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PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

  

Penelitian merupakan metode kerja atau metode pemecahan masalah yang 

dilakukan secara terencana dan cermat dengan maksud mendafatkan fakta dan 

kesimpulan agar dapat memahami, menjelaskan, meramalkan dan mengendalikan 

keadaan. Metode kerja untuk menemukan kebenaran empiris, logis, etis dan metafisis. 

Arah penelitian untuk menggambarkan /menjelaskan keadaan, memecahkan 

masalah,menemukan/mengembangkan model/pola/cara kerja, membuat 

keputusan/kebijakan, mengembangkan/menguji konsep/teori, memperbaiki keadaan. 

 Penelitian Tindakan Kelas merupakan suatu cara memperbaiki dan 

meningkatkan profesionalisme guru, karena guru merupakan orang yang paling tahu 

mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam pembelajaran. Penelitian tindakan kelas 

dapat dilakukan secara efektif oleh setiap guru untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran tanpa harus meninggalkan tugas utamanya mengajar.Penelitian Tindakan 

Kelas yang dilakukan secara logis dan sistimatis, serta jujur dalam pelaporannya akan 

menjadi masukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembelajaran, yang 

secara langsung akan berdampak terhadap perbaikan manajemen sekolah secara 

keseluruhan.Penelitian Tindakan Kelas merupakan sarana penilaian pembelajaran 

khususnya dan pendidikan pada umumnya, yang hasilnya akan memberikan masukan 

bermanfaat bagi pengambilan keputusan. 

 Guru dapat menerapkan Penelitian Tindakan Kelas dalam upayanya untuk 

memperbaiki atau meningkatkan layanan pembelajaran secara lebih professional, bila 

ia memiliki keberaniannya untuk mengatakan secara jujur kepada dirinya sendiri 

mengenai sisi-sisi yang lemah yang dimiliki  dalam pembelajarannya di kelas. Guru 

harus mampu untuk merefleksi, merenung berpikir balik terhadap apa saja yang sudah 

dilakukan dalam proses pembelajaran dalam rangka mengidentifikasi sisi-sisi lemah 

yang mungkin ada.Guru dalam proses perenungan ini akan menemukan kelemahan-

kelemahan praktek pembelajaran yang selama ini selalu dilakukan tanpa disadari.Guru 

perlu memulainya sedini mungkin mengoptimalkan penerapan Penelitian Tindakan 

Kelas begitu merasakan  danya persoalan-persoalan dalam proses pembelajaran. 
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Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas diawali dengan masalah yang masih 

memerlukan perbaikan atau perubahan guna meningkatkan kinerja guru.Guru 

mengidentifikasi fokus permasalahan yang memerlukan tindakan perbaikan. Setelah itu 

dilanjutkan dengan pengenalan lapangan untuk memahami keadaan lapangan .Guru 

perlu melakukan pengumpulkan data awal, jika diperlukan agar dapat merumuskan 

permasalahan serta alternatif pemecahannnya. Bagaimana memulai Penelitian 

Tindakan Kelas ? Untuk dapat memulainya , guru harus memiliki perasaan ketidak 

puasan terhadap praktek pembelajaran yang selama ini telah dilakukannya. 

 

Konsep dasar dan ciri Penelitian Tindakan Kelas 

 Penelitian Tindakan Kelas merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat 

reflektif, melalui tindakan tertentu untuk memperbaiki dan meningkatkan praktek 

pembelajaran di kelas secara lebih professional. 

Penelitian Tindakan Kelas memiliki karakteristik(ciri) sebagai berikut : 

1. Masalah yang diangkat untuk dipecahkan dan kondisi yang diangkat 

untuk ditingkatkan harus berangkat dari praktek pembelajaran nyata di 

kelas 

2. Guru dapat meminta bantuan orang lain untuk mengenal dan 

mengelaborasi masalah yang akan dijadikan topic penelitian. 

