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Menurut Para Ahli

• Menurut Suyanto (1997), Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat ref- lektif dengan

melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau

meningkatkan praktik- praktik pembelajaran di kelas secara lebih

professional.

• Menurut Hopkins (1993) Penelitian Tindakan Kelas adalah

penelitian yang mengkombinasikan prosedur penelitian dengan

tindakan substantif, suatu tindakan yang dilakukan dalam disiplin

inkuiri atau suatu usaha sesorang untuk memahami apa yang terjadi, 

sambil terlibat dalam sebuah proses perbaikan dan perubahan.

• Menurut Joni dan Tisno (1998) PTK merupakan suatu kajian yang 

bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk

meningkatkan kemampuan rasional dari tindakan- tindakan yang 

dilakukannya, serta untuk memperbaiki kondisi-kondisi di mana

praktek-praktek pembelajaran tersebut dilakukan. 
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Pengertian PTK

• Rochiati (2009) mendefinisikan PTK adalah bagaimana usaha

sekelompok guru dalam mengorganisasikan kondisi praktek

pembelajaran mereka, dan belajar dari pengalaman mereka sendiri. 

Mereka dapat mencobakan suatu gagasan perbaikan dalam praktek

pembelajaran mereka dan melihat pengaruh nyata dari upaya itu. 

• Menurut Suparno (2008), Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah

penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk

memperbaiki mutu pelaksanaan pembelajaran di kelasnya.

• Kasihani (1999), yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan

PTK adalah penelitian praktis, bertujuan untuk memperbaiki

kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran di kelas dengan cara

melakukan tindakan-tindakan. Upaya tindakan untuk perbaikan

dimaksudkan sebagai pencarian jawab atas permasalahan yang 

dialami guru dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Pada 

pelaksanaannya, setiap masalah yang diungkap dan dicarikan jalan

keluar haruslah masalah yang benar-benar ada dan nyata dialami

oleh guru. 

• Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian tindakan yang 

dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk memperbaiki mutu

pelaksanaan pembelajaran di kelasnya (Suparno, 2008).
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Ruang Lingkup Penelitian Tindakan Kelas

Adapun wilayah kajian PTK adalah masalah atau problem 
pembelajaran yang dirasakan oleh guru atau siswa pada
umumnya, bukan masalah pembelajaran yang dihadapi
siswa secara pribadi. 

Beberapa contoh masalah yang dapat dikaji melalui
PTK sebagaimana tertuang dalam pedoman
penyusunan usulan penelitian Tindakan kelas tahun
anggaran 2005 Departemen Pendidikan Nasional
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2004 adalah:

» Masalah belajar siswa di sekolah

» Desain dan strategi pembelajaran di kelas

» Alat bantu, media dan sumber belajar

» Sistem asesmen dan evaluasi proses dan hasil
pembelajaran

» Pengembangan kompetensi pribadi peserta didik

» Masalah kurikulum
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Adapunkarakteristik dariPTK menurutSuryadi (20120 adalah: 

1. adanyapermasalahan yang dirasakanguru mendesakuntuksegera
diselesaikan.

2. Refleksi diri, merupakancirikhasdariPTK yang paling esensial, hal ini
sekaligus membedakanantarapenelitianpadaumumnyayang 
menggunakan respondenataupopulasisecaraobjektif dalam
mengumpulkan data, sedangkandalamPTK pengumpulan data disertai
denganrefleksi diri. 

3. Dilakukandi dalamkelas, kelasyang dimaksudbukanruangyang dibatasi
empatdindingtetapimerupakanproses pembelajaran antaraguru dansiswa
melalui interaksi.

4. Bertujuanmemperbaiki pembelajaran tiadahenti. Siklusdemi siklus
mencerminkanperbaikandemi perbaikanyang dicapai. 

Karakteristik PTK



Dalam (Rahdiyanta, 2014) menyebutkan tujuan PTK adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu isi, masukan, proses, dan hasil pendidikan dan pembelajaran di 
sekolah.

2. Membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam mengatasi masalah
pembelajaran dan pendidikan di dalam dan luar kelas.

3. Meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan. 

4. Menumbuh-kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga tercipta
sikap proaktif di dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan/pembelajaran secara
berkelanjutan. 

Tujuan Penelitian

Tindakan Kelas
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Pentingnya PTK Bagi Guru
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1. Guru memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang mendalam terhadap apa yang terjadi di 
kelasnya. Keberhasilan dalam perbaikan ini akan menimbulkan rasa puas bagi guru, karena ia telah melakukan sesuatu yang 
bermanfaat bagi siswanya melalui proses pembelajaran yang dikelolanya.

2. Dengan melakukan PTK, guru dapat berkembang dan meningkatkan kinerjanya secara professional, karena guru mampu menilai, 
merefleksi diri dan mampu memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Dalam hal ini, guru tidak lagi hanya seorang praktisi yang 
sudah merasa puas terhadap apa yang dikerjakan selama ini, namun juga sebagai peneliti dibidangnya yang selalu ingin melakukan
perbaikan-perbaikan pembelajaran yang inovatif dan kreatif

3. Melakukan PTK, guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan
sendiri. Guru tidak hanya menjadi penerima hasil perbaikan dari orang lain, namun guru itu sendiri berperan sebagai perancang dan
pelaku perbaikan tersebut, sehingga diharapkan dapat menghasilkan teori-teori dan praktik pembelajaran

4. Dengan PTK, guru akan merasa lebih percaya diri. Guru yang selalu merefleksi diri, melakukan evaluasi diri dan menganalisis
kinerjanya sendiri dalam kelas, tentu saja akan selalu menemukan kekuatan, kelemahan dan tantangan pembelajaran dan
pendidikan masa depan dan mengembangkan alternative masalah / kelemahan yang ada pada dirinya dalam pembelajaran. Guru 
yang demikian adalah guru yang memiliki kepercayaan diri yang kuat (Daryanto 2006:18). 
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Thanks You
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