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A. PTS Dalam Perspektif Teori Kebenaran 

Jika kita ingin menelusuri filosofi penelitian tindakan/PT (action research), termasuk 

penelitian tindakan  sekolah (PTS), kita harus menelusuri teori kebenaran (theories of thruth). 

Paling tidak, ada 6 teori kebenaran, ialah: (1) kebenaran korespondensi, (2) kebenaran 

konsistensi, (3) kebenaran koherensi, (4)  kebenaran pragmatis, (5) kebenaran performatif dan 

(6) kebenaran konsensus. 

Sesuatu dipandang benar menurut teori kebenaran korespondensi, jika ada kesesuaian antara 

pernyataan dengan kenyataan. Menurut teori kebenaran konsistensi, sesuatu dipandang benar 

jika antar pernyataan dan proposisi terdapat kesesuian. Dan, menurut teori kebenaran 

koherensi, sesuatu dipandang benar manakala suatu pernyataan cocok dengan sistem 

pemikiran. Pragmatisme menyatakan bahwa sesuatu dipandang benar manakala memiliki 

manfaat atau nilai guna. Lebih lanjut, sesuatu dipandang benar menurut teori performatif, jika 

ia menciptakan realitas. Sementara itu, menurut teori kensensus, sesuatu dianggap benar jika 

disepakati secara bersama-sama oleh banyak orang (Wikepedia, 2007). 

Dilihat dari makna kebenaran dari berbagai perspektif teori tersebut, tampaknya PT, termasuk 

PTS, berada dalam frame teori kebenaran pragmatis dan performatif. Dinyatakan berada 

dalam frame kebenaran pragmatis, karena aktivitas yang dilakukan dalam PT dan PTS, 

berguna untuk memecahkan masalah-masalah praktis. PT dan PTS juga berada dalam frame 

keberan performatif, karena bebenaran itu harus diupayakan melalui tindakan nyata dan 

terencana yang menghasilkan perubahan dalam sebuah realitas (Setyadin, 2007). 

Empat premis PT termasuk PTS yang berasal dari filsafat pragmatis adalah: (1) dalil Charles 

S Peire (1839-1914) yang menyatakan bahwa konsepsi-konsepsi semua manusia itu 

ditentukan oleh akibat-akibat, (2) dalil William James (1842-1909) yang menyatakan bahwa 

kebeneran akan ditemukan melalui proses usaha dalam praksis, (3) dalil inquiry John Dewey 

(1859-1952) yang menyatakan bahwa pemikiran rasional itu bercampur dengan tindakan, dan 

(4) dalil Goerge Herbet Mead yang menyatakan bahwa tindakan manusia merupakan refleksi 

dari konteks masyarakat dan refleksi sosial. 



Berdasarkan filsafat pragmatis yang dianut, di era 1940 Kurt Lewin, seorang ahli psikologis 

sosial yang terkenal dengan teori medannya, mengembangkan penelitian tindakan. Langkah-

langkah PT yang dikalukan oleh Kurt Lewin masih diabadikan hingga kini  

Selanjutnya,  penelitian tindakan banyak dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi 

secara bertahap. Oleh karena itu, penelitian tindakan dipandang sebagai salah satu piranti 

dalam pengembangan organisasi (organizational development), perubahan organisasi 

(organizational change), dan peningkatan kapasitas organisasi (organizational capacity 

building). Kini, PT banyak dipakai secara meluas, termasuk untuk meningkatkan kualitas 

proses dan hasil pembelajaran. PT yang secara khusus dimaksudkan  untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran disebut peneltian tindakan kelas (PTK).  Sejak tahun 2007, Direktorat 

Tenaga Kependidikan Direktorat Jendral Mutendik Depdiknas, mengembangkannya lagi 

menjadi penelitian tindakan sekolah (PTS). Jika PTK dilakukan oleh guru dan dosen, atau 

kolaborasi di antara keduanya, maka PTS dilakukan oleh  kepala dan pengawas sekolah guna 

meningkatkan kinerja manajerial kepala sekolah dan kinerja pembelajaran di kelas yang 

dilakukan oleh guru. 

          Yang selalu menonjol dalam PT, sebagaimana namanya, ialah terdapatnya suatu 

tindakan. Dalam perspektif teori kritis, seorang peneliti tidak akan terlepas dari 

tanggungjawab sosialnya, jika saat meneliti ia juga terlibat dalam suatu tindakan nyata yang 

bebasis dari hasil penelitiannya.  Bahkan menurut perspektif teori kritis, seorang ilmuwan 

sosial dipandang lari dari tangungjawab, ketika ia hanya bisa meneliti tetapi tidak terlibat 

dalam suatu tindakan nyata. Tampaknya, melalui PTS, seorang peneliti yang juga sekaligus 

sebagai praktisi (kepala sekolah dan pengawas), mengemban tanggungjawab sosial 

berdasarkan hasil penelitiannya, dengan melakukan suatu tindakan perbaikan. 

B. Akar Tradisi PTS 

          Kritik yang kerap dikedepankan oleh peneliti atau ilmuwan sosial kritis terhadap 

pendekatan positivistik adalah bahwa mereka hanya berkutat pada persoalan verivikasi 

empiris atas berbagai teori yang sudah ditemukan. Verivikasi itu mereka lakukan secara 

berulang, sehingga dunia mereka lebih banyak melakukan sesuatu yang berulang-ulang. Dari 

teori yang sudah ada, peneliti kuantitatif yang berakar pada posivistik, umumnya membuah 

model konseptual dan teori, kemudian merumuskan hipotesis dan menguji hipotesis. Ketika 

hipotesis yang diuji secara empirik ditemukan diterima, maka ”langgeng” lah teori itu. Dan, 

ketika hipotesis tersebut ditolak, maka direvisilah teori tersebut. Dari hasil temuan tersebut, 

peneliti kuantitatif yang berbasis pada tradisi positivistik umumnya hanya bisa memberikan 

rekomendasi, baik rekomendasi yang terkait vervikasi teori maupun yang terkait dengan 

perbaikan praksis. Peneliti kuantitatif tidak terlibat dalam mengaplikasikan rekomendasinya, 

karena rekomendasi yang diberikan bukanlah ia lakukan, melainkan ditujukan kepada pihak 

lain. Dengan perkataan lain, di tingkat praksis ini, peneliti kuantitatif  ”lari dari 

tanggungjawab” sebagai pelaksana rekomendasi. 

          Kritik yang dikedepankan oleh peneliti kritis terhadap peneliti kualitatif yang berakar 

pada tradisi hermeunitik juga tertuju pada perkara tak menyatunya antara riset yang mereka 



lakukan dengan tindakan yang mereka ambil. Para peneliti kualitatif, setelah bergulat di 

lapangan, lazimnya hanya menyimpulkan, baik dalam bentuk hipotesis kerja maupun dalam 

bentuk teori substantif. Dari hipotesis kerja dan teori substantif, umumnya mereka 

merekomendasikan agar apa yang sudah mereka temukan, diverivikasi lebih lanjut agar 

menjadi teori formal. Bahkan karena sifat risetnya yang studi kasus, studi multi kasus, studi 

multi situs, ia sendiri tidak dapat menggeneralisasi hasil risetnya untuk populasi yang lebih 

luas. Akibatnya, rekomendasi yang ia berikan bersifat terbatas, hanya terbatas pada konteks 

penelitiannya. Rekomendasi yang ia berikan mungkin bagus, teapi ia sendiri tidak pernah 

terlibat dalam implementasi rekomendasi. Ia juga lari dari tanggungjawab sosialnya, ketika 

rekomendasi tersebut harus diaplikasikan. 

