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Tulisan ini diilhami oleh berbagai pertanyaan tentang Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

sering diajukan guru, baik yang penulis temui dalam kegiatan Diklat di PPPPTK Matematika 

maupun dalam kesempatan lain. Pada kesempatan ini, penulis mengulas 10 pertanyaan saja 

yang dipilih karena urgensi dan esensinya. Semoga tulisan ini dapat membantu Bapak/Ibu 

guru untuk melakukan penelitian tindakan kelas. 

1. Mengapa guru perlu melakukan PTK? 

Sengaja pembahasan awal pada tulisan ini adalah pertanyaan mengapa PTK dan bukan 

apakah PTK itu. Pertanyaan ini memang tidak secara terang-terangan disampaikan guru 

kepada penulis, melainkan tersirat dari pertanyaan-pertanyaan lain yang diajukan. Dalam 

benak Bapak/Ibu guru mungkin PTK itu terlihat sulit dan memakan waktu karena harus 

melakukan penelitian dan menulis laporannya. Meneliti dan menulis laporan seolah pekerjaan 

yang sulit dan memakan banyak waktu sehingga seolah menjadi beban bagi guru. 

Guru perlu melakukan PTK, esensinya adalah untuk meningkatkan, memperbaiki, atau 

mengoptimalkan proses pembelajaran di kelas yang diampunya. Tujuan utamanya adalah 

untuk membantu siswa belajar dan untuk memberdayakan potensi siswa. Mengapa PTK dan 

bukan kegiatan ilmiah lainnya? PTK dilaksanakan sejalan dan bersamaan dengan tugas utama 

guru yaitu mengajar. Pelaksanaannyapun harus kepada siswa dari guru yang bersangkutan. 

Dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi guru untuk enggan melakukan PTK karena 

khawatir terganggu tugas mengajarnya. 

Penjelasan awal ini perlu dipahami dengan baik, lebih baik lagi bila disadari, sehingga guru 

tergerak hatinya untuk mau melakukan PTK. Proses pembelajaran perlu terus ditingkatkan, 

diperbaiki dan dioptimalkan. Potensi siswa perlu terus diberdayakan.  

Untuk meningkatkan dan memperbaiki proses pembelajaran, tentu guru wajib melakukan 

inovasi pembelajaran. Guru terus menerus mengajar dengan cara yang sama selama bertahun-

tahun, padahal siswanya berganti-ganti, apakah hasilnya dapat diharapkan maksimal? 

Berbeda rombongan siswa tentu memerlukan penanganan berbeda sesuai dengan 

karakteristik siswanya. Dalam hal ini, guru perlu mengadakan perubahan dan peningkatan, 



misalnya dengan menerapkan strategi mengajar yang berbeda dengan biasanya. Inilah yang 

dimaksud dengan peningkatan bagi guru. Penerapan strategi mengajar baru dapat dimaknai 

sebagai peningkatan kompetensi guru. 

Jadi, mengapa guru perlu melakukan PTK? Alasan utamanya adalah untuk siswa dan untuk 

guru itu sendiri. 

2. Bagaimana menemukan masalah untuk PTK? 

Masalah untuk PTK tidak perlu dicari-cari, karena masalah itu sebetulnya sudah tersaji di 

hadapan Bapak/Ibu guru yaitu ada di kelas itu sendiri. Justru kesulitan muncul bila Bapak/Ibu 

guru kurang menyadari adanya masalah tersebut. Hasil belajar yang tidak atau kurang 

memuaskan dapat digunakan sebagai titik tolak untuk mencari permasalahan yang 

sesungguhnya. Mengapa nilai matematika siswa saya rendah? Jawabannya mungkin, karena 

siswa tidak ingat rumus. Mengapa siswa sering lupa rumus? dan seterusnya. Berbagai 

pertanyaan “mengapa?” dapat membantu Bapak/Ibu guru merefleksikan kembali apa yang 

terjadi di kelas selama ini.  

