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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya

sehingga kami dapat menyelesaikan Pedoman Penulisan Proposal dan Laporan

Penelitian Tindakan Sekolah (PTS)/Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai acuan

penulisan PTS/PTK di Sekolah Umum YPS.

Peningkatan mutu pendidikan di Sekum YPS telah dan sedang dilakukan

melalui berbagai cara, seperti peningkatan kualitas guru melalui seminar, pelatihan,

pendidikan dan dengan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah-

masalah pembelajaran dan non pembelajaran secara profesional lewat penelitian

tindakan secara terkendali. Upaya peningkatan mutu pendidikan melalui penelitian

tindakan (PTS/PTK) untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi saat

menjalankan tugas diharapkan dapat memberikan dampak positif terutama terhadap

peningkatan kemampuan guru dan manajemen sekolah (kepala sekolah dan wakil

kepala sekolah) dalam menyelesaikan masalah pendidikan dan pembelajaran yang

nyata serta penerapan prinsip pembelajaran berbasis penelitian.

Tuntutan guru, di samping sebagai pengajar, pendidik, juga dituntut

melakukan Penelitian Tindakan Kelas yang dicanangkan oleh pemerintah untuk

memenuhi standar yang tertuang dalam Permenneg PAN & RB No. 16 tahun 2009

tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Hal tersebut mendorong Sekum

YPS mensyaratkan pembuatan karya tulis ilmiah dan karya inovasi dalam sistem

Penilaian Kinerja Guru (PKG). Di samping itu pula, karya tulis ilmiah dan karya

inovasi digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan jabatan dalam sistem

kepangkatan yang diharapkan menjadi sebuah mesin penggerak untuk peningkatan

kualitas profesionalitas guru.

Pedoman penulisan PTS/PTK ini diharapkan dapat dijadikan standar penulisan

(gaya selingkung) bagi manajemen sekolah dan guru dalam penulisan proposal dan

laporan PTS/PTK.

Sorowako, Oktober 2013

Dirsekum YPS
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A. PENDAHULUAN

Tidak bisa dipungkiri bahwa kemampuan dan kesadaran menulis,

membaca dan meneliti mendukung peningkatan kompetensi kepala sekolah dan

guru. Kemampuan menulis ilmiah adalah salah satu indikator kompetensi

profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kenyataan di lapangan

menunjukkan bahwa masih kurang guru yang membuat penelitian dan menulis

tulisan ilmiah, untuk itu Sekolah Umum YPS menganggap perlu memfasilitasi

guru untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuannya dalam bidang

penelitian dan menulis ilmiah.

Penelitian adalah proses pemecahan masalah yang dilakukan secara

sistematis, empiris dan terkontrol. Jenis penelitian yang sering dilakukan di

lingkungan sekolah adalah Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) dan Penelitian

Tindakan Kelas (PTK). PTS adalah penelitian tindakan yang dilakukan

berdasarkan pengkajian masalah yang ada di lingkungan sekolah yang berkaitan

dengan mutu pembelajaran maupun mutu sekolah secara umum. PTS hendaknya

dilakukan oleh manajemen sekolah (kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah),

atau praktisi pendidikan dalam lingkup kajian sekolah. Tujuan dilaksanakan PTS

adalah untuk membuat peneliti lebih profesional terhadap pekerjaannya,

memperbaiki praktik-praktik kerja, dan melakukan inovasi sekolah serta

mengembangkan ilmu pengetahuan terapan (professional knowledge).

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian yang dilakukan

melalui proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi

diri guru sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah dengan cara melakukan

berbagai tindakan yang terencana serta menganalisis setiap pengaruh dari adanya

perlakuan tersebut. Gagasan PTK dapat diperoleh melalui pengkajian

permasalahan-permasalahan atau kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam

pembelajaran yang tertuang dalam catatan refleksi pembelajaran. Dengan adanya

PTK ini diharapkan dapat memperbaiki proses dan hasil pembelajaran sehingga

PTK dapat dipandang sebagai suatu langkah atau tindakan yang dapat

memperbaiki kualitas pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan.

PTK sangat penting dilaksanakan karena PTK dapat meningkatkan

profesionalisme seorang guru. Dengan melaksanakan PTK seorang guru akan
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selalu berusaha meningkatkan kinerjanya agar menjadi lebih profesional. Selain

itu, PTK juga menjadi wahana bagi guru dalam meningkatkan kompetensinya,

baik kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan

kompetensi profesional.

PTS/PTK dapat dilaksanakan jika manajemen sekolah dan guru

menyadari pentingnya melakukan PTS/PTK. Sebagai manajemen sekolah/guru

hendaknya memahami tentang prinsip-prinsip dan manfaat PTS/PTK dalam

menyelesaikan permasalahan sekolah atau pembelajaran. Oleh karena itu, Tim

TQI Sekum YPS menyusun buku Pedoman Penulisan Proposal dan Laporan

PTS/PTK sebagai acuan dalam penulisan dan pengajuan proposal, pelaksanaan,

dan pelaporan PTK/PTS.

B. PENTINGNYA PTS DAN PTK

1. Mengapa PTS itu Penting?

Penelitian tindakan sekolah (PTS) merupakan upaya untuk

meningkatkan kinerja sistem pendidikan, dan mengembangkan manajemen

sekolah agar menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien. Dengan bersandar

pada pendapat Stringer (1996:9) yang mengartikan penelitian tindakan sebagai

“diciplined inquiry (research) which seeks focused efforts to improve the

quality of people’s organizational, community and family lives”. Dengan

demikian PTS dapat diartikan sebagai sebuah upaya untuk memperbaiki

kondisi dan memecahkan berbagai persoalan pendidikan yang dihadapi di

sekolah. Pengertian tersebut menunjuk pada dua kata kunci yang minimal

salah satunya harus ada dalam PTS, yaitu pemecahan masalah (problem

solving) dan peningkatan (improvement) kinerja sistem pendidikan serta

manajemen sekolah yang secara keseluruhan akan berdampak pada

peningkatan mutu. Dengan demikian, pelaksanaan PTS harus dilandasi oleh

minimal salah satu dari alasan berikut:

a. Adanya masalah pada sebuah sistem pendidikan dan manajemen sekolah.

b. Prestasi kerja (achievement) sistem pendidikan dan manajemen sekolah

menurun atau tidak optimal sehingga menghambat peningkatan mutu.
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Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka PTS memiliki peran yang

sangat penting dalam membangun manajemen sekolah ke arah yang lebih

efektif, memberikan layanan prima kepada stakeholder, dan membangun kerja

sama dengan masyarakat sekitar sekolah. Dengan demikian, PTS akan sangat

membantu meningkatkan produktivitas sekolah.

Disisi lain, PTS merupakan suatu cara memperbaiki dan meningkatkan

kepemimpinan pendidikan tingkat sekolah (manajemen sekolah) karena

manajemen sekolah merupakan orang yang terlibat langsung dan bertanggung

jawab terhadap penyelesaian permasalahan yang ada di sekolah. Oleh karena

itu, jika PTS dilakukan secara logis dan sistematis, serta jujur dalam

pelaporannya, maka akan memberi masukan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas, meningkatkan mutu dan produktivitas, serta memperbaiki

manajemen sekolah secara keseluruhan.

2. Mengapa PTK itu Penting?

Peranan guru sebagai agen pembelajaran dapat dilihat dari adanya

langkah inovasi yang dilakukan terhadap hasil evaluasi dan refleksi proses

pembelajaran yang telah dilakukannya. PTK dapat dijadikan sarana bagi guru

dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran secara efektif. Ada beberapa

pendapat ahli mengenai pentingnya PTK yaitu antara lain:

a. Menurut Sukanti (2008), ada beberapa alasan bahwa PTK merupakan

kebutuhan bagi guru dalam meningkatkan profesionalitasnya sebagai guru

yaitu:

1) Penelitian tindakan kelas sangat kondusif untuk membuat guru menjadi

peka dan tanggap terhadap dinamika pembelajaran dikelasnya. Guru

menjadi reflektif dan kritis terhadap apa yang guru dan siswa lakukan.

2) Penelitian tindakan kelas meningkatkan kinerja guru sehingga menjadi

profesional. Guru tidak lagi sebagai praktisi yang sudah merasa puas

terhadap apa yang dikerjakan tanpa adanya upaya perbaikan dan

inovasi namun dia bisa menempatkan dirinya sebagai peneliti

dibidangnya.

3) Guru mampu memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu

pengkajian yang terdalam terhadap apa yang terjadi di kelasnya.
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4) Penelitian tindakan kelas tidak mengganggu tugas pokok seorang guru

karena tidak perlu meninggalkan kelasnya.

b. Menurut Sanjaya (2010: 16) penelitian tindakan kelas penting dilaksanakan

oleh guru karena dapat meningkatkan kinerja guru, sebagai seorang yang

profesional di bidangnya. Karena guru yang profesional akan selalu

berusaha untuk meningkatkan kinerjanya yang dapat dituangkan melalui

penelitian tindakan kelas (PTK) dengan melakukan penelitian tindakan

kelas (PTK), secara tidak langsung guru telah meningkatkan

profesionalitasnya.

c. Menurut Aqib (2009:13-14) penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan

suatu kebutuhan yang sangat penting bagi guru untuk meningkatkan

profesinalismenya. Adapun beberapa alasannya yaitu:

1) Memacu guru untuk dapat menjadi kritis terhadap persoalan yang

terjadi selama proses belajar mengajar (PBM) baik itu menyangkut diri

guru sendiri dan murid-muridnya.

