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OUTLINE
➤

Brainstorming

➤

Apa itu penelitian?

➤

Mengapa harus meneliti?

➤

Apa saja jenis penelitian?

➤

Bagaimana tahapan penelitian?

➤

Dari mana memulai penelitian di sekolah?

➤

Masalah apa yang bisa diteliti di sekolah?

➤

Bagaimana desain penelitian di sekolah?

➤

Apa yang harus dilakukan setelah penelitian?

BRAINSTORMING
Go to www.menti.com and use the code 71 11 92

Apakah Bapak/Ibu sudah pernah
melakukan penelitian di sekolah?

Go to www.menti.com and use the code 71 11 92

Apakah Bapak/Ibu sudah pernah mengikuti
pelatihan tentang bagaimana
melaksanakan penelitian di sekolah?

APA ITU PENELITIAN?
Go to www.menti.com and use the code 59 59 24

Apa itu penelitian di
sekolah?

Go to www.menti.com and use the code 59 59 24

Mengapa guru perlu
meneliti?

PENELITIAN PENDIDIKAN
➤

Penelitian adalah penyelidikan sistematis yang bertujuan
untuk menguraikan, menjelaskan, memprediksi, dan
mengontrol fenomena yang diobservasi

➤

Penelitian adalah proses pencarian sistematis yang
melibatkan kegiatan pengumpulan data, pengumpulan dan
pengkajian informasi atau literatur, analisis dan interpretasi
data dengan methodology tertentu yang disesuaikan dengan
bidang keilmuan

MENGAPA GURU HARUS MENELITI?
➤

karena diwajibkan?

➤

karena guru perlu memperbaiki performa pengajarannya di
kelas

➤

karena banyak masalah di kelas yang dapat dipecahkan
melalui penelitian

➤

karena guru anti kemapanan

➤

karena guru ingin memperbaiki performa siswanya

➤

dll

TUJUAN PENELITIAN
➤

Mengembangkan pengetahuan

➤

Membuktikan teori-teori

➤

Menemukan teori baru

➤

Memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari

➤

Menemukan inovasi baru

JENIS PENELITIAN
➤

Penelitian Kualitatif

➤

Penenelitian Kuantitatif

➤

Penelitian mixed kualitatif -kuantitatif

PERBANDINGAN KUANTITATIF & KUALITATIF
Aspek

Kualitatif

Tujuan

Mengeksplorasi fakta untuk
mendapatkan tori baru

Rumusan
Masalah

Apa faktor-faktor penyebab
sebuah masalah? Bagaimana
sebuah masalah bisa terjadi?

Kuantitatif
Membuktikan teori
Apakah faktor X berpengaruh pada
Y? Apa pengaruhnya?

Hipotesis

Tidak ada

Faktor X berpengaruh (positif)
terhadap Y

Metode

Eksploratif

Eksperimen dan Non eksperimen

Data

Teks, gambar

Angka

Analisis
Data

Analisis deskriptif: Organisasi
data, coding, interprentasi,
representasi

Statistika non parametrik dan
parametrik (inferensial)

Kesimpulan

Faktor-faktor yang menyebabkan
masalah Z adalah….

Faktor X terbukti efektif
meningkatkan faktor Y (berpengaruh)

JENIS PENELITIAN KUALITATIF
Jenis

Rumusan Masalah

Studi Interpretatif

Bagaimana kejadian, proses dan aktivitas dipersepsikan oleh
responden?

Studi Kasus

Apa karakteristik individu, organisasi, kelompok, komunitas

Analisis Dokumen

Apa yang bisa dipelajari dari fenomena Z melalui analisis dokumen
tertentu?

Etnografi

Bagaimana perspektif sekelompok orang dalam setting/kondisi
alami di sukunya

Grounded Theory

Teori apa yang dapat dihasilkan secara induktif terkait fenomena
berdasarkan data yang terkumpul

Kajian Sejarah

Apa pelajaran yang dapat diperoleh dari kejadian lampau?