Penulis sering menemui judul-judul PTK yang menunjuk hasil belajar sebagai masalah yang 

perlu ditingkatkan. Bukan berarti hal ini salah, melainkan penulis berpendapat bahwa 

masalah hasil belajar belum tepat untuk diangkat sebagai masalah PTK. PTK orientasinya 

adalah pada peningkatan, perbaikan, atau optimalisasi proses pembelajaran. Hasil belajar 

dalam hal ini dipandang sebagai dampak atau akibat dari proses pembelajaran. Oleh karena 

itu, penting bagi guru untuk merefleksikan proses pembelajaran yang selama ini berlangsung 

untuk menemukan „biang keladinya‟. Hal yang menyebabkan hasil belajar siswa kurang atau 

tidak memuaskan, inilah „biang keladi‟ yang perlu ditangani dengan PTK. 

Bagaimana jika masalah dalam pembelajaran begitu banyak? Selain mempertimbangkan 

urgensinya, guru juga harus mempertimbangkan kemampuannya. Pilihlah diantara banyak 

masalah tersebut yang paling mendesak (urgen) dan yang mampu ditangani oleh guru yang 

bersangkutan.  

Jadi, masalah PTK adalah masalah yang muncul di kelas Anda sendiri dimana masalah 

tersebut mendesak untuk ditangani dan mampu Anda tangani. 

 

 



3. Apa yang harus disiapkan guru untuk melakukan PTK? 

PTK oleh guru merupakan kegiatan ilmiah pada tataran praksis. Guru tidak perlu dibayangi-

bayangi dengan istilah penelitian pada PTK sama halnya dengan penelitian untuk skripsi atau 

tesis. Penelitian oleh guru (PTK) merupakan kepentingan profesi yang bertujuan untuk 

menyelesaikan masalah dalam pembelajaran. Sementara penelitian skripsi atau tesis, yang 

bisa menggunakan metode PTK, merupakan kepentingan akademis sehingga tuntutannya 

mungkin sampai pada penemuan atau pengembangan teori. Bagaimana jika guru mampu 

melakukan PTK dan mengembangkan teori? Penulis akan mengatakan, bagus! bravo! Namun 

jika itu sulit dilakukan, Bapak/Ibu tidak perlu berkecil hati karena hal tersebut tidak menjadi 

tuntutan.  

Tanpa meninggalkan sifat ilmiahnya, PTK bagi guru sangatlah praktis. Oleh karenanya, 

langkah-langkah persiapannyapun praktis. Meskipun praktis, semuanya harus disiapkan 

dengan cermat dan matang. 

Langkah pertama, guru perlu menyusun proposal. Mengapa hal ini penting? Proposal 

merupakan gambaran rencana penelitian, sehingga bermanfaat sebagai pedoman. Tanpa 

proposal (pedoman) dapat menyebabkan timbulnya kesulitan di perjalanan penelitian 

Bapak/Ibu guru nantinya. Penulis menyarankan, sebagai permulaan, mulailah menulis latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, uraian teori pendukung dan rencana 

pelaksanaan penelitian. Seiring berjalannya penelitian, tulisan-tulisan tersebut dapat 

dilengkapi, ditambah atau dikembangkan. Sebelum memulai penelitian memang sebaiknya 

guru sudah merintis tulisan mengenai PTKnya meskipun sederhana saja isi tulisannya. 

Mengapa menulis proposal diletakkan pada tahap awal? Tujuannya agar guru tidak menunda-

nunda penulisan. 

Langkah berikutnya adalah menyiapkan instrumen pengumpul data dan perangkat 

pembelajaran. Instrumen pengumpul data dapat berupa lembar observasi, angket, lembar 

kerja siswa, lembar soal.  Usahakan Bapak/Ibu guru membuatnya sendiri. Jika kesulitan, guru 

dapat memanfaatkan instrumen penelitian yang sudah ada. Namun perlu diperhatikan isinya 

apakah perlu disesuaikan atau tidak dengan keperluan penelitian Anda. Selanjutnya, Anda 

wajib mencantumkan sumbernya bahwa instrumen tersebut sebagian atau semua adalah hasil 

karya orang lain atau bukan hasil karya sendiri. Adapun menyiapkan perangkat pembelajaran, 

penulis anggap bukanlah hal yang sulit bagi Bapak/Ibu guru. Penulis menyarankan, agar guru 

percaya diri membuat sendiri lembar pengamatan, angket, lembar kerja, soal tes, RPP, dan 



sebagainya karena sebetulnya kegiatan itu merupakan bagian dari persiapan rutin guru 

mengajar. 

