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PTK merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan 

belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan 

dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama  

(Suharsimi Arikunto 2006:3)  

 

Suharsimi Arikunto (Buku PTK, Th. 2002 Bumi Aksara) 

menjelaskan bahwa : 

“PTK merupakan paparan gabungan definisi dari tiga kata 

”penelitian, tindakan, dan kelas.”  

 

Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu objek, menggunakan aturan 

metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat bagi 

peneliti atau orang-orang yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kualitas 
diberbagai bidang.  
 

Tindakan adalah suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan 

tertentu yang dalam pelaksanaannya berbentuk rangkaian periode / siklus kegiatan.  
 

Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama dan tempat yang 

sama menerima pelajaran yang sama dari seorang guru yang sama 



Suhardjono (2006:4)  : 

PTK adalah laporan dari kegiatan 

nyata yang dilakukan para guru di 

kelasnya dalam upaya 

meningkatkan mutu  

pembelajarannya. 

 

Suhardjono. (2006). Peningkatan Karir Tenaga Kependidikan 

Khususnya dalam Hal Pembuatan Karya Tulis Ilmiah sebagai 

Kegiatan Pengembangan Profesi, Malang: Depdiknas-

Universitas Brawijaya 

 

                Ridwan (2005:1)  : 

PTK adalah suatu bentuk kajian yang 

bersifat reflektif oleh pelaku tindakan, 

yang ditujukan untuk memperdalam 

pemahaman terhadap tindakan yang 

dilakukan selama proses pembela-jaran, 

serta untuk memperbaiki kelemahan-2 

yang masih terjadi. 

Ridwan, Sa’adah. (2005). Penelitian Tindakan Kelas bagi Guru, 

Jakarta: Ditjen Dikdasmen 



Komponen dalam suatu kelas yang 

dapat dikaji melalui PTK adalah 

a. Siswa (murid)       b.  Guru ;  

                                       mengajar  

                                       di kelas 

 

c. Bahan Pelajaran;  

 

                                d.  Peralatan atau  

                                    sarana pembelajaran 

 

e.  Hasil pembelajaran 

 

 

             f.  Pengelolaan siswa, 



• Penelitian tindakan adalah suatu bentuk inquiri atau 
penyelidikan yang dilakukan melalui refleksi diri. 

• Penelitian tindakan dilakukan oleh peserta yang terlibat dalam 
situasi yang diteliti, seperti guru, siswa, atau kepala sekolah. 

• Penelitian tindakan dilakukan dalam situasi social, 
termasuk situasi pendidikan. 

 

• Tujuan penelitian tindakan adalah memperbaiki 
Dasar pemikiran dan kepantasan dari praktik-
praktik, pemahaman terhadap praktik tersebut, 
serta situasi atau lembaga tempat praktik tersebut 
dilaksanakan. 
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KARAKTERISTIK PTK  
    Adanya masalah dalam PTK dipicu oleh munculnya kesadaran 

pada diri guru bahwa praktik yang dilakukannya selama ini di 
kelas mempunyai masalah yang perlu diselesaikan. 

   Self-reflective inquiri, atau penelitian melalui 
refleksi diri  

Apakah penjelasan saya terlalu cepat? 
Apakah saya sudah memberi contoh yang 
memadai? 
Apakah saya sudah memberi kesempatan bertanya 
kepada siswa? 
Apakah saya sudah memberi latihan yang memadai? 
Apakah bahasa yang saya gunakan dapat dipahami 
siswa? 
Dan sebagainya. 

 
 



Penelitian Tindakan Kelas dan 
Penelitian kelas  

Penelitian tindakan kelas berbeda dengan penelitian 
kelas.  

PTK adalah termasuk salah satu jenis penelitian kelas 
karena PTK dilakukan di dalam kelas, sehingga 
penelitian kelas didefinisikan sebagai penelitian yang 
dilakukan dalam kelas, dan tidak hanya PTK, tetapi 
semua jenis penelitian yang dilakukan di dalam kelas.  

Perbedaan antara PTK dengan Penelitian kelas, dapat 
dilihat pada munculnya permasalahan, peran guru, 
dan hasil yang diharapkan. 



