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PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

A. Pendahuluan 

Peningkatan kompetensi guru dewasa ini menjadi isu strategis dalam rangka 

peningkatan kualitas pendidikan. Hal itu tercantum dalam UURI Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PPRI Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, dan UURI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen. Bahkan menurut PPRI Nomor 19 Tahun 2005 tersebut pada pasal 31 

ditegaskan bahwa selain kualifikasi, guru sebagai tenaga pendidik juga dituntut untuk 

memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang 

diajarkannya. Kompetensi guru tersebut mencakup empat jenis, yaitu (1) kompetensi 

pedagogi, (2) kompetensi profesional, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi 

kepribadian.  

Upaya peningkatan keempat kompetensi itu merupakan upaya peningkatan 

profesionalisme guru. Salah satu cara untuk meningkatkan profesionalisme dapat 

dicapai oleh guru dengan cara melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) secara 

berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ahmar dalam 

Santyasa (2007) bahwa praktik pembelajaran melalui PTK dapat meningkatkan 

profesionalisme guru.  

Di sisi lain, dalam kenyataan observasi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian  

besar guru dalam meningkatkan kompetensinya atau mereka yang sudah waktunya 

naik pangkat dari golongan IV a ke IV b masih banyak yang menemui hambatan. 

Salah satu penyebab kesulitan itu adalah dalam membuat karya tulis ilmiah yaitu 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Persepsi yang dimunculkan adalah karena menyita 

waktu dan membutuhkan perhitungan yang rumit. Oleh karena itu, diperlukan adanya 

pengetahuan yang cukup mengenai PTK agar segala macam persepsi negatif tersebut 

perlahan dapat dihilangkan. 
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Selanjutnya, dalam makalah ini akan dieksplorasi mengenai pengertian PTK, 

karakteristik dan prinsip-prinsip PTK, tujuan dan manfaat PTK, pelaksanaan PTK, 

PTK bagi guru/kepala sekolah, serta penilaian PTK.    

B. Pembahasan 

1. Pengertian PTK 

Menurut Asikin (2009 : 38), Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau yang sering 

disebut sebagai Classroom Action Research merupakan kegiatan penelitian yang 

dilakukan di dalam kelas. Ada tiga kata pembentuk pengertian tersebut, yaitu 

penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian merupakan kegiatan untuk mencermati 

suatu objek dengan menggunakan metodologi tertentu dan bertujuan untuk 

memperoleh data yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu suatu hal. Tindakan 

adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam 

PTK tindakan ini berupa rangkaian siklus kegiatan siswa. Kelas merupakan tempat 

dilangsungkannya kegiatan belajar mengajar. Sehingga dapat dipahami bahwa PTK 

adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang 

disengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama.  

Sepaham dengan definisi tersebut, Arikunto (2007) menyatakan bahwa penelitian 

tindakan merupakan tindakan perbaikan, dibuat secara sistematik untuk 

meningkatkan yang sudah ada, serta berpijak pada kondisi dan bukan teoritik. 

Penelitian tindakan kelas merupakan cara guru untuk mengorganisasikan 

pembelajaran berdasarkan pengalamannya sendiri atau pengalamannya berkolaborasi 

dengan guru lain (Lewin dalam Santyasa, 2007). Berdasarkan beberapa definisi 

tersebut dapat dipahami bahwa penelitian tindakan kelas adalah tindakan perbaikan 

guru dalam mengorganisasi pembelajaran secara sistematik untuk memperoleh hasil 

yang lebih baik. 

Selanjutnya, Arikunto (2007) menyebutkan beberapa ciri penelitian tindakan sebagai 

berikut. 
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(a) Merupakan kegiatan nyata, hasil pemikiran yang dirancang guru untuk 

meningkatkan hasil KBM. 

(b) Merupakan tindakan guru yang diberikan kepada siswa. 

(c) Tindakan harus tampak nyata berbeda dari biasanya. 

(d) Terjadi dalam siklus sebagai eksperimen berkesinambungan minimal dua siklus. 

(e) Harus ada pedoman secara tertulis dan diberikan kepada siswa agar mereka dapat 

mengikuti tahap demi tahap. 

2. Karakteristik dan Prinsip-prinsip PTK 

Menurut Asikin (2009 : 39), ada beberapa karakteristik PTK yang membedakan 

dengan penelitian formal lainnya, antara lain: 

(a) Masalah yang diteliti harus riil dan berada dalam kewenangan guru (on the job 

problem oriented). Yang dimaksud disini adalah masalah yang diteliti merupakan 

masalah nyata yang dihadapi sehari-hari di dalam kelas. 