Untuk menjamin instrumen pengumpul data tersebut layak digunakan, tahap selanjutnya 

adalah melakukan validasi. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan meminta teman 

sejawat, Kepala Sekolah, Pengawas, atau pihak lain yang dipandang kompeten untuk 

memberikan saran perbaikan. 

4. Berapa banyaknya siklus dalam PTK? 

PTK memiliki ciri siklik atau bersiklus. Tahapan pada setiap siklus adalah perencanaan, 

pelaksanaan dan pengamatan, kemudian refleksi demikian berulang dan berlanjut pada tahap 

perencanaan kembali, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. PTK minimal dilaksanakan 

dalam dua siklus. Setiap siklus minimal dua atau tiga pertemuan. Wajarnya, dalam satu 

semester guru mampu melakukan maksimal satu PTK (satu laporan PTK). Mengapa 

demikian? Dalam satu semester kegiatan belajar efektif adalah 4 sampai 5 bulan. Anda dapat 

memperkirakan berapa waktu untuk penyusunan proposal, penyiapan instrumen penelitian 

dan perangkat pembelajaran, waktu untuk pelaksanaan penelitian dan waktu untuk 

penyusunan laporan, belum lagi ditambah kesibukan lain sebagai guru. Itulah sebabnya PTK 

oleh guru, untuk kepentingan pelaporan, terkesan dibatasi jumlah siklusnya. 

Pada prinsipnya, PTK tidak dibatasi jumlah maksimal siklus, namun batasan minimal ada 

yaitu dua siklus. Penelitian dapat dihentikan jika masalah sudah teratasi. Jika akan sampai 

pada penemuan atau pengembangan teori, maka pola tindakan yang memecahkan masalah 

tersebut dapat diteorikan.  

5. Bagaimana sistematika laporan PTK? 

Sistematika laporan PTK pada prinsipnya ada lima bagian, yaitu: 1) bab pendahuluan, 2) bab 

kajian teori/pustaka, 3) bab metode penelitian, 4) bab hasil penelitian dan pembahasan, dan 5) 

bab kesimpulan dan saran. Tidak ada sistematika yang baku, artinya mungkin saja antar satu 

instansi/institusi memiliki sistematika laporan PTK yang berbeda. Perbedaan tersebut 

misalnya pada penamaan bab atau subbab, atau pada komponen-komponen dalam setiap bab. 

Oleh karena itu, penulis sarankan mengikuti sistematika yang ditentukan oleh 

instansi/institusi tempat Anda bertugas. Namun demikian, pada prinsipnya sistematika 

laporan PTK mengikuti alur pikir sebagai berikut. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bagaimana cara menulis latar belakang masalah? 

Latar belakang masalah hendaknya memuat alasan yang meyakinkan dan bukti-bukti yang 

menunjukkan bahwa masalah yang diangkat untuk PTK adalah nyata ada di kelas Anda dan 

penting untuk diatasi. Secara sederhana, kalimat-kalimat argumentatif perlu dituliskan pada 

bagian latar belakang masalah ini. 

Berikut penulis sampaikan pokok pikiran yang dapat dikembangkan untuk menulis latar 

belakang masalah. Pada paragraf awal dapat diuraikan mengenai kondisi ideal sesuai konsep 

pembelajaran, pendapat pakar atau pendapat/harapan stakeholder. Selanjutnya Anda 

menguraikan kondisi nyata yang ada di kelas. Masalah akan nampak bila terdapat 

kesenjangan antara idealisme dan kenyataan. Pada bagian ini Anda harus menjelaskan alasan 

dan menunjukkan bukti-bukti yang terjadi di kelas. Selanjutnya, uraikan strategi 

pembelajaran yang digunakan sebelum ini. Hal ini perlu disampaikan karena untuk 

JUDUL 

PENDAHULUAN 

Apa masalahnya dan dimana? 