          Oleh karena iu, baik riset kuantitatif maupun riset kualitatif, sama-sama ”lari dari 

tanggungjawab” untuk memecahkan masalah lapangan, karena dua pendekatan riset ini sama-

sama membedakan antara wilayah teoritik dan wilayah praktis. Dunia teori dan dunia praktik 

telah didikhotomikan, sehingga antara teoritisi dan praktisi berada di ruang yang berbeda. 

Oleh karena itulah, riset kritis bermaksud untuk menjembatani dua dunia yang dipisahkan 

tersebut. Bahwa antara teori dan pratik tidaklah harus dipisahkan. Bahwa antara peneliti dan 

pelaku tindakan tidak harus dibedakan. Penelitian tindakan, berakar pada tradisi kritis, 

memberikan jawaban terhadap kesenjangan antara teori dan praktik tersebut. 

C. Alasan Pragmatis PTS 

Setiap pekerjaan, termasuk pekerjaan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala 

sekolah, selalu ada persoalan yang dihadapi. Persoalan tersebut, sedikit ataupun banyak, pasti 

akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuannya.  Oleh karena itu, alternatif pemecahan 

masalah haruslah digali, guna memecahkan persoalan tersebut. Mengingat ruang pelaksanaan 

aktivitas supervisi berada di satu sekolah sekolah,  maka proses-proses menemukenali 

persoalan sekolah,  merencanakan alternatif tindakan, melakukan tindakan dan mengamati 

hasil tindakan serta refleksinya ini kemudian dikenal dengan Penelitian Tindakan Sekolah. 

Ada sejumlah alasan mengapa PTS harus dilakukan. Pertama, alasan filosofis, ialah seorang 

peneliti  baru dipandang bertanggunjawab terhadap ilmunya, jika ketika ia mengetahui 

persoalan, tidak sekedar menjelaskan persoalan saja. Seorang peneliti tidak selayaknya hanya 

mampu menjelaskan suatu fenomena tanpa ia terlibat dalam memecahkan persoalan dari 

fenome yang ia terangkan. Mengetahui saja, atau dapat menjelaskan saja tentang suatu 

fenomena, sangat kecil kontribusinya dibandingkan dengan melakukan tindakan konkret atas 

persoalan dan fenomena yang ia jelaskan. Karena itu, perspektif  kritis ”menuduh” peneliti  

yang hanya mampu menjelaskan fenomena, tanpa mampu berbuat untuk memecahkan 

persoalan sebagai peneliti yang tidak bertangunggungjawab. 

Kedua, dengan Penelitian Tindakan Sekolah, seorang peneliti (yang juga seorang praktisi), 

akan merefleksikan persoalan terkait apa yang menjadi tugasnya sehari-hari. Katakanlah 

seorang kepala  sekolah sedang melakukan tindakan-tindakan supervisi akademik di sekolah 

yang dipimpinnya,  ia pertama kali merasakan adanya masalah  akademik yang harus ia 

pecahkan. Karena itu, ia mencoba merumuskan masalah-masalah yang ia hadapi dan dihadapi 



oleh tenaga kependidikan di sekolahnya. Ia tidak berhenti merumuskan masalah saja, dan 

hanya menjawab dengan cara menerangkan masalah dan fenomena sebagaimana pada 

penelitian non tindakan. Atas berbagai masalah yang ia hadapi, ia kemudian merumuskan 

alternatif pemecahan dalam bentuk rencana tindakan. 

Ketiga, agar rencana tindakan tersebut tidak sekedar mandeg sebagai rencana, kepala sekolah 

melakukan tindakan berdasarkan rencana tindakan yang ia buat. Selanjutnya, ia 

mengobservasi hasil tindakan yang dilakukan. Dari hasil observasi ini ia akan melihat adanya 

peningkatan pelaksanaan supervisi. Dari hasil observasi ini, ia bisa melakukan refleksi 

tentang rencana tindakan berikutnya, yang akan dilakukan pada tahap atau siklus berikutnya. 

Pada akhirya, ia akan mampu memecahkan masalah-masalah manajerial dan akademik  

secara bertahap. Dengan demikian, sebagai seorang peneliti,  kepala sekolah tersebut tidak 

hanya menjelaskan masalah, melainkan juga terlibat dalam memecahkan masalah. 

D. Hakekat PT dan PTS 

Agar kedua istilah ini menjadi jelas, maka pada bagian ini akan dikaji secara berturut-turut 

tentang   PT,  dan PTS. 

1. PT 

Sebagaimana namanya PT lebih banyak dilakukan untuk meningkatkan kinerja oganisasi. 

Mula-mula, masing-masing elemen organisasi didiagnosis, apakah yang menjadi faktor 

pengganjal sehingga organisasi secara keseluruhan tidak produktif sebagaimana yang 

dikehendaki. Sebelum diagnosis, tentu terlebih dahulu seorang pengembang organisasi (yang 

lazim juga disebut sebagai konsultan atau intervensionis) menyadari benar bahwa di dalam 

organisasi tersebut memang ada masalah yang harus dipecahkan. Kesadaran atas adanya 

masalah, bisa disebabkan oleh laporan dari pimpinan organisasi, atau bisa karena sensitivical 

intervensioonis atas gejala-gejala yang ia lihat pada indikator-indikator kinerja oganisasi. 

Berdasarkan masalah yang ia identifikasi, intervesnionis lazimnya merumuskan alternatif-

alternatif  tindakan yang dapat diambil guna memecahkan masalah-masalah organisasi 

tersebut. 

Setelah alternatif tindakan dirumuskan, kemudian intervensionis mencoba 

mengimplementasikan alternatif tindakan yang dirumuskan bersama-sama dengan pimpinan 

organisasi. Hasil implementasi tersebut kemudian diamati dan dinilai, guna mengetahui 

pengaruh tindakan baru tersebut terhadap kinerja organisasi. Berdasarkan hasil penilaian, 

intervensionis beserta dengan pimpinan organisasi dapat melakukan refleksi, apakah kiranya 

tindakan lanjutan yang diperlukan agar kinerja organisasi makin meningkat lagi. Hasil 

refleksi dan rekomendasi pasca intervensi dan penilaian inilah, yang kemudian dijadikan 

sebagai start untuk siklus selanjutnya. 