Inkuiri naratif

Apa pelajaran yang dapat diperoleh dari kisah hidup atau cerita
seseorang

Fenomonologi

Apa makna pengalaman yang dialami responden pada sebuah
fenomena tertentu

JENIS PENELITIAN KUANTITATIF
Aspek

Eksperimen

Eksperimen

True Eksperimen Kuasi Eksperimen

Non Eksperimen
Survey/Ex post facto
Korelasional

Faktor/
Variabel

Lebih dari 2, dapat
dimodifikasi

Satu, dapat dimodifikasi

Rumusan
Masalah

Perlakuan apa yang
paling baik
pengaruhnya?

Apakah ada pengaruh
perlakuan (varibel bebas)
terhadap variabel terikat?

Tidak besar

Tidak besar

Besar

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Teknik
Sampling

Random

Random, Purposive,
Convinience in nature

Random, Purposive

Analisis
data

Uji Normal, Uji
Homogenitas, Uji Anova, Uji
Ancova, Uji Lanjut

Uji Normalitas, Uji
Homogenitas, Uji Hipotesis

Uji Normalitas, Uji Korelasi, Uji
Regresi

Populasi &
Sample
Ulangan

Lebih dari 1, Tidak dapat
dimodifikasi
Bagaimana pandangan
responden perempuan terhadap
Y (variabel terikat); Bagaimana
korelasi faktor X terhadap Y

ACTION RESEARCH (PENELITIAN TINDAKAN)
➤

Termasuk jenis penelitian apakah Penelitian Tindakan?

LANGKAH MENELITI

Tentukan
topik

Identifikasi
Masalah

Detailkan
masalah

Rumuskan
masalah
R

Lakukan
Pengujian

Kumpulkan
data

Buat
Hipotesis

Analisis Data
& Interpretasi

Desain
Pengujian
Solusi

Laporkan &
Publikasikan

Tentukan
solusi
R

DARI MANA MEMULAI PENELITIAN DI SEKOLAH?
➤

tentukan topik

➤

mulailah dari masalah yang paling dikuasai

➤

mulailah dari lingkungan yang terdekat dengan Anda (ruang
kelas)

➤

mulailah dari komponen-komponen pembelajaran di kelas
Anda

MENEMUKAN TOPIK & MASALAH: APA YANG ADA DI DALAM KELAS?
Buku
teks, sumber
belajar,media
belajar

siswa

BENDA

ORANG

cahaya,

KELAS SAYA

aturan,
kurikulum, cara
mengajar

SISTEM

kebisingan,
sirkulasi udara

LINGKUNGAN

APAKAH KOMPONEN KELAS MENIMBULKAN MASALAH?
➤

Apakah siswa-siswa bermasalah? Apa masalahnya? Performa
belajar rendah? Kedisiplinan kurang? Keseriusan kurang? adab
kurang? kurang bersemangat?

➤

Apakah buku teks, LKS, media, sumber belajar bermasalah?
Apakah banyak konsep yg salah? Apakah kurang terupdate?
Apakah buku teks, media belajar kurang menarik? Apakah
ketersediaannya kurang? Apakah sumber belajar susah diakses?

➤

Apakah sistem bermasalah? Aturan kelas ada yang salah?
Kurikulum susah diterapkan? Strategi mengajar salah?

➤

Apakah atmosfer/lingkungan kelas bermasalah? Terlalu
sumpek? Cahaya kurang? Suara bising? Semua siswa bisa
melihat tulisan di papan tulis dengan jelas?

JIKA BERMASALAH MASA LAYAK DITELITI
➤

Sesuatu dikatakan memasalah/bermasalah jika TIDAK
SESUAI dengan kondisi standar atau normal

➤

Misal: Hasil belajar sains siswa yang ditargetkan guru adalah
minimal 75. Maka siswa-siswa yang memiliki skor sains di
bawah 75, ada masalah

➤

Contoh 2: Guru berharap selama belajar di kelas, siswa-siswa
tidak berisik, membuat onar. Namun pada setiap kelas
Biologi, siswa-siswa berisik, tidur, dan sebagian lagi onar.
Berarti ada masalah