Mengapa menjadi masalah? 

Apa tindakan sebagai alternatif 

pemecahan masalah? 

Mengapa memilih tindakan tersebut? 
KAJIAN PUSTAKA 

Apa dan bagaimana teori-teori 

pendukung tindakan tersebut? 

Apa dan bagaimana teori-teori 

yang mendasari peneliti 

memahami hakikat masalah 

tersebut? 

METODE PENELITIAN 

Apa dan bagaimana penelitian 

dilaksanakan? 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Apa hasil penelitiannya? 

Bagaimana hasil tersebut diperoleh? 

Mengapa diperoleh hasil demikian? 

 

PENUTUP/KESIMPULAN 

Apakah masalah terpecahkan? 

Bagaimana proses pemecahan 

masalahnya? 



melakukan PTK guru harus melakukan inovasi, maka harus jelas sebelum tindakan seperti 

apa strateginya lalu pada PTK seperti apa strateginya. Harus jelas adanya upaya peningkatan 

dan perbaikan yang antara lain tergambar dari strategi pembelajarannya. Anda juga perlu 

menjelaskan alasan mengapa memilih metode, teknik, media atau sumber belajar tersebut. 

Mengapa Anda meyakini bahwa dengan metode, teknik, media atau sumber belajar tersebut, 

maka masalah dapat teratasi. 

Pekerjaan guru kadang mirip dengan pekerjaan dokter. Sebelum memberi obat, dokter perlu 

mendiagnosa terlebih dahulu untuk menentukan jenis penyakit pasiennya. Setelah 

memastikan jenis penyakitnya, dokter lantas memberikan obat yang telah teruji untuk jenis 

penyakit tersebut. Nah, guru sebelum memberi tindakan tentu menganalisis terlebih dahulu 

bagian mana dalam pembelajaran yang „sakit‟ baru kemudian guru memilih metode, teknik, 

media atau sumber belajar yang telah teruji untuk mengatasi masalah tersebut. Ilustrasi ini 

mudah-mudahan dapat membantu Anda dalam menulis latar belakang masalah.  

7. Bagaimana cara menulis bagian kajian pustaka? 

Isi bagian kajian pustaka adalah ulasan teori-teori yang mendasari penelitian Anda. Acuannya 

adalah variabel-variabel pada penelitian yang kemudian dibahas teorinya. Secara sederhana, 

Anda membahas masalah yang akan diatasi, strategi penyelesaian masalah, dan karakteristik 

siswa serta kaitan antara ketiga hal tersebut. Misal judul PTK adalah “Implementasi Metode 

Diskusi Berpasangan dengan Media Menara Soal untuk Meningkatkan Keterampilan 

Berhitung Pecahan pada Siswa Kelas IV SD”. Pada bagian kajian pustaka yang dibahas 

adalah tentang metode diskusi berpasangan, media menara soal, keterampilan berhitung 

pecahan, dan karakteristik siswa kelas IV SD. Pembahasan dapat merujuk pada teori-teori 

atau menggunakan penalaran Anda.  

Sumber referensi untuk menulis kajian pustaka adalah buku, jurnal penelitian, artikel majalah 

ilmiah, atau makalah seminar. Semua ini tidak sulit Anda peroleh di toko buku, perpustakaan 

daerah atau perpustakaan perguruan tinggi, maupun internet. Lebih baik lagi bila 

perpustakaan sekolah dilengkapi dengan koleksi buku-buku yang menunjang PTK oleh guru. 