(b) Berorientasi pada pemecahan masalah (problem solving oriented). Artinya, PTK 

tidak menghasilkan pengertian/pemahaman terhadap suatu masalah tetapi 

menghasilkan solusi dari masalah tersebut. 

(c) Berorientasi pada peningkatan mutu (improvement oriented). Artinya, masing-

masing komponen yang ada berubah ke arah yang lebih baik. 

(d) Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara (multiple data collection). 

Diantaranya, melalui observasi, tes, wawancara, dan kuisioner. 

(e) Bersifat siklis (cyclic). Artinya, konsep tindakan yang dilakukan melalui urutan 

perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi 

(reflecting) secara berulang. 

(f) Adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya (collaborative). Artinya, dalam 

melaksanakan PTK bekerja sama dengan pihak lain.      

Selain mempunyai beberapa karakteristik, PTK juga mempunyai beberapa prinsip 

yang penting untuk diketahui sebelum melakukan PTK. Menurut Hopkins (1993), ada 

beberapa prinsip PTK, yaitu: 

(a) Tidak mengganggu komitmennya sebagai guru. 
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(b) Metode pengumpulan data harus tidak mengganggu proses pembelajaran. 

(c) Metode penelitian yang digunakan hendaknya yang dapat menjawab hipotesis. 

(d) Masalah yang dipilih hendaknya benar-benar masalah yang merisaukan dan guru 

berkomitmen mengatasinya. 

(e) Guru harus konsisten dan peduli dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

(f) Cakupan permasalahan tidak dibatasi pada masalah pembelajaran di kelas, tetapi 

diperluas pada tataran di luar kelas.  

Sedangkan menurut Arikunto (2007), prinsip perencanaan dalam PTK yaitu SMART, 

yang meliputi: Specific, khusus, tertentu; Manageble, dapat dilaksanakan; 

Acceptable, dapat diterima; Realistic, terdukung sumber daya; dan Time bound, ada 

batasan waktu.  

Selanjutnya, Arikunto (2007) juga menyatakan bahwa terdapat hal-hal penting dalam 

alur perencanaan PTK yang meliputi: masalah, tujuan, teori, pembahasan, dan ide 

atau gagasan penulis. Dalam masalah sebagai dasar penulisan, yaitu ada bukti 

data/fakta, dan akan lebih jelas jika dilengkapi dengan tabel atau bagan. Dalam tujuan 

tercantum target secara spesifik yang ingin dicapai dalam penulisan PTK, sedangkan 

teori yang mendukung PTK sekurang-kurangnya adalah 5 sumber. Sumber tersebut 

bukanlah pedoman/acuan, bukan kamus, dipilih terbitan yang mutakhir, tertera dalam 

daftar pustaka, serta dalam penulisan nama orang tanpa gelar dan susunannya dibalik. 

Dalam pembahasan menghubungkan teori dengan masalah, menerapkan teori untuk 

memecahkan masalah, belum pada data untuk memecahkan masalah. Selanjutnya 

mengenai idea tau gagasan penulis bukan berupa kutipan dari teori, dan bukan 

merupakan ide yang sudah umum dikenal. 

3. Tujuan dan Manfaat PTK 

Menurut Asikin (2009 : 41), tujuan PTK antara lain: 

(a) Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. 
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(b) Untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan professional pendidik dalam 

menangani proses belajar mengajar di kelas. 

(c) Pengembangan keterampilan proses pembelajaran yang dihadapi guru di 

kelasnya. 

(d) Sebagai proses latihan dalam jabatan dan layanan pembelajaran yang akurat. 

Adapun manfaat dari pelaksanaan PTK menurut Asikin (2009) adalah sebagai 

berikut. 

(a) Inovasi pembelajaran 

(b) Pengembangan kurikulum di tingkat regional/nasional 

(c) Peningkatan profesionalisme pendidikan 

(d) Bagi guru, dapat digunakan sebagai persyaratan kegiatan pengembangan profesi 

untuk kenaikan pangkat.  

