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PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

A. Pendahuluan 
Upaya meningkatkan mutu pendidikan adalah fokus utama dalam pembangunan 

pendidikan dewasa ini. Dan efektivitas pembelajaran oleh guru profesional adalah faktor 
utama peningkatan mutu. Guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama 
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi 
peserta didik membutuhkan peningkatan profesional secara terus menerus. Melalui 
penelitian tindakan kelas, seorang guru memperoleh pemahaman tentang apa yang harus 
dilakukan, merefleksi diri untuk memahami dan menghayati nilai pendidikan dan 
pembelajarannya sendiri, dapat bekerja secara kontekstual, dan mengerti sejarah tentang 
pendidikan dan persekolahannya, demikian Stephen Kemmis dan Robbin McTaggart (dalam 
Aswandi, 2006).  

Sehubungan dengan itu, maka Penelitian Tindakan Kelas (PTK) memiliki potensi 
yang sangat besar untuk meningkatkan pembelajaran apabila diimplementasikan dengan 
baik dan benar. Sesungguhnya kegiatan penelitian telah banyak dilakukan. Namun 
sayangnya kegiatan penelitian tersebut kurang dirasakan dampaknya bagi peningkatan 
mutu pembelajaran. Menurut Raka Joni dkk (1998) hal tersebut setidaknya disebabkan oleh 
dua hal, yaitu: (1) pelaksanaan penelitian bidang pendidikan umumnya kurang melibatkan 
guru; (2) penyebarluasan (dissemination) hasil penelitian melalui publikasi ilmiah ke 
kalangan guru di lapangan memakan waktu sangat panjang. Selain itu, menurut penulis ini 
juga disebabkan karena kurangnya kesempatan guru mengakses hasil penelitian untuk 
perbaikan mutu pembelajaran. Karena itu mari kita bicarakan penelitian tindakan (PTK) dan 
mari kita menyamakan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan penelitian tindakan 
kelas (PTK). 
 
B. Hakikat Penelitian Tindakan Kelas 
1. Pengertian Penelitian Tindakan Kelas 

Dalam bahasa Inggris Penelitian Tindakan Kelas (PTK) diartikan dengan Classroom 
Action Research (CAR). Dari sisi namanya sudah menunjukkan isi yang terkandung di 
dalamnya. Karena itu Arikunto, dkk (2006), Aqib (2007), Madya (2006) mengemukakan 
bahwa ada tiga kata yang membentuk pengertian tersebut, yaitu (1) penelitian, (2) tindakan, 
dan (3) kelas. Sehubungan dengan itu, maka Arikunto dkk (2006) mengartikan penelitian 
tindakan kelas sebagai suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah 
tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Karena 
itu penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru ditujukan untuk meningkatkan situasi 
pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.  

Hal tersebut sejalan dengan Burns, (1999); Kemmis & McTaggrt (1982); Reason & 
Bradbury (2001) dalam Madya (2007) yang menjelaskan bahwa penelitian tindakan 
merupakan intervensi praktik dunia nyata yang ditujukan untuk meningkatkan situasi 
praktis. Karena itu penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru ditujukan untuk 
meningkatkan situasi pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya dan ia disebut  
”penelitian tindakan kelas” atau PTK. Sehubungan dengan itu, maka pertanyaan yang 
muncul adalah ”Kapan seorang guru secara tepat dapat melakukan PTK?” Jawabnya: Ketika 
guru ingin meningkatkan kualitas pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya dan 
sekaligus ia ingin melibatkan peserta didiknya dalam proses pembelajaran. Karena itu, 
fungsi PTK sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran kelas, yaitu 
sebagai: (a) alat untuk mengatasi masalah-masalah yang didiagnosis dalam situasi 
pembelajaran di kelas; (b) alat pelatihan dalam jabatan, membekali guru dengan 
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keterampilan dan metode baru dan mendorong timbulnya kesadaran diri, khususnya 
melalui pengajaran sejawat; (c) alat untuk memasukkan ke dalam sistem yang ada (secara 
alami)  pendekatan tambahan atau inovatif; (d) alat untuk meningkatkan komunikasi yang 
biasanya buruk antara guru dan peneliti; (e) alat untuk menyediakan alternatif bagi 
pendekatan yang subjektif, impresionistik terhadap pemecahan masalah kelas (Cohen & 
Manion, dalam Madya, 2007). Hal tersebut dapat dilakukan oleh guru karena: (1) hasil 
penelitian tindakan dipakai sendiri oleh penelitinya, dan tentu saja oleh orang lain yang 
menginginkannya; (2) penelitiannya terjadi di dalam situasi nyata yang pemecahan 
masalahnya segera diperlukan, dan hasil-hasilnya langsung diterapkan/dipraktikkan dalam 
situasi terkait; (3) peneliti tindakan (guru) melakukan sendiri pengelolaan, penelitian, dan 
sekaligus pengembangan.  

 
2. Prinsip-prinsip PTK 

Agar peneliti memperoleh kejelasan yang lebih baik tentang penelitian tindakan, 
perlu kiranya dipahami prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila akan melakukan 
penelitian tindakan kelas.  

Hopkins (dalam Aqib, 2007), mengemukakan ada enam prinsip yang harus 
diperhatikan dalam PTK, yaitu: (1) Metoede PTK yang diterapkan seyogyanya tidak 
mengganggu komitmen sebagai pengajar; (2) metode pengumpulan data yang digunakan 
tidak menuntut waktu yang berlebihan karena dilakukan sesuai dengan jadwal pelajaran; (3) 
metodologi yang digunakan harus reliable; (4) masalah program yang diusahakan adalah 
masalah yang merisaukankan, dan didasarkan pada tanggung jawab professional; (5) Dalam 
menyelenggarakan PTK, guru harus selalu bersikap konsisten dan memiliki kepedulian 
tinggi terhadap proses dan prosedur yang berkaitan dengan pekerjaannya; (6) PTK tidak 
dilakukan sebatas dalam konteks kelas atau mata pelajaran tertentu melainkan dengan 
perspektif misi sekolah secara keseluruhan.  

Sedangkan menurut Arikunto dkk (200) prinsip-prinsip PTK yang harus 
dipetrhatikan apabila ingin melakukan PTK dengan baik, yaitu: (1) Kegiatan nyata dalam 
situasi rutin, yaitu penelitian dilakukan tanpa mengubah situasi rutin; (2) adanya kesadaran 
diri untuk memperbiki kinerja; (3) SWOT sebagai dasar berpijak, yaitu penelitian tindakan 
harus dimulai dengan melakukan analisis SWOT; (4) PTK adalah upaya empiris dan 
sistremik; (5) mengikuti prinsip SMART dalam perencanaan, yaitu: 
a. S – specifik,  khusus, tidak terlalu umum 
b. M – Managable, dapat dikelola, dilaksanakan 
c. A – Acceptable, dapat diterima lingkungan, atau Achievable, dapat dicapai, dijangkau 
d. R – Realisti, operasional, tidak di luar jangkauan, dan 
e. T – Time-bound, diikat oleh waktu tertentu. 

Selanjutnya Arikunto menjelaskan bahwa di antara unsur dalam SMART, unsur yang 
sangat penting karena terkait dengan subjek yang dikenai tindakan adalah unsur ke tiga, 
yaitu A:Acceptable, dapat diterima oleh subjek yang akan diminta melakukan sesuatu oleh 
guru. Oleh karena itu, sebelum guru melakukan lebih lanjut tentang tindakan yang akan 
diberikan, mereka harus diajak bicara. Tindakan yang akan diberikan oleh guru dan akan 
mereka lakukan harus disepakati secara sukarela. Dengan demikian, guru dapat 
mengharapkan tindakan yang dilakukan oleh siswa dilandasi atas kesadaran dan kemauan 
penuh. Dampak dari kemauan penuh itu menghasilkan semangat atau kegairahann yang 
tinggi. 
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3. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tindakan  
Tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan 

praktik pembelajaran di kelas secara berkesinambungan. Tujuan ini “melekat” pada diri 
guru dalam penunaian misi professional kependidikannya (Aqib, 2007). Hal ini 
menunjukkan bahwa sesungguhnya PTK bertujuan untuk memecahkan permasalahan nyata 
yang terjadi di dalam kelas. Karena itu menurut Suharjono (2006), tujuan penelitian tindakan 
kelas adalah  meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran, mengatasi masalah 
pembelajaran, meningkatkan profesionalisme, dan menumbuhkan budaya akademik. 
Sedangkan Arikunto (2006) merinci tujuan PTK, yaitu: (1) meningkatkan mutu isi, masukan, 
proses, serta hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah; (2) membantu guru dan tenaga 
kependidikan lainna mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan di dalam dan di luar 
kelas; (3) meningkatkan sikap professional pendidik dan tenaga kependidikan; (4) 
menumbuhkembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga tercipta sikap 
proaktif di dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran secara 
berkelanjutan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka manfaat yang dapat diperoleh jika guru mau 
dan mampu melaksanakan penelitian tindakan kelas, antara lain: (1) inovasi pembelajaran, 
(2) pengembangan kurikulum di tingkat sekolah dan di tingkat kelas, dan (3) peningkatan 
proresionalisme guru (Aqib, 2007). 

Sejalan dengan itu, Rustam dan Mundilarto (2004) mengemukakan manfaat PTK bagi 
guru, yaitu: (1) Membantu guru memperbaiki mutu pembelajaran, (2) Meningkatkan 
profesionalitas guru, (3) Meningkatkan rasa percaya diri guru, (4) Memungkinkan guru 
secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. 
 