8. Bagaimana cara menganalisis data? 

Data PTK yang berupa angka-angka cukup dianalisis dengan menghitung rata-rata kemudian 

bisa disajikan dalam bentuk persentase. Data PTK yang berupa kata-kata atau kalimat atau 

data kualitatif dapat dianalisis mengikuti tahapan: 1)memilih data yang sesuai dengan tujuan 



penelitian (reduksi data), 2) menyajikan data dalam tabel, grafik, atau narasi, 3) menarik 

simpulan, dan 4) melakukan verifikasi. Cara lain menganalisis data kualitatif adalah dengan 

menjelaskan keterkaitan antar informasi dalam data secara runtut, mendeskripsikan, 

menafsirkan atau memberi makna/pemaknaan. 

9. Apakah PTK harus mencapai peningkatan? 

PTK sudah dilaksanakan dalam beberapa siklus, namun belum memenuhi indikator 

keberhasilan atau bahkan tidak menunjukkan adanya peningkatan, bagaimana dengan PTK 

ini? Apakah penelitian ini bisa disebut PTK? Atau penelitian ini adalah PTK yang gagal?  

Bila ini terjadi pada penelitian Anda, maka perlu direview kembali apakah langkah-langkah 

sudah sesuai desain PTK yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi? Apakah 

tindakan sudah sesuai dengan konsep atau dasar teori? Jika penelitian sudah dilakukan secara 

ilmiah, maka itu adalah PTK meskipun tidak mencapai peningkatan yang diharapkan. 

Lalu apa yang salah? Sebenarnya tidak ada istilah gagal dalam penelitian, artinya sekalipun 

hasil tidak sesuai „harapan‟ tetap dapat dimaknai. Dalam PTK boleh mengajukan hipotesis 

tindakan, ini berarti dalam PTK ada kemungkinan hipotesis ditolak atau tindakan tidak 

berhasil. Namun demikian, peneliti wajib membahas mengapa tidak terjadi peningkatan 

tersebut.  

Sebagaimana ilustrasi mengenai dokter dan guru bila pasien ternyata belum meningkat 

kesehatannya maka Anda perlu mereview kembali apakah fokus masalah sudah tepat? 

Apakah strategi yang dipilih sudah tepat? Apakah alat pengumpul data cukup valid? Apakah 

target/indikator keberhasilan terlampau ambisius? Bagaimana potensi siswa, sudahkah 

diberdayakan? Adakah perubahan atau peningkatan lain yang terjadi? 

Jadi, PTK seharusnya mencapai peningkatan namun dimungkinkan juga tidak tercapai. Jika 

tidak meningkat, Anda harus membahas dan memaknainya. Mungkin saja siswa sulit meraih 

nilai yang ditentukan, tetapi dengan gurunya melakukan PTK, siswa merasa suasana 

pembelajaran lebih menyenangkan baginya. 

10. Bagaimanakah kriteria laporan PTK yang bagus? 

Kriteria laporan PTK yang bagus adalah APIK, yaitu Asli, Perlu, Ilmiah, dan Konsisten. 

Keaslian merupakan unsur pertama yang menjadi penilaian. Semangat PTK adalah semangat 

melakukan tindakan NYATA bagi siswa, maka laporan PTK yang bagus tentu laporan 



mengenai kegiatan ilmiah yang nyata dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Jadi 

laporannya pasti jujur dan ide-idenya pasti asli dari guru yang bersangkutan. 

Perlu berarti dampak dari PTK tersebut bermanfaat langsung bagi siswa. Ilmiah berarti isi 

dan metode berbasis keilmuan dan betul-betul menunjukkan bentuk penelitian tindakan. 

Konsisten berarti kegiatan PTK dilakukan sesuai tugas guru sehari-hari. 

Demikian penjelasan sederhana dan praktis mengenai 10 pertanyaan guru yang sering 

diajukan mengenai PTK. Penulis menyampaikan gagasan konseptual penelitian tindakan 

kelas dalam „bahasa‟ yang sederhana, karena PTK oleh guru lebih bertujuan untuk 

kepentingan praktis dalam lingkup profesinya. Harapannya agar para guru tidak lagi merasa 

takut atau enggan untuk melakukan PTK. Semoga bermanfaat. 

 


