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PELAKSANAAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

Dalam menghasilkan kualitas lulusan tidak hanya bergantung pada kualitas masukan tetapi lebih 

pada kualitas proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran banyak hal yang dapat dilakukan 

pada siswa tidak hanya pada hasil pembelajaran saja. Hal-hal yang bisa dilakukan antara lain 

memberi kebiasaan cara belajar yang baik sesuai gaya belajar siswa, mengajarkan cara belajar 

mengatasi masalah, mendorong siswa untuk beraktivitas aktif dalam pembelajaran. Asumsi 

dalam penelitian tindakan kelas ini adalah jika proses belajar mengajar baik, maka dengan 

sendirinya hasil belajar juga baik. Oleh karena hasil belajar bukan merupakan tujuan utama yang 

dituju melainkan sebagai dampak  proses belajar yang baik. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan 

PTK di uraikan di bawah ini.   

A. Prosedur Pelaksanaan PTK 

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan penelitian tindakan kelas 

yaitu (Gunawan :21010) : 

1. Ada upaya peningkatan sehingga dalam judul tercermin tentang apa yang ditingkatkan. 

2. Dalam upaya peningkatan ada cara atau tindakan yang dilakukan sehingga dalam judul 

juga tercermin jawaban bagaimana cara meningkatkan. Sehingga dalam PTK ada 

tindakan yang berbeda dengan pengajaran sebelumnya. 

3. Terdapat subyek penelitian dalam judul tercermin siapa yang ditingkatkan.  

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas yaitu : 

1. Pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal dan silabus yang berlaku. 

2. Tidak boleh mengganggu tugas guru 

3. Tidak terlalu banyak membuang waktu 

4. Konsisten dengan rancangan penelitian 

5. Masalah benar-benar yang dihadapi guru di kelasnya dimulai dari permasalahan yang 

sederhana, nyata, jelas dan tajam. 

6. Selalu bertujuan untuk peningkatan mutu pembelajaran, kemajuan belajar dipantau. 

Peningkatan mutu pembelajaran membawa konsekuensi logis meningkatnya prestasi 

belajar siswa.  
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Prosedur PTK terdiri dari empat langkah utama, yaitu   perencanaan (plan), tindakan 

(action), pengamatan (observation), dan refleksi (reflection). Langkah kegiatan tersebut 

dapat dijabarkan sebagai berikut :   

1.   Perencanaan Tindakan (Plan) berisi rencana langkah-langkah yang akan ditempuh dalam 

mengatasi masalah. Perencanaan meliputi seting penelitian, menyusun scenario tindakan 

yang berisi aspek tindakan kapan tindakan harus dilakukan dan dengan siapa tindakan 

akan dilakukan beserta tolok ukur keberhasilan tindakan,  

      2.   Melaksanakan tindakan (action),  berisi perlakuan yang dikenakan pada subyek 

penelitian  agar tujuan penelitian tercapai sesuai dengan scenario tindakan. 

      3.   Melakukan pengamatan  (observation),  analisis dan refleksi   

            Pengamatan dilakukan untuk dua hal  : 

a. Pengamatan terhadap jalanannya penelitian dalam upaya validasi penelitian tindakan. 

Yaitu  penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan rancangan penelitian, semua aspek 

tindakan telah dilakukan sesuai dengan scenario tindakan. 

b. Pengamatan terhadap  perilaku siswa agar dampak tindakan yang diinginkan dapat 

tercapai sesuai dengan tujuan penelitian.   

c. Menganalisis dan merefleksi 

      Setiap akhir pertemuan kelas dilakukan analisis terhadap hasil pengamatan apakah 

hasil  sesuai tolok ukur keberhasilan tindakan dalam scenario tindakan. Jika belum 

sesuai dilakukan analisis sebab-sebabnya kemudian dilakukan tindakan baru sebagai 

upaya perbaikan untuk pertemuan berikutnya. Jika tindakan ini berhasil memperbaiki 

kinerja siswa maka dapat direkomendasikan untuk  perbaikan tindakan pada rencana 

tindakan siklus berikutnya.   

