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PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

I. PRINSIP DASAR PTK 

A. Pendahuluan 

Penelitian tindakan pada awalnya dikembangkan dalam upaya pemberdayaan 

tenaga kerja di perusahaan agar meningkat kemampuan dan kinerjanya. Perkembangan 

selanjutnya, model pemberdayaan ini digunakana untuk pemberdayaan masyarakat, atau 

kelompok sosial tertentu, dan bahkan dalam bidang pendidikan agar kemampuan dan 

kapasitas masyarakat meningkat. Penelitian tindakan yang diterapkan dalam bidang 

pendidikan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang dilakukan di kelas 

oleh guru disebut dengan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Guru/Dosen perlu mencari 

cara, strategi, atau metode pembelajaran yang baru yang inovatif untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. 

Guru/Dosen merupakan agen perubahan yang perlu diberi peluang untuk 

meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya. Melalui penelitian tindakan kelas 

guru melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah dengan mengikuti alur pikir yang memenuhi 

standar akademik yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang akan membawa 

guru ke arah pengembangan profesionalitasnya. Melalui penelitian tindakan kelas,  guru 

akan terbiasa berfikir reflektif, yang akan membawa kesadaran guru untuk selalu melihat 

kelemahan sendiri dan terbiasa mengatasi kelemahan tersebut dalam tindakan berikutnya. 

 

B.  Dasar Filosofi Penelitian Tindakan  

Metodologi penelitian pendidikan dan sosial telah berkembang dengan pesat. Pada 

awalnya metodologi penelitian menganut filosofi positivisme yang percaya akan 

kebenaran inderawi, yaitu keyakinan bahwa semua yang bisa ditangkap dengan indera 

merupakan bukti kebenaran. Namun tidak semua orang setuju dengan keyakinan ini. 

Mereka yang tidak setuju lalu mengajukan konsep bahwa fenomena yang tertangkap 

indera belum tentu menunjukkan kebenaran, karena menurut mereka kebenaran 

merupakan kecocokan antara fenomena yang terindera dengan fenomena dalam pikiran, 

budaya, nilai, perasaan, dan sosialnya. Aliran pemikiran ini disebut aliran postpositivism 

(pospositivisme interpretif). Artinya untuk mencari kebenaran tidak cukup orang hanya 

melihat kulitnya, tetapi harus lebih bisa mengungkapkan kecocoknnya dengan niat, nilai 
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perasaan, emosi dan sebagainya. Berikutnya, ada ketidakpuasan antara orang yang anti 

kemapanan terhadap aliran positivisme yang mempertahankan kemapanan. Mereka 

percaya kebearan sosial bersifat sementara dan dinamis karena dunia terus berubah 

sehingga kebenaran hanya yang sejalan dengan perubahan. 

Penelitian Tindakan pada dasarnya memiliki akar pada teori kritis (critical theory). 

Mezirrows (1981) melihat bahwa ilmu tradisional (empirical-analytic dan interpretive) 

sebagai pencerminan struktur sosial yang ada menunjukkan ketidakadilan, lalu iya 

mengusulkan pendekatan penelitian dengan berdasarkan teori kritis dan melakukan  

critical self reflection. Teori kritis memiliki asumsi “mutiple reality” atau realitas jamak 

yang merupakan filosofi dasar dari para penganut “post positivist”. 

Car dan Kemmis (1986:130) menyatakan bahwa teori kritis adalah “tgeory that has 

central task of emancipating people from tje positivist’s domination of tgought through 

their own understandings and actions”. Definisi ini menjelaskan bahwa teori kritis 

memiliki misi pemberdayaan. Oleh karena itu penelitian tindakan yang mendasarkan 

pada teori ini juga memiliki misi pemberdayaan dengan melalui emansipasi, melakukan 

perubahan (changes) dan peningkatan (improvements). 

 

C. Penelitian Tindakan dan Penelitian Eksperimen Semu (Quasi Experment) 

Seringkali para peneliti tindakan terjebak pada alur pikir penelitian eksperimen 

semu, karena perbedaannya hanya tipis. Kerancuan pemahaman terhadap kedua 

penelitian ini karena mereka tidak memahami dasar filosofi keduanya. 

Kedua jenis penelitian ini sama-sama tidak menuntut adanya randominasi dalam 

penentuan sampel. Penelitian tindakan dilakukan pada seting alami dan holistik dalam 

arti tidak melakukan perubahan yang mengada-ada. Situasi dan keadaannya seperti 

keadaan sehari-harinya kecuali adanya tindakan, tidak ada pengendalian variabel-variabel 

yang mungkin berpengaruh (extraneous) sedangkan penelitian eksperimen selain 

memberikan perlakuan, peneliti juga harus mengendalikan faktor lain yang mungkin 

mengotori hasil penelitian. 

 

D. Pengertian PTK 

Menurut Kemmis dan Mc Taggart (1988:5) : action research is a form of colletive 

self-reflective enquiry undertaken by partisipants in social situations in order to improve 
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the rationality and justice of their own social or educational practices, as well as their 

understanding of these practices and the situations in which these practices are carried 

out. Jadi Penelitian Tindakan merupakan proses berpikir reflektif secara kolektif yang 

dilaksanakan oleh partisipan di dalam situasi sosial tertentu. Tujuannya adalah agar dapat 

meningkatkan rasionalitas dan keadilan dari praktik-praktik sosial dan pendidikan mereka 

dan dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap praktik dan situasinya. Kelompok 

partisipan itu bisa terdiri dari masyarakat umum, guru, orangtua murid, atau siswa. 

Selanjutnya mereka mengatakan bahwa “the approach is only action research when it is 

collaborative, through it is important to realize that the action research of the group is 

achieved through the critically examined action of individual group members” (ibid). 

Jadi dalam penelitian tindakan kelas harus ada kolaborator, yaitu anggota kelompok 

peneliti atau orang lain secara kritis dalam menguji selama peneliti melakukan tindakan 

dan pada tahap analisis dan refleksi. 

Penelitian tindakan merupakan bentuk penelitian untuk mendapatkan informasi dan 

pengetahuan tentang perubahan (changes) dan peningkatan (improvement) yang 

disebabkan oleh suatu tindakan yang mampu memberdayakan. Berdasarkan definisi itu 

maka dalam penelitian tindakan ada tiga elemen kunci yaitu : penelitian, tindakan, dan 

partisipasi. 

Penelitian tindakan juga harus mengikuti etika penelitian ilmiah dan langkah-

langkah seperti adanya desain, pengamatan atau pengumpulan datam dan analisis data 

dengan kredibilitas dan keterandalan tertentu. Penelitian tindakan kelas merupakan salah 

satu cara yang cukup signifikan untuk menemukan pengetahuan baru tentang proses 

belajar mengajar berbasisi pengalaman praktik karena target akhir penelitian tindakan 

tidak membuktikan suatu hipotesis. 

