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CLASSROOM ACTION RESEARCH 

(PENELITIAN TINDAKAN KELAS) 

 

A. Latar belakang 

1. Pinelitian Tindakan Kelas (PTK): 

Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian perbaikan 

pembelajaran di kelas. Permasalahan pada penelitian betul-betul 

permasalahan yang muncul dikelas. Guru ingin memperbaiki 

permasalahan proses pembelajaran agar berhasil. Basis permasalahan 

adalah pada masalah yang terjadi pada proses pembelajaran yang 

muaranya diharapkan hasil pembelajaran menjadi meningkat. Berikut ini 

merupakan pengertian penelitian tindakan: 

a. ragam penelitian pembelajaran yang berkontek kelas yang dilaksanaan 

oleh guru untuk memecahkan masalah maslah pembelajaran yang 

dihadapi oleh guru, dan memcoba hal baru dalam pembelajaran 

sebagai upaya  memperbaiki mutu atau kualitas dan hasil 

pembelajaran, 

b. Bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan, yang 

dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-

tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam 

pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukannya itu, serta 

memperbaiki kondisi dimana praktek-praktek pembelajaran tersebut 

dilakukan, 

c. Penelitian tindakan dilakukan dengan mengumpulkan data secara 

sistematik tentang praktik keseharian dan menganalisisnya untuk dapat 

membuat keputusan-keputusan tentang praktik yang seharusnya 

dilakukan dimasa mendatang, 

d. Kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan 

kualitas tindakan didalamnya. Seluruh proses diagnosa, perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan, dan pengaruh telah mencipakan hubungan 

yang diperlukan antara evaluasi diri dan perkembangan profesional.            



Pada penelitian tindakan diharapkan untuk perbaian peserta didik dan 

perubahan situasi tempat penelitian guna mencapai perbaiakan paktik 

yang berkelanjutan. 

2. Permasalahan dalam PTK 

Menurut Pardjono (2006:1) Masalah yang dihadapi dalam 

pembelajaran antara lain: rendahnya interaksi, kurang berani 

mengemukakan pendapat,  rendahnya motivasi, semangat, sikap terhadap 

pelajara, kesulitan melihat Peragaan guru, prestasi terhadap pelajaran 

rendah. 

3. Peranan guru dalam PTK 

Guru mencoba dengan sadar mengembangkan kemampuanya untuk 

mendeteksi dan memecahkan masalah atau memperbaiki keadaan 

pembelajaran melalui tindakan bermakna dan kemudian secara cermat 

mengamati pelaksanaannya untuk mengukur tingkat keberhasilan. 

 

B. Model Penelitian Tindakan  

1.  Model Krut lewin   

 

                                             

 

                                                     

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: action research model Krut lewin 
Sumber: Action research for education 
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Krut lewin  merupakan tokoh yang mencetuskan Action research 

(Penelitian Tindakan). Langkah pertama adalah perencanaan kemudian 

melakukan    tindakan, mengobservasi dan membuat refleksi dari proses    

pelaksanaan untuk melakukan penelitian berikutnya. Penelitian akan 

diteruskan apabila hasil dari refleksi belum baik. Siklus penelitian berupa 

lingkaran dan akan berhemti apabiala hasil sudah sesuai yang diinginkan.  

 

2. Model Kemmis dan Mc Taggart 

 

 

 

                                      

                                                                               

                               

                                

 

                                      

                                                                                                                                                         

                         

                             

 

 

        
 

 

 

Gambar2: Action research model Kemmis dan Mc Taggart.  

Sumber: Action research for education 

 

Model ini  memiliki lebih dari satu siklus dan menggabungkan  

antara acting dan observing. Siklul kedua merupakan perbaikan dari siklus 

pertama. Apabila siklus kedua dari hasil refleksi masis perlu perbaikan 

maka diadakan siklus ketiga begitu seterusnya. Model ini yang banyak 

digunakan untuk penelitian action research 

Acting & observing 
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Acting & observing 
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C. Karateristik Penelitian Tindakan 

Penelitian Tindakan agar tidak menyinpang dari esensinya perlu dijaga 

mengenai karakteristik action research. Karakteristik ini akan membedakan 

action research dengan penelitian lainya (Positivistik, Naturalistik).  Menurut 

Gunawan (2007:4)  karakteristik action research adalah: 

1. kegiatan dan atau tindakan perbaikan yang perencanaan, pelaksanaan, 

dan   evaluasi digarap secara sistematit sehingga validitas dan 

reliabilitasnya mencapai tingkat riset ( penelitian ilmiah), 

2. penelitian ilmiah yang memcari kebenaran tidakan  nyata upaya 

perbaikan suatu keadaan dengan menunjukan secara langsung hubungan 

sebab akibat antara tindakan dan hasil yang hendak dicapai, 

3. perjuangan (upaya) perbaikan sesuatu secara sistematik, empirik, 

sistemik realistik, 

4. Mengubah pola pikir dan pola kerja suatu komonitas untuk mencapai 

peningkatan kinerja komunitas itu sendiri, 

5. Jenis penelitian yang sengaja diciptakan oleh para ahli berdasarka 

kesadaran bahwa hampir semua penelitian mereka selama ini tidak 

mempunyai pengaruh langsung pada pembangunan, khususnya 

pembangunan masyarakat. Pendekatan posistivitik berbasis 

pengembangan ilmu bukan pengembnag masyarakat. Pendekatan 

naturalistik bersifat mencari pengetahuan baru secar terpisah dan tidak 

mengaitkannya dengan upaya pengembangan masyarakat. 