2. PTS 

Sungguhpun baru diluncurkan mulai tahun 2007 oleh Direktorat Tenaga Kependidikan (Dit 

Tendik), Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen 

Mutendik)  Depdiknas, penelitian tindakan sekolah (PTS), telah populer di kalangan tenaga 



kependidikan, terutama pengawas sekolah. Sebagai pembimbing dan pendamping yang 

dipercaya oleh Dit Tendik Ditjen Mutendik Depdiknas untuk pelaksanaan PTS para 

pengawas di sekolah, penulis sangat mendapatkan kesan bahwa prinsip-prinsip dan prosedur 

PTS sebenarnya diambil dari PT. 

Yang membedakan adalah, bahwa yang melakukan PTS adalah kepala sekolah dan pengawas 

sekolah. Aksentuasi PTS yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah pada peningkatan 

kinerja mengajar guru di mana kepala berada. Aksentuasi pada aspek supervisi akademik atau 

pembelajaran, lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan guru dalam membelajarkan 

siswanya. Mengingat kemampuan guru dalam membelajarkan siswa ini demikian luas 

domainnya, maka PTS yang dilakukan oleh kepala sekolah bisa difokuskan pada kemampuan 

guru dalam menggunakan media, kemampuan guru dalam menggunakan metode, 

kemampuan guru dalam menyusun mengembangkan silabus, kemampuan guru dalam 

menyusun RPP, kemampuan guru dalam menerapkan model pembelajaran tertentu, dan 

masih banyak lagi. 

 

E. Perbedaan PTS dan Penelitian Formal 

Guna mempertajam pengertian PTS, maka berikut dikedepankan perbedaan antara PTS 

dengan penelitian (Periksa Tabel 1.) 

 Tabel 1. Perbedaan PTS dan Penelitian Formal 

DIMENSI           PTS PENELITIAN FORMAL 
Motivasi Tindakan Kebenaran 
Sumber 
masalah 

Diagnosis status Induksi-deduksi 

Tujuan Mengembangkan 
praksis 
manajemen, 
supervisi 
manajerial dan 
supervisi 
akademik. 

Verifikasi dan   menemukan pengetahuan 
yang dapat digeneralisasikan  
                                                               

Keterlibatan 
peneliti 

Oleh pelaku dari 
dalam, dan bisa 
berkolaborasi 
dengan ahli dari 
luar 

Oleh orang luar 

Sampel Kasus khusus Representatif 
Metodologi Longgar, tetapi 

berusaha 
objektif 

Baku objektif yang melekat 

Tafsiran 
temuan 

Memahami 
praksis melalui 
refleksi dan 
penteorian oleh 
praktisi 

Memerikan, mengabstrasikan, membangun 
teori oleh ilmuwan 



Berdasarkan pada Tabel 1. sangatlah jelas, bahwa motivasi orang melakukan PTS adalah 

untuk melakukan suatu tindakan. Sangat berbeda dengan peneliti formal, yang motivasinya 

lebih mengarah ke pencarian kebenaran. Tindakan diambil oleh seorang peneliti, setelah ia 

sebagai seorang praktisi melakukan diagnosis atas praktik-praktik yang terkait dengan 

pekejaan atau profesinya. Oleh karena itu, seorang kepala sekolah yang mempunyai 

kedudukan sebagai seorang manajer di sekolah, dapat melakukan diagnosis atas tugas dan 

pekerjaan yang ia lakukan. Dari diagnosis itulah, ia akan menemukan masalah supervisi yang 

memang layak untuk dipecahkan. 

Berdasarkan Tabel 1 juga sangat jelas, bahwa tujuan PTS adalah untuk mengembangkan 

praksis supervisi akademik.  Berbeda dengan penelitian formal, yang lebih mengarah pada 

verifikasi teori. Berbedanya tujuan ini sekaligus akan menjadikan proses-proses yang 

ditempuh dalam PTS akan senantiasa berbeda dengan penelitian formal. Oleh karena itu, 

sampel dalam penelitian tindakan juga tidak mengutamakan representasi dari suatu populasi, 

melainkan lebih mengarah ke kasus khusus. Artinya, sasaran penelitian justru pada persoalan 

khusus yang akan dipecahkan oleh kepala sekolah selaku supervisor di sekolah. Jika pada 

penelitian formal lebih banyak dilakukan oleh orang luar, maka dalam PTS justru dilakukan 

oleh pelakunya atau praktisinya. 

F. Karakteristik Penelitian Tindakan Sekolah 

          Untuk mempertajam pemahaman kita tentang PTS, perlu dikedepankan karaktaristik 

PTS. Karakteristik PTS tersebut adalah sebagai berikut: 

1.    Berfokus pada perbaikan bidang akademik. Fokus ini perlu dipertajam, karena arah PTS 

adalah menjadikan kinerja supervisi akademik yang sebelumnya tidak atau kurang baik 

berangsur-angsur menjadi baik secara bertahap. 

2.    Dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pelaku supervisi akademik. Oleh karena sebagai 

pelaku supervisi di sekolah, kepala sekolah relatif lebih bisa menghayati terhadap tugas yang 

ia lakukan. Ia lebih bisa mengapresiasi, mana masalah-masalah pembelajaran guru yang 

harus ditingkatkan, dan ”obat apa” yang dapat dipergunakan untuk meningkatkannya. 

Sungguhpun demikian, dalam melakukan PTS sangat bagus jika kepala sekolah berkolaborasi 

dengan tenaga kependidikan lain, baik yang berasal dari internal sekolah maupun dengan 

yang berasal dari pihak eksternal, terutama jika ”penyembuhan” terhadap berbagai 

”penyakit” tersebut membutuhkan lebih dari satu keahlian. 

3.    Adanya tindakan tertentu untuk melakukan perbaikan terhadap aspek-aspek akademik 

yang akan diperbaiki. Atau, adanya pemecahan terhadap masalah-masalah yang 

diidentifikasi. Ini yang membedakan secara khusus dengan penelitian akademik atau 

penelitian keilmuan. 

4.    Bersifat praktis dan tidak teoritis, karena PTS tidak dimaksudkan sekedar eksplorasi 

masalah tanpa pemecahan, mendeskripsikan masalah tanpa ada kurasi, tidak dimaksudkan 

melihat hubungan antar vaiabel baik yang bernuansa hubungan sebab akibat atau hubungan 

searah, tidak dimaksudkan untuk verivikasi teori sebagaimana pada riset-riset kuantitatif, dan 



tidak dimaksudkan untuk menemukan teori substantif sebagaimana pada riset kualitatif. Jadi, 

PTS dimaksudkan untuk memeahkan masalah-masalah praksis. 

5.    Bersifat reflektif, karena pengawas sekolah sebagai pelaku pekerjaan supervisi 

manajerial dan akademiklah yang melakukan refleksi atas tugasnya selama ini. 

G. Prinsip PTS 

          Agar PTS dapat dilakukan dengan baik, sejumlah prinsip berikut patut dipedomani: 

1.    Probleme emergence, yaitu setiap kegiatan supervisi selalu ada masalah. Karena itu, 

masalah tersebut harus dipandang oleh kepala sekolah sebagai sesuatu yang mendesak untuk 

dipecahkan. 

