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1. KTI TIDAK ASLI

1. Data yang tidak konsisten, lokasi, nama 
sekolah, dan data yang dipalsukan, 
lampiran yang tidak sesuai, dan lain-lain.

2. Waktu pelaksanaan PTK yang tidak
wajar (misalnya dalam satu tahun, 
mengajukan lebih dari dua buah KTI 
hasil penelitian

3. KTI dari guru yang sama, sangat 
berbeda kualitasnya.
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1. KTI TIDAK ASLI
(lanjutan…..)

4. KTI yang dibuat dalam waktu yang 
berbeda (misalnya tahun-tahun yang 
berbeda) mempunyai kesamaan 
mencolok satu dengan yang lain.

5. KTI sangat mirip skipsi, tesis atau 
desertasi (yang sangat mungkin karya 
orang lain, atau karya yang 
bersangkutan).

6. KTI yang umumnya berasal dari daerah 
yang sama, sangat mirip.
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2. KTI TIDAK PERLU

7. Tinjauan / gagasan ilmiah, hanya berupa: 
(a) diskripsi hal yang terlalu umum, (b) tidak 
terkait  dengan permasalahan di sekolah/ 
kelasnya, (c) tidak berkaitan dengan 
kegiatan ybs sebagai guru di kelasnya.

8. Tulisan ilmiah populer namun  (a) tidak 
terkait  dengan permasalahan di sekolah/ 
kelasnya, (b) tidak berkaitan dengan 
kegiatan ybs sebagai guru di kelasnya.
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2. KTI TIDAK PERLU
(lanjutan…..)

9. Prasaran ilmiah namun
mempermasalahkan  hal-hal di luar 
kegiatan pengembangan profesi 
guru

10. Laporan penelitian di luar bidang 
pendidikan / pembelajaran, lebih
merupakan penelitian isi bidang 
studi.
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2. KTI TIDAK PERLU
(lanjutan…..)

11. Laporan Penelitian Pembandingan 

namun  (a) tidak tampak kegiatan nyata 

apa yang telah dilakukan guru dalam 

kegiatan pengembangan profesi, (b) 

bahasan hanya sebatas membanding-

kan  variabel yang telah jelas 

jawabannya
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2. KTI TIDAK PERLU
(lanjutan…..)

12. Penelitian deskriptif, namun: (a) tidak jelas 

kegiatan pengembangan profesinya. (b) 

bahasan sebatas mendeskripsikan data tentang 

siswanya dalam kaitannya dengan sesuatu

13. Laporan Penelitian Korelasi  namun (a) tidak 

jelas kegiatan nyata apa yang telah dilakukan 

guru dalam kegiatan pengembangan profesi, (b) 

bahasan hanya sebatas mengkorelasikan 

variabel yang telah jelas jawabannya
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3. KTI TIDAK ILMIAH

14. Laporan penelitian, namun (a) latar 

belakang masalah  tidak jelas sehingga 

tidak dapat menunjukkan pentingnya hal 

yang dibahas dan  hubungan masalah 

dengan upaya guru untuk mengembangkan 

profesinya dan atau (b) rumusan masalah 

tidak jelas



dahlan  200810

3. KTI TIDAK ILMIAH
(lanjutan…..)

15. Laporan penelitian, namun  (a) tidak 
terdukung oleh kebenaran teori, kebenaran 
fakta  dan kebenaran analisisnya, (b) metode 
penelitian,  sampling,  data, analisis hasil yang 
tidak / kurang  benar.

16. Laporan PTK (Penelitian Tindakan Kelas)
namun  tidak jelas apa, bagaimana dan 
mengapa kegiatan tindakan yang 
dilakukan,  juga tidak jelas bagaimana 
peran hasil evaluasi dan refleksi pada 
penentuan siklus-siklus berikutnya.
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3. KTI TIDAK ILMIAH
(lanjutan…..)

17. PTK namun (a) hanya berupa laporan 

pembelajaran biasa, (b) tahapan dalam 

siklus hanya  sama dengan tahapan 

pembelajaran, (c) siklus kegiatan hanya 

dilaksanakan dalam satu pertemuan
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3. KTI TIDAK ILMIAH
(lanjutan…..)