 

4. Pelaksanaan PTK 

1) Prosedur PTK 

Menurut Asikin (2009 : 42), prosedur PTK dilaksanakan melalui empat kegiatan 

pokok yaitu (a) perencanaan (planning), (b) tindakan (acting), (c) pengamatan 

(observing), dan (d) refleksi (reflecting). Rangkaian empat kegiatan ini disebut satu 

siklus. Apabila dalam satu siklus belum memenuhi keinginan maka kegiatan 

penelitian dilanjutkan pada siklus kedua dan seterusnya hingga peneliti merasa cukup. 

Jika sudah selesai maka membuat laporan yang sesuai dengan format penulisan. 
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Prosedur Penelitian Tindakan Kelas dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya akan dibahas mengenai empat kegiatan pokok tersebut, antara lain: 

(a) Perencanaan (planning) 

Dalam perecanaan meliputi tiga hal, yaitu:  

(1) Identifikasi masalah 

Identifikasi masalah perlu dilakukan karena tidak semua maslaah pendidikan dapat 

didekati dengan PTK. Beberapa masalah yang dapat diteliti dengan pendekatan PTK 

antara lain: masalah harus riil dan on the job problem oriented, masalah harus 

problematik, masalah harus memberi manfaat yang nyata, dan masalah harus feasible 

(dapat dipecahkan atau ditangani) dengan didukung materi, waktu, dan dukungan 

birokrasi dan prasarana lainnya. 

(2) Perumusan Masalah dan Analisis Penyebab Masalah 

Setelah teridentifikasi, masalah dirumuskan ke dalam kalimat tanya atau pernyataan 

dengan memperhatikan unsure what, when, who, where, how much/many. Setelah 

Perencanaan 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan 

Pengamatan 

SIKLUS I Refleksi 

Refleksi SIKLUS II 

Pengamatan 

? 
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mendapatkan masalah riil, bermanfaat, dan dapat dipecahkan maka perlu 

mengidentifikasi penyebab masalah tersebut. 

Dengan berkolaborasi bersama teman sejawat, analisis penyebab masalah yang ada 

dapat dengan mudah ditemukan dan dikembangkan pula suatu tindakan untuk 

mengatasinya. Manurut Asikin (2009 : 43), untuk memastikan penyebab masalah 

dapat dilakukan dengan cara berikut: (a) mengembangkan angket, (b) mewawancarai 

siswa, (c) melakukan pengamatan langsung di kelas.  

(3) Pengembangan intervensi 

Intervensi dikembangkan berdasarkan pada akar permasalahan. Intervensi yang 

dipilih harus didukung oleh sumber daya yang ada, artinya untuk memutuskan 

intervesi yang dikembangkan pada suatu siklus peneliti perlu berpikir dan 

berkolaborasi tentang faktor kekuatan dan kelemahan yang ada. 

(b) Tindakan (acting) 

Rancangan tindakan yang akan dilakukan hendaknya menjelaskan hal-hal sebagai 

berikut. 

1) Langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan guru dan siswa 

2) Media yang akan digunakan dan cara menggunakannya 

3) Jenis instrument yang akan digunakan untuk mengumpulkan data/pengamatan 

disertai dengan cara menggunakannya. 

Rincian rancangan mengenai rencana tindakan dan cara melaksanakannya harus 

ditulis dalam laporan PTK. 

Tahap berikutnya setelah bentuk rencana tindakan ditentukan adalah 

mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran sesuai rencana yang telah 

dibuat. Dalam pelaksanaannya guru harus mematuhi semua yang telah direncanakan 

dengan baik. Guru berperan memberdayakan siswa sehingga mereka dapat menjadi 

agent of change bagi diri dan kelas. 
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Selama pelaksanaan tindakan, guru mengacu pada program yang telah disiapkan dan 

disepakati oleh kolaboran. Kolaboran dapat menggunakan angket atau checklist untuk 

merekam kejadian yang muncul pada waktu tindakan dilakukan. Pada saat tindakan 

ini dilaksanakan pula observasi dan refleksi. 

(c) Pengamatan (observing) 

Pengamatan dilaksanakan pada waktu pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini, peneliti 

melakukan pengamatan dan mencatat semua hal yang diperlukan dan terjadi selama 

pelaksanaan tindakan berlangsung. 

Instrumen yang sering dipakai adalah (1) soal tes, kuis, (2) rubrik, (3) lembar 

observasi, (4) catatan lapangan. Data yang terkumpul perlu dicek kevalidannya 

melalui teknik triangulasi, membandingkan data yang diperoleh dengan data 

lain/kriteria tertentu yang telah baku. 