2) Dapat memacu guru untuk terus berinovasi untuk meningkatkan

kompetensinya sehingga dapat menjadi jalan untuk lebih professional.

3) Guru dapat mengkaji tentang apa yang harus dilakukan dan tidak

dilakukan yang didasarkan pada hal-hal yang terjadi secara aktual di

kelas.

4) Guru dapat melaksanakan PTK seiring atau bersamaan dengan proses

mengajar, artinya guru tidak mengambil waktu khusus untuk

melaksanakannya (learning by doing).

5) Guru dituntut untuk selalu berinovasi dan kreatif dalam melaksanakan

proses pembelajaran. Menjalankan metode dan model pembelajaran

dengan perlakuan alternatif yang dapat membuat PBM lebih

menyenangkan. Menimbang segala kelebihan dan kekuarangan setiap

proses yang dilakukan.

6) Penelitian tindakan kelas (PTK) sebagai wahana bagi guru dalam

meningkatkan kompetensi pedagogik. (Whitehead, 1993 dalam Tahir,

2011: 78)
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Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, PTK dapat meningkatkan

keprofesionalan guru dalam hal berikut:

1) Mengembangkan kompetensi guru dalam memecahkan masalah-masalah

aktual yang terjadi selama proses belajar mengajar yang menyangkut

rencana, isi, model dan metode, proses serta hasil dari Proses Belajar

Mengajar (PBM). Hal ini tentu dapat meningkatkan kualitas dan

kompetensi dari guru.

2) Meningkatkan kompetensi kepribadian, pedagogic, sosial dan

profesionalisme guru melalui peningkatan hasil pembelajaran.

Mengingat pentingnya PTK bagi guru dalam menjalankan tugasnya,

maka Sekum YPS menjadikan PTK sebagai salah satu komponen penilaian

kinierja guru. Dengan demikian, guru hendaknya mulai melakukan dan

meningkatkan PTK baik dari segi kuantitas maupun kualitas PTK yang

dihasilkan.

C. PENGERTIAN PENELITIAN TINDAKAN SEKOLAH (PTS) DAN

PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK)

1. Pengertian Penelitian Tindakan Sekolah (PTS)

Penelitian tindakan adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis,

dan penyimpulan data dari suatu jenis dan isi tindakan yang sengaja

direncanakan dan dilaksanakan untuk memperbaiki metode kerja yang efektif

dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya (Nana Sujana,

2010).

Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) adalah tindakan ilmiah yang

dilakukan kepala sekolah untuk memecahkan masalah di sekolah yang

dibinanya (Mills, 2003; Stringer, 2004; Glickman etr al., 2007; Hopkins,

2008). PTS adalah penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti (umumnya juga

praktisi) di sekolah untuk membuat peneliti lebih profesional terhadap

pekerjaannya, memperbaiki praktik-praktik kerja, dan melakukan inovasi

sekolah serta mengembangkan ilmu pengetahuan terapan (professional

knowledge).
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Berdasarkan definisi tersebut, maka ciri utama PTS adalah melakukan

tindakan nyata untuk memperbaiki situasi atau melakukan inovasi sekolah

dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran sehingga mampu

menghasilkan siswa yang berpikir kritis, kreatif, inovatif, cakap dalam

menyelesaikan masalah, dan bernaluri kewirausahaan.

2. Pengertian Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

Dalam literatur berbahasa Inggris, PTK disebut Classroom Action

Research (CAR). Saat ini PTK sedang berkembang dengan pesatnya di negera-

negara maju seperti Inggris, Amerika, Australia dan Canada. Para ahli

penelitian pendidikan akhir-akhir ini menaruh perhatian yang sangat besar

terhadap PTK. Apabila dicermati, kecenderungan baru ini mengemuka karena

jenis penelitian ini mampu menawarkan pendekatan dan prosedur baru yang

lebih menjanjikan dampak langsung dalam bentuk perbaikan dan peningkatan

profesionalisme guru dalam mengelola proses belajar mengajar di kelas atau

implementasi berbagai program di sekolah dengan mengkaji berbagai indikator

keberhasilan proses dan hasil pembelajaran yang terjadi pada siswa atau

keberhasilan proses dan hasil implementasi berbagai program sekolah.

Beberapa pengertian PTK menurut pendapat beberapa ahli sebagai berikut:

a. Menurut Stephen Kemmis PTK dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk

kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan (guru), yang dilakukan

untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakan mereka

dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan-

tindakan yang dilakukan itu, serta memperbaiki kondisi di mana praktek-

praktek pembelajaran tersebut dilakukan. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan

tersebut, PTK itu dilaksanakan berupa proses pengkajian

berdaur (cyclical) yang terdiri dari 4 tahapan yaitu merencanakan,

melakukan tindakan, mengamati dan merefleksi.

b. Menurut Ani W, (2008) Penelitian tindakan kelas adalah suatu kegiatan

penelitian yang berkonteks kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan

masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru, memperbaiki
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mutu dan hasil pembelajaran dan mencobakan hal-hal baru dalam

pembelajaran demi peningkatan mutu dan hasil pembelajaran.

Dari pendapat para ahli mengenai PTK di atas, dapat diambil suatu

kekesimpulan bahwa penelitan tindakan kelas merupakan penelitian yang

bersifat kasuistik dan berkonteks pada kondisi, keadaan dan situasi yang ada di

dalam kelas yang dilaksanakan untuk memecahkah permasalahan-

permasalahan yang terjadi guna meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam

kelas.

D. TUJUAN PENELITIAN TINDAKAN SEKOLAH (PTS) DAN PENELITIAN

TINDAKAN KELAS (PTK)

Tujuan dilaksanakan PTS adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki situasi sekolah saat ini.

2. Meningkatkan mutu input, proses, dan output sekolah.

3. Mengembangkan inovasi input, proses, dan output sekolah.

4. Meningkatkan kinerja sekolah yang terkait dengan mutu, inovasi, efektifitas,

efisiensi, dan produkivitas sekolah.

5. Meningkatkan kemampuan profesional sebagai kepala sekolah.

6. Menumbuhkembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah.

7. Mengembangkan ilmu terapan/praktis (professional knowledge).

Tujuan dilaksanakan PTK adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan agar guru atau tenaga

kependidikan dapat memperbaiki mutu kinerja atau meningkatkan proses

pembelajaran secara berkesinambungan, yang pada dasarnya melekat pada

terlaksananya misi profesional pendidikan yang diemban oleh guru. Dengan

demikian PTK merupkan salah satu cara yang strategis dalam memperbaiki

kinerja guru dalam meningkatkan layanan pendidikan atau pembelajaran.

2. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) untuk mengembangkan

kemampuan/ketrampilan guru dalam menghadapi permasalahan yang nyata

dalam proses pembelajaran di kelasnya dan di sekolahnya sendiri.
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3. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dapat digunakan sebagai alat untuk

memasukkan dan meningkatkan inovasi pembelajaran ke dalam sistem yang

ada, karena sulit dilakukan oleh upaya pembaharuan yang dilakukan dengan

pola pada umumnya.

E. KARAKTERISTIK PTS DAN PTK

Ciri utama PTS adalah sebagai berikut:

1. Adanya tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah atau menghadapi

tantangan atau melakukan inovasi.

2. Bersifat kualitatif, meskipun dapat menggunakan data kuantitatif.

3. Didasarkan pada masalah atau tantangan yang dihadapi kepala sekolah.

4. Ada perubahan positif pada kepala sekolah dan sekolahnya.

5. Dilakukan secara kolaboratif antara peneliti bersama warga sekolah baik guru,

tenaga kependidikan, pengawas, siswa, maupun pihak-pihak lain yang terkait.

6. Peneliti juga bertindak sebagai praktisi yang melakukan refleksi.

7. Setiap siklus memiliki empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan,

pengamatan & evaluasi, dan refleksi.

8. Jumlah siklus tergantung pencapaian tujuan PTS. Jika satu siklus belum

mencapai tujuan maka dapat dilanjutkan pada siklus ke dua, dan seterusnya.

Ciri utama PTK adalah sebagai berikut:

1. Situasional artinya kegiatan PTK dipicu oleh permasalahan praktis yang

dihayati dalam pelaksanaan tugas sehari-hari oleh guru sebagai pengelola

program pembelajaran di kelas atau sebagai jajaran staf pengajar di kelas. PTK

itu bersifat practice driven dan action driven dalam arti PTK bertujuan

memperbaiki praktis secara langsung dalam pembelajaran sehingga dikatakan

juga penelitian praktis (practice inquiry).

2. Kontekstual artinya upaya penyelesaian atau pemecahannya demi peningkatan

mutu pendidikan, prestasi siswa, profesi guru dan mutu sekolah tidak terlepas

dari konteksnya dengan merefleksi diri yaitu sebagai praktisi dalam

pelaksanaan tugas-tugas kesehariannya sekaligus secara sistemik meneliti

dirinya sendiri.
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3. Bersifat kolaboratif dan partisipatif antara guru, siswa dan individu lain yang

terkait dalam proses pembelajaran yaitu suatu satuan kerja sama secara

langsung. Kolaboratif diartikan sebagai kerja sama saling tukar menukar ide

untuk melakukan aksi dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi.

4. Bersifat self-evaluative (evaluatif dan reflektif) yaitu kegiatan memodifikasi

praktis yang dilakukan secara kontinu, dievaluasi dalam situasi yang ada dan

terus berjalan, dengan tujuan akhir dapat meningkakan perbaikan dalam

praktik yang dilakukan guru.