Partisipasi dari orang yang diberdayakan adalah mutlak harus ada, karena mereka 

sendirilah yang ada pada dasarnya mampu menolong dirinya sendiri. Dalam Penelitian 

Tindakan Kelas, peneliti dan partisipan bersama-sama mendiskusikan dan mendesain 

penelitian, sehingga dapat menumbuhkan penegetahuan mereka yang nantinya diperlukan 

untuk merubah keadaan, dan menempatkan hasilnya untuk dipakai dasar meningkatkan 

kinerjanya. Penelitian tindakan merupakan proses partisipatori, karena setiap anggota 

bertanggung jawab pada kesuksesan pelaksanaan penelitian. Penelitian Tindakan, 

bertujuan untuk merubah situasi awal dari suatu group, organisasi, atau masyarakat yang 
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memiliki berbagai permaslahan, ke arah keadaan yang lebih baik misalnya lebih 

swakelola, swadaya, atau keadaan yang lebih bebas, kelas lebih aktif, lebih partipatif, dan 

sebagainya. 

 

E. Asumsi dalam PTK 

Penelitian tindakan kelas mendasarkan pada beberapa asumsi. 

1. Guru/Dosen adalah orang yang paling mengetahui benar seluk-beluk pekerjaan, 

permasalahan yang mereka hadapi terkait dengan pekerjaaan sehari-hari, dan guru 

adalah orang yang paling bertanggungjawab pada pencapaian efektifitas proses 

belajar mengajar yang ia lakukan. 

2. Guru/dosen memiliki kewajiban terus belajar meningkatkan kualitas dalam 

membantu siswa belajar dan akan semakin profesional bila dilibatkan untuk menguji 

dan menilai pekerjaan mereka sendiri. 

3. Guru/dosen akan saling belajar bersama dan terbantu dalam mengembangkan 

profersionalitasnya bila bekerja secara kolaboratif dengan teman sejawat dan 

seprofesi. 

4. Guru/dosen merupakan agen perubahan, yaitu orang yang memiliki tanggungjawab, 

kemampuan dan kesempatan untuk melakukan perubahan, peningkatan, dan 

pengembangan ilmu dalam pembelajaran. 

 

F. Prinsip-Prinsip Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian tindakan kelas memiliki beberapa prinsip penting yang perlu diikuti oleh 

para peneliti, diantaranya dapat diuraikan seperti berikut. Penelitian Tindakan Kelas 

merupakan metode penelitian yang, 

a. Memecahkan permasalahan signifikanyang dihadapi para guru. Permasalahan 

guru terkait dengan tugasnya banyak sekali, tetapi yang signifikan adalah yang 

sering mereka rasakan dan temui oleh guru antar sekolah. 

b. Memberikan perlakuan atau tindakan kepada para siswa atau responden yang 

diteliti. Tindakan yang nyata di sekolah misalnya, pemberian modul dalam 

pembelajaran, mentode mengajar yang terencana, pemberian buku acuan belajar 

dan sebagianya. 
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c. Dilakukan oleh para guru secara kolaboratif atau bersama-sama. Salah astu 

anggota tim sebaiknya guru yang terlibat langsung atau guru pengampu 

disekolah tersebut, sedangkan anggota tim lainnya bisa dosen atau sesama guru 

dalam satu sekolah dan sebagainya. 

d. Menekankan kepada konstribusi kepada peningkatan profesionalitas guru. 

Pengalaman praktis akan membuat guru dapat memahami dan menguasai 

situasi dan kondisi sekolah maupun para siswa yang menjadi subyek penelitian. 

e. Merupakan penelitian yang menenkankan cara berpikir kolektif dan reflektif 

yang dilakukan bersama partisipan. 

f. Dilaksanakan secara sistematis dan memperjatikan azas-azas metodologi 

penelitian secara benar, misalnya dalam metode pengumpulan data, instrumen, 

analisis data, prosedur baku penelitian. 

g. Menjadi media interaksi yang bermanfaat antara guru dan siswa. Proses 

pembelajaran menjadi lebih bermakna karena tindakan yang diberikan kepada 

siswa harus diikuti pengumpulan data oleh anggota tim peneliti lainnya. 

h. Menjadi wahana bagi guru untuk lebih memahami pribadi siswa. Siswa tidak 

dipandang secara parsial, tetapi secara holistik sehingga guru dapat mengetahui 

kelemahan maupun kelebihan siswa secara cermat. 

 

G. Hipotesis Tindakan Versus Pertanyaan Penelitian 

Banyak ditemui dalam laporan maupun proposal PTK peneliti menggunakan 

“hipotesis tindakan”. Alasannya hipotesis tindakan dapat memberikan panduan dalam 

melaksanakan penelitian. Sebagian orang membolehkan digunakannya hipotesis tindakan 

untuk alasan di atas, tetapi harus dipahami bahwa hipotesis tindakan tidak sama dengan 

hipotesis dalam penelitian positivistik. Kalau dalam penelitian positivistik, hipotesis 

“kharam” dirubah selama dilakukan penelitian, tetapi hipotesis tindakan dalam PTK 

boleh dirubah disesuaikan dengan situasi di lapangan setelah penelitian dilakukan. Tetapi 

dalam praktiknya semua peneliti PTK  selalu menguji hipotesis tindakan dan hampir 

tidak ada yang menjelaskan perubahan rumusan hipotesis tindakannya dalam laporannya. 

Hal ini yang menyebabkan terjadinya diskripansi dan inkonsistensi antara dasar filosofi 

dengan implementasinya dalam praktik PTK. 



 

Materi seminar Penelitian Tindakan Kelas (PTK) guru SD sekecamatan Pengasih Kulonprogo     6 
 

Bagi peneliti lanjut, yang sudah memahami dasar dan filosofi yang mendasari 

penelitian positivistik maupun penelitian tindakan, hal ini tidak akan ada masalah, tetapi 

bagi peneliti pemula digunakannya hipotesis tindakan bisa mengacaukan alur 

berpikirnya. Karena kalau dirunut ke dasar epistemologi  realisme sedangkan PTK 

termasuk paradigma post-positivistik yang lebih berdasar pada epistemologi  idealisme. 

Oleh karena itu bila hipotesis tindakan dalam PTK ditiadakan maka sebagai gantinya 

digunakan “pertanyaan penelitian”. Pertanyaan penelitian merupakan rumusan lebih rinci 

dari rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bagian G di atas. Pertanyaan penelitian 

inilah yang akan membantu peneliti mengarahkan penelitiannya dari pengumpulan data 

sampai analisis data. 

 

II. HAKEKAT PERMASALAHAN PTK 

A. Pendahuluan 

Permasalahan dalam penelitian merupakan kondisi yang riil yang sering dihadapi 

oleh peneliti untuk dipecahkan melalui penelitian termasuk dalam hal ini untuk penelitian 

tindakan kelas. Permasalahan timbul karena kondisi yang diharapkan atau yang ideal 

berbeda dengan kondisi yang ada saat ini. Kondisi dan situasi ideal merupakan kondisi 

dan situasi yang memenuhi kriteria dan karakteristik menurut konsep atau teori. Namun 

tidak semua kondisi riil yang ada dimasyarakat mampu memenuhi ini sehingga muncul 

permasalahan sebagai tempat berpijak dilakukannya penelitian. 

 

B. Hakekat Permasalahan dalam PTK 

Permasalahan dalam PTK sebenarnya merupakan permasalahan yang biasa 

dihadapi oleh guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Seperti dalam jenis penelitian 

lainnya, permasalahan ini kadang-kadang tidak disadari oleh para guru, meskipun banyak 

juga guru yang telah menyadari adanya permasalahan dalam pembelajaran di kelasnya. 