18. PTK namun (a) metode penelitian belum 
mengemukakan tahapan,tindakan tiap siklus dan 
indikator keberhasilannya tidak jelas (b) hasil dan 
pembahasan belum melaporkan data lengkap tiap 
siklus, perubahan yang terjadi pada siswa, guru 
atau kelas serta bahasan terhadap keseluruhan 
hasil penelitian (c) lampiran belum lengkap

19. Penelitian eksperimen, tidak mengikuti 
kaidah penulisan laporan penelitian 
eksperimen
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4. KTI TIDAK KONSISTEN

20. tidak berkaitan dengan tugas guru dalam 
tugas pembelajarannya (a) tidak sesuai 
dengan tugas si penulis sebagai guru , 
(b) tidak sesuai keahlian  atau tugas 
pokok  penulisnya, (c)tidak berkaitan 
dengan upaya penulis untuk 
mengembangkan profesinya sebagai  
guru 

21. permasalahan yang dikaji bukan di 
bidang pendidikan
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TIDAK sesuai pedoman umum

22. Tinjauan Ilmiah namun (a) sistematikanya hanya 

berupa  pendahuluan, pembahasan, simpulan/ 

penutup, (b) Tidak dijumpai adanya fakta

dan gagasan penulis dalam membahas/

mengatasi masalah. 

23. Prasaran ilmiah dilaksanakan di pertemuan ilmiah 

yang tidak memenuhi syarat, misalnya (a) hanya 

dilakukan di tingkat sekolah, tingkat kecamatan  (b) 

jumlah terbatas, dll
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TIDAK sesuai pedoman umum

(lanjutan….)

24. Diktat namun (a) Isi diktat belum sesuai dengan persyaratan, 

(b) Isi diktat tidak lengkap, (c) Tidak sesuai dengan fungsinya 

sebagai diktat, (d) Hanya untuk satu triwulan atau satu 

semester

25. MODUL namun (a) Isi modul  belum sesuai dengan 

persyaratan, (b) Isi modul  tidak lengkap, (c) Tidak sesuai 

dengan fungsinya sebagai modul 

26. BUKU Pelajaran namun (a) Isi buku pelajaran   belum sesuai 

dengan persyaratan.  (b) Isi buku pelajaran   tidak lengkap, 

(c) Tidak sesuai dengan fungsinya sebagai buku pelajaran, 

27. KARYA TULIS ILMIAH  telah KADALUWARSA 
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TIDAK sesuai pedoman umum

(lanjutan….)

28. pernah dinilai dan disarankan untuk diperbaiki, 

namun tidak  tampak upaya perbaikan sesuai 

dengan saran terdahulu, atau perbaikannya  

tidak sesuai dengan saran

29. pernah dinilai dan disarankan untuk membuat 

KARYA TULIS ILMIAH baru, namun  ternyata KTI 

yang sama tetap saja diajukan kembali.

30. KARYA TULIS ILMIAH yang diusulkan 

tidak jelas jenisnya
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KTI sudah baik..segera
dilengkapi…

31. KARYA TULIS ILMIAH tersebut telah cukup 

baik, tetapi BELUM  melampirkan 

kelengkapan

32. telah cukup baik, namun belum ada persetujuan 

dari kepala sekolah atau yang lain

33. prasaran tetapi tidak dilengkapi dengan bukti 

fisik  seperti (a) pernyataan dari penyelenggara 

seminar, (b) piagam –bila ada, (c) daftar hadir dan 

lain-lain.
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KTI sudah baik..untuk
dilengkapi…
(lanjutan….)

34. KTI diajukan oleh guru BK menunjukkan 

ketidakjelasan  apa peran guru BK yang 

terkait dengan permasalahan yang dibahas 

dalam KTInya, perlu diperjelas

35. diajukan oleh kepala sekolah  menunjukkan 

adanya ketidakjelasan  apa peran kepala 

sekolah yang terkait dengan 

permasalahan yang dibahas dalam KTInya
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