2.    Problema oriented, yaitu bahwa PTS harus difokuskan pada pemecahan masalah 

mendesak secara terprogram, sistematis dan langsung. 

3.    Multi-ways, ialah bahwa masalah-masalah yang ditemui dalam supervisi, dapat 

dipecahkan melalui berbagai macam cara. 

4.    Continues repeatedly, pemecahan masalah yang dilakukan haruslah berulang-ulang 

sampai benar-benar selesai atau tuntas. 

5.    Therapeutics evaluation, ialah bahwa tindakan peneliti dilakukan dalam rangka evaluasi 

dan refleksi untuk pemecahan masalah yang dihadapi terkait  supervisi. 

6.    Collaborative, bahwa agar tindakan yang dilakukan berkorespondensi dengan 

masalahnya, maka diperlukan kolaborasi antara peneliti dan terteliti (Diadopsi dari Setyadin, 

2007). 

H. Substansi PTS Kepala Sekolah:  Supervisi  Pembelajaran (Akademik) 

Di era 80-an, Robert J. Alfonso, seorang expert supervisi pembelajaran behavioristik, pernah 

mengedepankan pendapatnya setelah melakukan riset berulang tentang supervisi 

pembelajaran. Perilaku belajar siswa (learning behavior), banyak ditentukan oleh perilaku 

mengajar gurunya (teaching behavior). Sementara perilaku mengajar guru, banyak ditentukan 

oleh perilaku supervisi supervisornya (supervision behavior), pengawas. Oleh karena itu 

Alfonso merekomendasikan, agar perilaku  belajar siswa dapat diperbaiki, maka yang harus 

diperbaiki terlebih dahulu adalah perilaku supervisi  pengawasnya. Alfonso memodelkan 

teorinya sebagaimana pada diagram 1. 

Diagram 1. Perilaku Supervisi, Perilaku Pembelajaran dan Perilaku Belajar 

          Temuan riset dan rekomendasi yang pernah dikedepankan oleh Alfonso tersebut, 

tampaknya sangat relevan jika ditarik dalam realitas pendidikan di sekolah era sekarang ini. 

Kemampuan  kepala sekolah dalam melakukan supervisi ternyata tidak hanya memberikan 

kontribusi pada makin baiknya perilaku belajar siswa, melainkan juga memberikan kontribusi 

pada aspek strategis lainnya: perilaku riset tindakan kelas oleh guru, perilaku konselor 



sekolah dalam memberikan advice kepada kliennya, perilaku pustakawan sekolah dalam 

memberikan service kepada pelanggannya, perilaku laboran dan teknisi sumber belajar dalam 

mendukung praksis pembelajaran, dan perilaku staf administratif dalam memberikan layanan 

kepada siswa. Pada hal, seluruh perilaku tenaga kependidikan (kepala sekolah, guru, 

konselor, pustakwan, laboran dan teknisi sumber belajar) akan mengerucut pada perilaku 

belajar siswa  (Diagram 2) 

Diagram 2. Pengaruh Perilaku Supervisi  Kepala Sekolah terhadap Perilaku Pelayanan 

Pendidikan dan Perilaku Pembelajaran 

Sesuai dengan bidang kerja kekepalasekolahan, seorang kepala sekolah  bertanggungjawab 

terhadap kualitas proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang menjadi 

binaan di sekolahnya. Kualitas pembelajaran guru niscaya akan dapat ditingkatkan, ketika 

guru tersebut berkompeten dalam menjabarkan kurikulum (dalam hal ini adalah KTSP ke 

dalam perangkat-perangkat kurikulum: silabus, RPP, KKM, rencana evaluasi), melaksanakan 

implementasi pembelajaran, dan melaksanakan pengelolaan kelas. 

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing 

satuan pendidikan. KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok 

atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas 

pendidikan atau Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi 

untuk pendidikan menengah. Penyusunan KTSP berpedoman pada standar isi dan standar 

kompetensi lulusan serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh Badan 

Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP). 

Menurut BSNP Depdiknas (2006) dan Mulyasa (2006), penyusunan KTSP merupakan bagian 

dari kegiatan perencanaan sekolah/madrasah. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah 

(1) melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan setempat, (2) melakukan analisis konteks, 

(3) penyiapan dan penyusunan draf, (4) review dan revisi draf, (5) finalisasi draf, dan (6) 

pemberlakuan KTSP. 

Koordinasi perlu dilakukan oleh kepala sekolah dalam merencanakan dan  menyusun KTSP. 

Kegiatan koordinasi sekurang-kurangnya menyangkut dua kegiatan sebagai berikut: (1) 

melakukan koordinasi mengenai rencana penyusunan KTSP dengan dinas pendidikan 

kabupaten/kota setempat, dan (b) menghubungi ahli pendidikan setempat untuk diminta 

bantuannya sebagai nara sumber dalam kegiatan penyusunan KTSP. 

  Analisis konteks merupakan kegiatan yang mengawali penyusunan KTSP. Kegiatan ini 

dapat dilakukan dalam rapat kerja atau lokakarya yang diikuti oleh tim penyusun KTSP. 

Kegiatan menganalisis konteks mencakup dua hal pokok, yaitu: ( 

1) analisis potensi dan kekuatan/kelemahan yang ada di sekolah (peserta didik, pendidik dan 

tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program yang ada di sekolah), ( 

2) analisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar (komite 

sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi  profesi, dunia industri dan dunia 

kerja, sumber daya alam dan sosial budaya), dan  



(3) mengidentifikasi standar isi dan standar kompetensi lulusan sebagai acuan dalam 

penyusunan KTSP. 

  Setelah tim penyusun KTSP memahami  potensi dan kekuatan/kelemahan sekolahnya, serta 

peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungannya, tibalah saatnya tim mulai 

bekerja menyiapkan dan menyusun draft KTSP. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dalam 

suatu rapat kerja atau lokakarya yang dihadiri oleh seluruh anggota tim penyusun KTSP. 

Tahapan-tahapan dalam manajemen mutu KTSP, dimulai dari perumusan perangkat KTSP 

dengan melibatkan stakeholders sekolah, yang terdiri atas:  

(1) pengembangan silabus,  

(2) penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, dan  

(3) penyusunan perangkat evaluasi  berbasis kelas. Adapun stakeholders sekolah yang 

dilibatkan dalam perumusan perangkat KTSP adalah: kepala sekolah (ketua merangkap 

anggota), guru (anggota), konselor sekolah (anggota), komite sekolah (anggota), ahli 

pendidikan (nara sumber), dinas pendidikan (koordinasi dan supervisi). Dalam KTSP tersebut 

juga dirumuskan kriteria ketuntatasan minimal (KKM) yang harus dicapai oleh peserta didik 

pada masing-masing mata pelajaran dan kelas. Pengontrolan atas mutu KTSP yang 

dirumuskan oleh sekolah beserta dengan stakeholdersnya dilakukan dengan membandingkan 

dengan kisi-kisi evaluasi KTSP baik dari segi rumusannya, pihak-pihak yang terlibat dan dari 

segi substansinya. 