4. Luaran Penelitian Tindakan Kelas 

Arikunto (2006) menjelaskan luaran yang dapat diperoleh melalui PTK, yaitu 
perbaikan mutu, proses, dan hasil pembelajaran, antara lain: (1) peningkatan atau perbaikan 
terhadap kinerja belajar siswa di sekolah; (2) peningkatan atau perbaikan terhadap mutu 
proses pembelajaran di kelas; (3) peningkatan atau perbaikan terhadap kualitas penggunaan 
media, alat bantu belajar, dan sumber belajar lainnya; alat bantu belajar, dan sumber belajar 
lainnya; (4) peningkatan atau perbaikan terhadap kualitas prosedur dan alat evaluasi yang 
digunakan untuk mengukur proses dan hasil belajar siswa; (5) peningkatan atau perbaikan 
terhadap masalah pendidikan anak di sekolah; (6) peningkatan atau perbaikan terhadap 
kualitas penerapan kurikulum dan pengembangan kompetensi siswa di sekolah.  
 
5. Sasaran atau Objek PTK 

Objek dari penelitian tindakan kelas harus merupakan sesuatu yang aktif dan dapat 
dikenai aktivitas, bukan objek yang sedang diam dan tanpa gerak. Arikunto (2006), Madya 
(2007), dan Aqib (2007) menyebutkan objek dari penelitian tindakan kelas, sebagai berikut:  

 

 
No 

 
Unsur 

 
Sasaran 

Contoh Permasalahan yang 
dapat diangkat Menjadi judul 

Penelitian a.l: 

1. Siswa a. Ketika ia sedang asyik 
mengikuti proses 
pembelajaran di kelas, di 
lapangan, di laboratorium, di 
bengkel, dan lain-lain. 

b. Ketika sedang asyik 
mengerjakan pekerjaan 

Perilaku kedisiplinan, semangat 
siswa ketika mengikuti kegiatan 
ekstra kurikuler, keseriusan 
siswa ketika mengerjakan tugas, 
ketelitian siswa dalam mengelola 
sarana belajarnya, kebiasaan 
siswa dealam mengajukan 
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rumah di malam hari. 
c. Ketika mereka sedang 

mengikuti kerja bakti di luar 
kelas. 

pertanyaan di kelas, ketepatan 
siswa untuk hadir di sekolah, 
dan sebagainya. 

2. Guru a. Sedang mengajar dikelas 
b. Sedang membimbing siswa 

yang sedang 
berdarmawisata. 

c. Sedang mengadakan 
kunjungan ke rumah siswa. 

Mengajar dengan metode 
bervariasi, menerapkan metode 
diskusi terarah, mengajar dengan 
mengelompokkan siswa, dan 
sebagainya. 

3. Materi 
Pelajaran 

a. Ketika sedang mengajar, 
b. Bahan yang ditugaskan 

kepada siswa, dan 
sebagainya 

Urutan materi ketika disajikan 
kepada siswa, meliputi urutan 
atau pengorganisasiannya, cara 
penyajiannya, atau 
pengaturannya, Tindakan lain 
misalnya menambah sumber-
sumber bahan untuk 
meningkatkan penguasaan 
pokok bahasan dan  pelajaran 
tambahan oleh guru sendiri atau 
ditugaskan kepada siswa, pokok 
bahasan yang dilakukan oleh 
guru sendiri atau menugaskan 
kepada siswa, dsb. Mencoba 
memberikan materi misalnya 
untuk muatan lokal dapat juga 
di-masukkan dalam kategori 
judul penelitian tindakan kelas. 
Materi lain dalam kegiatan ekstra 
kurikuler, atau pelajaran 
tambahan di sore hari, di hari 
libur, atau sebagai materi 
pengayaan bagi siswa yang 
sudah dapat meneyelesaikan 
materi pokok lebih cepat 
dibandingkan siswa lain. 

4. Peraalatan 
atau sarana 
pendidikan 

Ketika guru sedang mengajar 
dengan tujuan meningkatkan 
mutu hasil belajar, yang dapat 
diamati: 
a. Guru 
b. Siswa 
c. Keduanya. 

Penyediaan dan pengaturan 
peralatan, baik yang dimiliki oleh 
siswa secara perorangan, 
peralatan yang disediakan oleh 
sekolah, peralatan yang 
disediakan dan digunakan di 
kelas. Mialnya: Penerbitan sarana 
yang dimiliki oleh siswa, 
penghematan dalam 
menggunakan sarana, 
perpustakaan, laboratorium, 
workshop, dan sebagainya. 

5. Hasil 
Pembelajaran 

Ditinjau dari tiga ranah yang 
dijadikan titik tujuan yang 

Proses pembelajaran, peralatan 
atau sarana pendidikan, guru, 
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harus dicapai melalui 
pembelajaran, baik susunan 
maupun tingkat pencapaian. 
Oleh karena hasil belajar 
merupakan produk yang harus 
ditingkatkan, hal ini pasti 
terkait dengan tindakan unsur 
lain. 

atau siswa sendiri.  
 
 
 

6.  Lingkung-an Lingkungan siswa di kelas, 
sekolah, maupun yang 
melingkupi siswa di rumahnya. 
Dalam penelitian tindakan, 
bentuk perlakuan atau tindakan 
yang dilakukan adalah 
mengubah kondisi menjadi 
lebih kondusif. 

Mengubah situasi ruang kelas; 
Penataan sekolah; Penataan 
lingkungan yang terkait dengan 
6K, hal ini sebaiknya dilakukan 
dengan melibatkan siswa 

7. Pengelola-an Yang jelas-jelas merupakan 
gerak kegiatan sehingga mudah 
diatur dan direkayasa dalam 
bentuk kegiatan. 

Yang digolongkan kegiatan 
pengelolaan misalnya: 
a. Cara mengelompokkan siswa 

ketika guru memberikan 
tugas, 

b. Pengaturan urutan jadwal, 
c. Pengaturan tempat duduk 

siswa. 
d. Penempatan papan tulis. 
e. Penataan peralatan milik 

siswa. 

 

6. Kriteria dalam Penelitian Tindakan 
Sebagaimana halnya dengan jenis penelitian yang lain, maka PTK harus memenuhi 

kriteria tertentu, yaitu harus memenuhi kriteria validitas. Akan tetapi, makna dasar validitas 
untuk penelitian tindakan condong ke makna dasar validitas dalam penelitian kualitatif, 
yaitu makna langsung dan lokal dari tindakan sebatas sudut pandang peserta penelitiannya. 
Jadi kredibilitas penafsiran peneliti dipandang lebih penting daripada validitas internal 
(Davis, 1995, disitir oleh Burns, 1999, dalam Madya, 2007). Karena PTK bersifat 
transformatif, maka kriteria yang cocok adalah validitas demokratik, validitas hasil, validitas 
proses, validitas katalitik, dan validitas dialogis, yang harus dipenuhi dari awal sampai 
akhir penelitian, yaitu dari refleksi awal saat kesadaran akan kekurangan muncul sampai 
pelaporan hasil penelitiannya (Madya, 2007). 

Validitas Demokratik berkenaan dengan kadar kekolaboratifan penelitian dan 
pencakupan berbagai suara. Dalam PTK, idealnya guru, dan guru lain/pakar sebagai 
kolaborator, dan masing-masing siswa diberi kesempatan menyuarakan apa yang dipikirkan 
dan dirasakan serta dialaminya selama penelitian berlangsung. Pertanyaan kunci 
mencakup:  Apakah semua pemangku kepentingan (stakeholders) PTK (guru, kolaborator, 
administrator, mahasiswa, orang tua) dapat menawarkan pandangannya? Apakah solusi 
masalah di kelas, guru sebagai peneliti memberikan manfaat kepada mereka? Apakah 
solusinya memiliki relevansi atau keterterapan pada konteks kelas yang sedang diajar? 
Semua pemangku kepentingan di atas diberi kesempatan dan/atau didorong lewat berbagai 
cara yang cocok dalam situasi budaya setempat untuk mengungkapkan pendapatnya, 
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gagasan-gagasannya, dan sikapnya terhadap persoalan pembelajaran di kelas yang diajar, 
yang fokusnya adalah pencarian solusi untuk peningkatan praktik dalam situasi 
pembelajaran.  

Validitas Hasil  mengandung konsep bahwa penelitian tindakan oleh guru 
membawa hasil yang sukses. Hasil yang paling efektif tidak hanya melibatkan solusi 
masalah tetapi juga meletakkan kembali masalah ke dalam suatu kerangka sedemikian rupa 
sehingga melahirkan pertanyaan baru. Hal ini tergambar dalam siklus penelitian, di mana 
ketika dilakukan refleksi pada akhir tindakan pemberian tugas dalam mata pelajaran bahsa 
Inggris misalnya yang menekankan kegiatan menggunakan bahasa Inggris lewat tugas 
‘information gap’, ditemukan bahwa hanya sebagian kecil siswa menjadi aktif dan sebagian 
besar siswa merasa takut salah, cemas, dan malu berbicara. Maka timbul pertanyaan baru, 
Apa yang mesti dilakukan untuk mengatasi agar siswa tidak takut salah, tidak cemas, dan tidak malu 
sehingga dengan suka rela aktif melibatkan diri dalam kegiatan pembelajaran? Hal ini 
menggambarkan bahwa pertanyaan baru timbul pada akhir suatu  tindakan, begitu 
seterusnya sehingga upaya perbaikan berjalan secara bertahap, berkesinambungan tidak 
pernah berhenti, mengikuti kedinamisan situasi dan kondisi. Validitas hasil juga tergantung 
pada validitas proses pelaksanaan penelitian, yang merupakan kriteria berikutnya. 

Validitas Proses berkenaan dengan ‘keterpercayaan’ dan ‘kompetensi’, yang dapat 
dipenuhi dengan menjawab sederet pertanyaan berikut: Mungkinkah menentukan seberapa 
memadai proses pelaksanaan PTK dilakukan? Misalnya, apakah guru dan kolaboratornya 
mampu terus belajar dari proses tindakan tersebut? Artinya, Guru dan kolaboratornya 
secara terus menerus dapat mengkritisi diri sendiri dalam situasi yang ada sehingga dapat 
melihat kekurangannya dan segera berupaya memperbaikinya. Apakah peristiwa atau 
perilaku dipandang dari perspektif yang berbeda dan melalui sumber data yang berbeda 
agar terjaga dari ancaman penafsiran yang ‘simplistik’ atau ‘rancu’?  

