
5/22/2012

1

PENELITIAN TINDAKAN KELAS
(CLASROOM ACTION RESEARCH)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU 
PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
SURAKARTA

APA PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) ?
Proses investigasi terkendali yang berdaur ulang dan 
bersifat refleksi mandiri, yang memiliki tujuan untuk 
melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem, cara 

kerja, proses, isi, kompetensi atau situasi dalam 
pembelajaran (Sanford, 1970, Kemmis, 1993)

Atau
Sebuah pencarian yg bersifat reflektif , 

dilakukan partisipan dlm situasi 
pembelajaran dengan maksud meningkatkan 

dan memantapkan hal-hal berikut ; (1) 
praktik-praktik pembelajaran, (2) 

pemahaman terhadap praktik tersebut; dan 
(3) situasi pelaksanaan praktik tersebut 

(Kemmis, 1999)
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JENIS PENELITIAN PTK 
(Chein, Hook & Harding, 2002)

• Diagnostik
• Partisipatif
• Empiris
• Eksperimen

PERBEDAAN PTK DG PENELITIAN FORMAL
DIMENSI PTK PEN. FORMAL

MOTIVASI Tindakan Kebenaran
SUMBER 
MASALAH

Diagnosis status Induksi-deduksi

TUJUAN Mengembangkan praksis 
pembelajaran

Verifikasi & menemukan 
pengetahuan yg dpt 
digeneralisasi

KETERLIBATAN 
PENELITI

Peneliti orang dari dalam Peneliti orang luar

SAMPEL Kasus khusus Representatif 

METODOLOGI Longgar tetapi berusaha 
objektif

Baku dan objektif

TAFSIRAN 
TEMUAN

Memahami praksis melalui 
refleksi dan penteorian 
praktisi

Memerikan, 
mengabstrasikan, membangun 
teori 

HASIL AKHIR Proses dan hasil 
pembelajaran yg lebih baik

Menguji pengetahuan, 
prosedur dan material



5/22/2012

3

KARAKTERISTIK PTK

• Ikuiri reflektif, berangkat dari
permasalahan pembelajaran riil yg dihadapi
guru-murid (spesifik dan kontekstual tdk
harus sampel representatif)

• Kolaboratif, bekerjasama dengan guru lain
dan siswa pada seluruh proses (perencanaan,
tindakan, observasi-evaluasi, dan refleksi).

• Reflektif, refleksi dilakukan terus menerus
unt mendapat penjelasan dan justifikasi
tentang peningkatan, kemunduran, kekurang-
efektifan unt perbaikan proses tindakan
selanjutnya

PRINSIP-PRINSIP PTK

1. Tugas guru mnyelenggarakan pembelajaran yg
baik dan berkualitas

2. Penelitian selaras dg tindakan pelaksanaan
pembelajaran (planning, action, observation,
reflection)

3. Tetap bersandar pada alur dan kaidah ilmiah
(diagnosis, pemilihan tindakan yg sesuai dg
permasalahan dan penyebab, merumuskan
hipotesis, menyusun skenario tindakan,
penetapan prosedur pengumpulan data,
menjamin objektivitas, relibilitas dan validitas
proses/data/hasil, dan analisis)
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4. Menangani masalah riil pembelajaran yang
merisaukan tanggungjawab guru.

5. Konsistensi sikap dan kepedulian dlm
memperbaiki dan meningkatkan kualitas
pembelajaran

6. Cakupan PTK tdk hanya dibatasi pada
masalah pembelajaran di ruang kelas saja
(termasuk tataran sistem atau lembaga)

TUJUAN PTK

• Memperbaiki dan meningkatkan kualitas isi,
masukan, proses dan hasil pembelajaran

• Menumbuh-kembangkan budaya meneliti
para guru agar lebih proaktif mencari
solusi terhadap masalah pembelajaran

• Menumbuhkan dan meningkatkan
produktivitas meneliti para guru, khususnya
dlm mencari solusi masalah-masalah
pembelajaran

• Meningkatkan kolaborasi antara guru-guru
dan guru siswa dlm memecahkan masalah
pembelajaran
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BIDANG KAJIAN PTK
• Masalah belajar siswa di sekolah,

seperti; masalah belajar siswa di kelas,
kesalahan pembelajaran, miskonsepsi;

• Desain dan strategi pembelajaran di
kelas, seperti; masalah pengelolaan dan
prosedur pembelajaran, implementasi dan
inovasi dlm metode pembelajaran, interaksi
di dalam kelas, partisipasi orang tua dlm
proses belajar siswa;

• Alat bantu, media dan sumber belajar,
seperti; masalah penggunaan media,
perpustakaan, dan sumber belajar di
dalam/luar kelas, peningkatan hubungan
antara sekolah dan masyarakat;