DETILKAN MASALAH
➤

Masalah yang ada di kelas perlu diurai akar masalah atau
penyebab masalah

➤

Untuk bisa menguraikan akar masalah, maka kita perlu
membaca literatur (buku, artikel ilmiah di jurnal/prosiding),
dan berdiskusi dengan sejawat dan dosen/pakar pendidikan,
atau menyelidikinya

➤

Contoh: Masalah yang ditemukan siswa tidak bersemangat
mengikuti pembelajaran. Apa saja penyebabnya? Materi-Cara
mengajar-kondisi internal siswa-kondisi eksternal/atmosfer
belajar-dll

➤

Berdasarkan identifikasi akar masalah—disusun rumusan
masalah

RUMUSAN MASALAH
➤

Harus ringkas dan spesifik

➤

Menggunakan kalimat tanya

➤

Rumusan masalah mencerminkan apa desain/jenis penelitiannya atau
sebaliknya

➤

Contoh rumusan masalah: Apa faktor-faktor yang menyebabkan siswa saya
tidak bersemangat ketika pelajaran saya ampu? Mengapa banyak siswa yang
tidak bersemangat? Bagaimana mengatasi siswa-siswa yang tidak bersemangat
di dalam pembelajaran? Apa solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi siswasiswa yang tidak bersemangat di kelas?Bagaimana persepsi siswa terhadap
pembelajaran saya?

➤

Rumusan masalah di atas bisa dijawab melalui penelitian tahap I (Penelitian
Kualitatif/Kuantitatif - Studi Literatur (analisis dokumen), survey, studi
kasus)

DESAIN PENGUJIAN SOLUSI
➤

Dari penelitian tahap I, guru akan mendapatkan hasil beberapa
jawaban/solusi

➤

Solusi-solusi yang ada perlu diperiksa/dievaluasi/dipertimbangkan
menjadi satu solusi utama

➤

Solusi utama perlu diuji apakah efektif memecahkan masalah

➤

Rumusan masalah penelitian tahap II (Penelitian Kuantitatif-true
eksperimen, kuasi eksperimen): Apakah solusi A, B, C, X dapat
memecahkan masalah Y? Solusi mana yang paling baik? Apa pengaruh
solusi A? B? C?, X?

➤

Misal: Apakah model pembelajaran cooperative-inquiry (X) dipadu
pengaturan kelompok dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan
siswa di dalam pembelajaran (Y)? Bagaimana pengaruh X terhadap Y?

MERUMUSKAN HIPOTESIS
➤

Hipotesis diperlukan pada penelitian tahap II (penelitian
kuantitatif)

➤

Pernyataan hipotesis:
- Faktor X (model cooperative inquiry dipadu pengaturan
kelompok) berpengaruh terhadap keterlibatan dan motivasi
siswa dalam pembelajaran (Y)
- Ada pengaruh positif faktor X terhadap faktor Y

LAKUKAN PENGUJIAN DAN PENGUMPULAN DATA
➤

Solusi yang telah dipilih diuji keefektifannya dalam sebuah
pembelajaran di kelas/luar kelas oleh guru

➤

Selama proses penerapan solusi, guru sekaligus
mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan
pengukuran dengan tes tertentu

➤

Pengumpulan data dapat dilakukan bersama dengan bantuan
guru lain yang serumpun atau beda rumpun ilmu

➤

Data yang dikumpulkan dapat berupa angka/skor (numerik),
teks (deskripsi), dan gambar/foto, rekaman suara/video

ANALISIS DATA DAN INTERPRETASIKAN
➤

Setelah data terkumpul, semua data harus segera dikelola, yaitu
dimasukkan dalam file excel, dan dipahami polanya

➤

Data kuantitatif perlu dianalisis dengan analisis statistika

➤

Analisis data kualitatif (teks dan gambar) perlu ditranskripsikan,
dikoding, dan diinterpretasikan

➤

Setelah proses analisis data selesai, maka dilakukan interpretasi atau
pembahasan terhadap hasil penelitian yang diperoleh, yang akhirnya
mengerucut pada KESIMPULAN