Validitas Katalitik terkait dengan kadar pemahaman yang dicapai, realitas 
kehidupan kelas, dan cara mengelola perubahan di dalamnya, termasuk perubahan 
pemahaman guru dan siswa terhadap peran masing-masing dan tindakan yang diambil 
sebagai akibat dari perubahan ini. Validitas katalitik dapat dilihat dari segi peningkatan 
pemahaman guru terhadap faktor-faktor yang dapat menghambat dan faktor-faktor yang 
memfasilitasi pembelajaran. Misalnya faktor-faktor kepribadian (Brown dalam Madya,2007) 
seperti rasa takut salah dan malu melahirkan inhibition dan  kecemasan. Sebaliknya, upaya-
upaya guru untuk meningkatkan kemampuan siswa dengan mempertimbangkan pikiran 
dan perasaan serta mengapresiasi usaha belajarnya merupakan faktor positif yang 
memfasilitasi proses pembelajaran. Selain itu, validitas katalitik dapat juga ditunjukkan 
dalam peningkatan pemahaman terhadap peran baru yang mesti dijalani guru dalam  proses 
pembelajaran komunikatif. Peran baru tersebut mencakup peran fasilitator dan peran 
penolong serta peran pemantau kinerja. Validitas katalitik juga tercermin dalam adanya 
peningkatan pemahaman tentang perlunya menjaga agar hasil tindakan yang dilaksanakan 
tetap memotivasi semua yang terlibat untuk meningkatkan diri secara stabil alami dan 
berkelanjutan. Semua upaya memenuhi tuntutan validitas katalitik ini dilakukan  melalui 
siklus perencanaan tindakan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.  

Validitas Dialogik sejajar dengan proses review sejawat yang umum dipakai dalam 
penelitian akademik. Secara khas, nilai atau kebaikan penelitian dipantau melalui tinjauan 
sejawat untuk publikasi dalam jurnal akademik. Sama halnya, review sejawat dalam PTK 
berarti dialog dengan guru-guru lain, bisa lewat sarasehan atau dialog reflektif dengan 
‘teman yang kritis’ atau  pelaku PTK lainnya, yang semuanya dapat bertindak sebagai ‘jaksa 
tanpa kompromi’.  

Kriteria validitas dialogis ini dapat juga mulai dipenuhi ketika penelitian masih 
berlangsung, yaitu secara beriringan dengan pemenuhan kriteria demokratik. Yaitu, setelah 
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seorang peserta mengungkapkan pandangan, pendapat, dan/atau gagasannya, dia akan 
meminta peserta lain untuk menanggapinya secara kritis sehingga terjadi dialog  kritis atau 
reflektif. Dengan demikian, kecenderungan untuk terlalu subjektif dan simplistik akan dapat 
dikurangi sampai sekecil mungkin. Untuk memperkuat validitas dialogik, seperti telah 
disebut di atas, proses yang sama dilakukan dengan sejawat peneliti tindakan lainnya, yang 
jika memerlukan, diizinkan untuk memeriksa semua data mentah yang terkait dengan yang 
sedang dikritisi. 
 
7. Validitas Penelitian Tindakan Kelas  

Untuk menjamin validitas PTK, dapat dilakukan dengan meminimalkan 
subjektivitas. Subjektivitas dapat dihindari melalui trianggulasi. Guru sebagai pelaku PTK 
dapat menggunakan metode ganda dan perspektif  kolaborator untuk memperoleh 
gambaran yang kaya dan lebih objektif.  

Bentuk lain dari trianggulasi adalah: trianggulasi waktu, trianggulasi ruang, 
trianggulasi peneliti, dan trianggulasi teoretis (Burns dalam Madya, 2007). Trianggulasi 
waktu dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dalam waktu yang berbeda, sedapat 
mungkin meliputi rentangan waktu tindakan dilaksanakan dengan frekuensi yang memadai 
untuk menjamin bahwa efek perilaku tertentu bukan hanya suatu kebetulan. Misalnya, data 
tentang proses pembelajaran dengan seperangkat teknik tertentu dapat dikumpulkan pada 
jam awal, tengah dan siang pada hari yang berbeda dan jumlah pengamatan yang memadai, 
misalnya 4-5 kali.  

Trianggulasi peneliti dapat dilakukan dengan pengumpulan data yang sama  oleh 
beberapa  peneliti sampai diperoleh data yang relatif konstan. Misalnya, dua atau tiga 
peserta penelitian dapat mengamati proses pembelajaran yang sama dalam waktu yang 
sama pula. Trianggulasi ruang dapat dilakukan dengan mengumpulkan data yang sama di 
tempat yang berbeda.  

Trianggulasi teoretis dapat dilakukan dengan memaknai gejala perilaku tertentu 
dengan dituntun oleh beberapa teori yang berbeda tetapi terkait. Misalnya, perilaku tertentu 
yang menyiratkan motivasi dapat ditinjau dari teori motivasi aliran yang berbeda: aliran 
behavioristik, kognitif, dan konstruktivis.  

 
8. Reliabilitas 

Reliabilitas data PTK secara hakiki memang rendah. Mengapa? Karena situasi PTK 
terus berubah dan proses PTK bersifat transformatif tanpa kendali apapun (alami) sehingga 
sulit untuk mencapai tingkat reliabilitas yang tinggi, padahal tingkat reliabilitias tinggi 
hanya dapat dicapai dengan mengendalikan hampir seluruh aspek situasi yang dapat 
berubah dan hal ini tidak mungkin atau tidak baik dilakukan dalam PTK. Karena akan 
bertentangan dengan ciri khas penelitian tindakan itu sendiri, yang salah satunya adalah 
kontekstual/situasional dan terlokalisasi, dengan perubahan yang menjadi tujuannya. 
Penilaian peneliti menjadi salah satu tumpuan reliabilitas PTK. Cara-cara meyakinkan orang 
atas reliabilitas PTK termasuk: menyajikan  data asli  seperti transkrip wawancara dan 
catatan lapangan, menggunakan lebih dari satu sumber data untuk mendapatkan data yang 
sama dan kolaborasi dengan sejawat atau orang lain yang relevan. 
 
9. Pentingnya Kolaborasi dalam PTK 

Salah satu ciri khas PTK adalah kerja sama antara praktisi dengan peneliti dalam 
pemahaman, kesepakatan tentang permasalahan, pengambilan keputusan yang akhirnya 
melahirkan kesamaan tindakan. Kerja sama antara guru dengan peneliti merupakan hal 
yang sangat penting dalam menggali dan mengkaji permasalahan nyata yang dihadapi guru 
dan/atau siswa di sekolah. Kerja sama ini terutama pada kegiatan mendignosis masalah, 
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menyusun usulan, melaksanakan tindakan, menganlisis data, menyeminarkan hasil, dan 
menyusun laporan akhir (Arikunto, 2006). Sehubungan dengan itu, maka ada beberapa butir 
penting tentang PTK kolaboratif  sebagaimana yang dikemukakan oleh Kemmis dan 
McTaggart (1988);  Hill & Kerber (1967), yang disitir oleh Cohen & Manion, (1985); Burns, 
(1999) dalam Madya, (2007): (1) penelitian tindakan yang sejati adalah penelitian tindakan 
kolaboratif, yaitu yang dilakukan oleh sekelompok peneliti melalui kerja sama dan kerja 
bersama, (2) penelitian kelompok tersebut dapat dilaksanakan melalui tindakan anggota 
kelompok perorangan yang diperiksa secara kritis melalui refleksi demokratik dan dialogis; 
(3) optimalisasi fungsi PTK kolaboratif dengan mencakup gagasan-gagasan dan harapan-
harapan semua orang yang terlibat dalam situasi terkait; (4) pengaruh langsung hasil PTK 
kepada guru dan murid-murid serta sekaligus pada situasi dan kondisi yang ada.  
 
C. MODEL-MODEL PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

Model PTK yang sering digunakan di dalam dunia pendidikan, di antaranya: (a) 
Model Kurt Lewin, (b) Model Kemmis dan Mc Taggart, (c) Model John Elliot, dan (4) Model 
Dave Ebbut. 
1. Model Kurt Lewin 

Kurt Lewin menyatakan bahwa PTK terdiri atas beberapa siklus, setiap siklus terdiri 
atas empat langkah, yaitu: (1) perencanaan, (2) aksi atau tindakan, (3) observasi, dan (4) 
refleksi. Keempat langkah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:  
 
 

       Perencanaan 
         

       
                                   Reflksi           SIKLUS          Aksi 
                                            PTK 
 
 
         Observasi 
 
 

Berdasarkan langkah-langkah PTK seperti yang digambarkan di atas, selanjutnya dapat 
digambarkan lagi menjadi beberapa siklus, yang akhirnya menjadi kumpulan dari beberapa 
siklus. 
 

Perencanaan Perencanaan Perencanaan 
 

 
                  Refleksi          Aksi        Refleksi         Aksi        Refleksi Aksi 

 
 Observasi Observasi Observasi 
 
 

2. Model Kemmis dan Mc Taggart 
Model PTK yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc Taggart adalah merupakan 

model pengembangan dari model Kurt Lewin. Dikatakan demikian, karena di dalam suatu 
siklus terdiri atas empat komponen, keempat komponen tersebut, meliputi: (1) perencanaan, 
(2) aksi/tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi. Sesudah suatu siklus selesai 
diimplementasikan, khususnya sesudah adanya refleksi, kemudian diikuti dengan adanya 
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perencanaan ulang yang dilaksanakan dalam bentuk siklus tersendiri. Demikian seterusnya, 
atau dengan beberapa kali siklus. 