 

Tujuan Penelitian Tindakan Kelas 

Tujuan Penelitian Tindakan Kelas didasari dari Penelitian Pendidikan pada 

umumnya yang bertujuan untuk : Memperoleh dasar bagi pertimbangan suatu prosedur 

kerja, Menjamin cara kerja dalam pendidikan yang efektif dan efisien, Memperoleh 

fakta-fakta tentang berbagai masalah pendidikan dan menghindarkan situasi-situasi 

yang dapat merusak, Meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan 

pembelajaran dan organisasi sekolah. Penelitian Tindakan Kelas pada umumnya 

bertujuan untuk : 

1. Memperbaiki dan meningkatkan kondisi serta kualitas pembelajaran di kelas 

2. Meningkatkan layanan professional dalam konteks pembelajaran di kelas, 

khususnya layanan kepada peserta didik 

3. Memberikan kesempatan kepada guru  untuk melakukan tindakan dalam 

pembelajaran yang direncanakan di kelas 
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4. Memberikan kesempatan kepada guru untuk melakukan pengkajian terhadap 

kegiatan pembelajaran yang dilakukannnya. 

 

Manfaat Penelitian Tindakan Kelas 

1.Mengembangkan dan melakukan inovasi pembelajaran 

2. Merupakan upaya pengembangan kurikulum di tingkat kelas 

3. Meningkatkan profesionalisme guru, melalui upaya penelian yang dilakukannya. 

 

Bidang Kajian Penelitian Tindakan Kelas 

Bidang Kajian Penelitian Tindakan Kelas yaitu : 

1. Masalah belajar peserta didik di sekolah meliput masalah belajar di kelas, 

kesalahan –kesalahan pembelajaran, miskonsepsi. 

2. Desain dan strategi pembelajaran di kelas, termasuk pengelolaan dan prosesdur 

pembelajaran, implementasi khasanah metode pembelajaran, interaksi dalam 

kelas. 

3. Alat bantu, media dan sumber belajar  

4. Sistem evaluasi  meliput evaluasi awal, evaluasi akhir, pengembangan 

instrumen evaluasi berbasis kopetensi. 

 

Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

Untuk dapat melakukan Penelitian Tindakan Kelas , terlebih dahulu guru harus 

memiliki : 

1. Perasaan ketidak puasan terhadap praktek pembelajaran 

2. Berani dan jujur terhadap diri sendiri 

3. Memahami kelemahan-kelemahan dalam pembelajaran yang dilakukannnya. 

Beberapa Langkah umum yang harus diperhatikan guru dalam mengembangkan 

rancangan Penelitian Tindakan Kelas , adalah sebagai berikut : 

1. Identifikasi masalah 

2. Analisis masalah dan menentukan berbagai faktor penyebab 

3. Merumuskan ide-ide sementara tentang berbagai faktor penting yang berkaitan 

dengan masalah 

4. Mengumpulkan dan menafsirkan data untuk mengembangkan alternatif 

tindakan  
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5. Merumuskan tindakan 

6. Menilai hasil tindakan  

Penelitian Tindakan Kelas merupakan proses pengkajian melalui sistem berdaur 

dari lima tahapan pelaksanaan yang merupakan kegiatan estafet dalam suatu siklus, 

yaitu : Pengembangan fokus masalah penelitian, Perencanaan Tindakan, Pelaksanaan 

Tindakan tindakan dan observasi, Analisis dan refleksi, Perencanaan tindakan lanjutan. 

 

Pengembangan fokus masalah penelitian 

Identifikasi Masalah Penelitian Tindakan Kelas diawali dari kebutuhan adanya 

ide-ide tentang sesuatu yang perlu diperbaiki untuk mengungkapkan topik-topik 

permasalahan aktual yang dialami guru di kelas. Peneliti perlu menganalisis masalah 

masalah tersebut untuk menentukan apakakah masalah itu penting dan mendasar untuk 

dipecahkan.Proses analisis masalah  perlu dilakukan dengan cermat dan hati-hati, 

sebab keberhasilan pada analisis masalah akan menentukan keberhasilan keseluruhan 

proses Penelitian Tindakan Kelas. 

PenelitianTindakan Kelas yang berhasil dilaksanakan, yang dapat dirasakan 

manfaatnya akan menjadi motivasi bagi guru untuk meneruskannnya dan temuan 

Penelitian Tindakan Kelas akan menarik guru lain yang belum mengikuti Penelitian 

Tindakan Kelas untuk mencoba melaksanakannya. 

