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Meski telah terjadi revolusi dalam pendidikan yang cukup fantastis – terutama di 

negara-negara maju, mulai dari sosok guru adalah segala-galanya sampai – dibalik menjadi -- 

sosok media adalah segala-galanya, untuk situasi dan kondisi di Indonesia tercinta ini, 

betapapun, sosok guru tetap masih menjadi primadona. Artinya, „kehadiran‟ sosok guru 

masih teramat signifikan dalam menentukan berhasil-tidaknya proses pembelajaran bagi 

putra-putri kita di sekolah. Proses pembelajaran segera „terganggu‟ ketika sosok guru tidak 

hadir dalam proses pembelajaran. Akibatnya, efektivitas program pembelajaran menjadi 

sesuatu yang layak dipertanyakan tatkala integritas, kapabilitas, dan kapasitas „sang aktor‟ 

(baca: guru) masih dianggap memprihatinkan.  

 Berangkat dari fenomena di atas, upaya-upaya nyata dari „pihak yang berwajib‟ yang 

mempersyaratkan guru-guru harus profesional (dan proporsional) layak kita dukung 

sepenuhnya. Bagaimana pun, tidak ada pilihan lain bahwa siapa pun yang berniat dan 

berminat menjadi guru mesti siap untuk menjadi guru yang ideal! Guru yang ideal mesti 

mampu „menerjemahkan‟ kurikulum yang (sedang) diberlakukan secara kreatif. Kreativitas 

seorang guru bersifat imperatif. Mengingat, hanya guru-guru yang kreatif yang bisa inovatif. 

Padahal, program-program pembelajaran menuntut kemauan dan kemampuan guru yang 

inovatif. Bahkan, ada yang berani dengan tegas mengklaim jika guru tidak kreatif dan 

inovatif, maka proses pembelajaran siswa di dalam kelas akan „gagal‟.  
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Sebelum kita (guru-guru) dibenturkan dengan kreativitas „me-manage‟ kurikulum 

yang sedang berjalan, dengan harapan kita mampu melakukan inovasi-inovasi kontekstual 
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dan prospektif, pertanyaannya apakah kita sudah layak dipredikati manusia-manusia kreatif 

(dan apa yang mesti kita lakukan ke depan). 

Guru yang ideal tentu saja dalam melaksanakan tugasnya mesti dilandasi rasa ikhlas 

dan peduli. Rasa/sikap ikhlas akan mendorong seorang guru untuk amanah dan bertanggung 

jawab atas segala yang dilakukannya. Mereka tidak akan pernah merasa terbebani, bahkan 

selalu menampakkan sikap enjoy saja. Demikian halnya, rasa/sikap peduli akan menuntun 

mereka selalu cermat dan akurat dalam me-manage proses pembelajaran yang berlangsung. 

Artinya, mereka mesti selalu baik dalam merencanakan pembelajaran, mesti selalu baik 

dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, dan mesti selalu baik dalam melaksanakan 

evaluasi. Hasil dari mengamati (mengkaji) hasil pembelajaran itu segera digunakan sebagai 

bahan introspeksi untuk kepentingan waktu ini dan ke depan (sebagai salah satu bentuk 

pertanggungjawaban akademik).  

Guru-guru yang baik tentu selalu mampu melihat bahwa di dalam proses 

pembelajaran yang di-manage-nya dari a sampai z bermunculan berbagai-bagai, beraneka-

rupa persoalan dan masalah yang mesti segera disiasati dan ditindaklanjuti secara akademik, 

secara arif, dengan tindakan (edukatif) yang nyata (bukannya lantas berhenti pada 