5. Bersifat fleksibel dan adaptif (luwes dan menyesuaikan) memungkinkan

adanya perubahan selama dalam percobaan. Adanya penyesuaian menjadikan

prosedur yang cocok untuk berkerja di kelas yang memiliki banyak kendala

yang melatarbelakangi masalah-masalah di sekolah.

6. Sifat dan sasaran PTK adalah situasional-spesifik, tujuannya untuk pemecahan

masalah praktis. Dengan demikian temuan-temuannya berguna dalam dimensi

praktis tidak dapat digeneralisasikan sehinga tidak secara langsung memiliki

andil pada usaha pengembangan ilmu. Kajian permasalahan, prosedur

pengumpulan data dan pengolahannya dilakukan secermat mungkin dengan

mendasarkan pada keteguhan ilmiah.

F. JENIS PENELITIAN TINDAKAN KELAS

Ada empat jenis PTK, yaitu: (1) PTK 12lphabet1212, (2) PTK partisipan,

(3) PTK empiris, dan (4) PTK eksperimental (Chein, 1990). Untuk lebih jelas,

berikut dikemukakan secara singkat mengenai keempat jenis PTK tersebut:

1. PTK Diagnostik; yang dimaksud dengan PTK 12lphabet1212 ialah

penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti 12lphabe suatu

tindakan. Dalam hal ini peneliti mendiagnosis dan memasuki situasi yang

terdapat di dalam latar belakang penelitian. Sebagai contohnya ialah

apabila peneliti berupaya menangani perselisihan, pertengkaran, konflik

yang dilakukan antar siswa yang terdapat di suatu sekolah atau kelas.

2. PTK Partisipan; suatu penelitian dikatakan sebagai PTK partisipan apabila

orang yang akan melaksanakan penelian harus terlibat langsung dalam
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proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan.

Dengan demikian, sejak perencanaan panelitian peneliti senantiasa terlibat,

selanjutnya peneliti memantau, mencacat, dan mengumpulkan data, lalu

menganalisa data serta berakhir dengan melaporkan hasil panelitiannya.

PTK partisipan dapat juga dilakukan di sekolah seperti halnya contoh pada

butir F.1 di atas. Hanya saja, dalam PTK Partisipan peneliti dituntut

keterlibatannya secara langsung dan terus-menerus sejak awal sampai

berakhir penelitian.

3. PTK Empiris; yang dimaksud dengan PTK empiris apabila peneliti

berupaya melaksanakan sesuatu tindakan atau aksi dan membukukan apa

yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Pada

prinsipnya proses penelitinya berkenan dengan penyimpanan catatan dan

pengumpulan pengalaman peneliti dalam pekerjaan sehari-hari.

4. PTK Eksperimental; yang dikategorikan sebagai PTK eksperimental

apabila PTK diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai

teknik atau strategi secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan

belajar-mengajar. Di dalam kaitanya dengan kegitan belajar-mengajar,

dimungkinkan terdapat lebih dari satu strategi atau teknik yang ditetapkan

untuk mencapai suatu tujuan instruksional. Dengan diterapkannya PTK ini

diharapkan peneliti dapat menentukan cara mana yang paling efektif dalam

rangka untuk mencapai tujuan pengajaran.

G. ETIKA DALAM MELAKUKAN PENELITIAN TINDAKAN SEKOLAH

(PTS) DAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK)

Etika yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan PTS/PTK antara lain sebagai

berikut:

1. Bersikap jujur yaitu tidak fiktif, tidak mengubah data, dan menuliskan sumber

referensi yang dikutip.

2. Tidak boleh mengganggu tugas pokok guru dan fungsi sebagai manajemen

sekolah.

3. Tidak boleh mengganggu proses pembelajaran dan tugas mengajar guru serta

kegiatan pendidikan yang sedang berlangsung di sekolah.
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4. Tidak terlalu banyak menyita waktu dalam pengambilan data.

5. Minta ijin kepada orang-orang yang diteliti.

6. Menjamin kerahasiaan data responden yang diteliti.

H. PERBEDAAN PTS/PTK DENGAN BUKAN PTS/PTK

Perbedaan antara PTS/PTK dengan bukan PTS/PTK sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1: Perbedaan PTS/PTK dengan Bukan PTS/PTK

Aspek PTS/PTK Bukan PTS/PTK

Dilaksanakan
oleh

Praktisi yaitu kepala sekolah,
dan Guru.

Teoretisi yaitu ilmuwan di luar
sekolah.

Tujuan
penelitian

Tidak untuk menguji teoritetapi
untuk memecahkan masalah,
menghadapi tantangan,
memperbaiki situasi sekolah.
Tidak untuk solusi yang berlaku
umum (tidak untuk membuat
generalisasi).

Menguji teori melalui hipotesis
dan atau mengembangkan
pengetahuan baru.
Untuk membuat generalisasi.

Jenis data Kualitatif/dan atau kuantitatif Kualitatif/dan atau kuantitatif.
Maksud
pengumpulan
dan analisis
data

Menyelesaikan masalah praktis,
mengarahkan rencana tindakan.

Mendapatkan pemahaman
terhadap gejala, dan menguji
14lphabet14.

Standar mutu
penelitian

Hasil penelitian menunjukkan
adanya perubahan situasi,
kondisi, dan kinerja sekolah.

Hasil penelitian mampu
memverifikasi teori.

Pemakai
utama

Warga sekolah. Ilmuwan, praktisi, birokrat,
usahawan, dan masyarakat.

Perbedaan penelitian tindakan yang dilakukan oleh manajemen sekolah dan guru

dapat dijelaskan pada tabel berikut.
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Tabel 2. Perbedaan Penelitian Tindakan oleh Manajemen Sekolah dan Guru

Peneliti/
Jenis

penelitian

Ruang
Lingkup

Penelitian

Subjek
Penelitian

Aspek yang Diteliti

Manajemen
sekolah
(PTS)

Sekolah Kepala
Sekolah

 Delapan Standar Nasional
Pendidikan.

 Tugas pokok dan fungsi kepala
sekolah.

 Peranan kepala sekolah.
 Berpikir kritis, kreatif, inovatif, jiwa

kewirausahaan, dan kemampuan
menyelesaikan masalah

Guru  Standar Isi, Standar Proses, Standar
Penilaian, Standar Pendidik.

 Tugas pokok dan fungsi guru.
 Peranan guru.
 Berpikir kritis, kreatif, inovatif, jiwa

kewirausahaan, dan kemampuan
menyelesaikan masalah.

Tenaga
kepen-
didikan

 Standar Tenaga Administrasi,
Standar Tenaga Laboratorium,
Standar Tenaga Perpustakaan, dan
Standar Tenaga Kependidikan
lainnya.

 Tugas pokok dan fungsi tenaga
kependidikan.

 Peranan tenaga kependidikan. .
 Berpikir kritis, kreatif, inovatif, jiwa

kewirausahaan, dan kemampuan
menyelesaikan masalah.

Siswa  Standar Kompetensi Lulusan.
 Standar Penilaian.
 Berpikir Kritis, kreatif, inovatif, jiwa

kewirausahaan, dan kemampuan
menyelesaikan masalah.

Guru
(PTK)

Kelas Guru  Standar Isi, Standar Proses, Standar
Penilaian, Standar Pendidik.

 Tugas pokok dan fungsi guru.
 Peranan guru.
 Berpikir kritis, kreatif, inovatif, jiwa

kewirausahaan, dan kemampuan
menyelesaikan masalah.
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Peneliti/
Jenis

penelitian

Ruang
Lingkup

Penelitian

Subjek
Penelitian

Aspek yang Diteliti

Siswa  Standar Kompetensi Lulusan.
 Standar Penilaian.
 Kegiatan Kesiswaan.
 Berpikir kritis, kreatif, inovatif, jiwa

kewirausahaan, dan kemampuan
memecahkan masalah.

I. DESAIN PENELITIAN TINDAKAN SEKOLAH (PTS) DAN PENELITIAN

TINDAKAN KELAS (PTK)

Beberapa model PTK yang sering digunakan di dalam dunia pendidikan,

diantaranya: (1) Model Kurt Lewin, (2) Model Kemmis dan Mc Taggart, (3)

Model John Elliot, (4) Model Dave Ebbut, dan (5) Model Hopkins.

1. Model Kurt Lewin

Kurt Lewin menyatakan bahwa PTK terdiri atas beberapa siklus, setiap siklus

terdiri atas empat langkah, yaitu: (1) perencanaan, (2) aksi atau tindakan, (3)

observasi, dan (4) refleksi. Keempat langkah tersebut dapat digambarkan

sebagai berikut:

Gambar 1: Desain PTK Model Kurt Lewin

Perencanaan

Aksi/TindakanObservasi

Refleksi
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2. Model Kemmis dan Mc Taggart

Model PTK yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc Taggart adalah

merupakan model pengembangan dari model Kurt Lewin. Dikatakan

demikian, karena di dalam suatu siklus terdiri atas empat komponen, keempat

komponen tersebut, meliputi: (1) perencanaan, (2) aksi/tindakan, (3) observasi,

dan (4) refleksi. Sesudah suatu siklus selesai di implementasikan, khususnya

sesudah adanya refleksi, kemudian diikuti dengan adanya perencanaan ulang

yang dilaksanakan dalam bentuk siklus tersendiri.