Menurut Asikin (2009 : 45), teknik triangulasi merupakan proses memastikan sesuatu 

dari berbagai sudut pandang. Misalnya, jika hasil penelitian yang diperoleh melalui 

pengamatan, rekaman video, dan wawancara beberapa siswa memberikan hasil yang 

sama berarti informasi yang diperoleh dapat dikatakan telah valid.  

Setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis. Analisis merupakan usaha 

untuk memilih, memilah, membuang, menggolongkan, serta menyusun ke dalam 

kategorisasi, mengklasifikasi data untuk menjawab tema apa yang dapat ditemakan 

pada data dan seberapa jauh data dapat mendukung tema/arah/tujuan penelitian. 

Menurut Asikin (2009 : 45), ada dua jenis data dalam pelaksanaan PTK yaitu: 

(a) Data kuantitatif (nilai hasil belajar) dianalisis secara deskriptif dengan 

menggunakan statistic deskriptif. Misalnya, mencari nilai rata-rata, persentase 

keberhasilan belajar. 

(b) Data kualitatif merupakan data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang 

menggambarkan tentang ekspresi siswa tentang tingkat pemahaman terhadap 

mata pelajaran, sikap siswa terhadap model pembelajaran yang ada, aktivitas 

siswa mengikuti proses pembelajaran. 
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(d) Refleksi (reflecting) 

Menurut Asikin (2009 : 45) refleksi adalah kegiatan mengulas secara kritis tentang 

perubahan yang terjadi pada siswa, suasana kelas, dan guru. Refleksi dilakukan 

bersama-sama antara guru dan kolaboran. Refleksi dilakukan untuk mengevaluasi 

terhadap apa yang telah dilakukan oleh guru. Pada kegiatan refleksi dikaji aspek-

aspek letak perubahan terjadi, mengapa demikian, apa kelebihan/kekurangan, 

bagaimana langkah-langkah penyempurnaan, dan sejauh mana tindakan yang 

dilakukan telah mampu memperbaiki/meningkatkan kualitas proses pembelajaran 

sesuai tujuan yang telah ditetapkan. 

2) Penyusunan Proposal PTK 

Penelitian dimulai dengan membuat rencana/usulan penelitian (proposal penelitian). 

Format penyusunan proposal PTK banyak ragamnya, sehingga dalam menyusun 

proposal perlu memperhatikan tujuan dari penelitian tersebut. Namun secara umum 

sistematika penyusunan proposal PTK adalah sebagai berikut. 

1. Judul Penelitian 

2. Pendahuluan 

3. Kajian Teori (Pustaka) 

4. Metodologi Penelitian 

5. Jadwal Pelaksanaan 

6. Daftar Pustaka 

3) Pelaporan PTK 

Untuk dapat melaporkan hasil penelitian diperlukan adanya sistematika yang dapat 

dipakai sebagai pedoman untuk bahan informasi kepada pihak lain yang 

membutuhkan. Sistematika laporan hasil penelitian tergantung tujuan yang akan 

dicapai. Namun secara umum sistematika laporan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

bagian pembukaan, bagian isi, dan bagian penunjang. 

a. Bagian pembukaan 

Bagian pembukaan terdiri dari bagian-bagian berikut. 
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1. Halaman judul 

2. Halaman pengesahan 

3. Abstrak 

4. Kata pengantar 

5. Daftar isi 

6. Daftar lampiran 

7. Daftar tabel (jika ada) 

8. Daftar gambar (jika ada) 

b. Bagian isi 

Bagian isi terdiri dari lima bab penting yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Unsur-unsur yang ada dalam bagian bab ini adalah: 

1. Latar belakang 

2. Rumusan Masalah 

3. Tujuan Penelitian 

4. Manfaat penelitian 

BAB II KAJIAN TEORI 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Unsur-unsur dalam menguraikan langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Setting penelitian (tempat penelitian) 

2. Subjek/sasaran penelitian 

3. Rencana tindakan (desain penelitian) 

4. Data dan cara pengambilannya 

5. Analisis data dan refleksi 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Unsur yang ada dalam bab ini adalah sebagai berikut. 

1. Deskripsi setting penelitian 
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2. Hasil penelitian 

3. Pembahasan Hasil Penelitian  

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Unsur yang ada dalam bab ini adalah sebagai berikut. 