„kepasrahan tingkat tinggi‟). Dengan kata lain, kreativitas untuk berinovasi tadi teramat 

dibutuhkan di sini untuk mencari, menemukan, dan menawarkan solusi atau pemecahan 

masalah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di sinilah letak kebersinggungan 

peran guru dengan aktivitas riset/penelitian (ilmiah).  
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Bahwa berbagai persoalan yang ada itu kemudian mesti dirumuskan ke dalam topik 

yang memenuhi pertimbangan -- interested topic, manageable topic, obtainable data, 

significance of topic – sudah biasa kita ketahui. Demikian halnya, bahwa persoalan-persoalan 

itu memang bisa bersumber dari mana saja – bacaan, berbagai forum pertemuan ilmiah (dan 

tidak ilmiah), pernyataan pemegang otoritas, pengamatan sepintas, perasaan intuitif, dan 

pengalaman pribadi – juga bukan barang baru bagi kita. Sumber masalah yang terakhir itulah 

yang tampaknya cukup menantang untuk segera ditindaklanjuti dengan sebuah riset. Model 

yang ditawarkan untuk diakomodasi oleh para guru biasa disebut Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK), konon alih bahasa dari Classroom Action Research (CAR).  

Tawaran itu tentu saja tidak dalam maksud untuk membatasi ruang gerak para guru 

dalam memilih pendekatan yang mereka sukai. Taruhlah, historical research, descriptive 

research, developmental research, case study and field research, correlational research, 
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causal-comparative research, true-experimental research, quasi-experimental research, 

action research, dan seterusnya semua sah-sah saja. Tetapi, konsep dan strategi yang 

ditawarkan oleh PTK ternyata teramat mudah (dan sangat menyenangkan) dilakukan oleh 

para guru. Harapan seperti itu cukup logis, mengingat bahwa PTK dilakukan pada setting 

natural dan holistik (dimaksudkan tidak ada perubahan apa pun selain tindakan itu), dan tidak 

ada pengendalian variabel sama sekali. 

 Tentang PTK memang bukan issue baru di kalangan guru-guru Indonesia. Di 

Indonesia model penelitian tindakan mulai dimakmurkan ketika Dirjen Dikdasmen pada 

1990-an mengadakan penataran-penataran untuk guru-guru SMA (dan mendanainya agar 

action itu dilaksanakan di sekolah-sekolah). Dengan demikian, logikanya, model (: 

pendekatan, metode, teknik) itu mestinya sudah banyak diakrabi oleh para guru kita. Namun, 

hasil perbincangan saya dengan teman-teman guru dari berbagai wilayah (meski secara 

sampling acak) menunjukkan bahwa upaya-upaya pencerahan dan/atau pendalaman seputar 

ke-PTK-an sebagai model penelitian yang diharapkan menarik bagi para guru, tampaknya 

masih cukup perlu dilakukan secara intensif.  
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Guru (SD/SMP/SMA/SMK atau yang sederajat) yang rasa pedulinya cukup tinggi 

tentu segera merasakan dan menyadari adanya masalah atau bahwa sesuatu yang ada itu 

bermasalah. Misalnya, siswa-siswa cenderung apatis, kemampuan interaksi siswa relatif 

rendah, siswa kurang berani berbicara/mengemukakan pendapat di dalam proses 

pembelajaran bahasa, motivasi siswa melakukan aktivitas akademik/non-akademik rendah, 

siswa kurang bersemangat untuk mempelajari sejarah, partisipasi siswa terhadap kegiatan 

olahraga rendah, kreativitas siswa dalam olah seni tari/musik/rupa/kriya/sastra cukup 

memprihatinkan, prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran tertentu cenderung selalu 

rendah atau menurun, dan seterusnya, dan seterusnya. 

Berikut ini sekedar contoh untuk disimak: 

● Guru melihat kreativitas murid-muridnya di SMP N 3 Gamping dalam belajar tari pada 

kegiatan Pengembangan Diri cukup memprihatinkan, maka ia menerapkan pendekatan SAVI 

(Somatis, Auditori, Visual, Intelektual) dalam PTK yang dilaksanakannya. 

● Seseorang ingin meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas XI IPS 1 di SMA 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta melalui latihan dasar teater.  
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● Guru menyadari bahwa motivasi murid-muridnya untuk belajar seni cukup rendah, maka 

guru itu mengadopsi metode IMERSI untuk meningkatkannya dalam PTK yang 

dilakukannya.  

● Seseorang berupaya meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa-siswa kelas VII B di 

MTs Negeri Piyungan Bantul dengan strategi cooperative learning. 

● Guru prihatin akan motivasi belajar seni murid-muridnya yang cukup rendah, maka ia 

memilih dengan kreativitas-inovatif penerapan learning community dalam PTK yang 

dikemasnya.  