Menurut Kemmis dan Mc Taggart penelitian tindakan dapat dipandang sebagai

suatu siklus spiral dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan tindakan,

pengamatan (observasi), dan refleksi yang selanjutnya mungkin diikuti dengan

siklus spiral berikutnya. Dalam pelaksanaannya ada kemungkinan peneliti

telah mempunyai seperangkat rencana tindakan (yang didasarkan pada

pengalaman) sehingga dapat langsung memulai tahap tindakan. Ada juga

peneliti yang telah memiliki seperangkat data, sehingga mereka memulai

kegiatan pertamanya dengan kegiatan refleksi.

Akan tetapi pada umumnya para peneliti mulai dari fase refleksi awal untuk

melakukan studi pendahuluan sebagai dasar dalam merumuskan masalah

penelitian. Selanjutnya diikuti perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi

yang dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Penyusunan perencanaan

Penyusunan perencanaan didasarkan pada hasil penjajakan refleksi awal.

Secara rinci perencanaan mencakup tindakan yang akan dilakukan untuk

memperbaiki, meningkatkan atau mengubah perilaku dan sikap yang

diinginkan sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan. Perlu disadari

bahwa perencanaan ini bersifat fleksibel dalam arti dapat berubah sesuai

dengan kondisi nyata yang ada.

b. Pelaksanaan tindakan

Pelaksanaan tindakan menyangkut apa yang dilakukan peneliti sebagai

upaya perbaikan, peningkatan atau perubahan yang dilaksanakan
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berpedoman pada rencana tindakan. Jenis tindakan yang dilakukan dalam

PTK hendaknya selalu didasarkan pada pertimbangan teoretis dan empiris

agar hasil yang diperoleh berupa peningkatan kinerja dan hasil program

yang optimal.

c. Observasi (pengamatan)

Kegiatan observasi dalam PTK dapat disejajarkan dengan kegiatan

pengumpulan data dalam penelitian formal. Dalam kegiatan ini peneliti

mengamati hasil atau dampak dari tindakan yang dilaksanakan atau

dikenakan terhadap siswa. Istilah observasi digunakan karena data yang

dikumpulkan melalui teknik observasi.

d. Refleksi

Pada dasarnya kegiatan refleksi merupakan kegiatan analisis, sintesis,

interpretasi terhadap semua informasi yang diperoleh saat kegiatan

tindakan. Dalam kegiatan ini peneliti mengkaji, melihat, dan

mempertimbangkan hasil-hasil atau dampak dari tindakan. Setiap

informasi yang terkumpul perlu dipelajari kaitan yang satu dengan lainnya

dan kaitannya dengan teori atau hasil penelitian yang telah ada dan relevan.

Melalui refleksi yang mendalam dapat ditarik kekesimpulan yang mantap

dan tajam. Refleksi merupakan bagian yang sangat penting dari PTK yaitu

untuk memahami terhadap proses dan hasil yang terjadi, yakni berupa

perubahan sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan. Pada hakekatnya

model Kemmis dan Taggart berupa perangkat-perangkat atau untaian

dengan setiap perangkat terdiri dari empat komponen yaitu perencanaan,

tindakan, pengamatan, dan refleksi yang dipandang sebagai suatu siklus.

Banyaknya siklus dalam PTK tergantung dari permasalahan-permasalahan

yang perlu dipecahkan, yang pada umumnya lebih dari satu siklus. PTK

yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh para guru di sekolah pada

umumnya berdasar pada model 2 ini yaitu merupakan siklus-siklus yang

berulang.

Secara mudah PTK yang dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart dapat

digambarkan dengan diagram alur berikut ini.
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Gambar 2: Model Kemmis dan Mc Taggart
(Disadur dari Kasiani Kasbolah, 1998)

3. Model John Elliot

Model John Elliot; apabila dibandingkan dua model yang sudah diutarakan

di atas, yaitu Model Kurt Lewin dan Kemmis-McTaggart, PTK Model

John Elliot ini tampak lebih detail dan rinci. Dikatakan demikian, oleh

karena di dalam setiap siklus dimungkinkan terdiri dari beberapa aksi yaitu

3 sampai 5 aksi (tindakan). Sementara itu, setiap aksi kemungkinan terdiri

dari beberapa langkah, yang terealisasi dalam bentuk kegiatan belajar-

mengajar. Maksud disusunnya secara terinci pada PTK Model John Elliot

ini, supaya terdapat kelancaran yang lebih tinggi antara taraf-taraf di dalam

pelaksanan aksi atau proses belajar-mengajar. Selanjutnya, dijelaskan pula

olehnya bahwa terincinya setiap aksi atau tindakan sehingga menjadi

beberapa langkah oleh karena suatu pelajaran terdiri dari beberapa

subpokok bahasan atau materi pelajaran. Di dalam kenyataan praktik di
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lapangan setiap pokok bahasan biasanya tidak akan dapat diselesaikan

dalam satu langkah, tetapi akan diselesaikan dalam beberapa langkah,

itulah yang menyebabkan John Elliot menyusun model PTK yang berbeda

secara skematis dengan kedua model sebelumnya, yaitu seperti

dikemukakan berikut ini.

Gambar 2:  Desain PTK Model John Elliot

(Disadur dari Tatang Sunendar, 2008)

4. Model Dave Ebbutt

PTK model Dave Ebbutt secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 5: Desain PTK Model Dave Ebbutt

(Disadur dari Depdiknas, 2005)

5. Desain PTK Model Hopkins

Desain ini berpijak pada desain model PTK pendahulunya. Selanjutnya

Hopkins (1993: 191) menyususn desain tersendiri sebagai berikut: mengambil

start – audit – perencanaan konstruk – perencanaan tindakan (target, tugas,

kriteria keberhasilan) – implementasi dan evaluasi: implementasi (menopang

komitmen: cek kemajuan; mengatasi problem) –cek hasil – pengambilan stok

– audit dan pelaporan.
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Gambar 5: Desain PTK Model Hopkins

(Disadur dari Depdiknas, 2005)

J. PETUNJUK TEKNIS MENULIS PTS/PTK

1. Menemukan Masalah Penelitian

Langkah-langkah menemukan masalah penelitian sebagai berikut:

a. Tulislah masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi manajemen

sekolah atau guru ketika melaksanakan tugas sesuai dengan topik yang

dibahas.

b. Pilihlah salah satu masalah (butir 1.a) yang paling penting dan segera

diselesaikan.

c. Berikan alasan mengapa masalah tersebut penting dan segera diselesaikan.

d. Kemukakan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya masalah

tersebut.

e. Rumuskan alternatif-alternatif penyelesaian masalah dan pilihlah salah satu

alternatif yang terbaik.

2. Judul Penelitian PTS/PTK

a. Ditulis secara singkat, spesifik dan jelas

b. Menggambarkan masalah yang akan diteliti



TQI Sekum YPS
23

Pedoman Penulisan Proposal dan Laporan PTS/PTK

c. Menggambarkan tindakan penelitian yang dipilih untuk memecahkan

masalah

d. Ada Setting (tempat dan waktu)

e. Jumlah kata jangan terlalu panjang sekitar 20-25 kata

Contoh:

1) Penggunaan Metode Matrikss Perbandingan Untuk Meningkatkan

Motivasi dan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Kawasan Benua

dan Negara Tetangga  di Kelas 7 SMP YPS Singkole Tahun 2012

2) Meminimalkan Miskonsepsi Siswa Dalam Pembelajaran Materi

Pecahan melalui Penggunaan Multimedia Interaktif model Virtual

Classroom Tour (VCT) di Kelas 5 SD YPS Singkole Tahun Pelajaran

2012/2013

Beberapa topik yang dapat dikembangkan menjadi judul PTS:

a) Manajemen sekolah

b) Kepemimpinan pembelajaran

c) Supervisi akademik

d) Kultur sekolah / moralitas sekolah

e) Kewirausahaan dalam rangka mendukung pembelajaran

f) Pengembangan profesionalitas guru

g) Pengembangan kreativitas kepala sekolah, guru, dan siswa

h) Kurikulum dan implementasinya

i) Pengembangan inovasi pengelolaan sekolah, kelas, dan pembelajaran

j) Pengembangan 23lphabe evaluasi pembelajaran

k) Berpikir kritis oleh kepala sekolah, guru, dan siswa

l) Penyelesaian masalah oleh kepala sekolah, guru, dan siswa

Beberapa contoh topik yang dapat dikembangkan menjadi judul PTK:

a) Minat baca siswa

b) Teknik, metode, model, strategi, dan pendekatan pembelajaran

c) Penilaian hasil belajar

d) Perilaku siswa

e) Kedisiplinan siswa
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3. Bab Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

1) Masalah PTS/PTK yang diangkat:

a) Merupakan masalah nyata di kelas/sekolah, bukan hasil kajian

teoretik dari buku

b) Dapat terinspirasi dari hasil penelitian terdahulu, tetapi  digali dari

permasalahan sekolah atau pembelajaran yang aktual

c) Masalah didiagnosis secara kolaboratif oleh manajemen sekolah,

guru, atau kelompok guru

2) Masalah harus bersifat:

a) penting dan mendesak untuk dipecahkan,

b) dapat dilaksanakan (ketersediaan waktu, biaya, dan daya dukung

lainnya).