 
D. Tujuan PTK 

    PTK bertujuan merubah keadan awal yang ada dikelas untuk menjadi 

keadan yang lebih baik sehingga diperoleh hasil yang meningkat. Menurut 

Tim Pelatih Proyek PGSM (1999:15) tujuan  PTK adalah PTK dilaksanakan 

demi peningkatan dan atau perbaikan  praktik pembelajaran secara 

berkesinambungan yang pada dasarnya melekat  pada penunaian misi 

profesional  kependidikan  yang diemban guru. 

 



E. Manfaat PTK 

Menurut Tim Pelatih Proyek PGSM (1999:17) manfat PTK adalah 

inovasi pendidikan karena para guru semakin diberdayakan (empowered) 

untuk mengambil berbagai prakarsa profesional dalam proses pembelajaran 

secara semakin mandiri. 

 

F. Prosedur kolaboratif Pelaksanaan PTK 

Menurut Tim Pelatih Proyek PGSM (1999:22-23) Pada penyelenggaraan 

PTK kolaborasi antara guru dan dosen tampil atau muncul pada tahapan: 

1. Identifikasi dan Perumusan masalah PTK: permasalahan muncul dari guru 

dan  dosen tidak boleh mengarahkan  namun sebagai pemantul gagasan 

untuk membantu guru mengartikulasikan gagasan.  

2. Implementasi tindakan intervensi 

    Aktor utama dalam implementasi tindakan dikelas adalah guru. Para 

dosen atau kolaborator menjadi aktor dibelakang layar (dalam arti  selalu 

hadir dalam interaksi  pembelajaran, dalam waktu bersamaan ikut 

mengumpulkan data  sebagai wahana cross checking, bersama-sama 

melakukan refleksi sebelum,saat  dan sesudah episode pembelajaran . 

Kolaborator boleh melibatkan diri lebih dalam dan aktif melalui format 

team teaching. 

G. Hal yang Perlu diperhatikan dalam PTK 

1. PTK berbeda dengan Penelitian Eksperimen. PTK dilakukan pada setting 

natural. Eksperimen setingnya dibuat, ada   pengendalian vareabel dan 

treament (perlakuan) 

2. Monitoring adalah pekerjaan yang penting dalam PTK         Perubahan 

setiap saat setelah tindakan harus dicatat (lembar observasi, wawancara 

dan catatan pribadi siswa)  

3. Target penelitian tindakan perubahan yang diharapkan dari   

tindakan misal minat, sikap, keberanian bicara, ketekunan,         partisipasi, 

kerajinan. Ini semua muaranya memang peningkatan hasil prestasi siswa. 

 



H. Tahapan penyusunan PTK 

Menurut Tim Pelatih Proyek PGSM (1999:28-46) tahapan dalam 

penyusunan PTK sebagai berikut: 

1. penetapan Masalah, 

a. Merasakan adanya masalah 

   b. Identifikasi masalah 

   c. Analisis masalah ( untuk memilih masalah yang mendesak). 

1)  Pilih masalah yang dirasa paling penting 

2) Jangan memilih masalah yang berada diluar kemampuan dan atau 

kekuasaan guru untuk mengatasi 

3)  Pilih dan tetapkan permasalahan yang skalanya kecil dan    terbatas 

4) Usahakan bekerja secara kolaborotif dalam pengembangan   fokus 

penelitian 

5)  Kaitkan PTK yang akan dilakukan dengan prioritas-prioritsa yang 

ditetapkan dalam rancangan pengembangan sekolah. 

d. Perumusan masalah 

guru perlu merumuskan masalah yang lebih jelas, spesifik dan 

operasional    

2. perencanaan tindakan, 

a. Formulasi solusi dalam bentuk Hipotesis 

hipotesis tindakan menyatakan kepercayaan terhadap tindakan kita 

akan merupakan suatu solusi yang dpat memecahkan  permasalahan 

yang diteliti.  

b. Analisis kelaikan hipotesis tindakan. 

c. Persiapan tindakan 

3. pelaksanaan Tindakan dan observasi-interpertasi, 

a. pelaksanaan tindakan 

jika tindakan persiapan telah selesai maka sekenario tindakan 

dilaksanakan yang dibarengi dengan observasi-interpertasi serta di  

ikuti kegiatan refeksi. 



b. observasi dan interpretasi 

observasi adalah usaha merekam segala peristiwa dan kegiatan yang 

terjadi selama tindakan. Fakta hasil obserfasi  diinterpertasikan 

 c. discusi balikan (review discussion) 

4. analisis dan refleksi, dan 

a. analisis data Tahapannya: reduksi data, Paparan data,                                

penyimpulan 

b. Refleksi: upaya untuk mengkaji apa yang telah dan/atau tidak terjadi, 

apa yang telah dihasilkan atau yang belum berhasil dituntaskan dengan 

dengan tindakan perbaikan yang telah   dilakukan 

5. perencanaan tindak lanjut. 

jika hasil analisis dan refeksi masalah yang memicu adanya PTK belum 

terselesaikanatau memuaskan dilakukan tindakan perbaikan lanjut.  

 

I.  Format Proposal 

Menurut DEPDIKNAS (2006:7) menyatakan format untuk penelitian 

tindakan kelas sebagiai berikut. 

A. Judul Penelitian 

B. Mata pelajaran dan Bidang Kajian 

C. Pendahuluan 

D. Rumusan Masalah dan Pemecahan 

E. Tujuan Penelitian 

F. Manfaat Hasil Penelitian, 

G. Kajian Pustaka 

H. Prosedur Penelitian 

I. Jadwal Penelitian 

J. Biaya Penelitiam 

K. Personalia Peneliti 

L. Daftar Pustaka 

M. Lampiran- Lampiran 

 1. Instrumen Penelitian 

 2. CV Peneliti 

 3. Surat keterangan Penelitian 



J. Daftar Pustaka 
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