Bila guru telah menyadari permasalahan kelasnya maka mereka bisa langsung 

berbicara dengan teman sejawatnya yang memiliki permasalahan yang sama untuk 

melakukan penelitian tindakan kelas. Kenyataannya, banyak guru yang tidak menyadari 

adanya permaslahan pembelajaran di dalam kelasnya. Oleh karena itu perlu ada orang 

lain yang berperan (outsider) yang sedang melakukan tugas “ pemberdayaan” 

(empowering) untuk membuat mereka menyadari bahwa mereka harus melakukan 
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perubahan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Kadang-kadang guru menganggap 

suatu permasalahan sebagai bukan permasalahan karena sudah terbiasa dengan 

permaslahan itu. 

Outsider dalam Penelitian Tindakan memiliki peran memberdayakan yang harus 

menyadarkan mereka yang tidak memahami permasalahan mereka sendiri. Outsider 

adalah orang yang memiliki keahlian dalam metodologi penelitian maupun bidang studi 

dan memiliki komitmen dan kepekaan dalam melihat permasalahan yang dfihadapi calon 

guru. Dalam praktiknya outsider adalah Dosen Perguruan Tinggi, Ahli Bidang studi, Ahli 

metodologi penelitian, mahasiswa yang sedang meneliti untuk menyusun Skripsi, Tesis, 

atau Disertasi. Oleh karena itu outsider sekaligus bisa sebagai kolaborator dalam 

penelitian PTK yang berfungsi sebagai  critical friends (teman tapi kritis) yang mampu 

memberikan masukan kepada peneliti untuk mencapai tujuan tindakan kelas. 

 

C. Identifikasi Permasalahan PTK 

Ukuran keberhasilan program pendidikan di Indonesia sekarang ini lebih melihat 

keberhasilan pendidikan dari sisi prestasi siswa dalam mata pelajaran. Yang demikian ini 

tidak salah, tetapi target-target yang akan dicapai melalui PTK sebaiknya tidak langsung 

peningkatan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran  tetapi variabel lain yang 

memiliki korelasi positif dengan prestasi belajar. Karena suatu tindakan tidak akan secara 

langsung berdampak pada prestasi belajar. Oleh karena itu dampak tindakan sebaiknya 

difokuskan pada variabel-variabel yang langsung mendapatkan dampak tindakan. Karena 

kalau ditargetkan dampaknya langsung pada prestasi akan berakibat pada ketidakakuratan 

peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan PTK. 

Prestasi belajar biasanya merupakan variabel dependen atau dampak dari variabel 

lain yang disebut dengan variabel independen seperti : motivasi, sikap, partipasi belajar, 

interaksi kelas, pemahaman, perhatian, kemampuan mengemukakan pendapat, 

kemampuan berpikir, kemampuan analitis, kemampuan memecahkan masalah, 

kemampuan bersosiall, kesadaran terhadap multikulturalisme dan lain-lain. Variabel-

variabel ini semuanya akan bermuara pada prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran 

tertentu. Dengan kata lain sasaran dalam penelitian tindakan kelas sebaiknya diarahkan 

aspek-aspek di atas. 
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Permasalahan PTK dirumuskan dari hasil pemikiran kolektif dari semua anggota 

tim. Ada masalah pragmatis terkait dengan penyusunan proposal dari hasil pemikiran 

kolektif bila dikaitkan dengan respon terhadap tawaran dari sponsor yang biasanya 

waktunya terbatas dan mendadak. Calon peneliti harus mampu mengantisipasi hal ini 

dengan melakukan identifikasi permasalahan jauh sebelum ada tawaran dari sponsor. 

Karena waktu penawaran relatif sama dari tahun ke tahun, maka kapan peneliti harus 

mengajukan proposal biasanya sudah bisa diprediksi lebih awal. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam PTK hampir sama dengan penelitian lain. Biasanya 

rumusan masalah dituliskan dalam bentuk kalimat tanya. Hal ini untuk memudahkan 

dalam membaca permasalahan dan merumuskan cara memecahkan permasalahan melalui 

penelitian tindakan. 

Seperti dijelaskan di depan bahwa PTK lebih mementingkan proses daropada hasil. 

Hal ini berimplikasi pada bentuk rumusan permasalahan. Untuk lebih mudahnya rumusan 

masalah dalam PTK harus dimulai dengan kata tanya “Bagaimanakah.....”. Misalnya :  

Bagaimanakah metode diskusi dapat meningkatkan partisipasi kelas? Bagaimana metode 

permainan dapat memulihkan motivasi belajar sisiwa pasca gempa? Bagaimana metode 

permainan mampu membuat siswa betah belajar di bawah tenda sampai dengan jam 

12.00 siang? Pertanyaan yang dimulai dengan “bagaimana” dalam rumusan masalah akan 

memberikan clue kepada peneliti untuk lebih memfokuskan pada deskripsi proses bukan 

hasil. Meskipun hasil (partisipasi kelas, motivasi belajar) harus diketahui, tetapi deskripsi 

proses lebih ditekankan. Lain halnya bila rumusan permasalahannya dengan 

menggunakan “apakah....?”, maka peneliti akan cenderung mencaru jawaban “ya” atau 

“tidak” dengan mencari bukti-bukti dari data dan biasanya tidak mendeskripsikan proses 

tetapi hasil. Meskipun begitu hasil tetap penting untuk menjadi kriteria keberhasilan suatu 

tindakan, dengan tanpa mengabaikan proses. 
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III. MONOTORING PTK 

A. Pendahuluan 

Seperti dijelaskan pada bagian lain bahwa penelitian tindakan termasuk penelitian 

tindakan kelas mempunyai tujuan untuk melakukan perubahan (changes) dan 

peningkatan (improvements). Monitoring atau pemantauan adalah cara untuk mengetahui 

perubahan (changes and improvement) karena dampak dari tindakan yang dilakukan oleh 

peneliti. Perubahan dan peningkatan karena dampak tindakan terhadap sasaran yang 

dirancang sebelumnya terjadi etiap saat dan tidak bisa diprediksi secara tepat kapan 

perubahan muncul dan pada saat apa, dan sebagainya. Oleh karena itu istilah monitoring 

atau pemantauan mempunyai makna pada perlunya peneliti melakukan pengamatan 

secara terus menerus selama tindakan dilakukan oleh peneliti agar dapat diketahui pada 

konteks dan waktu perubahan apa suatu perubahan muncul. 

Monitiring juga dilakukan dengan maksud mengetahui apakah perubahan atau 

peningkatan itu terjadi sesuai rancangan penelitian atau tidak. Bila hasil monitoring 

menunjukkan perubahan yang diharapkan belum terjadi dan terkam, misalnya ada 

beberapa prosedur tindakan yang tidak tepat dan sebagainya maka harus dilakukan 

refleksi untuk kemudian dilakukan perancangan ulang dengan memperbaiki rancangan 

awal agar tujuan tercapai. Oleh karena itu istilah monitoring merupakan kosa kata dalam 

PTK yang harus selalu dfigunakan sebagai pengganti istilah pengumpulan data meskipun 

kedua istilah sama pengertiannya, tetapi istilah monitoring lebih memiliki makna dalam 

konteks PTK karena yang diukur adalah proses. 

