukan evaluasi 

diri terhadap proses belajar yang telah dilakukan; (3) 

untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan 

dan pendukung keberhasilan; (4) untuk merancang 

upaya optimalisasi proses dan hasil belajar, (5) Untuk 

memperbaiki dan  mengembangkan pembelajaran 

sesuai dengan mata pelajaran yang diampu 

Teknik 

 

Teknik yang dapat dilakukan untuk merefleksi terhadap 

pembelajaran adalah melalui jurnal, buku harian, angket, 

dan pengamatan terhadap proses belajar mengajar 
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2. LK 1.2 Studi Kasus 

1. Identifikasi masalah: 

a. Peserta didik belum siap belajar 

b. Pembagian kelompok kurang efektif 

c. Peserta didik belum memahami konsep teks drama 

2. Instrumen yang digunakan berupa lembar observasi 

No. Kegiatan Deskripsi Hasil Observasi 

 

 

  

 

 

Kegiatan Pembelajaran 2 

LK 2.1 Menyusun Studi Kasus (Case Study)  

Sesuai dengan pengalaman masing-masing 

 

 

 

LK 2.2  Refleksi dan Tindak Lanjut 

Disesuaikan dengan hasil case study. Sebagai alternatif atau contoh 

Fenomena yang tampak berdasarkan case study 

 Beberapa peserta didik belum siap mengikuti pembelajaran. Hal ini terlihat 

ketika ditanya PR Beberapa anak tampak menoleh ke kiri dan kanan, 

tampak ragu-ragu. 

 Anggapan guru tentang kemudahan KD yang akan dibelajarkan.  

 Peserta didik tidak diberi kesempatan untuk mengungkap-kan alasan 

mengapa dia tidak membuat PR. 

 Pembelajaran tidak diawali dengan kegiatan apersepsi. peserta didik belum 

dikondisikan. 

 Pada saat peserta didik saling memberi masukan (sharing), masih ada 

kelompok yang tidak mau menukarkan hasil pekerjaannya dengan kelompok 
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lain. 

 Peserta didik masih melakukan kesalahan pada hasil kerjanya. 

 Waktu yang digunakan untuk sharing kurang efektif. 

 

LK 2.3 Identifikasi Masalah 

Disesuaikan dengan hasil case study. Contoh alternatif 

No. Identifikasi Masalah Faktor Penyebab 

1. Belum seluruhnya peserta didik 

menguasai penulisan surat dinas 

dengan benar. 

Bimbingan atau penjelasan guru 

kurang menggali potensi kreatif 

peserta didik dalam  menulis surat 

(ada satu kelompok peserta didik 

yang masih melakukan kesalahan). 

2. Bimbingan guru pada kegiatan 

diskusi belum menggali potensi 

kreatif peserta didik dalam  

menulis surat. 

3. Alokasi waktu yang tersedia 

belum efektif dan efisien.  

Guru kurang memahami dan 

menanggapi kemampuan atau 

keinginan peserta didik  

Guru kurang mengondisikan peserta 

didik untuk siap belajar dan 

menejemen pembelajaran 

 

LK 2.4  Rumusan Masalah 

Pilihlah salah satu masalah dan penyebabnya. Kemudian, tulislah rumusan 

masalahnya 

Masalah Faktor Penyebab Solusi Rumusan 

Masalah 

 Belum 

seluruhnya 

peserta didik 

menguasai 

penulisan 

surat dinas 

 Guru kurang 

mengkondisikan 

peserta didik 

untuk siap 

belajar. 

Digunakan strategi 

yang dapat 

menggali potensi 

kreatif peserta 

didik, yaitu strategi 

raulette writing. 

Apakah 

penerapan 

strategi raulette 

writing dapat 

meningkatkan 

kompetensi 
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dengan 

benar 

 Alokasi waktu 

yang tersedia 

belum efektif 

dan efisien 

 Kegiatan belajar 

mengajar belum 

efektif di mana 

guru pada 

kegiatan diskusi 

belum menggali 

potensi kreatif 

peserta didik. 

Strategi ini 

merupakan 

aktivitas 

pembelajaran 

menulis secara 

kolaboratif atau 

kerjasama di antara 

semua peserta 

didik. 

peserta didik 

kelas VIIIB 

SMPN 6 

Tangerang 

dalam menulis 

surat dinas 

 

LK 2.5  Desain PTK 

Desain PTK merupakan rencana pelaksanaan PTK per siklus. Contoh alternatif 

Perencanaan 

Melakukan analisis kurikulum, membuat RPP, media, LKS, instrumen 

pembelajaran, dan instru-men observasi. 

Pelaksanaan Tindakan 

Melaksanakan pembelajaran berdasarkan rencana yang telah disiapkan. 

Observasi 

Tim peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas pembelajaran. 

Refleksi dan Evaluasi 

Tim peneliti melakukan refleksi terhadap pelak-sanaan siklus 1 dan menyusun 

rencana untuk siklus kedua. 

 

LK 2.6 Laporan PTK 

Laporan PTK merujuk pada format yang sudah didiskusikan dan dipahami. 
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PENUTUP 

 

Banyak permasalahan  pembelajaran yang dihadapi guru   pada saat mengajar. 

Untuk menyelesaikan masalah tersebut salah satu solusinya dapat dilakukan 

dengan  melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Pada dasarnya PTK 

dilaksanakan sebagai tindakan pencarian solusi perbaikan terhadap proses 

pembelajaran di dalam kelas  demi mencapai hasil yang lebih baik. 

Guru perlu melakukan PTK karena  adanya kesadaran diri untuk memperbaiki 

kinerja dan penelitian tindakan didasarkan atas sebuah filosofi bahwa setiap 

manusia  tidak suka hal-hal yang statis, tetapi selalu ingin ada perubahan. 

Peningkatan diri untuk hal yang lebih baik dalam pembelajaran, tentu dilakukan 

terus-menerus sampai tujuan tercapai. Guru melakukan penelitian tindakan 

karena telah menyadari adanya kekurangan kinerja yang dilakukannya dan 

melakukan perbaikan khususnya dalam pembelajaran. 

Penjelasan konsep dan pembelajaran  dalam modul ini diharapkan dapat 

membangkitkan kembali dan menambah pemahaman tehadap bagaimana 

melakukan dan memanfaatkan hasil refleksi pembelajaran untuk peningkatan 

pembelajaran sekaligus pengembangan profesional guru melalui PTK. 
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GLOSARIUM 

 

analisis: penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk 

mengetahui  keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk 

perkaranya, dsb). 

case study atau studi kasus: rangkuman pengalaman pembelajaran 

(pengalaman   mengajar) yang ditulis oleh 

seorang guru/dosen dalam                 

praktik pembelajaran mereka di kelas. 

metode:  cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar   

tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem 

untuk  memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan 

yang   ditentukan. 

refleksi: kegiatan penilaian dalam berbagai bentuk yang dilakukan oleh peserta 

didik terhadap proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan oleh 

pendidik dengan maksud untuk memperbaiki proses belajar yang 

dilaksanakan oleh pendidik pada waktu yang akan datang. 

 