3) Hal-hal yang perlu dideskripsikan pada latar belakang masalah:

a) Deskripsikan masalah yang dihadapi

b) Sajikan fakta / bukti-buktinya

c) Deskripsikan apa yang seharusnya dicapai

d) Deskripsikan dampaknya jika masalah tersebut tidak teratasi

e) Deskripsikan penyebab-penyebab masalah tersebut

f) Deskripsikan alternatif pemecahan masalah tersebut

4. Rumusan Masalah

a. Sajian rumusan masalah harus dilihat dari aspek substansi dan bentuk

rumusannya:

1) Substansi rumusan masalah PTK: (a) ada permasalahan yang akan

diatasi, (b) ada 24lphabet242424 tindakan yang akan diambil dan hasil

positif yang diantisipasi,

2) Bentuk rumusan menggunakan kalimat tanya, contoh:
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a) Apakah penggunaan metode matrikss perbandingan  dapat

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam

pembelajaran geografi  kawasan benua dan negara tetangga di

kelas 7 SMP YPS Singkole tahun 2012

b) Apakah penggunaan multimedia interaktif model Virtual

Classroom Tour (VCT)  dapat meminimalkan miskonsepsi siswa

dalam pembelajaran materi pecahan di kelas 5 SD YPS Singkole

tahun pelajaran 2012/2013?

b. Buat definisi operasional dari variabel pokok penelitian

5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian  perlu dirumuskan secara singkat dan jelas tentang apa yang

ingin diatasi atau dicapai berdasarkan permasalahan dan cara pemecahan

masalah yang dikemukakan.

Contoh:

a. Untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa melalui penggunaan

penggunaan metode matriks perbandingan

b. Meningkatkan hasil belajar yang lebih bermakna baik aspek kognitif,

afektif dan psikomotorik siswa melalui penggunaan metode matriks

perbandingan

6. Manfaat Penelitian

a. Manfaat penelitian perlu diuraikan secara jelas dan sistematis baik praktis

maupun teoretis

b. Kemukakan manfaat bagi siswa, guru, dan komponen pendidikan terkait di

sekolah.

7. Bab Kajian Teori dan Hipotesis Tindakan

a. Deskripsikan kajian teori yang relevan dengan topik penelitian yang

dilakukan, terutama variabel yang mau diatasi (variabel Y = variabel

terikat) dan variabel yang digunakan untuk mengatasi (variabel X =

variabel bebas)



TQI Sekum YPS
26

Pedoman Penulisan Proposal dan Laporan PTS/PTK

b. Deskripsikan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang

diteliti

c. Buat kerangka pemikiran yang menjelaskan keandalan tindakan untuk

mengatasi masalah.

d. Buat kerangka pemikiran di atas dalam bentuk gambar skema tindakan

e. Tulislah hipotesis tindakan.

8. Bab Metode Penelitian

a. Setting Penelitian

Deskripsikan tempat, kondisi, dan waktu penelitian dilakukan

b. Subjek Penelitian

Deskripsikan subjek penelitian secara lugas yang mencakup jumlah, jenis

kelamin, cakupan, dan kondisi siswa.

c. Prosedur Penelitian

Jelaskan metode penelitian, siklus penelitian, dan prosedur penelitian.

Jelaskan jumlah siklus, tindakan siklus I, siklus 2 dan seterusnya disertai

dengan penjelasan prosedur penelitian mencakup:

1) Perencanaan Tindakan

Deskripsikan tentang persiapan tindakan, kegiatannya mencakup:

a) penyusunan rencana tindakan (skenario pembelajaran),

b) penyusunan media,

c) penyusunan materi,

d) penyusunan instrumen,

e) simulasi rencana tindakan (skenario pembelajaran).

2) Pelaksanaan tindakan

Deskripsikan rencana pelaksanaan  tindakan dalam bentuk RPP

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) serta jumlah pertemuaannya.

3) Observasi tindakan

Jelaskan data yang dikumpulkan dan teknik pengumpulan data (soal

tes, lembar observasi, kuesioner, dan lain-lain)

4) Analisis dan Refleksi

Deskripsikan teknik 26lphabet yang digunakan serta bahan dan

prosedur refleksi yang digunakan.
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9. Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian ini sistematika sajiannya dapat dibuat sebagai berikut:

a. Kondisi Awal

b. Siklus I

c. Siklus II

d. Siklus III

e. Siklus berikutnya (jika ada)

f. Pembahasan antar siklus

Penjelasan

a. Kondisi Awal

Deskripsikan fakta dari permasalahan atau kondisi variabel yang ada

sebelum dilakukan peneltian, misalnya: nilai tes rata-rata yang dicapai,

aspek ketrampilan sosial yang ada, tingkat keberanian bertanya siswa,

miskonsepsi yang terjadi, dan sebagainya.

b. Siklus I

Untuk masing-masing siklus dapat disajikan urutan sebagai berikut:

1) Rencana tindakan (deskripsikan skenario pembelajaran). Rencana

tindakan, meliputi: (a) langkah-langkah penyelesaian masalah, (b)

kegiatan penyelesaian masalah, (c) pihak-pihak yang terlibat dalam

penyelesaian masalah, dan (d) identifikasi masalah yang diperlukan.

2) Pelaksanaan tindakan (deskripsi hasil observasi proses pelaksanaan

pembelajaran secara rinci dari awal sampai akhir setiap pertemuan).

Pelaksanaan tindakan, meliputi: (a) cara melaksanakan tindakan, (b)

peran masing-masing warga sekolah dan atau pihak terkait lainnya

dalam melaksanakan tindakan, (c) hambatan-hambatan dalam

melaksanakan tindakan, (d) perubahan perilaku dan tangggapan subjek

penelitian terhadap tindakan yang diterapkan.

3) Hasil Tindakan (sajikan /deskripsikan hasil analisis data dari observasi

proses, hasil tes, dan angket) meliputi: (a) hasil belajar siswa aspek

kognitif, (b) hasil belajar siswa aspek ketrampilan sosial (keberanian
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siswa dalam bertanya, berpendapat dan berargumentasi), dan (c)

efektifitas cara pembelajaran menurut siswa dan seterusnya

4) Refleksi

Deskripsikan hasil 28lphabet tindakan dan bandingkan dengan

indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan sertakan fakta-fakta

penting dalam proses penelitian sebagai bahan 28lphabet kritis.

Deskripsi ini merupakan sajian 28lphabet kritis  terhadap indikator

kinerja dibandingkan dengan hasil tindakan, serta pengembangan

konsep teoretis dan rencana tindak lanjut yang diperlukan.

c. Siklus II (seperti siklus I)

d. Siklus III (seperti siklus I)

e. Pembahasan antar siklus

10. Bab Kekesimpulan dan Saran

a. Kekesimpulan

Kekesimpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah. Jadi untuk

membuat kekesimpulan harus disesuaikan dengan rumusan masalahnya,

jika ada 3 rumusan masalah pada bagian pendahuluan maka minimal ada 3

kekesimpulan yang harus dibuat.

b. Saran

Merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian baik yang bersifat teoretis,

praktis, maupun kebijakan.

11. Daftar Pustaka

(Lihat lampiran 7. Aturan penulisan daftar pustaka dan kutipan)

12. Lampiran

Lampiran dapat memuat:

a. Rancangan pelaksanaan PTS/PTK seperti: 28lphabet pelaksanaan, bahan

ajar, hand-out, dan sebagainya.
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b. Instrumen yang digunakan dalam penelitian, terutama lembar pengamatan

yang digunakan selama PTS/PTK dilaksanakan misalnya: lembar

observasi, kuisioner, tes, dan sebagainya

c. Contoh-contoh asli atau fotokopi hasil kerja dari siswa, atau guru dalam

pengisian/pengerjaan 29lphabet2929

d. Dokumen pelaksanaan penelitian yang lain seperti: foto-foto kegiatan

PTS/PTK, daftar hadir, surat ijin penelitian, catatan harian pelaksanaan

PTS/PTK.

e. Lain-lain yang dianggap perlu.

13. Penulisan abstrak

Abstrak merupakan suatu ringkasan yang lengkap dan menjelaskan

keseluruhan isi artikel ilmiah. Abstrak seperti 29lphabet. Hanya dengan

membaca abstrak, pembaca sudah bisa memahami apa yang ada dalam sebuah

tulisan ilmiah. Oleh sebab itu, abstrak harus jelas, singkat, padat dan mudah

dipahami. Adapun kriteria penulisan abstrak adalah sebagai berikut.

a. Awal kalimat merupakan kata benda.

b. Terdiri dari maksimal 250 kata, diluar kata depan dan kata sambung.

c. Dalam bentuk satu 29lphabet29.

d. Menggunakan spasi 1 dan rata kiri-kanan.

e. Menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran 12 pt.

f. Terdapat kata kunci yang terdiri dari maksimal 5 kata dan disusun secara

alphabet. Kata kunci ditulis tanpa kata sambung, (contohnya ‘dan’, ‘dari’,

‘dst’), tanpa kependekan/singkatan (hanya singkatan yang sudah lazim

yang dimungkinkan).

g. Ditulis sebelum bab pendahuluan.

h. Abstrak sebaiknya tidak mencantumkan referensi, keterangan, tabel atau

gambar, dan rumus.

i. Hal-hal yang perlu ada dalam abstrak adalah masalah yang akan diteliti,

metode yang digunakan dalam penelitian, hasil yang diperoleh pada

penelitian dan kesimpulan hasil penelitian.
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Lampiran-1. Sistematika Proposal dan Laporan PTS/PTK

A. SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL PTS/PTK

BAGIAN PEMBUKA

Halaman Judul

Daftar Isi

Bagian I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Definisi Istilah

Bagian II. Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis

A. Tinjauan Pustaka

B. Hasil Penelitian yang Relevan

C. Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis Tindakan

Bagian III Metode Penelitian

A. Setting Penelitian

B. Subjek Penelitian

C. Prosedur Penelitian (langkah-langkah PTK)

1. Perencanaan Tindakan

2. Pelaksanaan Tindakan

3. Observasi Tindakan

4. Analisis dan Refleksi

D. Teknik Pengumpulan Data

E. Teknik Analisis Data

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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B. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN PTS/PTK