 

B. Sasaran Monitoring  

Seperti dijelaskan di depan bahwa monitoring dilakukan untuk melihat dampak atau 

efek tindakan yang diberikan dalan penelitian tindakan kelas dan atau untuk merekam 

kondisi/kejadian dalam kelas yang sedang melakukan perbaikan melalui penelitian 

tindakan kelas. Dampak atau efek suatu tindakan pada sasaran lebih pada aspek proses 

atau kondisi siswa dalam belajar, dan bukan prestasi belajar. Hal ini seperti dijelaskan di 

depan bahwa prestasi belajar ditentukan banyak hal seperti: motivasi belajar, semangat, 

dan kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan untuk belajar suatu bidang tertentu. 

Objek pemantauan tidak hanya proses pembelajaran di kelas tetapi juga termasuk kondisi 

lingkungan sekolah. Dalam hal ini tugas pemonitor adalah mengamati dampak tindakan 
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pada perubahan tingkah laku siswa. Pembelajaran yang dilakukan guru, dan situasi saat 

berlangsungnya pembelajaran. 

PTK dimaksudkan untuk melakukan perubahan dan peningkatan sehingga kondisi 

awal harus diketahui dan dideskripsikan terlebih dahulu sebelum tindakan dilakukan. 

Untuk hal tettentu bisa dilakukan dengan pretes misalnya untuk sikap, minat, motivasi 

dll. Perlu dicatat istilah pretes-post test pada umumnya dipergunakan untuk penelitian 

eksperiment. Harus dicatat bahwa penggunaan kedua istilah ini jangan sampai 

mengabaikan proses selama tindakan dilakukan. 

Hampir tidak mungkin mengikuti setiap perubahan pada setiap siswa pada waktu 

pengamatan yang sama. Untuk menyederhanakan, siswa dipetakan berdasarkan hasil 

pengamatan kondisi awal dari kelas tersebut. Misalnya kelas menjadi beberapa 

kelompok: rendah, sedang, tinggi, lalu di pantau dampak tindakan pada ketiga kelompok 

tersebut. 

 

C. Pelaku Monitoring 

PTK harus dilakukan secara kolaboratif. Artinya peneliti tidak bisa melakukan 

penelitian tindakan hanya sendirian, karena keilmiahan penelitian tidak bisa dijamin. 

Meskipun guru bisa melakukan penelitian  mandiri bukan berarti melakukan penelitian 

sendiri, tetapi perlu bantuan sejawat  (critical friends) atau  outsiders untuk mengamati 

proses pembelajaran dan perubahan yang terjadi akibat tindakan. Dalam peneliti bukan 

guru di kelasnya pemeliti bisa berfungsi sebagai pemantau sedangkan yang melakukan 

tindakan atau pembelajaran adalah guru. Misalnya mahasiswa yang akan melakukan 

PTK untuk Skripsi atau Tesisnya. 

 

D. Teknik Monitoring 

 Teknik monitoring dikembangkan berdasarkan variabel atau aspek apa yang akan 

diamati. Ada beberapa teknik monitoring yang bisa digunakan misalnya teknik 

observasi, wawancara, atau angket. 

Observasi merupakan teknik yang sering digunakan untuk mengamati dampak 

perubahan tingkah laku siswa setelah tindakan dilakukan. Teknik ini harus dilengkapi 

dengan lembar observasi (observation sheet) agar keakuratan observas dapat terjaga. 

Lembar observasi dalam PTK diusahakan tidak terlalu rumit dan jumlah butir perlu 
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dibatasi sampai kurang lebih 10-15 butir saja agar mudah dilakukan oleh peneliti. 

Pilihlah indikator-indikator yang benar-benar urgen diamati. 

Wawancara digunakan bila peneliti ingin mengungkap lebih dalam tentang proses 

berpikir siswa, latar belakang, alasan, argumen dari pilihan siswa, konstruksi 

pengetahuan dan sikap yang telah terbangun dll. Wawancara dilengkapi dengan panduan 

wawancara (interview guide) agar tidak terlewatkan informasi yang akan ditanyakan. 

Angket merupakan teknik memperoleh data dengan memberikan daftar 

pertanyaan tertulis yang harus direspon oleh respoden. Ada dua macam angket yaitu 

angket terbuka dan tertutup. Angket tebuka bila peneliti memberi kesempatan kepada 

responden untuk memberikan respon secara bebasm sedangkan angket tertutup bila 

peneliti telah membuat pilihan dan responden tinggal memilih  diantara pilihan tersebut. 

Ada beberapa macam angket dilihat dari skala yang digunakan (Pardjono dkk, 

2007), tetapi pada kesempatan ini hanya diberikan dua contoh angket. 

a. Skala Likert. 

Skala Likert memiliki 5 skala pilihan yang rentangan pilihaannya dari yang sangat 

positif sampai sangat negatif, atau paling rendah ke yang paling tinggi, atau dari 

sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. 

Misalnya peneliti ingin mengukur tanggapan siswa terhadap peran orang tua 

dalam belajar siswa. 

Setujukah anda terhadap pernyataan di bawah ini? 

 Jadwal belajar anda dibicarakan dengan Orang tua: ST   T   R   S   SS 

 Anda selalu minta bantuan orang tua dalam belajar: ST   T   R   S   SS 

b. Skala Perbedaan Semantik 

Materi poko Bioteknologi  

Menarik   ..... ..... ..... ..... membosankan 

Mudah   ..... ..... ..... ..... susah 

Bermanfaat  ..... ..... ..... ..... merugikan 

 

 

 



 

Materi seminar Penelitian Tindakan Kelas (PTK) guru SD sekecamatan Pengasih Kulonprogo     12 
 

IV. DESAIN PTK 

A. Pendahuluan  

Penelitian tindakan merupakan penelitian yang bervisi pemberdayaan. Peneliti 

membuat rancangan tindakan berdasarkan permasalahan yang selama ini dialami dan 

dirasakan oleh suatu kelompok komunitas. 

Disain penelitian adalah rancangan, struktur, and strategi untuk melakukan 

investigasi dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau pengujian hipotesisi atau 

pengendalian varian. Rancangan adalah keseluruhan skema penelitian, yang meliputi 

garis besar apa yang akan dilakukan oleh peneliti, dari menuliskan hipotesis dan 

implikasi operasionalnya pada analisis data. Sedangkan struktur merupakan rancangan 

yang lebih spesifik, yaitu skema susunan paradigma dari susunan variabel. Sedangkan 

strategi meliputi metode yang akan digunakan untuk menyusun dan mengalisis data. 

Desain penelitian diperlukan agar dalam menjawab pertanyaan penelitian atau 

pengujian hipotesis dapat dilakukan secara valid, objektif, akurat, dan ekonomis. Dalam 

kesempatan ini hanya akan dibatasi pada penelitian kuantitatif. Karena untuk disain 

penelitian kualitatif memerlukan waktu tersendiri karena sangat berbeda pola pikir dan 

dasar filosofinya. 