Tabel Perbandingan PTK dan 

penelitian Kelas Non-PTK  

NO Aspek Penelitian Tindakan Kelas Penelitian Kelas Non-PTK 

1 Penelitian  Guru  Orang luar 

2 Rencana Penelitian Oleh guru Oleh peneliti 

3 Munculnya masalah Dirasakan oleh guru Dirasakan oleh orang lain 

4 
Ciri utama Adanya tindakan untuk 

perbaikan yang berulang 

Belum tentu ada perbaikan 

5 Peran guru Sebagai guru dan peneliti Objek penbelitian 

6 Tempat penelitian Kelas Kelas 

7 Proses pengumpulan data Oleh guru sendiri Oleh peneliti 

8 

Hasil penelitian Langsung dimanfaatkan oleh 

guru dan dirasakan oleh kelas 

Menjadi milik peneliti, 

belum tentu dimanfaatkan 

oleh guru 



G u r u …..  

Dianggap paling tepat  

untuk melakukan  

PTK 

 

Mengapa ?? 



• Guru mempunyai otonomi untuk menilai 
kinerjanya. 

• Ketidak tepatan paradigma penelitian tradi-sional 
dalam membantu guru memperbaiki kenerjanya 
dalam mengajar. 

• Guru merupakan orang yang paling akrap 
dengan kelasnya. 

• Interaksi guru-siswa berlangsung secara unik. 

• Keterlibatan guru dalam berbagai kegiatan 
inovatif yang bersifat pengembangan 
mempersyaratkan guru untuk mampu 
melakukan PTK di kelasnya. 

Karena . . . .  



Manfaat PTK Bagi Guru 

• PTK dapat dimanfaatkan oleh guru untuk 
memperbaiki pembelajaran yang dikelola-nya 
karena memang sasaran akhir PTK adalah 
perbaikan pembelajaran. 

• Dengan melakukan PTK guru dapat 
berkembang secara professional karena 
dapat menunjukkan bahwa ia mampu menilai 
dan memperbaiki pembelajaran yang 
dikelolanya. 

 



• PTK dapat membuat guru lebih 

percaya diri. 

• Melalui PTK, guru mendapatkan 

kesempatan untuk berperan aktif 

mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan sendiri. 



Keterbatasan PTK 

• Validitas.   

 Validitas atau kesahihan PTK, berkaitan 
dengan metodologinya yang agak longgar  

• Generalisasi.  

 Hasil PTK tidak dapat digeneralisasi karena 
memang hasil tersebut hanya terkait dengan s i 
s w a dalam kelas tertentu (sample terbatas). 

 



Langkah-langkah PTK 

1. Merencanakan PTK 

2. Melaksanakan PTK 

3. Pengumpulan dan analisis data serta 

tindak lanjut 

 



Langkah-langkah penelitian PTK 

1. Merencanakan PTK  

 Mengidentifikasi masalah  
• Apa yang sedang terjadi dikelas saya ? 

• Masalah apa yang ditimbulkan oleh kejadian itu ? 

• Apa pengaruh masalah tersebut bagi kelas saya ? 

• Apa yang akan terjadi jika masalah tersebut saya biarkan ? 

• Apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut atau memperbaiki 

situasi yang ada ? 

 Menganalisis Masalah 

 Merenungkan kembali masalah tersebut, dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan yang harus anda jawab 

sendiri, renungan dengan tujuan melihat kepada diri kita 

sendiri yang disebut intropeksi. 

 



 Merumuskan Masalah 
  

          Setelah melakukan analisis masalah dan 
menemukan penyebab atau akar masalah 
dilanjutkan dengan merumuskan masalah. Rumusan 
masalah dibuat dalam kalimat tanya. 

  

   Contoh: “bagaimana cara membuat penjelasan  
                     menjadi lebih mudah dipahami dan   
                     mengaktifkan siswa sehingga mampu  
                     meningkatkan hasil belajar siswa  
                     dalam pelajaran IPA”. 

 



Contoh masalah yang mungkin anda 

hadapi sehari-hari  

1. Dalam interaksi pembelajaran 

 a. Siswa bila diberi pertanyaan tidak mau menjawab. 

 b. Jika ada siswa yang terpaksa menjawab, pasti  

           jawabannya selalu menyimpang. 

 c. Sebagian besar jawaban siswa tidak benar. 
 

2. Berkaitan dengan prestasi belajar 

 a. Nilai yang dicapai siswa dalam mata  pelajaran   

        anda kurang memuaskan  

 b. Siswa kurang mampu menerapkan rumus matematika. 

 

 



3. Disiplin belajar 
 a. Beberapa siswa tidak mengerjakan  tugas (PR) 

 b. Siswa tidak memperhatikan belajar\ 

 c. Saat diberikan ujian, siswa banyak yang  

        saling mencontoh. 