 Kegiatan pembelajaran adalah sebagai kelanjutan dari penjabaran kurikulum. Jika 

penjabaran kurikulum terkait dengan aspek rumusannya, maka kegiatan  pembelajaran terkait 

dengan implementasi kurikulum di tingkat kelas.  Dalam perspektif KTSP, menurut BSNP 

Depdiknas (2006) dan Mulyasa (2006),  kegiatan pembelajaran adalah suatu aktivitas yang 

mengupayakan agar siswa terkondisi untuk belajar. Belajar sendiri merupakan kegiatan aktif 

siswa dalam membangun makna atau pemahaman. Guru memberikan dorongan kepada siswa 

untuk menggunakan otoritasnya dalam membangun gagasan. Tanggungjawab belajar ada 

pada diri siswa, tetapi guru bertanggungjawab untuk menciptakan situasi yang mendorong 

prakarsa, motivasi dan tanggungjawab siswa untuk belajar sepanjang hayat. 

  Agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan efektif, ada sejumlah prinsip yang menurut 

perspektif KTSP harus dipedomani. Prinsip tersebut diangkat dari bebagai perspektif 

psikologi (behavioristik, kognitif, humanistik dan gestal), yaitu:  

(1) berpusat pada siswa, ialah bahwa kegiatan pembelajaran hendaknya mengkondisikan agar 

siswa belajar sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan potensinya,  

(2) belajar dengan melakukan, ialah memberikan pengalaman nyata sehari-hari, terkait 

penerapan konsep, kaidah dan prinsip disiplin ilmu yang dipelajari,  

(3) mengembangkan kemampuan sosial, ialah memberikan kesempatan kepada siswa 

mengkomunikasikan gagasannya kepada siswa lain dan guru, ( 



4) mengembangkan keingintahuan, imajinasi dan fitrah bertuhan, sebagai model dasar untuk 

bersikap peka, kritis, mandiri dan kreatif serta bertakwa kepada Tuhan, (5) mengembangkan 

ketrampilan pemecahan masalah, karena keberhasilan hidup banyak ditentukan oleh 

kemampuan untuk memecahkan masalah, (6) mengembangkan kreativitas siswa, dengan cara 

memberi kesempatan dan kebebasan kepada siswa untuk berkarya secara bersinambung, (7) 

membangun kemampuan  menggunakan ilmu dan teknologi, dengan memberi kesempatan 

kepada siswa untuk memperoleh informasi dari berbagai media, (8) menumbuh-kembangkan 

kesadaran sebagai warga negara yang baik, (9) belajar sepanjang hayat, ialah bahwa 

pembelajaran perlu mendorong siswa untuk melihat dirinya secara positif, mengenali diri 

sendiri, percaya diri, memahami diri sendiri dan orang lain serta mendorong dirinya sendiri 

untuk terus belajar sepanjang hayat, dan (10) adanya perpaduan antara kompetisi, kerja sama 

dan solidaritas. 

Sementara itu, kegiatan manajemen  kelas adalah pengaturan terhadap fisik dan psikologis 

kelas agar teroskestrasi sehingga menjadi sebuah panggung yang menarik siswa untuk terlibat 

dalam proses pembelajaran. Mengingat kelas yang kondusif adalah prasyarat bagi 

pembelajaran yang kondusif, maka manajemen mutu kelas  juga menjadi prasyarat mutu 

pembelajaran. Ruang kelas harus diorkestrasikan sehingga memungkinkan aksesibilitas 

(siswa mudah menjangkau alat dan sumber belajar), interaksi (hubungan timbal balik siswa-

siswa dan siswa-guru), dan variasi kerja siswa (bekerja perorangan, berpasangan dan 

kelompok). 

  DePorter (2002) melalui Quantum Teaching mengedepankan perlunya mengorkestrasi kelas 

dengan label lingkungan yang mendukung. Kelas yang baik menurutnya didukung dengan 

poster ikon, poter afirmasi, warna yang disukai dan menggairahkan, serta alat bantu belajar. 

Guna menguji bermutu tidaknya suatu kelas, seorang kepala sekolah dapat membunyikan  bel 

tanda istirahat  sebelum pembelajaran selesai. Ketika siswa cepat berhamburan keluar dari 

ruangan kelas dan merespon dengan teriak ”hore”, maka kelas tersebut dipandang tidak 

begitu bermutu. Sebaliknya,  jika siswa merespon dengan ungkapan ”huu...” dan mereka 

tidak mau keluar dari kelasnya, maka itu adalah indikator kelas yang bermutu.  Dengan 

perkataan lain, kelas yang bermutu adalah menarik secara fisik dan secara psikologis. Baik 

kemenarikan secara fisik maupun psikologis, sengaja didisain oleh manajer sekolah dan 

diimplementasikan serta diperbaiki secara berulang. 

          Keseluruhan proses-proses di bidang akademik, mulai dari penjabaran kurikulum, 

implementasi pembelajaran, dan pengelolaan kelas hendaknya mendapatkan pengawalan dan 

pembinaan dari pengawas. Keseluruhan proses-proses di bidang akademik tersebut, dapat 

menjadi substansi PTS. Oleh karena itu, substansi PTS tersebut adalah: 

a. Di bidang kurikulum. 

    1) Membantu guru dalam mencermati kurikulum. 

    2) Membantu guru dalam melakukan worshop kurikulum. 

    3) Membantu guru dalam menyusun silabus. 



    4) Membantu guru dalam menyusun KKM. 

b. Di bidang pembelajaran: 

     1) Membantu guru dalam menyusun RPP. 

     2) Membantu guru dalam implementasi pembelajaran. 

     3) Membantu guru dalam menerapkan berbagai model pembelajaran. 

     4) Membantu guru dalam menerapkan berbagai metode pembelajaran. 

     5) Membantu guru dalam menerapkan berbagai media pembelajaran. 

     6) Membantu guru dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai sumber belajar. 

     7) membantu guru dalam meningktkan ketrampilan pembelajaran. 

      8) Membantu guru dalam mengidentifikasi dan menerapkan evaluasi berbasis kelas. 

c. Di bidang pengelolaan kelas: 

    1) Membantu guru mengorkestrasi ruang kelas untuk pembelajaran. 

    2)  Membantu guru mengidentifikasi dan memecahkanmasalah-masalah individual 

pengelolaan kelas. 

     3) Membantu guru mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah kelompok  

pengelolaan  kelas. 

     4) Membantu guru meningkatkan kohesivitas kelas. 

     5) Membantu guru-guru menerapkan berbagai pendekatan pengelolaan kelas. 

     6) Membantu guru-guru menciptakan iklim kelas yang kondusif. 

I. Langkah-Langkah PTS 

Penelitian tindakan sekolah (PTS), sebagaimana Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) 

sebenarnya mengadop prinsip prinsip yang terdapat pada  penelitian tindakan atau action 

research. Yaitu suatu riset yang tidak saja bermaksud mengidentifikasi sejumlah masalah 

pada berbagai macam kegiatan, melainkan sekaligus merumuskan alternatif pemecahan, 

menerapkan alternatif pemecahan yang sudah dirumuskan sebagai suatu tindakan, melakukan 

evaluasi terhadap tindakan dan memberikan umpan balik guna merumuskan tindakan 

berikutnya.  Kegiatan merumuskan alternatif tindakan,  melakukan tindakan, evaluasi 

tindakan dan umpan balik dilakukan secara berulang dalam beberapa siklus. 