 

1. Model-model Desain Penelitian Tindakan Kelas 

Ada banyak model penelitian tindakan namun dalam kesempatan ini hanya akan 

dikemukakan dua model yang telah banyak dilaksanakan oleh guru-guru, yaitu sebagai 

berikut. 

a. Model Kurt Lewin 

Di depan sudah dijelaskan bahwa tokoh pencetus penelitian tindakan adalah 

Kurt Lewin yang ide awalnya dikembangkan menjadi desain penelitian 

tindakan. Ada empat elemen dari penelitian tindakan yang dikembangkan yaitu:  

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

(reflecting). Hubungan secara tali temali dari empat elemen ini dipandang 

sebagai satu siklus. 
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    Tindakan 

 

Perencanaan  Pengamatan 

 

    Refleksi 

    Gb. 1. Model Penelitian Tindakan dari Lewin 

Dari ilustrasi gambar 1 di atas terlihat bahwa pada model Lewin langkah 

pertama yang harus dilakukan adalah merancang penelitian tindakan. Kemudian 

melakukan intervensi dengan tindakan, mengobservasi dampak dari tindakan 

tersebut, kemudian dilakukan refleksi atas proses pelaksanaannya. Berdasarkan 

hasil tindakan yang telah dianalisis kemudian disusun rekomendasi dan saran-

saran untuk penelitian selanjutnya yang dipandang belum tuntas. 

 

b. Desain Penelitian Model Kemmis dan Mc Taggart 

Model ini merupakan pengembangan dari model yang dikemukakan ole Kurt 

Lewin dengan komponen acting dengan observing dijadikan satu dengan alasan 

bahwa kedua komponen itu merupakan dua kegiatan yang kadang tidak bisa 

dipisahkan. Kedua kegiatan itu harus dilakukan dalam satu kesatuan waktu. 

Maksudnya, begitu suatu tindakan belangsung, maka observasi juga harus mulai 

dilaksanakan. Model Kemmis dan Mc Taggart mempunyai tiga komponen 

utama yaitu: planning, acting & observing, dan reflecting. Yang membedakan 

dengan model Lewin adalah bahwa model ini terdiri lebih dari satu siklus, dan 

bahkan di dalam beberapa siklus. 

Dari ilustrasi pada gambar 2, terlihat bahwa model Kemmis dan Mc Taggart 

pada dasarnya terdri dari empat komponen, namun komponen Acting dan 

Observing dijadikan satu. Keempat komponen tersebut membentuk suatu 

rangkaian spiral yang disebut siklus. Jumlah siklus tergantung dari 

permasalahan yang akan dipecahkan melalui penelitian tindakan itu dan 

keakuratan rancangan tindakan terhadap pemenuhan karakteristik konteks. 

Setelah tim peneliti membuat rancangan penelitiannya (plan) maka langkah 

berikutnya mereka melakukan tindakan sekaligus melakukan pengamatan atau 

monitoring selama tindakan  (acting & observing), untuk mengetahui 
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perubahan dan pengaruh intervensi tindakan dan akhirnya harus membuat 

refleksi (reflecting). Refleksi pada dasarnya memuat suatu pengakuan jujur 

peneliti akan kekurangan dan ketidaksesuaian tindakan yang telah dilakukan 

dan sekaligus menunjukkan hasil positif dari tindakan yang didukung oleh data-

data, untuk dipakai dasar perancangan pada siklus berikutnya (replanning). 

Berdasarkan refleksi yang dilakukan oleh tim penelitian, mereka lalu 

merancang penelitian berikutnya dengan membuat skenario tindakan baru yang 

merupakan revisi dar rancangan yang telah dirumuskan pada siklus pertama. 

 

 

  Refleksi 

            

Perencanaan 

SIKLUS 1  

      Tindakan &  

Observe 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

         Refleksi 

 

                 Perencanaan SIKLUS 2 

                 (Revised)  

 

      Tindakan &  

Observe 

--------------------------------------------------------------------------------------  

            dst. 

Gb. 2. Model Penelitian Tindakan dari Kemmis dan Mc Taggart 

 

2. Pengembangan Desain PTK 

Model-model desain yang dikemukankan di atas perlu dikembangkan lagi bila akan 

diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus diikuti oleh peneliti ebelum terjun 

ke dalam kelas. 
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a. Ide awal. 

Ide tentang perlunya dilakukan PTK semestinya datang dari guru yang telah 

menyadari adanya suatu permasalahan dalam kelas yang diasuhnya. 

Kenyataannya tidak banyak guru yang memiliki kesadaran terhadap adanya 

permasalahn dalam kelasnya. Kadang-kadang guru juga tahu permasalahan, 

tetapi tidak tahu cara penyelesaiannya. Di sinilah letaknya peran outsiders, yang 

harus mengingatkan, membuat sadar, mendorong dan semacamnya agar mereka 

mau melakukan sesuatu untuk kelasnya. Karena seperti dikemukakan pada 

pendahuluan bahwa, penelitian tindakan memiliki tema pemberdayaan, maka 

peran outsiders adalah memberdayakan. Outsiders bisa ahli metodologi PTK, 

dosen PT, Kepala Sekolah, Penilik Sekolah, guru senior, guru yang sudah 

berpengalaman dll. Outsiders boleh menjadi peneliti dengan masuk anggota dan 

aktif berpatisipasi dalam proses perencanaan sampai laporan. Dalam praktiknya 

ide PTK ini banyak berasal dari dosen peneliti karena merekalah yang 

mendapatkan tawaran penelitian. Untuk tetap memenuhi prosedur, diharapkan 

peneliti sebelumnya melakukan prasurvei ke lapangan untuk mendapatkan 

gagasan untuk melakukan PTK bersama guru. Bila ide awal dari diri sendiri 

diharuskan melakukan kolaburasi dengan orang lain yang berfungsi sebagai 

criticak friends, sehingga PTK yang dilakukan memiliki objektivitas. 

b. Penentuan Tema (thematic concern) dan Judul penelitian 

Tema merupakan rumusan umum yang mengandung substansi konseptual dan 

teoristis. Jadi tema merupakan payung judul penelitian tindakan. Sedangkan 

judul mengadung metode, cara, atau strategi untuk pengembangan atau 

peningkatan sesuatu. PTK pada dasarnya merupakan penelitian kelompok dan 

menuntut partisipasi anggota kelompok dalam setiap tahapan penelitian. Tema 

dan judul penelitian harus ditentukan oleh kelompok melalui diskusi aktif 

dengan mengumpulkan pengalaman dan apa yang dirasakan masing-masing 

untuk selanjutnya menentukan tema yang akan dilaksanakan. Tema kana 

mewadai permasalahan yang terkait dengan guru, siswa, metode, naham, dan 

sumber belajar. 