Setelah merumuskan Topik yang menjadi fokus penelitian , peneliti perlu 

merumuskan masalah secara jelas, spesifik dan operasional.Perumusan masalah yang 

jelas akan menentukan keterampilan pembelajaran apa yang akan diperbaiki, jenis data 

apa yang akan dikumpulkan dan juga cara menganalisisnya serta latihan apa yang perlu 

dilakukan. Peneliti akan dapat juga menyingkap  beberapa faktor penyebab utama 

sehingga memungkinkan untuk dicari pilihan pemecahannnya. 

 

Perencanaan Tindakan. 

 Perencanaan Tindakan merupakan suatu solusi yang dapat memecahkan 

masalah yang dapat dilakukan dengan kajian teori pembelajaran, teori pendidikan, 

diskusi dan pengalaman. Rumusan tindakan dari hasil kajian perlu pula dievaluasi dari 

segi bentuk, prosedur ,kenudahan, kepraktisan, optimalisasi hasil dan cara evaluasinya, 

di samping situasi dan kondisi sekolah dalam menghasilkan perbaikan. 
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Langkah –langkah yang perlu ditempuh dalam persiapan tindakan yaitu : 

1. Membuat sekenario pembelajaran yang berisikan langkah-langkah kegiatan 

guru dan peserta didik dalam melakukan tindakan yang direncanakan 

2. Mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan di kelas 

3. Mempersiapkan cara mengobservasi hasil beserta alatnya 

4. Melakukan simulasi bersama untuk melakukan dan atau mendapatkan 

informasi untuk melakukan tindakan sesuai dengan rancangan. 

 

Pelaksanakan Tindakan  

Pelaksanaan Rancangan Tindakan merupakan  upaya perbaikan sebagai 

perwujudan tindakan yang telah direncanakan.Peneliti dalam melaksanakan penelitian 

perlu memperhatikan : 

1.Apakah alternatif tindakan telah dirumuskan berdasarkan hasil kajian dengan 

landasan yang mantap, baik secara teoritis maupun koseptual ? 

2. Apakah alternatif pemecahan masalah yang direkomendasikan telah menjawab 

permasalahan yang tepat ? 

3. Bagaimanakah tindakan pemecahan masalah dilakukan, bagaimana menentukan dan 

mengetahui hasilnya ? 

4.Bagaimana  cara menguji gagasan tindakan sebagai bukti telah terjadi perbaikan 

kondisi atau peningkatan kinerja sistem pembelajaran ? 

Beberapa petunjuk praktis yang harus diperhatikan guru dalam melakukan 

Penelitian Tindakan Kelas, sebagai berikut : 

1.Mulailah dari hal-hal yang kecil yang terjadi dalam pembelajaran di kelas 

2.Kembangkan desain penelitian tindakan secara cermat 

3.Buatlah jadwal sesuai dengan kemampuan dan waktu yang tersedia secara realistic 

4.Konsultasikan dan diskusikan hasil penelitian tindakan dengan orang lain(kepala 

sekolah) 

5.Carilah dukungan informasi dari pihak lain (teman sejawat) untuk memperkokoh 

asumsi tindakan yang akan dilakukan 

6.Ciptakanlah sistem umpan balik untuk melakukan koreksi terhadap setiap langkah 

yang dilakukan 

7.Buatlah jadwal penulisan laporan penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan  

baik secara formal maupun informal. 
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Data yang teratur akan dihasilkan dari beberapa tehnik berikut ini : 

1.Pengkodean 

2.Pemberian catatan 

3.Pelabelan 

4.Seleksi 

5.Kesimpulan 

Seorang peneliti perlu memiliki pemahaman tentang pendekatan yang 

diterapkan dalam analisis dokumen, wawancara, pengamatan dan kuestioner.Peneliti 

harus dapat menilai keberartian, keumumam, kehandalan dan validitas 

penelitian.Keberartian berkaitan dengan seberapa penting suatu penemuan tertentu itu 

dapat dinilai. Konsep keumuman berhubungan dengan pertanyaan : apakah penemuan 

dapat memiliki penerapan yang lebih luas di luar studi yang dijalani ?Konsep 

kehandalan berkaitan dengan seberapa baik telah melakukan penelitian ? Validitas 

berkaitan dengan pertanyaan apakah metode, pendekatan dan tehnik yang dipakai 

benar-benar berkaitan atau mengukur permasalahan yang ditelusuri ? 