BAGIAN PEMBUKA

Halaman Judul

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel (bila ada)

Daftar Gambar (bila ada)

Daftar Lampiran

Abstrak atau ringkasan

BAGIAN I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Definisi Istilah

BAGIAN II. LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

B. Hasil Penelitian yang Relevan

C. Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis Tindakan

BAGIAN III METODE PENELITIAN (CARA PENELITIAN)

A. Setting Penelitian

B. Subjek Penelitian

C. Prosedur Penelitian (langkah-langkah PTK)

1. Perencanaan Tindakan

2. Pelaksanaan Tindakan

3. Observasi Tindakan
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4. Analisis dan Refleksi

D. Teknik Pengumpulan Data

E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Siklus I

B. Siklus II

C. Siklus III

D. Siklus berikutnya (jika ada)

E. Pembahasan antar siklus

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Penjelasan masing-masing item di atas telah dijelaskan pada bagian (J) yaitu

bagian Petunjuk Teknis Penulisan PTS/PTK
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Lampiran-2. Format Pernyataan Keaslian Karya PTS/PTK

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama :

2. B.N. :

3. Jabatan :

4. Judul Karya :

Menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah atau Karya Inovasi tersebut asli hasil kerja

sendiri, bukan jiplakan, dan sudah diseminarkan pada forum ilmiah pada:

Hari/Tanggal :

Tempat :

Pukul :

Jumlah Peserta :

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari

terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh

Yayasan.

Soroako,               2013

Mengetahui,

Kepala Sekolah Penulis

(________________) (_________________)
B.N.: B.N.:

Meterai
Rp 6000
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Lampiran-3: Halaman Sampul/Cover (Kulit Luar)

LAPORAN

PENELITIAN TINDAKAN KELAS

JUDUL

.........................................................

Oleh:

Nama Peneliti

B.N. YPS-000

YAYASAN PENDIDIKAN SOROWAKO

SEKOLAH UMUM YPS

TAHUN ...
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Lampiran-4. Format Lembar Pengesahan PTS/PTK

LEMBAR PENGESAHAN

Judul: “…………………………………………………………………”

Nama :

B.N. :

Unit kerja :

Subyek penelitian :

Waktu penelitian :

Sorowako, 2013

Mengesahkan

Kepala sekolah Peneliti

Nama Nama

B.N.YPS - B.N.YPS -
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Lampiran-5: Tata Tulis Proposal dan Laporan PTS/PTK

TATA TULIS PROPOSAL DAN LAPORAN PTK ATAU PTS

A. Bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan dalam membuat laporan PTS/PTK adalah sebagai berikut:

1. Jenis kertas HVS 80 gram, berukuran 21 x 29,7 cm (A4) warna putih.

2. Sampul luar (kulit luar) menggunakan bahan karton Buffalo atau Linen,

dengan warna sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. TK berwarna hijau

b. SD berwarna merah

c. SMP berwarna biru

d. SMA berwarna kuning

3. Antara bab yang satu dengan bab lain sebaiknya diberi pembatas kertas dorslag

yang warnanya sesuai dengan warna sampul luar.

B. Pengetikan dan Pengaturan Halaman

Ketentuan Pengetikan dan pengatur halaman pembuatan proposal dan laporan

PTS/PTK adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan halaman/margin sebagai berikut:

Atas = 4 cm dari tepi kertas; Bawah = 3 cm dari tepi kertas

Kiri = 4 cm dari tepi kertas; Kanan = 3 cm dari tepi kertas

2. Pengetikan hanya dilakukan pada satu muka kertas, tidak bolak balik.

3. Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman

4. Ukuran huruf yang digunakan adalah :

a. untuk tajuk ukuran font 12

b. untuk isi naskah ukuran font 12

c. untuk judul sampul dan halaman judul laporan PTS/PTK ukuran font 16

d. untuk nama penulis ukuran font 14

e. untuk nama lembaga ukuran font 14
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C. Pengaturan Spasi

Dalam pengetikan sebuah laporan PTS/PTK, spasi yang digunakan adalah sebagai

berikut.

1. Jarak antara baris yang satu dengan baris berikutnya adalah 1,5 spasi.

2. Jarak antara petunjuk Bab (misalnya BAB V) dengan tajuk bab (misalnya,

Kekesimpulan Dan Saran) adalah dua spasi.

3. Jarak antara tajuk bab (judul bab) dengan teks yang pertama yang ditulis atau

antara tajuk bab dengan tajuk anak bab adalah 2 spasi.

4. Jarak antara tajuk anak bab dengan baris pertama teks adalah dua spasi.

5. Jarak antara baris akhir teks dengan tajuk anak bab berikutnya 2 spasi.

6. Jarak antara teks dengan tabel, gambar grafik, diagram adalah 2 spasi.

D. Sistem Penomoran pada Proposal dan Laporan PTS/PTK

Sistem penomoran pada proposal dan laporan PTS/PTK diatur berdasarkan urutan

berikut:

1. Tingkat- 1; menggunakan Angka Romawi huruf besar: I, II, III, IV, dst.

2. Tingkat-2; menggunakan Huruf Latin kapital (besar): A, B, C, D, dst.

3. Tingkat-3; menggunakan Angka Arab: 1, 2, 3, 4, dst.

4. Tingkat-4; menggunakan Huruf Latin kecil: a, b, c, d, dst.

5. Tingkat-5; menggunakan Angka Arab dengan satu kurung: 1), 2), 3), 4), dst.

6. Tingkat-6; menggunakan Huruf Latin kecil dengan satu kurung: a), b), c), d),

dst.

7. Tingkat-7; menggunakan Angka Arab dengan dua kurung: (1), (2), (3), (4),

dst.

8. Tingkat-8; menggunakan Huruf Latin kecil dengan dua kurung: (a), (b), (c),

(d), dst.



TQI Sekum YPS
39

Pedoman Penulisan Proposal dan Laporan PTS/PTK

Lampiran-6: Teknik Evalauasi Diri PTS/PTK

TEKNIK EVALUASI DIRI PTS/PTK

A. Cara Mengevaluasi Laporan PTS/PTK

Evaluasi diri terhadap laporan PTS/PTK yang telah ditulis perlu dilakukan agar

laporan PTS/PTK disusun secara cermat dan mengacu pada kaidah penyusunan

karya tulis ilmiah. Format evaluasi diri dan evaluasi oleh kepala sekolah/TQI dan

atau Dirsekum terhadap laporan PTS/PTK, menggunakan tabel berikut ini.

Lembar Evaluasi Laporan PTS/PTK

Beri tanda centang (√) pada kolom yang disediakan

No Aspek yang dievaluasi
Kelayakan Keterangan/

catatanTL KL CL L

BAB I  PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Definisi Istilah

BAB II  KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

B. Hasil Penelitian yang Relevan

C Kerangka Pemikiran

D Hipotesis Tindakan

BAB III  METODE PENELITIAN

A. Subjek, Lokasi dan Waktu Penelitian

B. Prosedur Penelitian

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data



TQI Sekum YPS
40

Pedoman Penulisan Proposal dan Laporan PTS/PTK

No Aspek yang dievaluasi
Kelayakan Keterangan/

catatanTL KL CL L

BAB IV  SIKLUS TINDAKAN

A.

B.

Kondisi Awal

Siklus 1

1. Perencanaan

2. Pelaksanaan

3. Pengamatan

4. Evaluasi dan Refleksi

C. Siklus 2

D. Siklus 3 (jika diperlukan)

E. Pembahasan

BAB V KESIMPULAN DAN

SARAN

A. Kekesimpulan

B. Saran

A

B

DAFTAR  PUSTAKA

LAMPIRAN

Ket: TL=Tidak Lengkap, KL= Kurang Lengkap, CL=Cukup Lengkap, L=lengkap

B. Perbaikan Laporan PTS/PTK

Laporan PTS/PTK perlu dievaluasi oleh diri sendiri peneliti dan orang lain (ahli)

untuk kesempurnaan laporan. Selanjutnya dari hasil evaluasi dilakukan

perbaikan dengan berkonsultasi pada para ahli. Setelah dilakukan evaluasi

dengan menggunakan format di atas, maka dilakukan perbaikan laporan

PTS/PTK mengacu pada catatan evaluasi diri dan masukan/saran ahli.
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Lampiran-7. Aturan Penulisan Daftar Pustaka dan Kutipan

ATURAN PENULISAN DAFTAR PUSTAKA DAN KUTIPAN
Menggunakan Harvard - American Psychological Association Style

(Harvard – APA Style)

A. PENGANTAR

Dalam penulisan karya ilmiah (artikel jurnal, laporan tugas akhir, skripsi, tesis,

dan disertasi), ada beberapa metode atau gaya (style) penulisan sumber kutipan

dan penulisan daftar pustaka yang dapat dipilih dan dianut, antara lain: (a)

Turabian Style, (b) Harvard Style; (c) Vancouver Style; (d) American

Psychological Association (APA) Style;  (e) Chicago Style; atau (e) Kombinasi dari

berbagai style. Masing-masing style penulisan sumber kutipan tersebut memiliki

keunggulan dan kelemahan, tetapi suatu style yang dipilih dan dianut harus

diterapkan secara konsisten. Beberapa perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan

penerbit jurnal ilmiah di Indonesia memilih dan menganut style kombinasi,

misalnya: (a) Turabian-Harvard Style; (b) Harvard-APA Style; (c) Harvard-

Vancouver Style; (d) Turabian-Vancouver Style; atau style kombinasi lainnya.