Contoh tema 1 : Pengembangan sensitivitas kurikulum terhadap lingkungan 

belajar siswa di rumah.Judul:Peningkatan efektivitas pendidikan melalui 
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partisipasi orang tua. Contoh tema 2: pengembangan kemampuan berpikir siswa 

SMK. Judul : Peningkatan kemampuan kognitif siswa SMK melalui pendekatan 

pembelajaran problem based learning. 

c. Perencanaan 

Perencanaan merupakan tindakan yang dibangun dan akan dilaksanakan, 

sehingga harus mampu melihat jauh ke depan. Masalah proses belajar mengajar 

adalah masalah yang tidak bisa diprediksi secara akurat sebelumnya. Oleh 

karenanya harus dipikirkan dan benar-benar dicermati hal-hal yang mungkin 

terjadi dengan adanya tindakan. Perencanaan meliputi perencanaan umum, dan 

perencanaan tindakan atau action plan. Perencanaan umum meliputi penentuan 

tempat penelitian, kolaborator, metode dan strategi mengajar, instrumen 

monitoring, alat-alat perekam data dll. Rencana tindakan (action plan) adalah 

prosedur, strategi yang akan dilakukan oleh guru dalam rangka melakukan 

tindakan atau perlakuan terhadap siswa. Rencana tindakan akan menyangkut 

peran guru, peran siswa, fungsi media pembelajaran, pengaturan waktu 

(timeline) selama periode pembelajaran tertentu. Skenario Pembelajaran akan 

diimplementasikan dari siklus ke siklus dan mungkin akan diubah setelah 

peneliti melakukan refleksi. 

d. Implementasi Rencana Tindakan 

Implementasi Rencana Tindakan adalah penerapan Rancangan Tindakan ke 

dalam konteks proses belajar mengajar sebenarnya. Implementasi Rencana 

Tindakan ini merupakan kegiatan yang telah dipikirkan maska-masak dalam 

Implementasi Rencana Tindakan harus secara kritis selalu dilaporkan hasilnya. 

Selama implementasi rencana tindakan mungkin akan terjadi kejutan-kejutan 

karena adanya tindakan yang tidak biasa dilakukan guru dan ini harus diatasi 

oleh peneliti. Implementasi Rencana Tindakan bisa dilakukan oleh peneliti 

ataupun kolaborator. Setiap kali tindakan minimal ada dua peneliti, yaitu yang 

melakukan pembelajaran dan kolaborator, dan kalau mungkin ada critical 

friends yang tidak ada kepentingan dengan proyek penelitian ini. 

e. Pengamatan 

Pengamatan berfungsi sebagai pendokumentasian dampak dari tindakan dan 

menyediakan informasi untuk tahap refleksi. Pengamatan harus dilakukan 
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secara cermat dan harus dirancang sebelumnya dengan baik. Peneliti pengamat 

harus membuat catatan-catatan dalam jurnal harian mengenai jalannya tindakan 

ini. Pengamatan sebaiknya dilakukan oleh peneliti sendiri ataupun kolaborator, 

atau mungkin outsiders. Pengamat akan mencatat dampak tindakan terhadap 

perilaku guru apakah sesuai dengan Action Plan atau tidak, (sebatas yang 

menjadi fokus penelitian). 

f. Refleksi 

Refleksi adalah upaya evaluasi dii yang secara kritis dilakukan oleh tim peneliti, 

kolaborator, outsiders, dan orang-orang yang terlibat dalam penelitian. Refleksi 

harus dilakukan secara terbuka dan fair dan dilakukan dengan cara diskusi 

dalam tim. Refleksi dilakukan pada akhir setiap siklus, dan berdasarkan refleksi 

ini dilakukan revisi pada Rencana Tindakan (action plan), dan dibuat kembali 

Rencan Tindakan yang baru (replanning), untuk diimplementasikan pada siklus 

berikutnya. 

 

B. Format Proposal PTK  

Format Proposal Penelitian biasnya telah ditentukan oleh pemberi sponsor 

penelitian, oleh karena itu format proposal PTK bisa bervariasi bentuknya. Namun pada 

umumnya mengandung hal-hal sebagai berikut. 

1. Halaman Judul 

Berisi judul PTK yang diusulkan, nama Ketua Tim Peneliti, dan lembaga asal 

peneliti. 

2. Halaman Pengesahan, meliputi: 

a. Judul 

b. Ketua Tim Peneliti 

 Nama lengkap dan gelar 

 Golongan/Pangkat/NIP 

 Nama Sekolah/Lembaga 

c. Lokasi Penelitian 

d. Jangka Waktu Penelitian 

e. Biaya Penelitian yang diusulkan 
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f. Sumber dana 

g. Tempat dan tanggal pembuatan proposal 

h. Tanda tangan Ketua Tim Peneliti 

i. Menyetujui Ketua Lembaga Penelitian/Dekan 

3. Isi Usulan Penelitian 

a. Judul 

Judul hendaknya mencerminkan: (1) permasalahan, (2) tindakan sebagai 

upaya pemecahan, (3) singkat, (4) jelas, (5) sederhana, dan (6) mudah 

difahami. 

b. Pendahuluan 

 Latar Belakang Masalah 

Berisi uraian tentang fakta-fakta yang melatar belakangi munculnya 

gagasan dilakukannya PTK, misalnya dari pengamatan guru-guru. 

Argumen teoristik  

tindakan yang dipilih, permasalahn-permasalahan yang ada dan data-

data kuantitatif bila diperlukan bisa diuraikan pada bagian ini. 

  Rumusan Masalah 

Bagian ini menjelaskan kesenjangan antara yang ideal dan diinginkan 

dengan kondisi yang ada. Rumusan masalah merupakan pertanyaan 

yang akan dicari pemecahannya lewat penelitian. 

 Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan target yang akan dicapai melalui dilaksanakannya 

PTK ini. Tujuan sebaiknya bisa dicapai, objektif, dan terukur serta 

dapat dikuantifikasikan. Tujuan ini menjadi kriteria bahwa tindakan ini 

sudah memberikan indikator keberhasilan. 

 Manfaat Hasil Penelitian 

Penelitian dilakukan harus memiliki manfaat yang jlas. Oleh karena itu 

manfaat penelitian perlu dicantumkan dalam proposal. Manfaat hasil 

penelitian bisa ditinjau dari sisi kepentingan siswa, guru, lembaga dan 

sebagainya. 
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c. Kajian Pustaka dan Pertanyaan Penelitian 

Bagian ini berisi kajian teoritik yang relevan dengan penelitian ini terutama 

substansi tindakan yang akan dilakukan. Melalui tindakan ini diharpkan 

terjadi perubahan dan peningkatan. Kadang-kadang dalam PTK pada 

dasarnya tidak menguji hipotesis, maka akan lebih baik digunakan 

pertanyaan penelitian, karena PTK lebih mementingkan proses dari pada 

pembuktian hipotesis tindakan. Digunakannya hipotesis tindakan juga 

dikhawatirkan mendorong peneliti hanya terfokus pada pembuktian 

hipotesisi, bukan berusaha mencermati proses yang sedang berlangsung 

selama penelitian dilakukan. 

d. Rancangan Penelitian 

 Setting Penelitian. Bagian ini berisi uraian tentang konteks penelitian 

dilakukan, seperti penjelasan tentang tempat, karakteristik tempat 

penelitian, penjelasan tentang siswa dan karakteristik dan latar belakang 

sosial budaya dan semacamnya. 

 Rencana Tindakan (Action Plan). 

o Skenario Pembelajaran 

o Pengadaan alat dalam pelaksanaan tindakan 

 

o Personel yang terlibat 

 Pelaksanan Tindakan, yaitu deskripsi tindakan yang diterapkan, 

skenario kerja tindakan, perbaikan serta prosedur tindakan. 

