
CONTOH LANGKAHCONTOH LANGKAH--LANGKAH LANGKAH 
PRA PTKPRA PTK



REPLEKSI/PERENUNGANREPLEKSI/PERENUNGAN

Pertanyaan utk Identifikasi Masalah Pertanyaan utk Identifikasi Masalah 
(Refleksi/Merenung)(Refleksi/Merenung)

�� Apa yg sedang terjadi di kelas saya ?Apa yg sedang terjadi di kelas saya ?

�� Masalah apa yg ditimbulkan oleh kejadian itu ?Masalah apa yg ditimbulkan oleh kejadian itu ?�� Masalah apa yg ditimbulkan oleh kejadian itu ?Masalah apa yg ditimbulkan oleh kejadian itu ?

�� Apa pengaruh masalah tsb bagi kelas saya ?Apa pengaruh masalah tsb bagi kelas saya ?

�� Apa yg akan terjadi jika masalah tsb saya Apa yg akan terjadi jika masalah tsb saya 
biarkan ?biarkan ?

�� Apa yg dapat saya lakukan utk mengatasi Apa yg dapat saya lakukan utk mengatasi 
masalah tsb ?masalah tsb ?



IDENTIFIKASI MASALAHIDENTIFIKASI MASALAH

MISALNYA YG MENJADI MASALAH:MISALNYA YG MENJADI MASALAH:

“NILAI RATA“NILAI RATA--RATA PELAJARAN RATA PELAJARAN 
MATEMATIKA 5,2”MATEMATIKA 5,2”MATEMATIKA 5,2”MATEMATIKA 5,2”



ANALISIS MASALAHANALISIS MASALAH

�� menganalisis daftar hadir (prosentase presensi/absen menganalisis daftar hadir (prosentase presensi/absen 
siswa tertentu atau semua dan melihat alasan absensiswa tertentu atau semua dan melihat alasan absen

�� menganalisis daftar nilai siswa dan mengaitkan menganalisis daftar nilai siswa dan mengaitkan 
frekuensi absen dengan nilaifrekuensi absen dengan nilai

�� menganalisis tugasmenganalisis tugas--tugas yg diberikan tugas yg diberikan 

“Apakah tugas tersebut cukup menantang dan tdk “Apakah tugas tersebut cukup menantang dan tdk “Apakah tugas tersebut cukup menantang dan tdk “Apakah tugas tersebut cukup menantang dan tdk 
membosankan”membosankan”

�� menganalisis balikan (feed back) yg diberikan guru menganalisis balikan (feed back) yg diberikan guru 
terhadap siswa terhadap siswa 

“Apakah tdk membuat frustasi atau memotivasi “Apakah tdk membuat frustasi atau memotivasi 
siswa”siswa”

�� melakukan refleksi perilaku mengajar dirinyamelakukan refleksi perilaku mengajar dirinya

“Apakah sering marah“Apakah sering marah--marah atau apakah tdk marah atau apakah tdk 
simpatik” dsb.simpatik” dsb.



MEMFOCUSKAN MASALAHMEMFOCUSKAN MASALAH

MISALNYA FOCUS MASALAHNYA: MISALNYA FOCUS MASALAHNYA: 

“TERHADAP TUGAS DAN BAHAN “TERHADAP TUGAS DAN BAHAN 
PELAJARAN”PELAJARAN”PELAJARAN”PELAJARAN”



MERUMUSKAN MASALAHMERUMUSKAN MASALAH

“TUGAS DAN BAHAN PELAJARAN YANG “TUGAS DAN BAHAN PELAJARAN YANG 
BAGAIMANAKAH YANG DAPAT BAGAIMANAKAH YANG DAPAT BAGAIMANAKAH YANG DAPAT BAGAIMANAKAH YANG DAPAT 

MENINGKATKAN MOTIVASI SISWA DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI SISWA DALAM 
BELAJAR MATEMATIKA ?”BELAJAR MATEMATIKA ?”



�� Bagaimanakah frekuensi pemberian Bagaimanakah frekuensi pemberian 
tugas yg dapat meningkatkan motivasi tugas yg dapat meningkatkan motivasi 
siswa ?siswa ?

�� Bagaimanakah bentuk dan materi tugas Bagaimanakah bentuk dan materi tugas 
yg memotivasi ?yg memotivasi ?yg memotivasi ?yg memotivasi ?

�� Bagaimanakah syarat bahan pelajaran Bagaimanakah syarat bahan pelajaran 
yang menarik ?yang menarik ?

�� Bagaimana kaitan materi bahan belajar Bagaimana kaitan materi bahan belajar 
dengan tugas yg diberikan ?dengan tugas yg diberikan ?



LANGKAH SELANJUTNYA BARU 
RUMUSKAN JUDUL 
PENELITIANNYAPENELITIANNYA
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