1. Simpulan 

2. Saran 

c. Bagian penunjang 

DAFTAR PUSTAKA 

Dalam menulis daftar pustaka dengan mematuhi aturan yang berlaku. Pada umumnya 

menggunaka system APA (American Psychological Assosiation), yaitu: 

1. Membalik semua nama pengarang dan menggunakan inisial apabila ada dua 

atau tiga pengarang, menggunakan tanda “&” sebagai pengganti kata “dan”. 

Memisahkan nama dengan koma. Lalu menyusun daftar sesuai urutan 

alphabet. 

2. Sebutkan semua nama pengarang, tidak menggunakan “dkk”. 

3. Tempat penerbitan setelah nama pengarang. 

4. Menggarisbawahi atau cetak tebal judul atau subjudul untuk buku, 

menggunakan huruf besar untuk awal setiap kata pada nama judul dan 

subjudul, kecuali kata sambung. 

LAMPIRAN 

Dalam lampiran memuat instrument penelitian, data penelitian, foto kegiatan, 

personalia peneliti/daftar riwayat hidup masing-masing peneliti, dan bukti lain 

pelaksanaan penelitian. 

5. PTK bagi kepala sekolah/pengawas 

Penulisan karya ilmiah yang berupa PTK, dapat diartikan sebagai penelitian tindakan 

sehingga dapat dilakukan oleh guru, kepala sekolah maupun pengawas.  
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Pada dasarnya kepala sekolah adalah seorang guru yang diberi tugas tambahan. 

Dengan demikian, seorang kepala sekolah dapat melakukan tugas mengajar sehingga 

dapat melakukan PTK, serta dapat melakukan tindakan kepada guru, staf, tata usaha, 

atau apa saja terkait tugasnya.  

Sedangkan pengawas dapat melakukan penelitian tindakan dengan tujuan 

meningkatkan kinerja kepala sekolah. Misalnya, penelitian tindakan tentang upaya 

pengawas dalam melaksanakan bimbingan kepada kepala sekolah untuk membenahi 

iklim sekolah, efektivitas perpustakaan sekolah. Selain itu, pengawas dapat juga 

melakukan pembinaan kepada guru tentang cara mengajar yang baik. Dengan 

demikian ruang lingkun pengawas lebih luas karena cakupannya seluruh sekolah 

dalam rangka peningkatan aspek yang terkait dengan peningkatan mutu. 

6. Kriteria Penilaian PTK 

Sebelum laporan PTK sebagai karya tulis ilmiah dikirim untuk diajukan sebagai 

persyaratan kegiatan pengembangan profesi maka perlu dievaluasi terlebih dahulu 

dengan cara: 

1. Dinilai kembali oleh si penulis 

2. Diskusikan dengan teman sejawat/guru lain yang sedang membuat karya tulis 

ilmiah sehingga dapat memperoleh saran dan masukan. 

3. Menilai sendiri apakah laporan PTK yang dibuat telah APIK (Asli, Perlu, Ilmiah, 

Konsisten)? Asli, Perlu artinya permasalahan yang dikaji mempunyai manfaat, 

tidak mengada-ada, Ilmiah berarti penelitian harus berbentuk, berisi, dan 

dilakukan sesuai dengan kebenaran ilmiah. Konsisten artinya jika penulisnya 

adalah seorang guru maka PTK yang dilakukan harus sesuai dengan bidang 

keilmuan yang dikuasai.    

Menurut Asikin (2009 : 56), PTK yang diajukan untuk memenuhi persyaratan 

kegiatan pengembangan profesi dapat ditolak antara lain karena hal berikut. 

(a) Bukti fisik masih kurang. 

(b) Sudah kadaluarsa, artinya tanggal pembuatan PTK dibuat sebelum penilaian. 
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(c) Kerangka penulisan tidak sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku. 

(d) Belum disahkan oleh kepala sekolah.  

 

C. Penutup 

Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

PTK yang berhasil dapat mendukung program peningkatan kualitas pembelajaran di 

sekolah. Dengan meningkatnya kualitas pembelajaran di sekolah diharapkan dapat 

mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini dapat terjadi karena guru 

adalah praktisi dan teoretisi yang sangat menentukan dalam proses pembelajaran.  

Selain itu, dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang PTK, 

guru diharapkan dapat melaksanakan PTK sehingga dapat meningkatkan 

kompetensinya serta dapat memenuhi syarat dalam mengajukan kenaikan 

pangkat/golongan yang berpengaruh juga terhadap kualitas pendidikan dan kehidupan 

guru yang bersangkutan. 
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