  

Observasi 

Observasi adalah upaya mengamati yang memusatkan pada pengumpulan data 

yang berkenaan dengan proses pelaksanaan tindakan.Data yang diperoleh dari 

observasi dijadikan sebagai masukan dalam refleksi .Fase kegiatan yang harus 

dilakukan dalam kegiatan observasi yaitu pertemuan perencanaan, observasi kelas dan 

pembahasan umpan balik. 

 Pertemuan bersama untuk menentukan urutan observasi dilakukan untuk 

kesamaan pandang pengamat dan yang diamati berkaitan dengan pelajaran, waktu, 

tempat observasi, tempat dudukdan interaksi dengan siswa. 

 Pada obsevasi kelas ada dua kategori fokus yaitu focus umum dan focus 

khusus. Fokus umum merupakan pendekatan untuk memperhatikan semua kegiatan 

dengan seksama , sedang pada fokus khusus , observasi dibatasi hanya untuk aktivitas 

tertentu yang menjadi tujuan Penelitian Tindakan Kelas. Semakin khusus fokus 

observasi  , data yang diperoleh akan dapat memberikan sumbangan untuk 

pengembangan profesionalisme guru dan belajar peserta didik. 

 Kriteria observasi adalah suatu patokan yang memperlihatkan tentang kategori 

terhadap munculnya indicator-indikator yang diamati.Penentuan criteria di awal 
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pembahasan akan memberikan sumbangan yang amat berarti terhadap peningkatan 

proses belajar mengajar, dan akan bermuara pada peningkatan hasil belajar.Kriteria 

yang sudah dibahas dan disetujui bersama sebelum dilaksanakan , tidak perlu 

dipermasalahkan. Kriteria dalam Penelitian Tindakan Kelas dapat berupa peningkatan 

efektivfitas proses belajar mengajar dan hasil belajar, peningkatan dukungan sekolah , 

pimpinan sekolah, orang tua peserta didik, keterlibatan kelompok  sasaran . 

 Tiga keterampilan yang diperlukan dalam melakukan obsevasi, yaitu : 

1. Menghindari kecenderungan untuk cepat menafsirkan, yaitu dengan cara 

menyepakati fokus dan aturan-aturan observasi yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

2. Keterlibatan keterampilan antar pribadi dengan menciptakan rasa percaya dan 

rasa aman dari pengawasan pada diri yang diamati 

3. Merencanakan jadwal mengumpulkan informasi dalam aktivitas kelas atau 

pengetahuan yang berkaitan dengan cek list yang paling layak atau alat 

pencatatan yang digunakan dalam situasi tertentu. 

Sasaran suatu observasi adalah proses pelaksanaan tindakan mencakup proses 

pembelajaran, respon peserta didik dan suasana kelas, serta aspek pengelolaan 

kelas.Sasaran observasi secara rinci, adalah : 

1.Seberapa jauh pelaksanaan tindakan telah sesuai dengan rencana tindakan 

2. Seberapa jauhpelaksanaan tindakan telah menunjukkan tanda-tanda akan tercapainya 

tujuan tindakan 

3.Apakah terjadi dampak tambahan atau lanjutan yang tidak ditencanakan  

 Pelaku observasi pada Penelitian Tindakan Kelas adalah tim peneliti, baik guru 

sendiri maupun orang lain yang termasuk kepada penelitian itu sendiri.Pertanyaan yang 

perlu dijawab sebelum melakukan observasi, yaitu : 

1.Apa yang menjadi tujuan observasi ? 

2.Apa yang menjadi fokus observasi ? 

3.Perilaku guru atau peserta didik yang akan diobservasi ? 

4.Metode apa yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut ? 

5.Apakah kegunaan data yang diperoleh ? 

dan mendokumenkan hal-hal yang terjadi selama tindakan berlangsung  
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Kriteria Keberhasilan Penelitian Tindakan Kelas 

Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi  terhadap Penelitian Tindakan Kelas 

yang dilaksanakan , perlu dilakukan pengkajian dan penilaian. Penilaian Penelitian 

Tindakan Kelas dapat dilakukan sebagai berikut : 

1. Melihat pemecahan masalah dan perbaikan yang dapat dilakukan dalam sistem 

pemelajaran. 