ALAT PENGUMPUL DATA 

DALAM PTK 

 1. FORMAT OBSERVASI KELAS 

 2. FORMAT OBSERVASI TERBUKA 

 3. TAPE RECORDER (REKAMAN PITA SUARA) 

 4. FORMAT OBSERVASI SISTEMATIS 
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Contoh-contoh Judul PTK 
 

a). Bidang / Konsentrasi IPA 
 

• Upaya Meningkatkan Gairah Belajar Siswa Dalam Pembelajaran IPA Dengan Menggunakan Media 

Gambar 

• Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Pelajaran IPA Siswa SD Melalui Peranan Hadiah Sebagai 

Perangsang Timbulnya Kompetensi 
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CONTOH 

 
JUDUL: 

PENGGUNAAN METODE PEMBELAJARAN AKTIF KREATIF EFEKTIF DAN MENYENANGKAN (PAKEM) DALAM UPAYA 

PENINGKATAN PEMBELAJARAN MENULIS SURAT PRIBADI BAHASA INDONESIA SISWA KELAS IV SD  

 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menulis bahasa Indonesia dengan bahasa 

yang baik dan benar serta ketepatan penggunaan huruf besar dan tanda baca melalui menulis surat pribadi. 

Prosedur penelitian yang dilaksanakan peneliti menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Metode 

penelitian tindakan kelas ini dirancang dalam dua siklus. Siklus I merupakan tindakan menggunakan model 

Pembelajaran Aktif kreatif efektif dan menyenangkan secara sederhana melalui kelompok. Sedangkan pada 

siklus II merupakan tindakan menggunakan model Pembelajaran Aktif kreatif efektif dan menyenangkan 

dengan berbagai variasi metode dan diakhiri dengan pajangan hasil karya siswa.Data-data yang diperoleh 

setelah pelaksanaan tindakan, selanjutnya dianalisis dengan analisis deskripsi komparatif.  Berdasar tindakan 

dan analisis di atas, maka diperoleh hasil penelitian bahwa penggunaan Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif 

dan Menyenangkan dapat mening-katkan kemampuan menulis surat pribadi Bahasa Indonesia Siswa Kelas 
IV SD …... Hasil penelitian menunjukkan presentasi rata-rata nilai kondisi awal ke siklus satu 10%, dari siklus 

satu ke siklus dua 19%, dan presentasi rata-rata nilai kondisi awal ke siklus dua adalah 19,63% 



BAGIAN ISI: 

BAB I PERMASALAHAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

 Latar belakang masalah PTK harus menggambarkan permasalahan pendidikan dan pembelajaran.  

 Permasalahan harus digali dari data empirik dan pembelajaran yang aktual. Masalah yang diteliti digali 

atau didiagnosis secara kolaboratif dan sistematis oleh guru dan nara sumber (bila dipandang perlu) dari 
masalah yang nyata dihadapi  guru dan/atau siswa di sekolah.  

 Latar belakang harus menjelaskan bahwa masalah yang akan diteliti bersifat penting dan mendesak untuk 
dipecahkan, serta dapat dilaksanakan.   

 Identifikasi masalah penelitian hendakalah disertai dengan DATA pendukung, dan disertai dengan 
ANALISIS akar penyebab masalah. 

 
1.2.  Identifikasi Masalah 

Masalah yang akan dicari pemecahannya harus terbatas ruang lingkupnya agar 

pembahasannya dapat lebih terperinci dan dapat dimungkinkan pengambilan 

keputusan definitife.  

 

Misalnya PTK tentang “Penerapan Metode Inkuiri Dalam Pembelajaran IPA Di SD 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Konsep Cahaya”. 

 

Maka identifikasi yang muncul dari masalah dapat berupa : 

Guru belum terampil mengemas sebuah pembelajaran menjadi pembelajaran yang 

aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM) 



1.3.  Rumusan Masalah  

Masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk rumusan penelitian tindakan 

kelas dengan menggunakan kalimat tanya.  

Rumusan masalah harus mengandung masalah dan alternative tindakan yang 

diusulkan. Variabel permasalahan harus didefinisikan secara operasional. 
Ditetapkan lingkup yang menjadi batasan dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

 
Contoh  

Bagaimana cara membuat penjelasan lebih mudah dipahami, mengatifkan siswa dan 
menggunakan alat peraga untuk meningkatkan prestasi siswa dalam pelajaran IPA?     A t a u ; 

 

“Bagaimana meningkatkan prestasi siswa dalam pelajaran IPA dengan membuat penjelasan 

lebih mudah dipahami, mengaktifkan siswa dan menggunakan alat peraga?   