➤

Setelah kesimpulan diperoleh, proses selanjutnya adalah mengevaluasi
APA KELEMAHAN PENELITIAN YANG DILAKUKAN —-untuk
menghasilkan SARAN penelitian selanjutnya atau saran untuk
menerapkan perlakuan yg sama bagaimana asumsi/kondisi yang harus
dipenuhi

LAPORAN DAN PUBLIKASI
➤

Laporan dan Publikasi dapat disusun sebagai hasil penelitian
tahap I, dan hasil penelitian tahap 2 (dua artikel terpisah)

➤

Laporan & Publikasi penelitian tahap 1 (penelitian kualitatif)
memiliki format yang bebas

➤

Laporan & Publikasi penelitian tahap 2 (penelitian
kuantitatif) memiliki format yang lebih standar (PendahuluanMetode-Hasil & Pembahasan-Kesimpulan)

TIPS PTK
➤

Masalah yang diangkat dalam PTK adalah masalah yang urgen, yang multi eﬀects, dan
terjadi di kelas yang diajar oleh guru, atau terkait dengan aturan/sistem di sekolah

➤

Yang ingin diperbaiki pada PTK adalah perubahan perilaku, sikap, kebiasaan, praktek,
bukan sekedar perubahan skor hasil belajar

➤

PTK adalah penelitian oleh pelaku di sekolah (guru, manajerial sekolah), dan difatnya
oleh pihak sekolah, dari, untuk pihak sekolah

➤

PTK dapat dilakukan secara individual, atau kolaboratif

➤

Kolaborator pada PTK: guru sejawat, kepala sekolah/wakasek, dosen, mahasiswa
pendidikan

➤

Siklus PTK dimulai dari Refleksi (Refleksi-Plan-Do/Action-See)

➤

Panjang pendeknya dan berapa jumlah siklus, tergantung pada berat/susah tidaknya
masalah yang diangkat

➤

Pada PTK yang ingin memperbaiki perilaku, maka siklus akan lebih banyak (PTK lebih
lama), karena sikap/perilaku tidak mudah diperbaiki dalam waktu singkat

LANJUTAN
➤

Penelitian Tindakan yang dilakukan oleh kepala sekolah/
wakasek atau manajerial sekolah, subjek penelitiannya bisa
guru, siswa, orang tua, atau stakeholder lainnya.

➤

Tema yang dapat diangkat pada PT manajerial sekolah terkait
dengan reformasi aturan, penerapan kurikulum, hubungan
antara sekolah dan stakeholder

➤

Penelitian tindakan manajerial bisa berlangsung tahunan

PENELITIAN LESSON STUDY
➤

Penelitian PTK dan Lesson Study ada kemiripan

➤

Perbedaannya pada prinsip cooperatif dan detail tahapan

➤

Tahapan sama: Reflektif-Plan-Do-See

➤

Pada LS, reflektif dirumuskan bersama dengan team guru, kelompok
dari luar (pakar, mahasiswa, dinas), tahap Plan juga sama, tahap Do
bisa dikerjakan secara individu, dan tahap See dilakukan secara bersama

➤

Plan pada LS harus disepakati oleh semua pihak yang terlibat, ada
validasi RPP, dan kesepakatan item yang harus diobservasi

➤

See pada LS mengamati perubahan perilaku siswa sebagai dampak
setiap tindakan yang dilakukan guru saat pembelajaran, sementara pada
PTK perilaku siswa diamati sebagai dampak tindakan perlakuan secara
keseluruhan

KESIMPULAN
➤

Penelitian yang dapat dilakukan guru di sekolah ada banyak
ragamnya

➤

Penelitian tersebut perlu disetting agar bermanfaat dan tuntas
menyelesaikan sebuah masalah

➤

Dalam framework PTK, ada dua tahapan penelitian yang bisa
dilakukan guru, yaitu 1) penelitian untuk menganalisis
masalah yang terjadi melalui penelitian kualitatif (analisis
dokumen/studi literatur, studi kasus) dan kuantitatif (survey
kepada siswa); 2) Penelitian untuk menguji solusi apakah
efektif mengatasi masalah atau tidak melalui penelitian
kuantitatif-true eksperimen, kuasi eksperimen)
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