2. Membandingkan keadaan serta perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah 

dilakukan tindakan 

3. Membandingkan usaha yang dilakukan dengan hasil dan perubahan yang dapat 

dicapai. 

 

Analisa data 

Analisa data adalah kegiatan memfokuskan , mengabstraksikan ,mengorganisasikan 

data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap 

permasalahan penelitian.Analisa data meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, sajian data  

dan penyimpulan.Reduksi data adalah kegiatan yang berkaitan dengan proses 

memfokusan dan mengabstrasikan data mentah menjadi informasi yang 

bermakna.Sajian data adalah kegiatan mengorganisasi dan menyajikan data dalam 

bentuk naratif, tabel, matrik. Penyimpulan adalah kegiatan mengambil intisari dari 

sajian data yang telah terorganisasi dalam bentuk pernyataan kalimat singkat, padat 

tetapi mengandung pengertian luas. 

 

Refleksi  

Perenungan – Refleksi / analisis  terhadap proses dan hasil tindakan dengan 

memanfaatkan hasil pengamatan : menganalisis apa yang telah terjadi pada saat para 

siswa/anak melakukan kegiatan pembelajaran/pembimbingan. 

Refleksi merupakan upaya untuk mengkaji apa yang telah terjadi, yang telah 

dihasilkan atau apa yang tidak/belum tuntas pada langkah atau upaya sebelumnya. 

Refleksi merupakan pengkajian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian 

tujuan sementara untuk menentukan tindak lanjut dalam rangka mencapai tujuan akhir 

yang mungkin dirumuskan dalam pencapaian berbagai tujuan sementara sebelumnya. 

Refleksi menurut Natawidjaya (1997) terdiri dari empat komponen yaitu analisis – 

pemaknaan – penjelasan  -  penyusunan kesimpulan. Ke empat komponen itu terjadi 
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berurutan atau terjadi bersamaan.Peneliti yang telah mempunyai gambaran yang 

menyeluruh mengenai apa yang terjadi pada fase sebelumnya , kalau ia ingin 

melanjutkan tindakan berikutnya , ia harus memikirkan apa yang menyebabkan 

segalanya itu terjadi.Pengkajian seperti ini dilakukan dengan tetap memperhatikan 

keseluruhan focus masalah yang sedang diteliti dan tujuan yang ingin dicapai atau 

perubahan yang diharapkan terjadi. 

 Hasil refleksi digunakan untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam upaya 

mencapai tujuan penelitian. 

 Umpan balik didasarkan pada informasi yang diperoleh selama 

observasi.Penentuan target didapat dari umpan balik . Target harus realistis dan dapat 

dicapai dalam waktu yang telah ditentukan.Rencana tindakan untuk pengembangan 

berikutnya juga atas umpan balik setelah dilakukan refleksi. 

  

Analisis – sintesis – pemaknaan -  penjelasan – kesimpulan. 

 

Perencanaan kembali 

 Hasil analisis dan refleksi akan memutuskan apakah tindakan yang telah 

dilaksanakan telah dapat mengatasi masalah atau belum. Jika hasilnya belum 

memuaskan atau masalahnya belum terselesaikan , maka dilakukan tindakan lanjutan 

dengan memperbaiki tindakan ke satu atau menyusun tindakan yang betul-betul baru 

untuk mengatasi masalah yang ada. 

 Rencana tindakan yang baru tersebut dikarenakan adanya gagasan-gagasan 

baru yang berkembang yang tidak sesuai lagi dengan gagasan dasar yang dijadikan 

acuan pada saat menentukan focus masalah. Dengan demikian mungkin pula dilakukan 

perbaikan atau perubahan tentang fokus masalah dan komponen-komponen lain dalam 

daur penelitian tindakan itu. 

Perencanaan kembali – perencangan tindakan selanjutnya (permulaan  daur ke 

dua) dengan tujuan yang sama untuk langkah tindakan selanjutnya dan memperbaiki 

tindakan dalam daur pertama , dengan memperhatikan hasil perenungan : menyusun 

kembali rencana kegiatan atau merevisi perlakuan guru terhadap kelompok dan indiviu 

siswa/anak. 