1.4.  Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian PTK dirumuskan secara singkat dan jelas berdasarkan 

permasalahan dan cara pemecahan masalah yang dikemukakan. Tujuan umum 

dan khusus (bila diperlukan) diuraikan dengan jelas, sehingga tampak indikator 

keberhasilannya. 
 

 

1.5. Manfaat Hasil Penelitian 

 

Manfaat hasil penelitian PTK diuraikan secara jelas, khususnya untuk 
perbaikan  kualitas pendidikan dan/atau pembelajaran. Kemukakan manfaat 

penelitian bagi siswa, guru, dan komponen pendidikan terkait di sekolah. Sebagai 

tambahan kemukakan juga inovasi yang akan dihasilkan dari penelitian yang 

diusulkan.  
 



1.6.  Tinjauan Teoritis 

  

Kajian teoritis pada dasarnya adalah  

a).  deskripsi teori variabel yang akan dijelaskan/ dipecahkan 

(definisi, faktor-faktor yang mempengaruhi dimensinya, cara 

pengukuran),  

b). hasil penelitian yang Relevan dengan kedua variabel diatas.  

 

Oleh karena itu pada bagian ini diuraikan landasan substantif, 

dalam arti teoritik dan/atau metodologik yang dipergunakan dalam 

menentukan alternatif tindakan yang akan diimplemen-tasikan 

dalam pembelajaran. 

Tinjauan Teoritis ini menunjukkan keterkaitan antara ; 

(1) masalah,  

(2) teori,  

(3) hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan  

(4) pilihan tindakan 



BAB II  METODE PENELITIAN 

 

 
2.1.  Pendekatan dan Jenis Penelitian 

  

Subjek penelitian adalah siswa (Murid) Sekolah Dasar pada tempat 

penelitian. Tempat penelitian dikemukakan secara jelas, dalam arti 

mengapa tempat tersebut yang dijadikan subjek. Waktu dan lamanya 

tindakan dikemukakan secara rinci sesuai dengan banyaknya siklus 

yang direncanakan.  

Pada bagian ini, dipertegas dan diperjelas jenis metode atau model PTK 

yang digunakan dalam penelitian beserta alasan pemilihannya. Apakah 

Deskripstif kondisi yang ada, atau adaptasi/modifikasi metode yang 

dikembangkan, bahkan mungkin model hasil rekayasa sendiri.  

. 

2.2.  Kehadiran Peneliti 

  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, maka kehadiran 

peneliti di tempat penelitian sangat diperlukan sebagai instrument 

pertama, sebagai pemberi tindakan. Penelitian ini dilakukan secara 

langsung pada objek penelitian 



2.3.  Data dan Sumber Data 

Sebutkan apa yang dijadikan sebagai data penelitian. Dan data bersangkutan dari mana sumber 
memperolehnya, apakah dengan atau melalui Tes, Hasil Wawancara, dan Hasil Observasi. 

 
2.4.  Metode Pengumpulan Data 

Perlu diketahui bahwa data yang perlu dikumpulkan dalam pelaksanaan PTK dapat dibedakan menjadi 2 
(dua), yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.  

Data kuantitatif merupakan data yang diperoleh melalui tes penguasaan materi siswa yang berupa nilai 

siswa dalam setiap daur (siklus). Data kualitatif merupakan data yang diperoleh melalui  observasi (penga-
matan) langsung terhadap jalannya proses pembelajaran.  

Data kualitatif diperoleh melalui instrumen pengamatan yang dapat berbentuk angket,  lembar isian, 
pedoman wawancara, alat rekaman (audio/video), catatan lapangan, dan sebagainya.  

 
2.5.  Analisis Data 

Data yang telah terkumpul diolah, disederhanakan dalam bentuk tabel, grafik, bagan atau yang lainnya,. 

Analisislah data tersebut dan diskusikan, kaji ulang bersama-sama tentang kelebihan dan kelemahan yang 

terjadi dalam proses pembelajaran yang terekam dalam data tersebut, lalu deskripsikan. Akan lebih baik 
lagi kalau dideskripsikan dalam bentuk laporan setiap siklus pembelajaran. 

Analisis data setelah observasi tidak sama dengan interpretasi yang dilakukan pada saat observasi. 

Interpretasi dilakukan pada saat observasi atau pada saat diskusi balikan, sedangkan analisis data 
dilakukan setelah satu paket (siklus) pembelajaran dilaksanakan secara keseluruhan.  