Hopkins (1993) dan Mc Taggart (1993) menyusun bagan yang dapat memperjelas prosedur 

penelitian tindakan sebagaimana pada Diagram 3. 

 



Diagram 3. Siklus Penelitian Tindakan 

Langkah-langkah PTS versi yang lainnya lagi dimulai dengan perencanaan, dilanjutkan 

dengan pelaksanaan, dan dilanjutkan lagi dengan observasi dan diikuti dengan  refleksi.  

Mengingat PTS sebaiknya dilakukan lebih dari satu siklus, maka kegiatan refleksi yang 

merupakan langkah akhir dalam siklus pertama tersebut dijadikan sebagai bahan untuk 

menyusun rencana tindakan pada siklus kedua. Demikian juga refleksi pada siklus kedua 

dijadikan sebagai bahan untuk menyusun  rencana tindakan pada siklus ketiga. 

Pada diagram 4. adalah model spiral dalam PTS, yang melukiskan siklus demi siklus dalam 

PTS, masing-masing siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 

Diagram 4. Siklus Penelitian Tindakan Sekolah 

a. Perencanaan Tindakan 

Pada tahap ini, peneliti menyusun rencana tindakan  yang terdiri atas: 

Menentukan subyek penelitian beserta dengan setting dan karakteristik sekolah yang berada 

di wilayah binaan pengawas. 

Menetapkan fokus observasi dan aspek-aspek yang akan diamati, yaitu mengambil setting 

kecil dari aspek manajerial yang dilakukan oleh kepala sekolah, atau aspek pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru. 

Menetapkan jenis data baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif beserta dengan teknik 

pengumpulan datanya, kemudian menetapkan teknik analisis datanya. 

Menentukan siapa pengumpul datanya (peneliti sendiri atau dibantu oleh pihak lain). 

Menetapkan cara pelaksanaan refleksi dan pelaku refleksi. 

Menetapkan kriteria keberhasilan dalam upaya pemecahan masalah atau penentuan bukti 

yang akan dijadikan indikator untuk mengukur pencapaian pemecahan masalah sebagai 

akibat dilakukannya tindakan. 

Menentukan jenis tindakan yang diharapkan mampu memberikan dampak ikutan yang 

mengarah pada perbaikan. 

 b. Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini perlu diperikan  tindakan yang akan dilakukan.  meliputi pelaksanaan rencana 

tindakan yang telah disiapkan, termasuk didalamnya langkah-langkah pelaksanaan atau 

praktik manajerial dan  pembelajaran pada setiap siklus. Perlu juga duperikan hal-hal yang 

mungkin dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan manajerial di sekolah atau 

pembelajaran di sekolah sebagai bentuk nyata pelaksanaan tindakan dalam penelitian. 

c. Tahap observasi 



Pada tahap ini dideskripsikan tentang pelaksanaan observasi, meliputi siapa yang melakukan 

observasi, bagaimana cara pelaksanaan observasi, alat bantu apa yang digunakan dalam 

observasi, data apa yang hendak dikumpulkan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan 

observasi sebagaimana yang telah dipersiapkan pada saat membuat perencanaan tindakan 

sebelumnya. 

d.  Tahap Analisis dan Refleksi 

Pada tahap ini, jika menggunakan pendekatan kualitatif, deskripsikan prosedur analisis data 

yang dilakukan. Misalnya saja, semua data yang terkumpul  dianalisis sebagaimanana yang 

dikedepankan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri atas: reduksi data, penyajian data, dan 

penyimpulan data. 

Jika menggunakan pendekatan kuantitatif, maka teknik analisis deskriptif kecenderungan 

memusat juga dapat dilakukan. Misalnya saja menggunakan mode, median atau mean. Bisa 

juga menggunakan prosentase. Lazimnya, untuk membedakan hasil antar siklus (setelah 

berada di siklus terakhir), bisa menggunakan analisis cross tab, bisa menggunakan analisis 

perbedaan antar mean (Anova). 

Selanjutnya, hasil analisis data dijadikan sebagai bahan untuk melakukan refleksi. Perlu 

dikedepankan bagaimana refleksi dilakukan, kapan refleksi dilakukan, siapa saja yang terlibat 

dalam kegiatan refleksi, dan perlu ada suatu kejelasan mengapa refleksi dilakukan. 

5. Refleksi 

Pada bagian ini, hendaknya dideskripsikan tolok ukur keberhasilan yang ditargetkan sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan. Untuk menetapkan tolok ukur, hendaknya disesuaikan 

dengan faktor kondisional sekolah binaan, subyek penelitian dan masalah yang diangkat. 

Hasil refleksi ini sangat berguna untuk merumuskan rencana pada siklus selanjutnta. 

 

J. Cara Merujuk dan Menulis Daftar Rujukan 

1.   Makna, Fungsi dan Macam Referensi 

          Secara etimologis,  referensi sama dengan surat keterangan, rokomendasi dan petunjuk 

(Rifa’i, 1995). Secara terminologis, refernsi  berarti sumber acuan, rujukan atau petunjuk 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001). Dalam tata tulis ilmiah, referensi berarti buku-buku 

yang dianjurkan untuk dibaca, seperti yang tertulis di akhir suatu karangan atau tulisan.   

          Ada sejumlah fungsi referensi, di antaranya adalah: 

1.      Membantu menfasilitasi pencarian topik. 

2.      Mengetahui perkembangan bidang ilmu yang akan ditulis. 

3.      Menimbulkan interest bagi orang lain untuk menelusur. 



4.      Membantu penulis memadukan berbagai temuan di bidang ilmu yang ia gulati. 

5.      Membantu memperkuat ide/gagasan yang disampaikan oleh penulis. 

Sedangkan macam atau jenis referensi adalah:  

1.      Buku 

2.      Buku kumpulan artikel 

3.      Artikel dalam buku 

4.      Artikel jurnal 

5.      Artikel koran 

6.      Dokumen resmi lembaga 

7.      Hasil penelitian (skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian) 

8.      Makalah 

9.      Karya terjemahan 

10. Karya tulis dalam internet 

 

2. Penelusuran Referensi 

          Ada dua kategori referensi, ialah referensi dalam bentuk cetak atau hard file, dan 

referensi dalam bentuk shoft file.Referensi hard file, lazimnya kita telusur di perpustakaan, 

jika kita tidak mempunyai sendiri. Penelusuran hard file, secara tradisional dengan menelusur 

katalog, baik katalog subyek, katalog pengarang, maupun katalog judul. Kini, setelah 

pengelolaan perpustakaan berbasis ICT, penelusuran menjadi mudah karena tinggal 

mengetikkan kata kunci dan mengenter saja, referensi hard file yang dicari diketahui 

keberadaannya: jumlah, tempat, dan koleksi serupa.  