 
Model ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Salam, 2007 
 
 
 

3. Model John Elliot 
Model PTK dari John Elliot ini lebih rinci jika dibandingkan dengan model Kurt 

Lewin dan model Kemmis-Mc Taggart. Dikatakan demikian, karena di dalam setiap siklus 
terdiri dari beberapa aksi, yaitu antara tiga sampai lima aksi (tindakan). Sementara itu, setiap 
tindakan kemungkinan terdiri dari beberapa langkah yang terealisasi dalam bentuk kegiatan 
belajar-mengajar. PTK model Elliot dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencana 

Tindakan dan Observasi 

Revisi Rencana 

Refleksi 

Tindakan & Observasi 

 Tujuan Pembelajaran Tercapai Sesuai Target 

Refleksi 

Tindakan & 

Observasi 

Refisi Rencana 

Refleksi 
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Penelitian Tindakan Kelas Model John Elliot 
 
 
 

SIKLUS  1 SIKLUS 2 SIKLUS 3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Survei (Penemuan fakta dan analisis) 

Rencana Umum 

Tindakan 1 

Tindakan 2 

Tindakan 3 

Pengaruh dan 

Implentasi Monitor 

Survei (menjelaskan kegagalan 

terhadap implenetasi dan efek 

Implementasi 

Tindakan 1 

Revisi Ide Utama 

Rencaana yang diubah 

Tindakan 1 

Tindakan 2 

Tindakan 3 

Implementasi langkah 

selanjutnya 

Pengaruh Implementasi & 

Monitor 

Survei (menjelaskan 

kegagalan terhadap 

implenetasi efek 

Mervisi Ide Umum 

Rencana yang diubah 

Tindakan 1 

Tindakan 2 

Tindakan 3 

Implementasi Langkah 

Selanjutnya 

Pengaruh Implemen-

tasi dan Monitor 

Survei (Menjelaskan 
kegagalan terhadap 

implementasi dan 

efek 
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4. Model Dave Ebbutt 
 

PTK model Dave Ebbutt secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut: 
 

       PTK model Daave Ebb 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       Atau                                      Atau 

  
  

                                                      Pilihan 
 

 
 
 
 
D. PELAKSANAAN  PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
1. Prosedur Pelaksanaan PTK 

PTK dilaksanakan melalui proses pengkajian bersiklus yang terdiri dari empat 
tahap, yaitu: 

 
 
 
 
 
Menurut Taggart (dalam Aqib, 2007) prosedur pelaksanaan PTK mencakup: 

a. Penetapan fokus masalah penelitian; 

 Merasakan adanya masalah 

 Analisis masalah 

 Perumusan masalah 
b. Perencanaan tindakan 

Rencana PTK hendaknya disusun berdasarkan hasil pengamatan awal refleksif 
terhadap pembelajaran. Pada prinsipnya,  tindakan yang direncanakan hendaknya (1) 
membantu diri sendiri dalam (a) mengatasi kendala pembelajaran, (b)  bertindak secara lebih 
tepat-guna dalam kelas, dan (c) meningkatkan keberhasilan pembelajaran; dan (2) 
membantu diri sendiri menyadari potensi baru untuk melakukan tindakan guna 
meningkatkan kualitas kerja. Untuk itu dalam perencanaan tindakan ini yang harus 

PERENCANAAN TINDAKAN OBSERVASI MEREFLEKSI

I 

Ide Umum 
Ide yang Umum yang 

diubah 

Mengubah Ide Umum Survei Survei 

Keseluruhan 
yang sudah 

disurvei 

Rencana 

Keseluruhan 

Tindakan 1 

Keseluruhan yg 

sudah disurvei 

Keseluruhan Baru 

Tindakan 2 

dsb. 

Monitoring & 
Survei 

Tindakan 2 dsb. 

Tindakan 2 dsb. 
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dilakukan oleh guru yang akan melakukan PTK adalah: (1) membuat skenario pembelajaran, 
(2) menyiapkan fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan di kelas, (3) menyiapkan 
instrumen untuk merekam dan menganalisis data mengenai proses dan hasil tindakan, (4) 
melaksanakan simulasi tindakan perbaikan untuk menguji keterlaksanaan rancangan. 

 
c. Pelaksanaan tindakan 

Skenario tindakan yang telah direncanakan, dilaksanakan dalam situasi yang aktual. 
Pada saat yang bersamaan kegiatan ini juga disertai dengan kegiatan observasi, dan 
interrelasi, serta diikuti dengan kegiatan refleksi. 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Pengamatan Interpretasi (observasi) 

Pengamatan (observasi) tindakan di kelas berfungsi untuk mendokumentasikan 
pengaruh tindakan bersama prosesnya. Observasi itu berorientasi ke depan, tetapi 
memberikan dasar bagi refleksi sekarang, lebih-lebih lagi ketika siklus terkait masih 
berlangsung. Perlu dijaga agar observasi: (1) direncanakan agar (a) ada dokumen sebagai 
dasar refleksi berikutnya dan (b) fleksibel dan terbuka untuk mencatat hal-hal yang tak 
terduga; (2) dilakukan secara cermat karena tindakan di kelas selalu akan dibatasi oleh 
kendala realitas kelas yang dinamis, diwarnai dengan hal-hal tak terduga; (3) bersifat 
responsif, terbuka pandangan dan pikirannya. Dalam PTK yang diamati adalah (a)  proses 
tindakannya, (b) pengaruh tindakan (yang disengaja dan tak sengaja), (c) keadaan dan 
kendala tindakan, (d) bagaimana keadaan dan kendala tersebut menghambat atau 
mempermudah tindakan yang telah direncanakan dan pengaruhnya, dan (e) persoalan lain 
yang timbul. 
 
 
 

Identifikasi Masalah 

Perencanaan 

Refleksi Aksi 

Observasi 

Perencanaan 

Ulang 

Refleksi 

Aksi 

Observasi 
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e. Refleksi 
Melalui refleksi seorang pelaksana PTK berusaha (1) memahami proses, masalah, 

persoalan, dan kendala yang nyata dalam tindakan strategik, dengan mempertimbangkan 
ragam perspektif yang mungkin ada dalam situasi pembelejaran di kelas, dan (2) memahami 
persoalan pembelajaran dan keadaan kelas di mana pembelajan dilaksanakan. Sehubungan 
dengan itu, maka pada bagian refleksi dilakukan analisis data mengenai proses, masalah, 
dan hambatan yang dijumpai dan dilanjutkan dengan refleksi terhadap dampak 
pelaksanaan tindakan yang dilaksanakan. 

 
2. Persoalan-Persoalan Praktis Penelitian Tindakan Kelas 
a. Data Penelitian Tindakan 

Data dalam penelitian tindakan berfungsi sebagai landasan refleksi. Data mewakili 
tindakan dalam arti bahwa data itu memungkinkan peneliti untuk merekonstruksi tindakan 
terkait, bukan hanya mengingat kembali. Oleh sebab itu, pengumpulan data tidak hanya 
untuk keperluan hipotesis, melainkan sebagai alat untuk membukukan amatan dan 
menjembatani antara momen-momen tindakan dan refleksi dalam putaran penelitian 
tindakan.  

Data penelitian tindakan dapat berbentuk catatan lapangan, catatan harian, 
transkrip komentar peserta penelitian,  rekaman audio, rekaman video, foto dan 
rekaman/catatan lainnya.  

b. Teknik-Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Tindakan 
Banyak teknik yang dapat digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian 

tindakan, antara lain. 
1) Catatan Anekdot 

Catatan anekdot adalah riwayat tertulis, deskriptif, longitudinal tentang apa yang 
dikatakan atau dilakukan perseorangan dalam kelas dalam suatu jangka waktu.  

2) Catatan Lapangan 
Teknik ini sejenis dengan catatan anekdot, tetapi mencakup kesan dan penafsiran 
subjektif. Deskripsi boleh mencakup referensi misalnya pelajaran yang lebih baik, 
perilaku kurang perhatian, pertengkaran picik, kecerobohan, yang tidak disadari oleh 
guru atau pimpinan terkait. Seperti halnya catatan anekdot, perhatian diarahkan pada 
persoalan yang dianggap menarik. 

3) Deskripsi Perilaku Ekologis 
Teknik ini kurang terarah pada persoalan jika dibandingkan dengan teknik pertama di 
atas. Teknik ini berusaha untuk mencatat observasi dan pemahaman terhadap urutan 
perilaku yang lengkap.  
Deskripsi sebaiknya mengurangi penafsiran psikologis dan terminologis, misalnya, ketika 
seorang siswa diamati tertawa terbahak-bahak, peneliti tidak boleh memberi komentar 
tentang maksud tertawa siswa tersebut. Kecenderungan untuk memberikan penilaian 
seperti ini banyak dialami oleh peneliti pemula. Mereka belum terlatih untuk menunda 
penilaian sampai refleksi dilakukan. 

4) Analisis Dokumen 
Gambaran tentang persoalan: sekolah atau bagian sekolah, kantor atau bagian kantor, 
dapat dikonstruksi dengan menggunakan berbagai dokumen: surat, memo untuk staf, 
edaran untuk orangtua atau karyawan, memo guru atau pejabat, papan pengumuman 
guru, papan pengumuman siswa, pekerjaan siswa yang dipamerkan, garis besar, tes 
formal dan informal, publikasi siswa atau karyawan, kebijakan, dan/atau peraturan.  
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5) Catatan Harian 
Catatan harian adalah riwayat pribadi yang dilakukan secara teratur seputar topik yang 
diminati atau yang diperhatikan. Catatan harian mungkin memuat observasi, perasaan, 
reaksi, penafsiran, refleksi, dugaan, hipotesis, dan penjelasan.  Catatan harian dapat 
digunakan untuk salah satu atau beberapa tujuan berikut: 

 Merekam secara teratur informasi faktual tentang peristiwa, tanggal dan orang, 
dengan klasifikasi judul,  misalnya Kapan? Di mana? Siapa? Yang mana? Bagaimana? 
Mengapa? Data yang direkam dapat membantu peneliti merekonstruksi urutan waktu 
atau peristiwa sebagaimana terjadi. 

