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BAB I 
PENDAHULUAN

• A. Latar Belakang Masalah

• B. Perumusan Masalah Penelitian

• C. Tujuan Penelitian

• D. Manfaat Penelitian



Latar Belakang Masalah
• Menggambarkan keresahan yang 

dialami oleh guru dalam proses 
pembelajaran (Kesenjangan antara 
harapan dan kenyataan) dan 
alternatif solusi yang akan coba 
dikembangkan oleh guru melalui 
penelitian tindakan kelas 



Perumusan Masalah
• Dikemukakan dalam bentuk kalimat 

tanya ? (5W+1H)

• Mengidentifikasi hal-hal yang akan/ 
ingin dicari dalam proses penelitian

• Merumuskan permasalahan penelitian 
secara operasional



Tujuan Penelitian
• Mengacu pada harapan/ tujuan yang 

ingin dicapai melalui dilaksanakannya 
penelitian dan bukan pada tujuan yang 
bersifat administratif



Manfaat Penelitian
• Menunjukan manfaat yang bisa 

didapatkan oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan dengan 
dilaksanakannya penelitian :

• - Bagi guru …..
• - Bagi Siswa
• - Bagi Institusi



Bab II 
Tinjauan Pustaka

• Kemukakan temuan yang diperoleh 
dari studi kepustakaan, pendapat-
pendapat para ahli tentang konsep-
konsep ataupun teori-teori 
pembelajaran yang kita kembangkan/ 
gunakan dalam PTK

• Perhatikan Judul Penelitian 



Bab III
Metodologi Penelitian

• Kemukakan Pendekatan dan metode  
yang digunakan dalam penelitian

• Langkah-langkah atau tahapan-
tahapan penelitian yang dilakukan



BAB IV
Hasil Penelitian dan 

Pembahasan

• Hasil Penelitian

• Memaparkan temuan-temuan (data-
data) yang kita peroleh dari 
penelitian



Hasil Penelitian
Gambarkan hasil penelitian untuk setiap 

siklusnya
- Siklus I : Perencanaan,  Pelaksanaan 

tindakan, Hasil Observasi, Refleksi, 
rencana tindakan selanjutnya

- Siklus II : SDA, 
- Siklus II
- Siklus selanjutnya sampai selesai 



Pembahasan

• Lebih mengarah pada analisis 
terhadap proses penelitian

• Kaitkan dengan konsep-konsep 
ataupun teori-teori yang sudah kita 
dapatkan dalam studi kepustakaan



BAB V
Kesimpulan dan Saran

• Kesimpulan

• Bukan merupakan resume/ ringkasan

• Menggambarkan temuan-temuan 
penelitian atau dengan kata lain 
menjawab permasalahan penelitian 
yang sudah diajukan



SARAN

• Ditujukan kepada pihak-pihak yang 
akan merasakan manfaat dari   
penelitian 



Aksesoris / Kelengkapan 
Lainnya

• Abstrak

• Kata Pengantar

• Daftar Isi

• Daftar Pustaka

• Lampiran-lampiran



• Terima kasih dan selamat mencoba 
melaksanakan Penelitian Tindakan 
Kelas


