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TUJUAN MATA KULIAH 
Perkuliahan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, wawasan, kemampuan dan 
keterampilan kepada mahasiswa calon guru sejarah untuk melaksanakan penelitian 
pendidikan terutama penelitian tindakan kelas di persekolahan 
 
PENDEKATAN MATA KULIAH 
Pelaksanaan perkuliahan ini menggunakan pendekatan inkuiri yaitu penyelesaian tugas, 
pemecahan masalah, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, diskusi dan 
pelaporan  
 
MATERI PERKULIAHAN 
Pertemuan ke-1 
Pada pertemuan ini membahas silabus perkuliahan serta persyaratan-persyaratan yang 
harus dipenuhi oleh mahasiswa selama mengikuti perkuliahan ini. Kemudian dilanjutkan 
dengan pembahasan tentang definisi penelitian pendidikan serta hubungan penelitian 
dengan ilmu pengetahuan . 
 
Pertemuan ke-2 
Pertemuan ini membahas tentang jenis-jenis penelitian pendidikan 
 
Pertemuan ke-3 
Pertemuan ini membahas pengertian, fungsi dan peran penelitian tindakan dan 
penelitian tindakan kelas beserta langkah-langkahnya 
 
Pertemuan ke-4 
Kegiatan pada pertemuan ini diisi dengan membahas masalah dalam penelitian 
pendidikan dan penelitian tindakan kelas  
 



Pertemuan ke-5  
Pertemuan ini diisi dengan pembahasan identifikasi masalah dan perumusan masalah 
penelitian tindakan kelas 
 
Pertemuan ke-6 
Kegiatan ini diisi dengan mendiskusikan dan membahas perumusan masalah dan 
pertanyaan penelitian tindakan kelas 
 
Pertemuan ke-7 
Pertemuan ini membahas tentang variabel penelitian 
 
Pertemuan ke-8 
Kegiatan pada pertemuan ini diisi dengan pembahasan tentang landasan teoritik 
beserta definisi operasional dan definisi istilah 
 
Pertemuan ke-9 
Pertemuan ini diisi dengan mendiskusikan dan membahas alat pengumpul data untuk 
penelitian tindakan kelas 
 
Pertemuan ke-10 
Kegiatan pada pertemuan ini diisi dengan membahas tentang perencanaan (planning) 
dan tindakan (action) dalam penelitian tindakan kelas 
 
Pertemuan ke-11 
Pertemuan ini membahas dan mendiskusikan tentang hasil penyusunan perencanaan dan 
tindakan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang  
pelaksanaan observasi dan tindakan untuk penelitian tindakan kelas  
 
Pertemuan ke-12 
Kegiatan ini diisi dengan mendiskusikan hasil pelaksanaan obsevasi dan tindakan di 
persekolahan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang pengolahan dan 
analisis data pada penelitian tindakan kelas  
 
 
Pertemuan ke-13 
Membahas tentang evaluasi-refleksi-revisi pelaksanaan tindakan berdasarkan hasil 
observasi di kelas   
 
Pertemuan ke-14 
Pada pertemuan ini mendiskusikan dan membahas cara merevisi hasil pelaksanaan 
tindakan di persekolahan 



 
Pertemuan ke-15 
Pada pertemuan ini mendiskusikan tentang persamaan dan perbedaan sistematika 
laporan penelitian pendidikan dengan penelitian tindakan kelas dari berbagai sumber 
serta komponen-komponen dalam penyusunan laporan penelitian tindakan kelas   
 
Pertemuan ke-16 
Pada pertemuan ini mendiskusikan tentang keseluruhan materi perkuliahan dan 
membahas tentang penyusunan tugas akhir berupa proposal penelitian tindakan kelas 
 
 
TAGIHAN 
1. Laporan pengkajian informasi dari berbagai sumber tentang definisi penelitian 

pendidikan dan jenis-jenis penelitian pendidikan 
2. Laporan penentuan sekolah mitra 
3. Menyusun pedoman observasi dan pedoman wawancara 
4. Laporan kunjungan ke sekolah mitra 
5. Menyusun orientasi situasi sekolah   
6. Laporan kunjungan ke kelas observasi 
7. Menyusun identifikasi masalah di kelas observasi 
8. Menyusun masalah dan pertanyaan masalah 
9. Menyusun landasan teoritrik dan definisi operasional 
10. Menyusun instrumen penelitian 
11. Menyusun proposal penelitian tindakan kelas sebagai tugas akhir perkuliahan ini 
 
 
EVALUASI 
Informasi untuk evaluasi diperoleh melalui : 
1. Tugas kelompok mingguan 
2. Tugas kelompok akhir semester 
3. Aktivitas diskusi di kelas 
4. Aktivitas mahasiswa selama mengikuti PBM 
5. Kuis 
6. Ujian Tengah Semester (UTS) 
7. Ujian Akhir Semester (UAS) 
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