 Aide mémoire untuk merekam catatan pendek tentang penelitian yang sedang 
dilakukan untuk refleksi kemudian. 

 Memotret secara rinci peristiwa dan situasi tertentu yang memberikan data deskriptif 
lengkap yang akan digunakan untuk laporan lengkap tertulis. 

 Catatan introspektif dan evaluatif-diri di mana peneliti mencatat pengalaman, 
pemikiran, dan perasaan pribadi dalam rangka memahami penelitiannya. 

6) Logs 
Teknik ini pada dasarnya sama dengan catatan harian tetapi biasanya disusun dengan 
mempertimbangkan alokasi waktu untuk kegiatan tertentu, pengelompokan kelas, dan 
sebagainya.  

7) Kartu Cuplikan Butir 
Teknik ini mirip dengan catatan harian tetapi sekitar enam kartu digunakan untuk 
mencatat kesan tentang sejumlah topik, satu untuk satu kartu. Misalnya: satu set kartu 
boleh mencakup topik-topik seperti pendahuluan pelajaran, disiplin, kualitas pekerjaan 
siswa, efisiensi penilaian, kontak individual dengan siswa, dan perilaku seorang siswa. 
Kartunya dikocok dan catatan harian dibuat untuk satu topik setiap harinya, dan dengan 
demikian membangun gambaran tentang semua persoalan sebagai dasar refleksi tanpa 
resiko memberikan tekanan terlalu berat atau menimbulkan kebosanan dengan aspek 
tertentu. 

8) Portofolio 
Teknik ini digunakan untuk membuat koleksi bahan yang disusun dengan tujuan 
tertentu. Portofolio mungkin memuat hal-hal seperti tambatan rapat staf yang berkaitan 
dengan sejarah suatu persoalan yang diteliti, korespondensi yang berkaitan dengan 
kemajuan dan perilaku subyek penelitian, kliping korespodensi dan surat kabar yang 
berkaitan dengan persoalan di mana lembaga tempat penelitian menjadi pusat perhatian 
khalayak ramai, dan/atau tambatan rapat staf yang relevan; singkatnya dokumen apa 
pun yang relevan dengan persoalan yang diteliti dapat dimuat. 

9) Angket 
Angket terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis yang memerlukan jawaban tertulis. 
Pertanyaan dalam angket ada dua macam: 

 Terbuka: meminta informasi atau pendapat dengan kata-kata responden sendiri. 
Pertanyaan macam ini berguna bagi tahap-tahap eksplorasi, tetapi dapat menghasilkan 
jawaban-jawaban yang sulit untuk disatukan. Jumlah angket yang dikembalikan 
mungkin juga sangat rendah. 

 Tertutup atau pilihan ganda: meminta responden untuk memilih kalimat atau deskripsi 
yang paling dekat dengan pendapat, perasan, penilaian, atau posisi mereka. 

Pertanyaan harus secara cermat, jelas dan tidak bermakna ganda. Angket sebaiknya 
diujicobakan pada kelompok kecil dengan tujuan untuk meningkatkan kualitasnya.  
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10) Wawancara 
Wawancara dapat berupa: 

 Tak terencana: misalnya, omong-omong informal di antara para pelaku penelitian atau 
antara pelaku penelitian dan subyek penelitian. 

 Terencana tetapi tak terstruktur: Satu atau dua pertanyaan pembukaan dari 
pewawancara, tetapi setelah itu pewawancara memberikan kesempatan bagi 
responden untuk memilih apa yang akan dibicarakan. Pewawancara boleh 
mengajukan pertanyaan untuk menggali atau memperjelas. 

 Terstruktur: Pewawancara telah menyusun serentetan pertanyaan yang akan diajukan 
dan mengendalikan percakapan sesuai dengan arah pertanyaan-pertanyaan. 

11) Teknik Sosiometrik 
Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah individu-individu disukai atau saling 
menyukai. Pertanyaan-pertanyaan sering diajukan dengan niat untuk mengetahui 
dengan siapa subyek tertentu ingin bekerja sama. Pertanyaan juga mungkin berusaha 
mengungkapkan dengan siapa subyek tertentu tidak suka bekerja sama atau 
berhubungan.  

12) Jadwal dan daftar tilik (checklist) interaksi 
Kedua teknik ini dapat menunjuk pada: 

 Perilaku verbal guru: misalnya bertanya, menjelaskan, mendisiplinkan (individu atau 
kelompok), memberi contoh melafalkan kata/frasa/kalimat 

 Perilaku verbal siswa: misalnya, menjawab, bertanya, menyela, berkelakar, 
mengungkapkan diri, menyanggah, menyetujui. 

 Perilaku nonverbal guru: misalnya, tersenyum, mengerutkan kening, memberi isyarat, 
menulis, berdiri dekat siswa pandai, duduk dengan siswa lamban. 

 Perilaku nonverbal  siswa: misalnya menoleh, mondar-mandir, menulis, menggambar, 
menulis cepat, tertawa, menangis, mengerutkan dahi, mengatupkan bibir. 

13. Rekaman pita 
Merekam berbagai peristiwa seperti pelajaran, rapat, diskusi, seminar, lokakarya, dapat 
menghasilkan banyak informasi yang bermanfaat yang tertakluk (tunduk) pada analisis 
yang cermat. Metode ini khususnya berguna bagi kontak satu lawan satu dan kelompok 
kecil. 

14)  Rekaman video 
Perekam video dapat dioperasikan oleh peneliti untuk merekam satuan 
kegiatan/peristiwa untuk kemudian dianalisis. Akan lebih baik jika satuan rekamannya 
pendek karena pemutaran ulang akan memakan waktu. Bila ada anggota peneliti yang 
membantu, lebih banyak perhatian dapat diberikan pada reaksi dan perilaku subyek 
secara perorangan (guru dan siswa), yang aspek-aspeknya disepakati sebelum 
perekaman.  

15)  Foto dan slide 
Foto dan slide mungkin berguna untuk merekam peristiwa penting, misalnya aspek 
kegiatan kelas, atau untuk mendukung bentuk rekaman lain. Peneliti dan pengamat 
boleh menggunakan rekaman fotografik. Karena daya tariknya bagi subyek penelitian, 
foto dapat diacu dalam wawancara berikutnya dan diskusi tentang data. 

16) Penampilan subyek penelitian pada kegiatan penilaian 
Teknik ini digunakan untuk menilai prestasi, penguasaan, untuk mendiagnosis 
kelemahan dsb. Alat penilaian tersebut dapat dibuat oleh peneliti atau para ahlinya. 
Pemilihan teknik pengumpulan data ini tentu saja disesuaikan dengan jenis data yang 
akan dikumpulkan. 
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            Pemilihan teknik pengumpulan data hendaknya dipilih sesuai dengan ciri khas data 
yang perlu dikumpulkan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Untuk keperluan 
trianggulasi, data yang sama dapat dikumpulkan dengan teknik yang berbeda. 
 

c. Analisis Data 
Untuk menghindari subyektif, dalam analisis data dalam PTK maka, sebaiknya 

dilakukan triangulasi dengan mengacu pendapat atau persepsi orang lain.  Karena itu dalam 
menganalisis data yang kompleks  sebaiknya peneliti menggunakan teknik analisis 
kualitatif, yang salah satu modelnya adalah teknik analisis interaktif yang dikembangkan 
oleh Miles dan Huberman (dalam Muhajir,1996). Analisis interaktif tersebut terdiri atas tiga 
komponen kegiatan yang saling terkait satu sama lain: reduksi data, beberan (display) data, 
dan penarikan kesimpulan. 

Selanjutnya model interaktif dalam analisis data dapat digambarkan sebagai 
berikut:  

 
 
               
                               (2) 
                                                                              
                                         (1) 
                                                  

                                                                    (3) 
 

  
 Reduksi data merupakan proses menyeleksi, menentukan fokus, 

menyederhanakan, meringkas, dan mengubah bentuk data ’mentah’ yang ada dalam catatan 
lapangan. Dalam proses ini dilakukan penajaman, pemilahan, pemfokusan, penyisihan data 
yang kurang  bermakna, dan menatanya sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat 
ditarik dan diverifikasi.  
            Setelah direduksi, data siap dibeberkan (disajikan). Artinya, tahap analisis sampai 
pada penyajian data. Berbagai macam data penelitian tindakan yang telah direduksi perlu 
disajikan dengan tertata rapi dalam bentuk narasi, dilengkapi matriks, grafik, dan/atau 
diagram. Penyajian data yang sistematik, interaktif, dan inventif serta mantap akan 
memudahkan pemahaman terhadap apa yang telah terjadi sehingga memudahkan 
penarikan kesimpulan atau menentukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. 
            Seperti layaknya yang terjadi dalam penelitian kualitatif, analisis data dalam PTK 
dilakukan sepanjang proses pelaksanaan tindakan penelitian sebagaimana digambarkan 
oleh Miles dan Huberman. Penarikan kesimpulan tentang peningkatan atau perubahan yang 
terjadi dilakukan secara bertahap mulai dari kesimpulan sementara, yang ditarik pada akhir 
Siklus I, ke kesimpulan yang telah revisi pada akhir Siklus II dan seterusnya, dan 
kesimpulan terakhir pada akhir Siklus terakhir. Kesimpulan yang pertama sampai dengan 
yang terakhir saling terkait dan kesimpulan pertama sebagai pijakan. 
 
d. Langkah-Langkah Penelitian Tindakan  

Ada beberapa langkah yang hendaknya diikuti dalam melakukan penelitian 
tindakan, misalnya Cohen dan Manion; Taba dan Noel; Winter, (dalam Madya, 2007), 
Rochiati. 2006. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: (1) mengidentifikasi dan 
merumuskan masalah; (2) merumuskan hipotesis tindakan; (3) membuat rencana tindakan 
dan pemantauannya; (4) melaksanakan tindakan dan mengamatinya; (5) mengolah dan 
menafsirkan data; dan (6) melaporkan.  