          Pencarian referensi shoft file di era sekarang tidak kalah mudahnya. Tinggal 

mengetikkan kata kunci pada mesin pencari google.com, apa yang kita kehendaki (baik 

dalam bentuk buku, jurnal, artikel, berita dan gambar) akan didapatkan dengan mudah. 

Berbagai website yang menyediakan referensi juga begitu banyaknya. Bahkan melalui 

Wikipedia, nyaris semua yang kita butuhkan dapat diakses dengan mudah. 

3. Perujukan dan Penulisan Rujukan 

1. Perujukan 

          Perujukan dan penulisan daftar rujukan, kini telah banyak dikembangkan oleh masing-

masing lembaga, yang dikenal dengan gaya selingkung. Gaya selingkung manapun yang 

dipakai, syah-syah saja, dan dapat dibenarkan. Yang penting, dalam menggunakan gaya 



selingkung, hendaknya dilakukan secara konsisten (ajeg). Oleh karena itu, pada tulisan ini 

akan dicontohkan  gaya selingkung yang dikembangkan oleh Universitas Negeri Malang 

(UM). 

a.   Penulisan Kutipan: Kutipan Langsung 

§  Kutipan langsung < 40 kata. Ditulis di antara tanda kutip   (“ “), disertai nama penulis, 

tahun dan halaman. 

CONTOH: 

(a)  Soebronto (1990:123) menyimpulkan “ada hubungan erat antara faktor sosial dengan 

kemajuan belajar”. 

(b) Berdasarkan kesimpulan Soebronto (1990:123), “ada hubungan erat antara faktor sosial 

dengan kemajuan belajar”. 

(c)  Kesimpulan penelitian tersebut adalah “ada hubungan erat antara faktor sosial dengan 

kemajuan belajar” (Soebronto, 1990:123). 

 

KESALAHAN YANG SERING TERJADI: 

(a)  Menurut Soebronto (1990:123) menyimpulkan “ada hubungan erat antara faktor sosial 

dengan kemajuan belajar”. 

(b) Menurut pendapat Soebronto (1990:123) menyimpulkan “ada hubungan erat antara faktor 

sosial dengan kemajuan belajar”. 

(c)  Soebronto (1990:123) mengatakan “ada hubungan erat antara faktor sosial dengan 

kemajuan belajar”. 

 

·         Jika ada tanda kutip dalam kutipan, digunakan tanda kutip tunggal (‘…’). 

CONTOH: 

(a)  Kesimpulan penelitian tersebut adalah “terdapat kecenderungan semakin banyak ‘campur 

tangan’ pimpinan perusahaan semakin rendah tingkat partisipasi karyawan di daerah 

perkotaan” (Soewognjo, 1991:101). 

(b) Berdasarkan kesimpulan Soewignjo (1991:101), “terdapat kecenderungan semakin 

banyak ‘campur tangan’ pimpinan perusahaan semakin rendah tingkat partisipasi karyawan di 

daerah perkotaan” 

 

 



KESALAHAN YANG SERING TERJADI: 

(a)  Kesimpulan penelitian tersebut adalah “terdapat kecenderungan semakin banyak “campur 

tangan” pimpinan perusahaan semakin rendah tingkat partisipasi karyawan di daerah 

perkotaan” (Soewognjo, 1991:101). 

(b) Berdasarkan kesimpulan Soewignjo (1991:101), berpendapat bahwa “terdapat 

kecenderungan semakin banyak “campur tangan” pimpinan perusahaan semakin rendah 

tingkat partisipasi karyawan di daerah perkotaan” 

·         Kutipan langsung > 40 kata. Ditulis tanda kutip (“ “) secara terpisah dari teks yang 

mendahului. Ditulis 1,2 cm dari tepi kiri dan kanan. Diketik dengan spasi tunggal. 

CONTOH: 

Imron (2005:276) menarik kesimpulan sebagai berikut. 

SKPD Pendidikan Probolinggo menyusun rencana strategis (renstra), mengacu kepada visi 

dan misi bupati terpilih dan Kepala SKPD pendidikan yang baru diangkat. Penyusunan 

renstra SKPD dengan melibatkan stake holders formal dan informal. Berdasarkan atas renstra 

tersebut, disusunlah rencana tahunan dalam bentuk rencana operasional (renop). Penyusunan 

renstra dan renop difasilitasi oleh Local Government Support Program (LGSP) USAID di 

Hotel Purnama, Batu. 

KESALAHAN YANG SERING TERJADI: 

(1)     Tanpa menyebut nama penulis, tahun terbit dan halamannya. 

(2)     Menyebut nama penulis saja, tanpa tahun, tanpa halaman. 

(3)     Menyebut nama penulis dan tahun saja, tanpa tanpa halaman. 

(4)     Diketik spasi ganda, menepi ke kiri dan ke kanan. 

§ Kutipan yang sebagian dihilangkan 

•         Kata yang dibuang, dapat diganti dengan tiga titik. 

Contoh: 

“Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, yaitu…diharapkan 

sudah melaksanakan KTSP” (Malang, 2007:15). 

•         Kalimat yang dibuang, dapat diganti dengan empat titik. 

                                                      Contoh: 

“Gerak manipulatif adalah ketrampilan yang memerlukan koordinasi antara mata, tangan, 

atau bagian tubuh lain….Yang termasuk gerak manipulatif antara lain adalah menangkap 

bola, menendang bola dan menggambar” (Asim, 1995:315). 



 

b.  Penulisan kutipan: kutipan tidak langsung 

§  Kutipan tidak langsung 

•         Dikemukakan dengan bahasa penulis 

Contoh: 

Mahasiswa tahun ketiga ternyata lebih baik daripada mahasiswa tahun keempat (Salimin, 

1990:13) 

KESALAHAN YANG SERING TERJADI: 

1.        Menurut Salimin, mahasiswa tahun ketiga ternyata lebih baik daripada mahasiswa 

tahun keempat (Salimin, 1990:13). 

2.        Salimin mengatakan, mahasiswa tahun ketiga ternyata lebih baik daripada mahasiswa 

tahun keempat (Salimin, 1990:13). 

3.        Menurut Salimin dinyatakan, bahwa mahasiswa tahun ketiga ternyata lebih baik 

daripada mahasiswa tahun keempat (Salimin, 1990:13) 
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CARA MERUJUK DAN MENULIS DAFTAR  

RUJUKAN DENGAN CATATAN KAKI 

s 

§  Gunakan angka latin pada akhir suku kata rujukan 

§  Karya yang dirujuk cantumkan pada catatan kaki dan  daftar rujukan 

§  Diletakkan 2 spasi dari teks akhir 

§  Setiap bab dimulai dengan nomor 1 (satu) 

§  Identasi masuk 5 karakter di baris pertama 

§  Gunakan kata Ibid, untuk menunjuk karya dan halaman yang sama dan belum diselingi 

rujukan lain 

§  Gunakan kata Loc.Cit, untuk menunjuk karya dan halaman yang sama dan sudah diselingi 

rujukan lain 

§  Gunakan kata Op.Cit, untuk menunjuk karya yang sama tetapi halaman berbeda dan telah 

diselingi rujukan lain 

 

CONTOH MERUJUK DENGAN CATATAN KAKI 

3WayanArdhana, 1996. Statistik Nonparametrik dalam Pendidikan. Surabaya: Usaha 

Nasional, Halaman 9. 