Sekolah Umum YPS memilih kombinasi Harvard-APA Style sebagai pedoman

penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka dalam penulisan karya tulis ilmiah

(artikel jurnal, laporan penelitian, laporan karya inovasi, dan lain-lain).

B. ATURAN PENULISAN DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam Daftar

Pustaka, dan sebaliknya.

2. Literatur yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka hanya literatur yang menjadi

rujukan dan dikutip dalam karya ilmiah.

3. Daftar pustaka ditulis/diketik satu spasi, berurutan secara alfabetis tanpa

nomor.

4. Jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya

lebih dulu, kemudian diikuti singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah,

dilanjutkan penulisan tahun, judul dan identitas lain dari literatur/pustaka yang

dirujuk.

5. Jika penulis lebih dari dua orang, nama penulis pertama ditulis seperti aturan

“d”, dilanjutkan penulisan nama penulis kedua dan seterusnya sebagai berikut:
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nama depan dan nama tengah (disingkat) dilanjutkan nama belakang. [Untuk

penulis kedua danseterusnya, penulisan nama depan/tengah (singkatan) dan

nama belakang tidak perlu dibalik seperti penulis pertama].

6. Penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan et al. sebagai pengganti

nama penulis kedua dan seterusnya (berbeda dengan penulisan sumber

kutipan)

7. Kata penghubung seorang/beberapa penulis dengan penulis terakhir

menggunakan kata “dan” (tidak menggunakan simbol “&”; serta tidak

menggunakan kata penghubung “and” walaupun literaturnya berbahasa

Inggris, kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris).

8. Cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda, bergantung pada jenis

literatur/pustaka yang menjadi referensi.

Penjelasan penulisan daftar pustaka berdasarkan jenis pustakanya adalah sebagai

berikut:

a. Buku Teks

Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama

tengah (jika ada), tahun penerbitan, judul buku (cetak miring), edisi buku,

nama penerbit, kota penerbit. [Jika ada dua penulis atau lebih,lihat aturan A.5).

Contoh:

Merna T. dan F. F. Al-Thani. 2008. Corporate Risk Management. 2nd ed.John
Welly and Sons Ltd. England.

Wiley, J. 2006.Contemporary Financial Management. 3rd ed. Mc.GrowHill.
Los Angeles.

Yaya, R., A.E. Martawireja, dan A. Abdurahim.  2009. Akuntansi Perbankan
Syariah: Teori dan Praktik  Kontemporer. Edisi Pertama. Cetakan
Pertama. Salemba Empat. Jakarta.

b. Buku Teks Terjemahan

Aturan penulisan: nama belakang penulis asli, singkatan (inisial) nama depan

dan nama tengah (jika ada), tahun penerbitan, judul buku asli (cetak miring),

edisi/cetakan, nama penerbit, kota penerbit, nama penerjemah, tahun, judul

buku (cetak miring), edisi/cetakan, nama penerbit, kota penerbit.   [Jika ada

dua penulis atau lebih, lihat aturan B.5).
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Contoh:

Baudrillard, J. 1970. La Société de Consommation. Nottingham Trent
University. Clifton Lane, Nottingham. Terjemahan J.P. Mayer dan B.S.
Turner. 1998. The Consumer Society: Myths and Structures. Sage
Publication Inc. Thousand Oaks. London.

Cresswell, J.W. 2008. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed
Methods Approaches. Third Edition. Sage Publication. California.
Terjemahan A. Fawaid. 2010. Research Design:Pendekatan Kualitatif,
Kuantitatif, dan Mixed. Cetakan 1. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Kieso, D.E., J.J. Weygandt, dan T.D. Warfield. 2007. Intermediate
Accounting. Twelfth Edition. John Wiley & Sons, Inc. USA.
Terjemahan E. Salim. 2008. Akuntansi Intermediate. Edisi Keduabelas.
Jilid 2. Erlangga. Jakarta.

c. Buku Terbitan Lembaga/Badan/Organisasi

Aturan penulisan: nama lembaga/badan/organisasi, tahun penerbitan, judul

buku (cetak miring), edisi/cetakan, nama penerbit, kota penerbit.

Contoh:

Badan Pusat Statistik. 2013. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi. Januari.
BPS Jawa Timur. Surabaya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2011. Pendidikan Anti Korupsi
untuk Perguruan Tinggi. Cetakan 1. Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi. Bagian Hukum Kepegawaian. Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2009. Laporan Tahunan 2009: Perjuangan
Melawan Korupsi Tak Pernah Berhenti. KPK. Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara RI. 2012. Laporan Akuntabilitas Kinerja
Lembaga Administrasi Negara RI Tahun 2011. LAN. Jakarta.

d. Buku Terbitan Lembaga/Badan/Organisasi (Berisi Himpunan Peraturan,

UU, dan sejenisnya)

Aturan penulisan: nama lembaga/badan/organisasi, tahun penerbitan, judul

peraturan/UU yang dirujuk (cetak miring), nomor atau seri peraturan/UU,

edisi/cetakan, nama penerbit, kota penerbit.

Contoh:

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2011. Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk
Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan No. 58 (Revisi 2009). DSAK-IAI. Jakarta.
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International Accounting Standard Board (IASB). 2004. Financial
Instruments: Disclosures and Presentation. International Accounting
Standard No. 32. UK-IASB. London.

Financial Accounting Standard Board (FASB). 2000. Using Cash Flow
Information and Present Value in Accounting Measurement. Statement
of Financial Accounting Concept No. 7. FASB. Norwalk.

Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VII Jawa Timur.
2012. Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Sub-Bagian Akreditasi dan Publikasi
Kopertis VII. Surabaya.

Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VII Jawa Timur.
2012. Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. Sub-Bagian Akreditasi dan Publikasi
Kopertis VII. Surabaya.

e. Peraturan, Undang-Undang, dan sejenisnya (cetak lepas, tidak berupa

buku himpunan)

Aturan penulisan: nomor dan tahun peraturan/UU, judul peraturan/UU yang

dirujuk (cetak miring), tanggal pengesahan/penerbitan (jika ada), nomor

lembaran negara (jika ada), organisasi penerbit (jika ada), kota tempat

pengesahan/penerbitan.

Contoh:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Sistem
Pendidikan Nasional. 8 Juli 2003.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Standar
Nasional Pendidikan. 16 Mei 2005. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Jakarta.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 58 (Revisi 2009) Aset Tidak
Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan.
Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia.
Jakarta.

International Accounting Standard No. 32 (2004) Financial Instruments:
Disclosures and Presentation.International Accounting Standard
Board. United Kingdom. London.

Statement of Financial Accounting Concept No. 7 (2000) Using Cash Flow
Information and Present Value in Accounting Measurement. Financial
Accounting Standard Board. Norwalk.
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f. Artikel dalam Jurnal

Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama

tengah (jika ada), tahun penerbitan, judul artikel, nama jurnal (cetak miring),

volume dan nomor jurnal (nomor jurnal dalam tanda kurung), nomor halaman

artikel dalam jurnal. [Jika ada dua penulis atau lebih, lihat aturan B.5).

Contoh:

Riduwan, A. 2010. Etika dan Perilaku Koruptif dalam Praktik Manajemen
Laba. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia 14(2): 121-141.

Riduwan, A., I. Triyuwono, G. Irianto, dan U. Ludigdo.  2010. Semiotika Laba
Akuntansi: Studi Kritikal-Posmodernis Derridean. Jurnal Akuntansi
dan Keuangan Indonesia 7(1): 38–60.

Veronica, S. dan Y. S. Bachtiar. 2005. The Role of Governance in Preventing
Misstated Financial Statement. Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Indonesia 2(1): 159–173.

g. Artikel Seminar/Simposium (dalam Prosiding)

Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama

tengah (jika ada), tahun penerbitan, nama prosiding (cetak miring), nomor dan

volume prosiding (jika ada), tanggal seminar/simposium, penerbit prosiding

(jika ada, cetak miring), nomor halaman artikel dalam prosiding. [Jika ada dua

penulis atau lebih, lihat aturan B.5).

Contoh:

Dewi, A. R. 2003. Pengaruh Konservatisme Laporan Keuangan Terhadap
Earnings Response Coeficient. Prosiding Simposium Nasional
Akuntansi VI Surabaya. Universitas Airlangga: 119159.

Fidiana, I. Triyuwono, dan A. Riduwan. 2012. Zakah Perspectives as a Symbol
of Individual and Social Piety: Developing Review of the Meadian
Symbolic Interactionism. Global Conference on Business and Finance
Proceedings 7(1). January 3-6. The Institute of Business and
FinanceResearch: 721-742

h. Artikel Seminar/Simposium (cetak lepas)

Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama

tengah (jika ada), tahun penerbitan, nama seminar/simposium (cetak miring),

tanggal seminar/simposium, nomor halaman artikel. [Jika ada dua penulis atau

lebih, lihat aturan B.5).
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Contoh:

Kalana, I., S. Ngumar, dan I.B. Riharjo. 2012. Independensi Auditor Berbasis
Kultur dan Filsafat Herbert Blumer. Simposium Nasional Akuntansi XV
Banjarmasin. 20-23 September: 1-25.