• Sistem asesmen dan evaluasi proses dan
hasil pembelajaran, seperti; masalah
evaluasi awal dan hasil pembelajaran,
pengembangan instrumen asesmen berbasis
kompetensi;

• Pengembangan pribadi siswa, guru dan
tenaga kependidikan lainnya, seperti;
peningkatan kemandirian dan
tanggungjawab siswa, peningkatan
keefektifan hubungan antara guru-siswa
dan orang tua dalam PBM, peningkatan
konsep diri siswa;

• Masalah kurikulum, seperti; implementasi
KBK/KTSP, urutan penyajian materi pokok,
interaksi guru-siswa, siswa-materi ajar, dan
siswa-lingkungan belajar.
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LUARAN PTK

• Peningkatan atau perbaikan terhadap kinerja guru dan pola belajar
siswa di sekolah

• Peningkatan atau perbaikan terhadap mutu proses pembelajaran di
kelas

• Peningkatan atau perbaikan terhadap kualitas penggunaan media,
alat bantu belajar dan sumber belajar lainnya.

• Peningkatan atau perbaikan terhadap kualitas prosedur dan alat
evaluasi yg digunakan untuk mengukur proses dan hasil belajar
siswa.

• Peningkatan atau perbaikan terhadap masalah-masalah pendidikan
anak di sekolah

• Peningkatan dan perbaikan terhadap kualitas penerapan kurikulum
dan pengembangan kompetensi siswa di sekolah

SISTEMATIKA PTK

1
IDENTIFIKASI 

MASALAH

2
PERUMUSAN 

MASALAH

3
PERUMUSAN 

HIPOTESIS

4
PELAKSANAAN 

TINDAKAN

PERENCANAAN PELAKSANAAN OBSERVASI EVALUASI
& REFLEKSI
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DESAIN PTK MODEL SIKLUS

PLANNING

ACTING

OBSERVING

REFLECTING

PROSEDUR RINCI PELAKSANAAN PTK

1. PENETAPAN FOKUS MASALAH 
PENELITIAN

2. PERENCANAAN TINDAKAN PERBAIKAN
3. PELAKSANAAN TINDAKAN PERBAIKAN, 

OBSERVASI DAN INTERPRETASI
4. ANALISIS DAN REFLEKSI
5. PERENCANAAN TINDAK LANJUT
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PENETAPAN FOKUS MASALAH PENELITIAN

1. Merasakan adanya masalah, tanyakan
pada diri sendiri apakah anda sudah puas
dengan kualitas pembelajaran yg dicapai
dgn cara membandingkan antara harapan
dengan realita dalam pembelajaran

Seperti ; apakah proses pembelajaran
yang dilakukan cukup efektif ? Apakah
sarana pembelajaran cukup memadai ?
Apakah hasil pembelajaran cukup
berkualitas ?

2. Identifikasi masalah, yaitu menemukan
masalah dgn bertolak dari gagasan-gagasan
umum mengenai keadaan yg perlu diperbaiki.

Pertanyaan yg diajukan :
Apa yg sedang terjadi saat ini ?
Apakah hal tersebut mengandung masalah ?
Apa yg dapat anda lakukan untuk
mengatasinya ?
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3. Analisis masalah, setelah menemukan inti
masalah yg urgen dalam pembelajaran
selanjutnya lakukan analisis masalah
tersebut secara detail, termasuk mencari
penyebab timbulnya masalah tersebut
serta menganalisis berbagai cara yg
memungkinkan untuk mengatasinya.

Pertanyaan yg diajukan :
Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
timbulnya masalah tersebut ?
Bagaimana cara mengatasinya ? 

4. Merumuskan masalah secara jelas, spesifik
dan operasional, agar kita dapat
menetapkan tindakan perbaikan,
menentukan jenis data yg diperlukan, cara
mengumpulkan datanya serta teknik
interpretasinya.

Rumusan masalah menggunakan kalimat
tanya
Contoh ; Apakah proses pembelajaran
dengan pola latihan berjenjang dapat
meningkatkan pemahaman dan ketrampilan
siswa dalam menentukan Debet-Kredit
jenis unsur akuntansi ?
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PERENCANAAN TINDAKAN
1. Menyusun formulasi solusi berbentuk hipotesis

tindakan (dugaan perubahan yg akan terjadi
jika suatu tindakan itu dilakukan)

Dasar menyusun : kajian teori yg relevan,
penelitian terdahulu yg relevan, pendapat pakar
atau teman sejawat yg berpengalaman, refleksi
pengalaman anda sendiri

Bentuk hipotesis tindakan bernada keyakinan
bahwa tindakan yg dilakukan dapat memperbaiki
masalah