PENGUMPULAN DATA 

SAJIAN (DISPLAY) DATA 

REDUKSI DATA 

PENARIKAN KESIMPULAN 
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1) Identifikasi dan Perumusan Masalah 
Seperti telah disinggung di muka, PTK dilakukan untuk mengubah perilaku guru 

sendiri, perilaku sejawat dan siswa, atau mengubah kerangka kerja, proses pembelajaran, 
yang pada gilirannya menghasilkan perubahan pada perilaku guru dan sejawat serta siswa.  

 
a. Identifikasi masalah 

Langkah pertama dalam penelitian tindakan adalah mengidentifikasi masalah. 
Langkah ini merupakan langkah yang menentukan, karena masalah yang akan diteliti harus 
dirasakan dan diidentifikasi oleh peneliti sendiri. Masalah dapat berupa kekurangan yang 
dirasakan dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, etos kerja, kelancaran komunikasi, 
kreativitas, dsb. Pada dasarnya, masalah adalah kesenjangan antara kenyataan dan keadaan 
yang diinginkan. 

  Beberapa kriteria dalam penentuan masalah: (a) Masalah harus penting bagi orang 
yang mengusulkannya dan sekaligus signifikan dilihat dari segi pengembangan lembaga 
atau program; (b) Masalah hendaknya dalam jangkauan penanganan; (c) Pernyataan 
masalahnya harus mengungkapkan beberapa dimensi fundamental mengenai penyebab dan 
faktor, sehingga pemecahannya dapat dilakukan berdasarkan hal-hal fundamental ini 
daripada berdasarkan fenomena dangkal. 

Beberapa contoh masalah yang diidentifikasi sebagai fokus penelitian tindakan: (1) 
rendahnya kemampuan mengajukan pertanyaan kritis di kalangan siswa; (2) rendahnya 
keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran bahasa Inggris; (3) rendahnya kualitas 
pengelolaan interaksi guru-siswa-siswa; (4) rendahnya kualitas pembelajaran bahasa Inggris 
ditinjau dari tujuan mengembangkan keterampilan berkomunikasi dalam bahasa tersebut; 
dan (5) rendahnya kemandirian belajar siswa di suatu sekolah menengah atas.  

Masalah hendaknya diidentifikasi melalui proses refleksi dan evaluasi, yang dalam 
model Kemmis dan Taggart disebut reconnaissance, terhadap data pengamatan awal.  

 
b. Perumusan masalah 

Pada intinya, rumusan masalah harus mengandung deskripsi tentang kenyataan 
yang ada dan keadaan yang diinginkan. Bagaimana cara mengatsinya? Karena penelitian 
tindakan merupakan kegiatan akademik dan profesional, seorang peneliti perlu mencari 
wawasan teoretis dari pustaka yang relevan untuk dapat menentukan cara-cara yang akan 
digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitiannya. Pustaka yang ditinjau hendaknya 
mencakup teori-teori dan hasil penelitian yang relevan. Satu hal yang  perlu diingat adalah 
bahwa teori dalam penelitian tindakan bukan untuk diuji, melainkan untuk menuntun 
peneliti dalam membuat keputusan-keputusan selama proses penelitian berlangsung. Pada 
akhir tinjauan pustaka, peneliti tindakan dapat mengajukan hipotesis tindakan atau 
pertanyaan penelitian.    
 

Contoh:  Masalah dan Rumusannya 

No. Masalah Rumusan 

1. Rendahnya kemampuan 
me-ngajukan pertanyaan 
kritis di kalangan siswa 

Siswa kelas 3 mestinya telah mampu mengajukan 
pertanyaan yang kritis, tetapi dalam kenyataannya 
petanyaan mereka lebih bersifat klarifikasi 

3. Rendahnya keterlibatan 
siswa dalam proses pem-
belajaran bahasa Inggris  

Siswa kelas bahasa Inggris mestinya terlibat secara aktif 
dalam kegiatan belajar menggunakan bahasa Inggris 
lewat kegiatan yang menyenangkan, tetapi dalam 
kenyataan mereka sangat pasif. 
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4. Rendahnya kualitas 
penge-lolaan interaksi 
guru-siswa-siswa  

Pengelolan interaksi guru siswa-siswa mestinya 
memungkinkan setiap siswa untuk aktif terlibat dalam 
proses pembelajaran,  tetapi dalam kenyataan interaksi 
hanya terjadi antara guru dengan beberapa siswa.  

5. Rendahnya kualitas 
proses pembelajaran 
bahasa Inggris ditinjau 
dari tujuan mengem-
bangkan keterampilan 
ber-komunikasi dalam 
bahasa tersebut 

Proses pembelajaran bahasa Inggris mestinya memberi 
kesempatan kepada siswa untuk belajar menggunakan 
bahasa tsb. secara komunikatif, tetapi dalam 
kenyataannya kegiatan pembelajaran terbatas pada 
kosakata, lafal dan struktur. 

6. Rendahnya kemandirian 
belajar siswa di suatu 
sekolah menengah atas. 

Kemandirian belajar siswa SLTP mestinya telah 
berkembang jika kegiatan pembelajarannya 
mendukungnya, tetapi dalam kenyataannya dominasi 
peran guru telah menghambat perkembangannya 

 

2. Perumusan Hipotesis Tindakan 
Hipotesis dalam penelitian tindakan bukan hipotesis perbedaan atau hubungan, 

melainkan hipotesis tindakan. Rumusan hipotesis tindakan memuat tindakan yang 
diusulkan untuk menghasilkan perbaikan yang diinginkan. Apabila setelah dilaksanakan 
tindakan yang direncanakan dan telah diamati, hipotesis tindakan ini ternyata meleset 
dalam arti pengaruh tindakannya belum seperti yang diinginkan, peneliti harus 
merumuskan hipotesis tindakan yang baru untuk putaran penelitian tindakan berikutnya. 
Dengan demikian, dalam suatu putaran spiral penelitian tindakan, peneliti merumuskan 
hipotesis, dan pada putaran berikutnya merumuskan hipotesis yang lain, dan putaran 
berikutnya lagi merumuskan hipotesis yang lain lagi ... begitu seterusnya, sehingga 
pelaksanaan tugas terus meningkat kualitasnya.  

Contoh:  Masalah, Rumusan Masalah, dan Hipotesis Tindakan  

No Masalah Rumusan Hipotesis Tindakan 

1. Rendahnya 
kemampuan 
mengajukan 
pertanyaan 
kritis di 
kalangan siswa 

Siswa kelas 3 mestinya telah 
mampu mengajukan 
pertanyaan yang kritis, tetapi 
dalam kenyataannya 
petanyaan mereka lebih 
bersifat klarifikasi 

Jika tingkat kekritisan 
pertanyaan siswa dijadikan 
penilaian kualitas partisipasi 
mereka setelah diberi contoh 
dengan pembahasannya, 
kemampuan mengajukan 
pertanyaan kritis mereka akan 
meningkat.  

3.  Rendahnya 
keterlibatan 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran 
bahasa Inggris 
dan rendahnya 
motivasi 
belajar mereka 

Siswa kelas bahasa Inggris 
mestinya terlibat secara aktif 
dalam kegiatan belajar 
menggunakan bahasa Inggris 
lewat kegiatan yang 
menyenangkan sehingga 
motivasi belajarnya tinggi, 
tetapi dalam kenyataan 
mereka kurang sekali terlibat 

 Dengan kegiatan yang 
menyenangkan di mana mereka 
belajar menggunakan bahasa 
Inggris, keterlibatan siswa dalam 
kegiatan belajar akan meningkat, 
dan begitu juga motivasi belajar 
mereka. 
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sehingga motivasi mereka 
rendah. 

 4. Rendahnya 
kuali-tas 
pembelajaran 
bahasa Inggris 
ditinjau dari 
tuju-an 
mengembang-
kan 
keterampilan 
berkomunikasi 
dalam bahasa 
tersebut 

 Kualitas pembelajaran bahasa 
Inggris mestinya tinggi jika ke-
giatannya terfokus untuk me-
ngembangkan kemahiran ber-
komunikasi dalam bahasa 
Inggris, tetapi dalam 
kenyataannya fokus terlalu 
berat pada kegiatan untuk 
menguasai pengetahuan 
tentang grammar dan kosakata 
bahasa Inggris. 

 Jika kegiatan pembelajaran 
difokuskan pada pengem-bangan 
kompetensi komunikatif 
berbahasa Inggris, kualitas 
pembelajar-an akan meningkat. 

 5.  Rendahnya 
ke-mandirian 
belajar siswa di 
suatu sekolah 
menengah 
pertama 

 Kemandirian belajar siswa 
SLTP mestinya telah 
berkembang jika kegiatan 
pembelajarannya men-
dukungnya, tetapi dalam 
kenyata-annya dominasi peran 
guru telah menghambat 
perkembangannya 

 Jika kegiatan pembelajaran 
diciptakan untuk memenuhi 
kebutuhan perkembangan 
masing-masing siswa, 
kemandirian belajar siswa akan 
meningkat. 

  

3. Pembuatan Rencana Tindakan 

Rencana tindakan hendaknya memuat jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan 
kunci berikut: (a) Apa persoalan yang diangkat? (b) Mengapa persoalan ini dipilih? (c) 
Jenis bukti apa yang dapat diproduksi untuk menunjukkan perubahan telah terjadi? (d) 
Apa yang akan dilakukan dengan temuan? (e) Bukti apa yang dapat diproduksi untuk 
menunjukkan bahwa tindakan terkait memiliki dampak? (f) Bagaimana dampak akan 
dievaluasi? (g) Bagaimana penelitian menjamin bahwa penilaian yang akan dibuatnya 
bersifat adil dan akurat? (h) Bagaimana praktik akan dimodifikasi berdasarkan hasil 
evaluasi? 