2.6.  Pengecekan Keabsahan Data 

 

Untuk memperoleh keabsahan data, maka perlu dilakukan tehnik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain, dilain itu untuk keperluan pengecekan keabsahan data itu ataupun 
sebagai pebandin terhadap data tersebut.  Kemukakan cara pengecekan keabsahan datanya. 
 

Tehnik keabsahan data harus memanfaatkan sumber data dengan jalan membandingkan data hasil 

pekerjaan siswa, observasi, dan hasil wawancara. 
 

2.7.  Tahap-tahap Penelitian 

Untuk siklus PERTAMA peneliti harus menguraikan secara rinci prosedur/tahap-tahap PTK, yakni:  1) 
perencanaan, 2) pelaksanaan tindakan, 3) observasi-evaluasi dan 4). refleksi.  

(1)    Perencanaan tindakan menggambarkan secara rinci hal-hal  yang perlu dilakukan sebelum 

pelaksanaan tindakan (seperti: penyiapan perangkat pembelajaran berupa skenario pembelajaran 
atau RPP, media, bahan dan alat, instrumen observasi, evaluasi, dan refleksi).  

(2)    Pelaksanaan tindakan berisi uraian tahapan-tahapan tindakan yang akan dilakukan oleh peneliti 

maupun siswa dalam pembelajaran.  

(3)    Observasi menggambarkan objek amatan dan cara pengamatannya. Tahap evaluasi menguraikan 

cara dan hasil asesmennya.  

(4)   Selanjutnya dalam tahap refleksi diuraikan prosedur, alat, pelaku, sumber informasi, dan cara 

analisisnya. Peneliti harus membuat matriks metode penelitian yang merupakan rangkuman metode 
penelitian sebagai berikut: 

 



Bab III  Hasil Penelitian dan  
             Pembahasan 

 

3.1.   Hasil Penelitian 

 
Pada bagian ini, dipaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, yakni: 

1). Paparan Data Sebelum Tindakan 

2). Paparan Data Tindakan 

Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 

Pengamatan terhadap pelaksanan kegiatan meliputi kegiatan guru dan kegiatan siswa. Refleksi di 
lakukan terhadap hasil tes, hasil observasi, wawancara dan catatan lapangan. 

 
3.2.   Pembahasan dan Temuan Penelitian 

 

Pada bagian ini, dipaparkan hasil tahap analisis, desain, hasil tes dan implementasinya, berupa 

penjelasan teoritik, baik secara kualitatif, kuantitatif, atau secara statistik. Kecuali itu, sebaiknya hasil 
penelitian juga dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang sejenis atau keadaan sebelumnya. 

 



Bab IV  Penutup 

 
4.1.   Kesimpulan 

4.2    Saran 
 

C.      BAGIAN AKHIR 
 

1).   Daftar Pustaka 
2).   Lampiran 

 Soal Tes Awal 

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 Tes Akhir Tindakan 

 Jawaban Tes Akhir Tindakan 

 Format  Lembar Observasi Guru 

 Format  Lembar Observasi Siswa 

 Pedoman Wawancara Tindakan 

 Biodata Peneliti 



Catatan 

1.   Kertas, Bidang Pengetikan, dan Jenis Huruf 
 

Pengetikan atau penggandaan skripsi dilakukan di atas kertas putih berukuran kuarto A4 

(210,0 x 297,0 mm) 70 gram. Huruf yang digunakan dalam pengetikan adalah Time New 

Roman 12 pt, atau Garamond 13 pt. 

 

2.   Spasi dan Margin 
 

Skripsi diketik dengan jarak dua spasi, termasuk jarak antara subjudul/ sub-subjudul dengan 

baris paragraf pertama di bawahnya dan jarak antarparagraf. 

Ketentuan batas margin untuk pengetikan skripsi adalah sebagai berikut (ketentuan ini berlaku 

juga untuk pengetikan table, gambar, grafik, atau bentuk ilustrasi lainnya).  

 (a). margin kiri     = 4,00 cm  (b). margin kanan    = 2,50 cm 

 (c).  margin atas  = 4,00 cm  (d). margin bawah   = 3,00 cm 



Model Pembelajaran PTK 

= PEMBELAJARAN KONTEKTUAL = CTL - Contextual teaching and learning  

 
 

= PEMBELAJARAN INQUIRY 
= PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

= MEDIA GAMBAR DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR 

= METODE KETERAMPILAN PROSES 

= PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD  

   (STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION  

= PEMBELAJARAN QUANTUM TEACHING 

= DAN LAIN-LAIN 

 

 



SEKIAN 