Contoh : Proses pembelajaran dengan pola latihan berjenjang dapat
meningkatkan pemahaman dan ketrampilan siswa dalam menentukan Debet-
Kredit jenis unsur akuntansi

2. Persiapan tindakan, antara lain :
a. Membuat skenario pembelajaran yg akan

dilakukan
b. Mempersiapkan sarana-prasarana

pembelajaran yg mendukung pelaksanaan
tindakan

c. Menyiapkan instrumen untuk observasi
proses, kegiatan dan hasil pembelajaran

d. Melakukan simulasi untuk menguji
keterlaksanaan skenario pembelajaran di
lapangan
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PELAKSANAAN TINDAKAN, OBSERVASI DAN 
INTERPRETASI

1. Pelaksanaan tindakan
Melaksanakan skenario pembelajaran
tindakan yang telah dipersiapkan pada
pembelajaran aktual.

2. Observasi dan Interpretasi
Yaitu merekam dan memaknai kejadian-

kejadian yang menjadi data penelitian
selama proses pembelajaran tindakan
berlangsung

Catatan : saat proses pelaksanaan pembelajaran tindakan sekaligus
dilakukan observasi dan interpretasi

ANALISIS DAN REFLEKSI
1. Analisis data (analisis interaktif) melalui tiga tahap
a. Reduksi data, proses penyederhanaan

data yg dilakukan melalui seleksi,
pengelompokkan dan pengorganisasian
data mentah menjadi sebuah
informasi/data bermakna

b. Paparan data, upaya menampilkan data
bermakna yg jelas dan mudah dipahami
dalam bentuk narasi, grafik atau bentuk
lain

c. Penyimpulan, yaitu mengambil intisari dari
paparan data dalam bentuk pernyataan
atau kalimat yg singkat, padat dan
bermakna
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2. Refleksi, upaya untuk mengkaji tentang :
a. Apa yg belum terjadi ?

b.  Apa yg dihasilkan ?
c.  Kenapa hal tersebut terjadi demikian ?

d.  Apa yg perlu dilakukan selanjutnya ?

Hasil refleksi digunakan untuk menetapkan apakah
diperlukan langkah perbaikan berikutnya

Seandainya hasil yg dicapai telah mencapai indikator
keberhasilan maka tidak perlu tindakan lanjutan, tetapi

kalau belum maka perlu disusun tindakan lanjutan

Komponen refleksi :

ANALISIS

PEMAKNAAN

PENJELASAN

PENYIMPULAN

TINDAK LANJUT
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PERENCANAAN TINDAK LANJUT

Apabila hasil tindakan perbaikan pada siklus
1 belum mencapai nilai indikator yg
ditetapkan, maka diperlukan langkah
lanjutan pada siklus 2.
Pada siklus 2 dilakukan tahapan-tahapan yg
hampir sama dengan siklus 1 tetapi telah
disempurnakan pada sesuatu yg dianggap
kurang

Jumlah siklus tidak dapat ditetapkan,
tergantung pada capaian indikator. Jika
sudah tercapai maka tindakan berhenti

INSTRUMEN YG DIPERLUKAN DALAM PTK

• Instrumen untuk mengobservasi guru,
yaitu untuk mencatat metode dan strategi
yang diimplementasikan guru di kelas pada
saat tindakanpembelajaran dilaksanakan.
Instrumen yg digunakan meliputi ; catatan
anekdotal peristiwa dlm pembelajaran,
observasi anekdotal interaksi guru-siswa,
observasi anekdotal pola pengelompokkan
belajar, observasi terstruktur, lembar
observasi model manajemen kelas, lembar
observasi ketrampilan bertanya, catatan
anekdotal aktivitas pembelajaran, dan
catatan anekdotal membantu siswa
berprestasi
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• Instrumen untuk pengamatan terhadap
kelas, yaitu segala kejadian yg terjadi di
kelas yg meliputi deskripsi lingkungan
phisik kelas, tata letaknya dan manejemen
kelas.

Instrumen yg digunakan meliputi ; format
anekdotal organisasi kelas, format peta
kelas, observasi kelas terstruktur, format
skala pengkodean lingkungan sosial kelas,
lembar cek wawancara personalia sekolah,
dan lembar cek kompetensi.

• Pengamatan perilaku siswa sebelum,
saat dan sesudah pembelajaran
tindakan.

Instrumen yg digunakan meliputi ; tes
diagnostik, catatan anekdotal perilaku
siswa, format bayangan, kartu profil
siswa, kartu deskripsi profil siswa,
sistem koding partisipasi siswa, inventori
kalimat tak lengkap, pedoman wawancara
untuk refleksi, dan sosiogram.
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TERIMA KASIH