  4Ibid 

    5Ibid, halaman 10 

  6Mulyadi, 1995. Psikologi Sosial. Surabaya: Usaha Nasional, Halaman 15. 



    7Amat Mukhadis. Loc.Cit 

    8Mulyadi. Op.Cit. halaman 25 

 

 

K. Sistematika Proposal, Laporan dan Artikel Jurnal  PTS 

          Penguasaan terhadap seluk-beluk PTS memang patut dikuasai oleh kepala sekolah 

ketika akan melakukan PTS. Tanpa penguasaan terhadap hal tersebut, tentu akan kesulitan 

pada saat melakukan PTS. Demikian juga pengetahuan tentang teknik penulisan mulai dari 

cara merujuk dan menulis daftar rujukan, juga harus dikuasai agar apa yang ditulis saaat 

menulis proposal, laporan dan artikel untuk jurnal, dapat dimengerti oleh komunitas ilmiah 

khususnya di bidang pendidikan. 

     Sungguhpun penguasaan terhadap perkara di atas sangat penting, seorang kepala sekolah  

yang akan melakukan PTS, haruslah dapat menulis proposal sesuai dengan sistematika yang 

dikehendaki oleh pihak yang membantu dana, atau gaya selingkung yang dikehendaki.  Saat 

menulis laporanpun, harus menyesuaikan dengan kehendak yang memberikan dana atau 

pihak-pihak yang melegalisasi. Begitu juga saat menulis artikel, hendaknya menyesuaikan 

diri dengan ketentuan jurnal di mana ia akan mengirimkan naskahnya. Sebab, masing-masing 

institusi, lembaga dan penerbitan, mempunyai “sopan santun selingkung“ yang memang 

harus ditaati oleh penulisnya.  Pada bab ini, akan dikedepankan secara ringkas tentang: (1)  

sistematika proposal PTS, (2) sistematika laporan PTS, dan (3) sistematika penulisan artikel 

untuk jurnal. 

 

                    1. Sistematika Proposal PTS 

          Untuk melakukan PTS, baik yang menggunakan dana swadana maupun yang diajukan 

ke pihak penyandang dana atau donatur, peneliti hendaknya menyusun proposal penelitian. 

Proposal yang disusun hendaknya menggunakan sistematika tertentu. Masing-masing 

penyandang dana, umumnya punya ketentuan tersendiri terkait sistematika proposal PTS 

yang diajukan oleh peneliti. 

          Berikut adalah salah satu contoh sistematika Proposal PTS yang didanai oleh 

Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Depdiknas dan dapat diacu oleh peneliti, sebelum melakukan penelitian. 

 

 

2. Sistematika Laporan PTS 

          



Setelah proposal PTS dinyatakan diterima oleh pihak sponsor atau penyandang dana, peneliti 

melakukan penelitian sesuai dengan prosedur atau tahapan-tahapan penelitian sebagaimana 

dibahas pada bab sebelumnya. Sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan PTS, maka 

dibuatlah laporan PTS dengan menggunakan sistematika tertentu. Masing-masing lembaga 

dan penyandang dana mempunyai gaya selingkung masing-masing dalam menentukan 

sistematika laporan PTS. Berikut adalah contoh sistematika laporan PTS yang didanai oleh 

Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Depdiknas. 

 

3. Sistematika Artikel Jurnal PTS 

          Setelah laporan ditulis, lazimnya peneliti menulis artikeljurnal hasil penelitian PTS. 

Artikel tersebut, dapat dikirimkan ke berbagai jurnal kependidikan yang dikelola atau 

diterbitkan oleh Perguruan Tinggi, Kelembaganaan Pendidikan dan Komunitas Keilmuan 

Pendidikan yang menerbitkan jurnal. Adapun contoh sistematika penulisan Artikel Jurnal 

beserta dengan ketentuannya, yang dibuat oleh Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat 

Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas adalah sebagai 

berikut: 

 

Format Naskah Artikel Ilmiah 

 

Judul artikel 

Judul artikel PTS ditulis secara informatif, memuat kata-kata kunci yang menggambarkan 

upaya perbaikan atau peningkatan kepengawasan (Ukuran Font Times New Romant 14 pt). 

 

Nama penulis 

Nama penulis dicantumkan tanpa disertai gelar akademik. Nama dan alamat institusi penulis 

dituliskan pada catatan kaki (Ukuran Font Times New Romant 12 pt). 

 

Abstrak 

Abstrak dituliskan dalam bahasa Indonesia sebanyak satu paragrap dan panjangnya tidak 

lebih dari 200 kata. Diketik dengan spasi tunggal dan format lebih sempit dari teks utama. 

Abstrak berisi uraian singkat tentang permasalahan, tujuan, prosedur PTS dan temuan hasil 

PTS. Abstrak harus disertai dengan 3-5 kata kunci (Ukuran Font Times New Romant 10 pt) 

 



Pendahuluan 

Bagian ini menyajikan secara singkat rasional pengembangan inovasi, masalah dan tindakan 

pemecahan masalah, serta tujuan pengembangan inovasi. Pada bagian ini dicantumkan 

indikator keberhasilann dan landasan teori secara ringkas yang langsung merujuk pada 

masalah yang diteliti, disertai rujukan pustaka yang terjamin otoritas penulisnya (Ukuran 

Font Times New Romant 12 pt). 

 

Metode 

Dalam bagian ini diuraikan rancangan PTS beserta siklusnya, subjek dan objek 

pengembangan, instrumen, serta analisis/pengolahan data (Ukuran Font Times New Romant 

12 pt). 

 

Hasil dan Pembahasan 

Bagian ini berisi temuan PTS dan pembahasannya, baik yang bersifat kuantitatif maupun 

kualitatif, dengan dilengkapi tabel, grafik, gambar, skema, atau foto. Temuan PTS harus 

berkaitan dengan masalah pengembangan atau inovasi dan merupakan dasar untuk menarik 

simpulan dan membuat saran (Ukuran Font Times New Romant 12 pt) 

 

Ucapan Terima Kasih 

(Ukuran Font Times New Romant 12 pt) 

 

Simpulan dan Saran 

Simpulan disusun berdasarkan temuan dan merupakan jawaban singkat atas masalah PTS. 

Saran disusun berdasarkan simpulan dan sebaiknya mengacu kepada tindakan praktis atau 

pengembangan lanjutan sebagai refleksi dari kegiatan kepengawasan (Ukuran Font Times 

New Romant 12 pt). 

 

Daftar Pustaka 

Bagian ini berisikan semua sumber pustaka yang digunakan dan diacu dalam badan artikel. 

Daftar pustaka ditulis sesuai dengan format yang diurutkan secara alfabetis nama 

pengarangnya. 
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