 4.  Melakukan perencanaan tindakan ulang  

Berdasakan rekomendasi hasil analisis dan refleksi disusun rencana tindakan untuk 

meningkatkan kualitas kinerja pada siklus berikutnya. Berdasarkan rancangan tindakan 

yang diperbaiki dilakukan penelitian tindakan siklus berikutnya. Pengamatan, analisis 

dan refleksi kembali dilakukan untuk peningkatan kinerja siswa. Dengan demikian 

semakin panjang siklusnya akan diperoleh kinerja yang semakin baik.    
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                                                                           Acting 

 

                            

                             Planning                            Observating 

 

                                                    Refelcting 

 

                                                              Model Kurt Lewin 

 

Design PTK Model Kemmis & McTaggart 

Dari siklus ke siklus perencaan, pelaksanaan dan observasi, reflesi dilaksanakan dengan 

prosedur sebagai berikut : 



Seminar PTK Guru SMK se Kab Kulon Progo  dalam upaya perbaikan kinerja dan profesionalisme guru dalam 

meningkatkan mutu pendidikan sekolah kejuruan. Page 4 
 

 

(Gunawan S. : 2010) 

 

B. Pelaksanaan PTK 

Setelah meyakini bahwa hipotesis tindakan/rencana tindakan lengkap dengan scenario 

tindakan siap guru  perlu mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perbaikan. Persiapan 

tindakan dilakukan meliputi langkah-langkah di bawah ini. 

1.  Menyiapkan Pelaksanaan  

     Langkah yang perlu disiapkan sebelum merealisasikan rencana tindakan  

     a. Diskusi dengan sesame peneliti (peneliti dan kolaborator) untuk menyamakan persepsi. 

     b. Mensosialisasikan aturan main berkaitan dengan metoda pendekatan pembelajaran 

yang  digunakan dengan siswa dan sesame peneliti.   

      c.  Menyiapkan fasilitas/sarana pendukung yang diperlukan misalnya gambar-gambar, 

meja tempat mengumpulkan tugas dan sebagainya. 

d. Menyiapkan alat  perekam dan analisis data yang berkaitan dengan proses dan hasil 

tindakan, catatan kejadian selama tindakan.  

2.  Melaksanakan Tindakan 
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     Setelah persiapan selesai, guru melaksanakan tindakan dalam kelas sebenarnya. Hal-hal 

yang   perlu diperhatikan  dalam penelitian ini agar tidak menyimpang dengan tujuan 

pembelajaran yang sebenarnya antara lain :   

a. Pekerjaan utama guru adalah mengajar.  

        Oleh karena itu metodologi penelitian yang sedang dilaksanakan tidak boleh 

mengganggu komitmen guru dalam mengajar. 

b. Cara pengumpulan/perekaman data jangan sampai terlalu menyita waktu guru. 

Sebaiknya guru yang bertugas mengajar berkonsentrasi dalam menyampaikan 

informasi pembelajaran sesuai dengan metode pendekatan pembelajaran yang dipilih. 

Sedangkan pengamatan perilaku siswa dan jalannya penelitian ditugaskan pada 

seorang atau lebih kolaborator. 

c.  Metodologi yang diterapkan haruslah reliabel/handal, sehingga guru mengembangkan 

strategi pembelajaran yang sesuai dengan situasi kelasnya. 

d.  Masalah yang ditangani guru haruslah sesuai dengan kemampuan dan komitmen guru. 

e.  Sebagai peneliti, guru harus memperhatikan berbagai aturan/etika yang terkait dengan 

tugasnya. 

f.  PTK harus mendapat dukungan dari seluruh personil sekolah 

Di samping kriteria di atas, perlu diperhatikan bahwa dalam pelaksanaan PTK, 

observasi dan hasil tindakan berlangsung secara bersamaan. 

g.  Materi yang diberikan harus sesuai dengan silabus sekolah. 