 Rencana teknik monitoring, teknik perekaman data dan pengolahan 

data, dan penafsiran datanya. 

 Analisis dan reflesi, yaitu meliputi: (1) prtosedur analisis, (2) refleksi 

berkaitan dengan proses, (3) dampak tindakan perbaikan, (4) rencana 

tindakan pada siklus berikutnya. 

 Data monitoring dan cara pengumpulan datanya. Teknik monitoringnya 

bisa melalui anatar lain, seperti yang disebutkan pada bagian 

sebelumnya seperti pengamatan, wawancara, tes kinerja, dll. 
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e. Rencana Angaran 

Anggaran disusun dengan cermat sesuai rambu-rambu yang ditentukan oleh 

sponsor. 

Pada umumnya anggaran terdiri dari : 

 Upah (honorarium) 

 Bahan habis pakai 

 Biaya pengumpulan data 

 Analisis data 

 Penyusunan laporan 

 Seminar dan 

 Penggadaan laporan 

f. Jadwal Penelitian 

Jadwal penelitian biasanya disusun dalan matriks kegiatan dengan chart. 

g. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka menunjukkan pustakan yang betul-betul digunakan dalam 

penyusunan proposal dan disusun dengan abjad sesuai dengan gaya 

penulisan di lingkungan UNY. 

 

C. Format Laporan Akhir 

Sering terjadi setiap sponsor atau penyedia dana memiliki ketentuan format sendiri-

sendiri. Berikut ini format laporan PTK yang biasa dipakai. 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar Agmbar (grafik, tabel, dsb.) 

Abstrak: satu halaman, satu spasi, dan maksimal 3 alinea. 

BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah, meliputi: 

 Latar Belakang munculnya permasalahan 

 Kesenjangan antara kondisi ideal dengan yang ada 

 Pemilihan tindakan dan argumentasi teoritik 

 Pentingnya persoalan untuk diteliti 
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B. Rumusan Masalah 

 Pernyataan tentang masalah yang akan menjadi orientasi fokus 

 Dituangkan dalam bentuk kalimat pertanyaan 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

BAB II. KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoristik, teori dan konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan 

B. Hasil-hasil penelitian sebelumnya, bila ada 

C. Kerangka berpikir/Implikasi terhadap permasalahan 

D. Pertanyaan Penelitian/Hipotesis Tindakan 

 Karena PTK lebih menekankan pada proses maka biasnya pertanyaan dimulai 

dengan kata “bagaimanakah......dapat meningkatkan ......?”. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

 Desain atau model PTK 

 Setting Penelitian 

 Subjek Penelitian 

 Personel Penelitian dan peran masing-masing 

B. Prosedur Penelitian 

 Persiapan 

 Pelaksanaan  Tindakan 

 Pemantauan (monitoring) prosedur dan dampak penelitian 

 Analisis hasil dan refleksi 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

B. Pembahasan 

C. Keterbatasan Penelitian 

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kesimpulan 

 Pokok-pokok makna dari penelitian 

 Menjawab pertanyaan penelitian 
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 Sesuai dengan tujuan penelitian 

B. Implikasi 

 Konsekuensi dari kesimpulan yang telah dirumuskan 

C. Saran 

 Harapan dan himbauan yang harus dilakukan oleh pihak terkait dengan 

adanya kesimpulan. Saran harus sesuai dengan temuan atau kesimpulan. 

 

D. Contoh-Contoh Implementasi PTK  

(Diambil dari Buku Penelitian Tindakan dari Tim Pelatih Penelitian Tindakan Lemlit 

UNY, 2002 dengan modifikasi atau editing seperlunya). 

1. Bidang IPA 

a. Intervensi/Tindakan 

Guru yang kreatif sering melakukan perubahan atau perlakuan terhadap kelasnya 

dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang diharapkan dapat 

meningkatkan prestasi hasil belajar siswa. Intervensi atau tindakan langsung dan 

hasilnya dikaji dan dilaporkan melalui prosedur penelitian disebut penelitian 

tindakan. Perubahan selalu dituntut untuk dilakukan agar kualitas terus meningkat 

baik untuk sekolah yang sudah baik maupun belum. 

b. Bentuk Intervensi/Tindakan 

Bentuk tindakan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak dan riil, 

oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi masalah sebelumnya. Sebenarnya 

banyak hal yang ditemui oleh guru dalam pekerjaannya sehari-hari, namun tidak 

semua guru dapat mengenali permasalahan yang dihadapi. Misalnya sebagai 

berikut: 

Identifikasi Masalah P Alternatif Intervensi Tindakan P 

1. Siswa sulit memahami konsep 

fotosintesis. Bagaimana caranya 

agar siswa dapat memahami 

konsep fotosintesis lebih mudah 

? 

 1.Penggunaan chart fotosintesis, 

meliputi struktur daun, 

kloroplas, konversi energi 

cahaya menjadi energi kimia 

dalam buah, atau bagian 

tanaman lainnya.  

 

 2.Praktikum memperlihatkan 

peranan cahaya dalam 

pembentukan amylum dan 
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mendiskusikan hubungan antara 

cahaya amylum dan fotosintesis. 

 3.Refleksi siswa dengan 

membuat analog fotosistesis dan 

menuliskan dalam jurnal 

 

 4.Simulasi sekelompok siswa 

mengambil peran 

menggambarkan proses 

fotosintesis 

 

2. Siswa sering datang terlambat    

3. Kunjungan siswa ke 

perpustakaan sekolah sangat 

rendah 

   

 

Kriteria Pemilihan Masalah: 

1) Menjadi masalah sebagian besar siswa 

2) Menjadi masalah sebagian besar guru 

3) Hasilnya dapat dipakai tidak hanya untuk guru atau siswa di sekolah itu. 

4) Dapat meningkatkan kualitas hasil belajar 

Kriteria Pemilihan Tindakan atau Intervensi 

1) Dapat dilakukan oleh guru dan siswa 

2) Terminat, artinya tidak memakan waktu yang sangat lama 

3) Segera dapat dilihat hasilnya 

4) Tidak membutuhkan dana dan peralatan yang berlebihan 

c. Perencanaan 

 Buat rencana tindakan, diskusikan dengan guru lain pada bidang studi yang 

sama. Kemukakan permasalahan dan bentuk tindakannya. Akan lebih baik 

bila berkonsultasi pula dengan orang yang ahli permasalahan metodologi. 

 Buat jadwal pelaksanaan meliputi tahap persiapan, implementasi, monitoring, 

refleksi, dan pelaporan. 

 Buat kriteria peningkatan hasil belajar akibat dari tindakan, misalnya siswa 

dapat mencari analog yang tepat menggambarkan proses fotosintesisi, siswa 

dapat menjawab persoalan tes fotosintesis, siswa dapat menjelaskan 

pengertian fotosintesis. 

 Siapkan media pembelajaran yang diperlukan 
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 Buat Rencana Tindakan/Skenario tindakan 

d. Implementasi 

Jelaskan secara rinci tindakan apa yang akan dilakukan pada sklus I, II, III, dst. 

Perencanaan yang bisa dilakukan pada tahap persiapan hanyalah tindakan pada 

siklus I, dan untuk siklus berikutnya lebih tergantung pada hasil refleksi pada 

siklus I. Untuk kasusu fotosintesis, yang akan dicapai adalah peningkatan 

“pemahaman konsep” terhadap fotosintesis. 