Riduwan, A. 2012. Realitas dalam Cermin Retak: Laba Akuntansi dalam
Bingkai Penafsiran Praktisi Bisnis Non-Akuntan (Studi Hermeneutika-
Kritis). Simposium Nasional Akuntansi XVBanjarmasin. 20-23
September: 1-22.

i. Artikel dalam Buku Antologi dengan Editor

Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama

tengah (jika ada), tahun penerbitan, judul artikel, judul buku (cetak miring),

nama editor buku, penerbit, kota penerbit. [Jika ada dua penulis atau lebih,

lihat aturan A.5).

Contoh:

Azra, A. 2005. Pluralisme Islam Dalam Perspektif Historis. Dalam Nilai-Nilai
Pluralisme Islam:Bingkai Gagasan Yang Berserak. Editor M. Sururin.
Cetakan 1. Penerbit Nuansa. Bandung.

Barth, M.E. 2004. Fair Values and Financial Statement Volatility. Dalam The
Market Dicipline Across Countries and Industries. Editor C. Borio,
W.C. Hunter, G.G. Kaufman, dan K. Tsatsaronis. MIT

j. Skripsi/Tesis/Disertasi

Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama

tengah (jika ada), tahun, judul skripsi/tesis/disertasi, skripsi/tesis/disertasi

(cetak miring), nama program studi dan/atau perguruan tinggi, kota tempat

perguruan tinggi.

Contoh:

Natsir, M. 2008. Studi Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di
Indonesia Melalui Jalur Suku Bunga, Jalur Nilai Tukar, dan Jalur
Ekspektasi Inflasi Periode 1990:2-2007:1.Disertasi. Program Pasca
Sarjana Universitas Airlangga. Surabaya.

Samsi, N. 2012. Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, dan Kompetensi
terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan dengan kepatuhan Etika Auditor
sebagai Variabel Pemoderasi. Tesis. Program S2 Akuntansi Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.

Verdanasari, E. F. 2012. Pengaruh Penerapan Corporate Governance terhadap
Nilai Perusahaan dengan Kualitas Laba sebagai Variabel Intervening.
Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
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k. Artikel dari Internet

Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama

tengah (jika ada), tahun, judul, alamat e-mail (cetak miring), tanggal dan jam

unduh.

Contoh:

Himman, L.M. 2002. A Moral Change: Business Ethics After Enron.
SanStringer. (2013). PTK. Diego University Publication.
http:ethics.sandiego.edu/LMH/oped/Enron/index.asp. diakses 27
Januari 2008 (15:23).

Yahya, H. 2005. Realitas dan Pancaindra Anda.
http://www.pesanharunyahya.com. diakses pada 27 Januari 2008
(14:35).

l. Makalah Pidato Ilmiah dan semacamnya

Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama

tengah (jika ada), tahun, judul, sifat/tujuan makalah (cetak miring), nama

kegiatan, tanggal kegiatan, kota tempat kegiatan.

Contoh:

Raka, G. 2003. Menggarisbawahi Peran Idealisme, Karakter dan Komunitas
dalam Transformasi Institusi. Makalah Orasi Ilmiah. Sidang Terbuka
Senat Peringatan Dies Natalis ke-44 Institut Teknologi Bandung. 2
Maret. Bandung.

Takwim, B. 2005. Habitus: Perlengkapan dan Kerangka Panduan Gaya Hidup.

Makalah DiskusiPanel. Extension Course Resistensi Gaya Hidup.

Forum Studi Kebudayaan Institut  Teknologi Bandung. 20 Mei.

Bandung.

m. Artikel dari Majalah atau Surat Kabar

Aturan penulisan: nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama

tengah (jika ada), tahun, judul artikel (cetak miring), nama majalah/surat

kabar, tanggal, halaman, kota penerbit.

Contoh:

Mangunwijaya, Y.B. 1992. Pendidikan Manusia Merdeka. Harian Kompas. 11

Agustus. Halaman 15. Jakarta.
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n. Berita dari Majalah atau Surat Kabar

Aturan penulisan: nama majalah/surat kabar, tahun, judul berita (cetak

miring), nomor dan/atau volume (jika ada), tanggal, halaman, kota penerbit.

Contoh:
KoranTempo. 2002. Belajar dari Skandal Enron. 5 Februari. Halaman 21.

Jakarta

Majalah Tempo. 2002. Jatuhnya Enron. No. XXXVIII. 23 Januari. Halaman

18. Jakarta

o. CARA PENULISAN DAFTAR PUSTAKA JIKA PENULIS SAMA

Nama penulis yang sama untuk beberapa pustaka/literatur yang berbeda tidak

perlu ditulis berulang-ulang, tetapi nama tersebut diganti dengan simbol

“______” (garis bawah/ underline). Hal ini berlaku pula untuk penulisan

lembaga/badan/organisasi.

Contoh:
Aboody, D., M.E.Barth., dan R. Kasznik. 1999. Revaluation of Fixed Assets

and Future Firm Performance: Evidence from the UK. Journal of
Accounting and Economics 26: 149-178.

______,______, dan ______.2006. Do Firms Manage Stock-based

Compensation Expenses Disclosed under SFAS 123? Journal of

Accounting Research 24(3): 165-182.

Financial Accounting Standard Board (FASB). 1978. Objectives of Financial
Reporting by Business Enterprises. Statement of Financial Accounting
Concept No. 1. FASB. Norwalk.

______. 1980a. Qualitative Characteristics of Accounting Information.
Statement of Financial Account-ing Concept No. 2. FASB. Norwalk.

______. 1980b. Accounting and Reporting by Defined Benefit Pension Plans.

Statement of Financial Accounting Standards No. 107. FASB.

Norwalk.
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C. ATURAN PENULISAN KUTIPAN

Aturan penulisan sumber kutipan sebagai berikut:

1. Sumber kutipan dapat ditulis pada awal atau akhir kutipan.

2. Penempatan sumber kutipan (pada awal atau akhir kutipan) tidak boleh

mengaburkan bagian yang dikutip.

3. Nama penulis suatu sumber kutipan hanya ditulis nama belakang, diikuti tahun

dan halaman  sumber kutipan, dilanjutkan dengan isi teks yang dikutip.

(Pencantuman halaman setelah tahun dipisahkan oleh tanda titik dua)

4. Jika penulis terdiri atas dua orang, kata penghubung penulis pertama dan

kedua menggunakan ”dan” (tidak menggunakan simbol ”&”; serta tidak

menggunakan kata penghubung ”and” walaupun literaturnya berbahasa

Inggris, kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris).

5. Jika penulis lebih dari dua orang, hanya nama belakang penulis pertama yang

ditulis sebagai sumber kutipan, diikuti et al., kemudian tahun dan halaman

sumber kutipan. (Catatan: et al. dalam bahasa Latin adalah singkatan dari et

alia atau et alii, dalam bahasa Inggris berarti and others, dan dalam bahasa

Indonesia berarti dan kawan-kawan).

6. Jika sumber kutipan merupakan literatur terjemahan (buku, artikel, dll), maka

yang disebut sebagai sumber adalah nama penulis asli (bukan penerjemah),

diikuti tahun penerbitan literatur asli (bukan tahun penerbitan hasil

terjemahan). [Catatan: nama penerjemah hanya dinyatakan dalam daftar

pustaka]

7. Pencantuman halaman sumber kutipan setelah tahun bersifat wajib jika isi teks

yang dikutip jelas letak halamannya

Beberapa contoh cara pengutipan berdasarkan karakteristiknya  sebagai berikut:

a. Sumber kutipan ditulis di awal kalimat atau awal teks:

1) Satu sumber kutipan dengan satu penulis: Asyik (2006) menyatakan

bahwa......; jika disertai dengan halaman: Asyik (2006: 289) menyatakan

bahwa........; Menurut Asyik (2006: 289) ..........

2) Satu sumber kutipan dengan dua penulis: Cooper dan Schlinder (2003: 24)

…………
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3) Satu sumber kutipan lebih dari dua penulis: Guan et al. (2009: 32) ……….

b. Sumber kutipan ditulis di akhir kalimat atau akhir teks:

1) Satu sumber kutipan dengan satu penulis: ............. (Asyik, 2006); jika

disertai dengan halaman: .......... (Asyik, 2006: 289).

2) Satu sumber kutipan dengan dua penulis: ........ (Cooper dan Schlinder,

2003: 24).

3) Satu sumber kutipan lebih dari dua penulis: …….. (Guan et al., 2009: 32).

c. Dua sumber kutipan dengan penulis yang sama: John (2006, 2007); jika tahun

publikasi sama: Sumiyana (2007a, 2007b).

d. Sumber kutipan berupa banyak pustaka dengan penulis yang berbeda-beda:

(Yermack, 1997; Aboody dan Kasznik, 2000; Guan et al., 2000).

e. Sumber kutipan tidak menyebut nama penulis, tetapi menyebut suatu lembaga

atau badan tertentu: Badan Pusat Statistik (2006); Ikatan Akuntan Indonesia

(2011); Financial ccounting Standard Board (1984).

f. Sumber kutipan tidak menyebut nama penulis, tetapi menyebut suatu peraturan

atau undangundang: Undang-Undang No. 12 Tahun 2012.......; Peraturan

Pemerintah No. 60 Tahun 2010......; Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) No. 45......

g. Kutipan berasal dari sumber kedua: Scott (2000) dalam Asyik (2009: 23).......;

Arthur Levitt (lihat Riharjo, 2008: 21).....; Andayani (2002) seperti dikutip

Herlina (2009: 16).... [Catatan: daftar pustaka hanya mencantumkan referensi

yang merupakan sumber kedua].