Selain itu, rencana tindakan juga perlu memuat: (a) Alat-alat dan teknik yang 
diperlukan untuk mengumpulkan bukti/data; (b) Rencana perekaman/pencatatan data 
dan pengolahannya. 

Untuk dapat menyajikan informasi di atas, peneliti perlu melakukan: (1) pemilihan 
prosedur, yang mencakup penelitian administrasi, pemilihan materi, metode mengajar 
dan belajar, alokasi sumber daya dan tugas, dan (2) pemilihan prosedur pemantauan dan 
evaluasi yang mencakup pemilihan teknik pengukuran dan teknik 
perekaman/pencatatan data bersama alat yang diperlukan. 

 
4. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan yang direncanakan hendaknya fleksibel untuk mencapai 
perbaikan yang diinginkan. Artinya, jika sesuatu memerlukan perubahan karena tuntutan 
situasi, peneliti hendaknya siap melakukan perubahan itu asal saja perubahan itu 
mendukung tercapainya perbaikan. 
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5. Pengolahan dan Penafsiran Data 
Isi semua catatan/rekaman hendaknya dilihat untuk dijadikan landasan melakukan 

refleksi. Dalam hal ini peneliti harus membandingkan isi catatan yang dilakukan para 
anggota peneliti untuk menentukan bagaimana dapat sampai pada suatu temuan yang 
relatif andal dan sahih. Dengan perbandingan ini, unsur kesubjektifan dapat dikurangi. 
Selain itu penggolongan dapat dilakukan juga untuk dapat menyimpulkan makna data. 

Untuk menentukan apakah perbaikan yang diinginkan terjadi, data tentang 
perubahan perilaku, sikap, dan motivasi hendaknya dianalisis. Bila perubahan dicatat 
secara kualitatif, hendaknya ditentukan indikator-indikator deskriptifnya sehingga 
perubahan yang terjadi akan dapat dilihat. Data yang diperoleh melalui tes akan sangat 
menolong untuk menentukan adanya perbaikan yang diinginkan.  

 
6. Pelaporan Hasil 

Hasil analisis data dilaporkan, dan laporannya hendaknya mencakup ulasan 
lengkap tentang pelaksanaan tindakan yang telah direncanakan bersama pelaksanaan 
pemantauannya serta perubahan yang dilakukan. Selain itu pada akhir laporan peneliti 
mengajukan rencana tindak lanjut. Rencana umum terevisi (atau mungkin revisi dari 
rencana terdahulu) termasuk bidang tindakan yang dirumuskan kembali dan langkah-
langkah tindakan kedua yang mungkin dilakukan serta teknik pemantauannya. Hal tersebut 
secara keseluruhan harus disajikan dalam laporan nakhir penelitian.   
 

E. MENYUSUN USULAN PTK 
Kerja penelitian dimulai dengan membuat rencana. Rencana penelitian umumnya 

disebut usulan penelitian. Pada umumnya usulan penelitian terdiri atas: 
 

1. Judul Penelitian 
Judul penelitian dinyatakan dengan kalimat sederhana dan spesifik, namun tampak jelas 
maksud tindakan yang akan dilakukan dan di mana penelitian dilangsungkan, jika 
diperlukan cantumkan penanda waktu caturwulan/semester/tahun ajaran. Atau dengan 
kata lain dalam judul seharusnya ditulis adalah gambaran dari apa yang 
dipermasalahkan, (misalnya: peningkatan hasil belajar) dan bentuk tindakan yang akan 
dilakukan untuk mengatasi masalahnya (misalnya penggunaan model pembelajaran 
kooperatif). Apabila menggunkan sub judul, maka sub judul ditulis untuk menambahkan 
keterangan lebih rinci tentang populasi, misalnya di mana penelitian dilakukan, kapan, di 
kelas berapa, dan lain-lain. 

 
 

Contoh Judul PTK: 
 
 

No. Judul PTK Jenjang 

1. Tebak Gambar dengan Mewarnai Daerah Bilangan sebagai Media 
Altenratif Pembelajaran pada Pengembangan Daya Pikir Siswa 

TK 

2
. 

Pemanfaatan Limbah Kertas Percetakan Setia Budi Sebagai Sarana 
Pengembangan Keterampilan Anak 

TK 

3. Efektivitas Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Inggris dengan 
Permainan Dadu 

SD 

4. Pembelajaran Konstruktivisme Model Siklus Belajar pada Sub Pokok 
Bahasan Perkembangbiakan 

SD 

5. Peningkatan Kemampuan Membaca Interpretatif dengan Teknik Jigsaw SMP 

6. Penggunaan Metode Gen Sederhana dalam Meningkatkan Pemahaman SMP 
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Mengenai Peluang dan Harapan pada Persilangan Dua Individu dengan 
Dua Sifat Beda (DIHIBRIDA) 

7. Model Ampermeter: Suatu Upaya Pendekatan Mutu Pembelajaran Fisika 
yang Berorientasi pada Peningkatan Contextual Reading Learning 

SMP 

8. Penggunaan Kartu Konsep dan Kartu Bertingkat dalam Pembelajaran 
Matematika Kontekstual untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

SMP 

9. Model Investigasi Kelompok (Group Investigation Model) sebagai 
Penerapan Pembelajaran Berbasis Portofolio dalam Menciptakan Iklim 
Belajar PPKN 

SMP 

10. Simulasi Bermain Peran dalam Pembelajaran Sejarah Suatu Langkah 
Efektif Menanamkan Nilai Nasionalisme dan Rasa Persatuan 

SMP 

11. Penggunaan Metode Cooperative Learning dalam Pembelajaran Sejarah SMA 

12. Strategi Metode Actual Learning dalam Pengintegrasian Life Skill untuk 
Meningkatkan Proses dan Hasil Belajar Sosiologi 

SMA 

13. Mengorganisasi Siswa dalam Outbound Training untuk Meningkatkan 
Aktivitas Pembelajaran Kimia 

SMA 

14. Efektivitas Pembelajaran dengan Menggunakan Bola Berpita Terhadap 
Prestasi Belajar Lempar Lembing 

SMA 

15. Rancang Bangun Layar Pengamatan Model Geometris dalam 
Meningkatkan Pemhaman Belajar Siswa pada Sub Kompetensi Gambar 
Proyeksi 

SMK 

      
16. 

Optimalisasi Belajar Tuntas dengan Media Pembelajaran Modul dan 
Transparansi sebagai Strategi Pembelajaran dalam Mempelajari 
Transmisi Otomatis. 

SMK 

17. Upaya Meningkatkan Minat Belajar IPS dengan Menggunakan Alat 
Peraga Multi Guna Tabungan 

SLB 

18. Meningkatkan Kemampuan Vocational Skill Siswa Tuna Grahita 
Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Menggali Potensi Personal 
Berdasarkan Kemampuan Motorik (Sebuah Alternatif Model 
Pembelajaran Berbasis Luas) 

SLTPLB 

 
2. Pendahuluan 

Tujuan PTK adalah untuk memecahkan permasalahan pembelajaran. Untuk itu pada 
bagian pendahuluan ini intinya adalah paparan latar belakang penelitian. Pada bagian ini 
menguraikan kondisi objektif yang mengharuskan dilaksanakannya PTK. Kondisi ini 
merupakan hasil identifikasi guru terhadap masalah proses pembelajaran yang 
diselenggarakan. Selain itu masalah tersebut adalah masalah penting dan mendesak 
untuk dipecahkan serta dapat dilaksanakan. 

 
3. Perumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

Rumuskan masalah penelitian dalam bentuk suatu rumusan penelitian tindakan kelas. 
Rumusan masalah dapat menggunakan kalimat tanya atau dapat pula menggunakan 
kalimat pernyataan. 
Untuk pemecahan masalah, maka harus diuraikan alternatif tindakan  yang  akan 
dilakukan untuk memecahkan masalah. Pendekatan dan konsep yang akan digunakan 
untuk menjawab masalah hendaknya sesuai dengan kaidah PTK. 
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4. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian merupakan proses yang akan dilakukan atau kondisi yang diinginkan 
setelah dilaksanakannya PTK. Karena itu tujuan penelitian hendaknya didasarkan pada 
permasalahan yang dikemukakan. 

 
5. Kontribusi Hasil Penelitian 

Pada bagian ini dikemukakan kontribusi hasil penelitian terhadap kualitas pendidikan 
atau pembelajaran yang dilakukan sehingga tampak manfaatnya terhadap siswa, guru, 
maupun komponen pendidikan di sekolah lainnya. Selain itu juga harus diuraikan 
inovasi yang dihasilkan dari PTK ini. 

 
6. Kajian Pustaka (Teori) 

Kajian pustaka berisikan ulasan-ulasan teori dengan konsep pembelajaran dan konteks 
PTK yang telah lazim digunakan. Kajian teori ini yaitu yang menumbuhkan gagasan dan 
yang mendasari usulan rancangan penelitian tindakan. Sehubungan dengan itu, maka 
sebaiknya dikemukakan teori, temuan dan bahan penelitian lain yang mendukung pilihan 
tindakan untuk mengatasi permasalahan penelitian tersebut. Uraian ini dapat digunakan 
untuk menyusun kerangka berpikir atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. 
Di bagian akhir dikemukakan hipotesis tindakan yang menggambarkan indikator 
keberhasilan tindakan yang diharapkan/diantisipasi. 