Hasil refleksi itu merupakan suatu rencana tindakan yang diperbaiki atau 

dipahami sebagai hasil dari analisis terhadap hal-hal yang terjadi pada fase dan upaya 
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penelitian sebelumnya rencana yang diperbaiki itu dilengkapi dengan penjelasan-

penjelasan yang diperlukan berdasarkan analisis dan sintesis  terhadap hal-hal yang 

terjadi sebelumnya. 

Penelitian tindakan harus dilakukan pada siklus ke dua dengan prosedur pada 

siklus pertama (perumusan masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan 

,observasi dan evaluasi, analisis-refleksi), jika masalah yang diteliti belum tuntas atau 

belum memuaskan.Jika siklus ke dua permasalahan belum  terselesaikan dilanjukan 

pada siklus ke tiga dst.nya, tetapi bila pada siklus ke dua sudah terselesaikan atau 

sudah puas , tidak perlu dilanjutkan. 

 

Pelaksanan Penelitian Tindakan Kelas  selanjutnya 

 Pelaksanan PTK selanjutnya – dilakukan secara berkelanjutan sampai guru 

merasa telah memperoleh perubahan yang diharapkan : mengulang upaya dengan 

adegan-adegan yang lebih efektif. 

 

Laporan Penelitian  

Tema laporan penelitian terdiri atas permasalahan utama, konsep atau pertanyaan 

yang dianggap berkaitan dan menarik. Urutan dalam laporan penelitian berkaitan 

dengan cara menyusun argumen secara bertahap dan bagaimana memisah-

misahkannya menjadi bagian-bagian yang mudah diatur oleh pembaca. 

Isi Laporan memuat unsur-unsur : halaman judul, datar isi, sasaran proyek 

penelitian, metode yang digunakan, kesimpulan dan rekomendasi, penemuan , 

appendiks. 
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PROPOSAL PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

A. JUDUL PENELITIAN 

Judul Penelitian hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas memberi gambaran 

mengenai penelitian yang diusulkan 

 

B. PENDAHULUAN 

Penelitian dilakukan untuk memecahkan permasalahan pembelajaran di kelas.Aspek-

aspek yang mendorong dan argumentasi pentingnya diakukan penelitian perlu 

dikemukakan.Uraikan proses yang terjadi antara peneliti dan guru di sekolah dalam 

mengidentifikasi permasalahan penelitian. 

 

C. PERUMUSAN MASALAH 

Permasalahan yang ingin diteliti perlu dirumuskan dengan jelas. Uraikan pendekatan 

dan konsep untuk menjawab masalah yang diteliti, sesuai dengan kaidah-kaidah 

penelitian tindakan.Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi,asumsi dan 

lingkup yang menjadi batasan penelitian. 

 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

Kajian Pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang dilakukan 

uraikan dengan jelas. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan bahkan penelitian 

lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian 

yang diusulkan.Uraikan kajian pustaka untuk menyusun kerangka atau konsep yang 

akan digunakan dalam penelitian. Daftar Pustaka harus memuat semua materi yang 

dikaji dalam teks. 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitiandapat bertujuan untuk menjajagi, menguraikan, menerangkan, membuktikan 

atau menerapkan suatu gejala, konsep atau dugaan atau membuat suatu prototype. 

 

F. KONTRIBUSI PENELITIAN 

Kontribusi penelitian pada proses belajar mengajar , inovasi yang diusulkan dalam 

penelitian dalam memecahkan masalah pembelajaran perlu diuraikan. 
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G. METODE PENELITIAN 

Siklus kegiatan mulai dari tahap diagnostik, rumusan masalah,pengumpulan data, 

analisis dan rumusan hipotesis sampai ke tindakan yang akan dilakukan untuk 

pemecahan masalah perlu diuraikan. 

       

H. JADWAL PELAKSANAAN 

Jadwal kegiatan penelitian mulai dari kegiatan persiapan,pelaksanaan dan penyusunan 

laporan penelitian yang mengacu pada metode penelitian perlu dibuat.   
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