● Seseorang berupaya meningkatkan kemampuan siswa kelas VIII SMP N 4 Samigaluh 

dalam mengapresiasi cerpen dengan pendekatan kontekstual.  

● Guru yang mengajar seni tari untuk anak-anak tunarungu di SLB/B Wonosobo berupaya 

meningkatkan kualitas pembelajaran tari dengan melaksanakan Rekayasa Bina Persepsi 

Bunyi dan Irama.  

● Seseorang ingin meningkatkan kemampuan siswa kelas XI IPS 3 MAN 3 Yogyakarta 

dalam menulis naskah drama melalui pembelajaran kolaboratif. 

● Seseorang berupaya meningkatkan kemampuan menulis puisi melalui media gambar 

fotografi bagi siswa kelas VIII A SMP N 5 Depok Sleman. 

● Seseorang berupaya meningkatkan keterampilan menulis dongeng siswa kelas VII SMP N 

3 Sewon Bantul melalui strategi kearifan lokal dengan media peribahasa Indonesia. 

● Seseorang ingin meningkatkan kemampuan membaca anak-anak TK Dwijaya dengan 

metode asosiasi bunyi dan bentuk visual. 

● Demikian dan seterusnya. 
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Penelitian tindakan adalah bentuk penelitian untuk mendapatkan pengetahuan tentang 

perubahan (changes) dan peningkatan (improvement) sebagai dampak dari suatu tindakan 

yang mampu memberdayakan kelompok sasaran. Penelitian tindakan bertujuan mengubah 

situasi awal suatu kelompok, organisasi, atau masyarakat yang mempunyai berbagai 

persoalan/permasalahan ke arah keadaan yang lebih baik, misalnya lebih swakelola, lebih 

swadaya, keadaan yang lebih bebas, kelas yang lebih aktif, kelas yang lebih partisipatif, 

kelompok sasaran yang lebih kreatif, dan seterusnya. Oleh karena itu, ada tiga elemen pokok 

dalam penelitian tindakan, yaitu penelitian, tindakan, dan partisipasi.  
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PTK merupakan jenis penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya. Misi pemberdayaan dalam PTK adalah 

pemberdayaan guru dan sekaligus pemberdayaan siswanya. Maka, di dalam PTK mesti ada 

kolaborator, yakni anggota kelompok peneliti atau orang lain yang mampu secara kritis 

memberikan masukan selama peneliti melaksanakan tindakan dan pada tahap analisis serta 

refleksi. Kolaborasi itu dapat dilakukan oleh peneliti dengan guru lain, kepala sekolah, 

peneliti dari institusi tertentu, guru senior, dan seterusnya (tentu saja harus yang relevan!). 

Prinsip partisipatori mesti terlaksana dengan baik dalam PTK. Dimaksudkan, (semua 

anggota) peneliti bersama-sama merencanakan penelitian, menentukan tema, merencanakan 

tindakan, memantau dampak tindakan selama tindakan itu dilakukan, sampai dengan 

melakukan refleksi. Hal ini perlu ditempuh agar PTK memenuhi standar kualitas ilmiah.  
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PTK secara substansial pada umumnya terdiri atas bagian pendahuluan, kajian 

pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dan rencana tindak 

lanjut. Beberapa komponen yang biasanya dimunculkan pada pendahuluan adalah latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bagian kajian 

pustaka umumnya terdiri atas kajian teoritik (teori dan konsep-konsep yang relevan dengan 

permasalahan), penelitian sebelumnya yang relevan (kalau ada), kerangka berpikir/implikasi 

terhadap permasalahan, pertanyaan penelitian/hipotesis tindakan. Pada bagian metode 

penelitian biasanya ada rancangan penelitian dan prosedur penelitian. Selanjutnya, bagian 

hasil penelitian dan pembahasan memuat hasil penelitian, pembahasan, dan keterbatasan 

penelitian (kalau ada). Akhirnya, PTK ditutup dengan kesimpulan dan rencana tindak lanjut 

(ada yang menyebut saran tindak lanjut). 

           Nogotirto, 15 Januari 2010    
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