 
7. Rencana dan Prosedur Penelitian 

Pada bagian ini dikemukakan secara jelas: 

 Prosedur penelitian yang akan dilakukan, 

 Objek, waktu dan lamanya tindakan serta lokasi penelitian secara jelas 

 Prosedur hendaknya dirinci dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan 
evaluasi-refleksi yang bersifat daur ulang. 

 Tunjukkan siklus-siklus kegiatan penelitian dengan menguraikan indikator 
keberhasilan yang dicapai dalam setiap siklus sebelum pindah ke siklus berikutnya. 

 Jumlah siklus diusahakan lebih dari satu siklus. 

 Dalam pelaksanaan tindakan hendaknya dijelaskan peranan dan intensitas masing-
masing anggota peneliti sehingga tampak dengan jelas tingkat dan kualitas kolaborasi 
dalam penelitian tersebut. 

Untuk dapat membantu menyusun bagian ini, disarankan untuk terlebih dahulu 
menuliskan pokok-pokok rencana kegiatan dalam suatu tabel sebagaimana contoh 
berikut: 

 

Siklus 
I 

Perencanaan: 

Identifikasi 
masalahdan 
penetapan 
alternatif 
pemecahan 
masalah 

 Merencanakan pembelajaran yang akan diterapkan 
dalam PBM 

 Menetukan pokok bahasan 

 Mengembangkan skenario pembelajaran 

 Menyusun LKM 

 Menyiapkan sumber belajar 

 Mengembangkan format evaluasi pembelajaran 

Tindakan Mmenerapkan tindakan mengacu pada skenario dan 
LKM 
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Pengamatan  Melakukan observasi dengan memakai format 
observasi 

 Menilai hasil tindakan dengan menggunakan format 
LKM 

Refleksi  Melakukan evaluasi tindakan yang telah dilakukan, 
meliputi evaluasi mutu, jumlah dan waktu dari 
setiap macam tindakan. 

 Melakukan pertemuan untuk membahas hasil 
evaluasi tentang skenario, LKM, dan lain-lain. 

 Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil 
evaluasi, untuk digunakan pada siklus berikutnya. 

 Evaluasi tindakan I 

Siklus 
II 

Perencanaan  Identifikasi masalah dan penetapan alternatif 
pemecahan masalah 

 Pengembangan progam tindakan II 
Tindakan Pelaksanaan program tindakan II 

Pengaamatan Pengumpulan data tindakan II 

Refleksi Evaluasi Tindakan II 

Siklus-sklus berikutnya 

Kesimpulan, saran, rekmendasi 

      Sumber: Arikunto, 2006 
 
8. Rencana Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Jadwal pelaksanaan meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan 
penyusunan laporan. Jadwal ini sebaiknya dibuat dalam bentuk diagram, seperti contoh 
berikut: 

No. Rencana Kegiatan Waktu (Minggu ke) 

1 2 3 4 5 6 

 A. Persiapan       

1. Menyusun konsep pelaksanaan X      

2.  Menyepakatai jadwal dan tugas X      

3. Menyusun instrumen X      

4. Seminar konsep pelaksanaan X      

 B. Pelaksanaan       

5. Menyiapkan kelas dan alat  X     

6. Mellakukan tindkan siklus I  x Xx    

7. Mellakukan tindakan siklus II    xx X  

 C, Penyusunan Laporan       

8. Menyusun konsep laporan     X  

9. Seminar hasil pnelitian      x 

10. Perbaikan laporan      x 

11. Penggandaan dan pengiriman hasil      x 
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Kerangka isi Usulan PTK 
 
Bab Pendahuluan 
Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah dan Cara Pemecahan 
Masalah, Tujuan dan Kemanfaatan Hasil Penelitian 
Bab Kajian/Tinjauan Pustaka 
Bab Metodologi Pelaksanaan 
Penjelasan mengenai kegiatan pendukung 
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Contoh: Sampul Usulan PTK 
 
 
 
 
 

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN IPS MELALUI VARIASI GAYA 
MENGAJAR DI SEKOLAH X KECAMATAN .......................... 

KABUPATEN  ………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USUL PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oleh 
NAMA LENGKAP 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEKOLAH  X 
KECAMATAN ……… KABUPATEN………… 

TA HUN……. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

222 
Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) 
Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 
Universitas Negeri Makassar 

 

 
Contoh: 
 
 

LEMBAR PENGESAHAN  
 
 
 
1. Judul      : Peningkatan Efektivitas Pembelajaran IPS Melalui Gaya Mengajar di Sekolah X 

Kecamatan …………….. Kabupaten ………………….. 
 
2. Identitas Peneliti: 

a. Nama                      : 
b. NIP                          : 
c. Gol/Ruang             : 
d. Jabatan                    : Guru Utama Muda 
e. Unit Kerja               : Sekolah X 
 

3. Lokasi Penelitian        : Sekolah X 
Lama Penelitian          : 3 Bulan (Agustus – Oktober 2007 

 
4. Biaya Penelitian          : Mandiri 
 
 
 
 
 
 
 Makassar,                     2007 

 Peneliti, 
 
 Nama: ……………………. 
 NIP: ……………………… 

 
 
 
 
 

Mengetahui/Mengesahkan 
 

Ketua PGRI Kabupaten XX Kepala Sekolah X 
 
 

Nama:……………………… Nama: …………………. 
NIP:………………………... NIP: …………………… 
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F. LAPORAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
 

Apabila guru sebagai peneliti telah puas dengan siklus-siklus kegiatan 
penelitiannya, maka langkah berikutnya adalah menyusun laporan kegiatan. Penyusunan 
laporan ini tidak akan menjadi sulit apabila guru sebagai peneliti sejak awal disiplin 
mencatat apa saja yang sudah dilakukan. 

Ada berbagai sistimatika dalam penyusunan Laporan Akhir Hasil Penelitian 
Tindakan Kelas, salah satu di antaranya yaitu yang diperkenalkan Dirjen Dikti (2005) 
sebagain berikut: 

 Lembar Judul Penelitian 

 Lembar Identitas dan Pengesahan 

 Abstrak 

 Daftar Isi 

 Daftar Tabel 

 Daftar Gambar 

 Daftar Lampiran 

 Pendahuluan 

 Kajian Pustaka 

 Pelaksanaan Penelitian 

 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Simpulan dan Saran 

 Daftar Pustaka 
Rincian dari setiap bagian laporan PTK adalah sebagai berikut: 

a. Abstrak 
Pada bagian ini dituliskan dengan ringkas hal-hal pokok tentang (a) permasalahan, 
hususnya rumusan masalah, (b) tujuan, (c) prosedur pelaksanaan PTK, dan (d) hasil 
penelitian. 

b. Pendahuluan 
Memuat unsur latar belakang masalah, data awal tentang permasalahan, pentingnya 
masalah dipecahkan, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian. 

c. Kajian Pustaka 
Menguraikan teori terkait dan temuan penelitian yang relevan, yang member arah pada 
pelaksanaan PTK dan usaha peneliti membangun argument teoretis bahwa dengan 
tindakan tertentu dimungkinkan dapat meningkatkan mutu proses serta hasil pendidikan 
dan pembelajaran, bukan untuk membuktikan teori. Bab ini diakhiri dengan hipotesis 
tindakan. 

d. Pelaksanaan Penelitian 
Mengandung unsur: deskripsi lokasi, waktu, mata pelajaran, karakteristik siswa di 
sekolah sebagai subjek penelitian. Kejelasan tiap siklus; rancangan, pelaksanaan, cara 
pemantauan beserta jenis instrument, usaha validasi hipotesis dan cara refleksi. Tindakan 
yang dilakukan bersifat rasional dan feasible  serta collaborative. 

e. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Menyajikan uraian masing-masing siklus dengan data lengkap, mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi yang berisi penjelasan tentang aspek keberhasilan 
dan kelemahan yang terjadi. Perlu ditambahkan hal mendasar, yaitu hasil perubahan 
(kemajuan) pada diri siswa, lingkungan, guru sendiri, motivasi dan aktivitas belajar, 
situasi kelas, dan hasil belajar 
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f. Kesimpulan dan Saran 
Menyajikan simpulan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Berikan saran 
tindak lanjut berdasarkan pembahasan hasil penelitian. 

g. Daftar Pustaka 
Memuat semua sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian secara alfabetis. 

h. Lampiran-lampiran 
Memuat instrumen penelitian, personalia tenaga peneliti, riwayat hidup masing-masing 
peneliti, data penelitian, dan bukti lain pelaksanaan penelitian. 
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Contoh: Sampul Laporan PTK 
 
 
 
 

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN IPS MELALUI VARIASI GAYA 
MENGAJAR DI SEKOLAH X KECAMATAN .......................... 

KABUPATEN  ………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USUL PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oleh 
NAMA LENGKAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEKOLAH  X 
KECAMATAN ……… KABUPATEN………… 

TA HUN……. 
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Contoh:  
 

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN 
 
1. Judul      : Peningkatan Efektivitas Pembelajaran IPS Melalui Gaya Mengajar di Sekolah X 

Kecamatan …………….. Kabupaten ………………….. 
 
2. Identitas Peneliti: 

a. Nama                     : 
b. NIP                         : 
c. Gol/Ruang            : 
d. Jabatan                   : Guru Utama Muda 
e. Unit Kerja              : Sekolah X 
 

f. Lokasi Penelitian       : Sekolah X 
 
g. Lama Penelitian         : 3 Bulan (Agustus – Oktober 2007 
 
h. Biaya Penelitian         : Mandiri 
 
 
 
 
 Makassar,                     2007 
 

Petugas Pustaka, Peneliti, 
 
 
 

      Nama: ………………..                                         Nama: ……………………. 
      NIP: …………………... NIP: ……………………… 
 
 
 
 
 

Mengetahui/Mengesahkan 
 

Ketua PGRI Kabupaten XX Kepala Sekolah X 
 
 
 
 
Nama:……………………… Nama: …………………. 

      NIP:………………………...                           NIP: ………… 
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