Putaran I 

 Pretes tentang pemahaman konsep terhadap fotosintesisi 

 Apersepsi, menanyakan tentang asal makanan hewan dan manusia 

 Mendiskusikan bagaimana tumbuhan menyiapkan bahan-bahan makanan 

yang diperlukan hewan dan manusia. 

 Mendiskusikan kebutuhan tumbuhan akan cahaya, air, dan mineral 

 Mendiskusikan konsep fotosintesis dengan memaparkan carta 1, 2, dan 3 

 Mengajak wakil kelompok untuk mempresentasikan perolehan diskusi 

tentang fotosintesisi. 

 Post-test pemahaman konsep terhadap fotosintesis. 

Monitoring Dampak 

Dilakukan untuk melihat bagaimana proses perubahan dan peningkatan 

pemahaman itu terjadi? Jadi bukan semata-mata hasilnya yang dilihat. 

 Hasil pretest bisa untuk memetakan kemampuan pemahaman siswa terhadap 

konsep fotosintesis. Kemudian guru/peneliti bisa membuat kelompok 

menurut tingkat pemahaman, misalnya: rendah, sedang, atau tinggi. Selama 

proses tindakan dilakukan kelompok-kelompok ini perlu dimonitor 

perkembangan penguasaan konsepnya terutama untuk kelompok rendah dan 

sedang. 

 Gunakan teknik dan instrumen yang tepat misalnya observasi dan daftar cek 

atau wawancara dengan pedoman wawancaranya. 
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Refleksi 

Refleksi merupakan pengukuran secara jujur dan terbuka tentang apa yang yang 

telah dilakukan mencakup kekurangan dan kelebihannya. 

 Dalamrefleksi ini peneliti menganisis bersama tim prosedur, proses, dan 

hasilnya selama siklus I dilaksanakan. Semua informasi dan data hasil 

monitoring harus dipaparkan secara jujur dan teruka dan dapat dilihat oleh 

semua anggota tim atau critical friends. 

 Mengalisis segala kekurangan pada putaran I, dan menggaris bawahi 

kelebihan atau hal sudah baik. 

 Menentukan langkah berikutnya dengan merancang tindakan pada siklus 2 

dengan memperbaiki kekurangan pada siklus 1. 

Putaran II (Mungkin diambil kelas lain) dengan topik yang masih sama. 

a. Seperti tahap pertama dan beberapa perbaikan langkah pembelajaran. 

b. Disertai percobaan fotosintesis (percobaan Ingenhouse dan Sach). 

c. Disertai tugas individual menulis analogi fotosintesis dalam selembar kertas 

Monitoring hasil: 

a. Karena kelasnya lain sebaiknya diberikan pretes untuk memetakan 

kemampuan pemahaman siswa terhadap fotosintesis. Bagaimana pola 

perubahan dari kelompok rendah, sedang atau tinggi terhadap penguasaan 

konsep? 

b. Presentasi siswa untuk mengetahui penguasaan konsep 

c. Guru bisa menggunakan jurnal siswa, buku harian dsb untuk melihat proses 

perubahan penguasaan konsep fotosintesis. 

Refleksi: seperti dilakukan di atas, dan selanjutnya menuliskan laporan PTK. 

2. PTK pada Bidang Studi Matematika 

a. Konsep Dasar matematika 

Argumen Teoritik. 

Bidang studi matematika terdiri atas himpunan konsep dan konsep ini 

didefinisikan dengan cara yang percis. Kosep-konsep yang tidak didefinisikan 

disebut postulat atau aksioma (Moris Klein dalam Sukardjono, 1998). Di atas 

konsep dibangun struktur matematika yang begitu gagah dan indah, sedangkan 
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teorema-teorema diturunkan dari konsep-konsep itu melalui deduksi logis. 

Berdasarkan hal tersebut matematika adalah suatu metode berpikir, jika 

diinterpretasikan ke dalam Dunia fisik mempunyai matematika penerapan pada 

seluruh sains dan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut salah konsep 

adalah kesalahan yang fatal karena landasan matematika adalah konsep dan 

definisi yang percis. 

Makna Belajar Matematika 

Belajar merupakan proses aktif mengkonstruksi dan merupakan proses 

mengasimilasikan dan menghubungkan pengalaman atau bahan yang dipelajari 

dengan pengertian yang sudah dimiliki. Proses tersebut bercirikan antara lain: 

(1) Belajar berarti membentuk makna, (2) konstruksi makna adalah proses yang 

berjalan terus menerus dan kontruksi makna dpengaruhi oleh pengertian yang 

telah dimiliki seseorang, (3) belajar adalah sesuatu penegembangan pemikiran 

dengan cara membuat pengertian baru dan bukan hanya sekedar 

mengumpulkan fakta; (4) proses belajar terjadi pada waktu “skema” seseorang 

dalam keraguan yang merangsang pemikiran lebih lanjut.  

b. Identifikasi Masalah 

Pikirkan permasalahan yang terkait dengan proses belajar dan mengajar di 

kelas matematika anda. Permaslahan akan sangat mudah dikenali gejalnya bila 

dilihat dari siswa, misalnya siswa tidak antusias, mengantuk, tidak semangat, 

ramai, tidak memperhatikan, murung, stres, atau sulit menerima pelajaran. 

Kemudian pikirkan kira-kira apa penyebabnya? Dari banyak permasalahan itu 

prioritaskan dan pilihlah permasalahan yang urgen dan harus segera dicari 

pemecahannya. Kemudian rancanglah tindakan apa yang tepat untuk 

permasalahan ini. 

3. PTK Bidang Studi Bahasa 

a. Tujuan Penelitian : mengetahui apakah strategi presentasi dapat meningkatkan 

partisipasi siswa dalam KBM pada kelas 1/3 SLTP. 

b. Desain Penelitian dan Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan Penelitian: “bagaimana strategi presentasi dapat meningkatkan 

partisipasi siswa dala KBM? 
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1). Rencana Tindakan 

 Memberi contoh membuat makalh yang baik untuk dipresentasikan 

 Memberikan petunjuk teknik presentasi yang baik. 

2). Implementasi Tindakan 

Siklus I 

Implementasi tindakan pada siklus I sesuai dengan Rencana Tindakan, dan 

dipantau bagaimana perubahan itu terjadi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

c. Pemantauan atau Monitoring 

1) Misalnya siswa pada kelompok sedang telah dapat membuat makalah 

memenuhi target sebagai makalah yang baik. 

2) Iklim diskusi belum berkembang dengan baik, misalnya moderator belum 

berfungsi, saling berebut menjawab dan bertanya, atau dengan kata lain debat 

kusir terjadi. 

3) Keaktifan belum merata, dan pada umum oleh siswa pada kelompok sedang. 

4) Penyajian materi belum mantap atau belum menyakinkan dan cenderung guru 

hanya membaca. 

5) Tanya jawab belum berkembang, pada umumnya hanya sekali sehingga 

diskusi kurang berjalan dengan baik. 

6) Ada penanya yang cenderung menguji. 

7) Kurang berani berbicara, malah menyuruh temanya untuk bertanya. 
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