 

C. Pengumpulan Data    

 Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai teknik tergantung jenis data yang 

diperlukan. Jenis-jenis pengambilan data antara lain : 

1. Observasi dan Interpretasi 

Observasi dilakukan untuk menjaring data yang tidak dapat diungkap melalui kuesioner 

dapat digunakan sebagai cross cek data hasil penjaringan melalui kuesioner.   

a. Prinsip dan jenis oberservasi 

Observasi dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut : 

1).  Perencanaan bersama 
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Perencanaan observasi dilakukan secara bersama-sama antara pengamat dan yang 

diamati dengan maksud untuk membangun saling percaya dan sesuai dengan 

kesepakatan. 

2).  Fokus 

Pengamatan harus dipersempit dan bersifat spesifik. 

3).  Membangun criteria   

Observasi akan membantu dalam melakukan recek apakah criteria yang 

ditetapkan dalam scenario tindakan sebagai tolok ukur keberhasilan tindakan telah 

tercapai. 

4). Keterampilan Observasi 

   Dalam melaksanakan observasi diperlukan minimal 3 keterampilan yaitu : 

o Dapat menahan diri untuk tidak terlalu cepat memutuskan dalam 

menginterpretasi suatu peristiwa. 

o Menciptakan suasana yang mendukung dan menghindari suasana yang 

mengganggu jalannya penelitian baik pada siswa maupun pada guru. 

o Menguasai berbagai teknik untuk mengungkap peristiwa atau berinteraksi 

secara tepat. 

5).  Umpan Balik  

       Hasil observasi dapat dimanfaatkan apabila ada umpan balik secara tepat.  

b. Jenis-jenis observasi  

Ada beberapa jenis observasi yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan guna 

mendukung tercapainya tujuan obeservasi. 

 Observasi terbuka 

 Observasi terfokus 

 Observasi terstruktur  

 Observasi sistematik. 

c. Tujuan dan Sasaran Observasi 

Secara umum, observasi bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk 

menjawab masalah tertentu. Dalam PTK observasi bertujuan/sasarannya adalah : 

proses dan hasil atau dampak pembelajaran yang direncanakan sebagai tindakan 

perbaikan. 



Seminar PTK Guru SMK se Kab Kulon Progo  dalam upaya perbaikan kinerja dan profesionalisme guru dalam 

meningkatkan mutu pendidikan sekolah kejuruan. Page 7 
 

2. Catatan Harian  

Guru atau kolaborator mencatat semua peristiwa penting yang terjadi selama penelitian 

berlangsung. Peristiwa yang dimaksudkan adalah kejadian-kejadian istimewa berkaitan 

dengan tindakan, atau reaksi siswa terhadap tindakan.  Catatan ini sangat berharga bagi 

guru, karena merupakan hasil observasi, reaksi dan sebagai bahan refleksi.  

3. Rekaman 

Rekaman dengan tape recorder, handycam  merupakan salah satu cara untuk 

mendapatkan data penting yang berkaitan dengan interaksi di dalam kelas, Hasil rekaman 

ini dapat diamati kembali untuk menangkap kejadian yang mungkin lepas pada saat 

pengamatan kelas. 

4. Angket 

Angket atau kuesioner digunakan untuk menjaring pendapat siswa berkaitan dengan 

tindakan yang dilakukan dalam pembelajaran, dibuat secara sederhana memuat 

pertanyaan yang dapat direspon secara bebas oleh siswa.  

5. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengungkap pendapat siswa berkaitan dengan tindakan 

yang dilakukan dalam pembelajaran. Wawancara dilakukan sealami mungkin sehingga 

respon siswa dapat diperoleh secara murni.   

6. Ulangan 

Penelitian tindakan kelas adalah upaya perbaikan kualitas pembelajaran. Kualitas 

pembelajaran yang ditingkatkan dengan asumsi bahwa jika kualitas pembelajaran lebih 

baik maka hasil belajarnya akan lebih baik. Oleh karena itu di setiap akhir siklus perlu 

dilakukan ulangan sebagai cross cek apakah kualias pembelajaran meningkat disertai 

dengan meningkatnya hasil belajar. Maka bila peningkatan kualitas pembelajaran tidak 

diikuti kenaikan kualitas hasil belajar perlu di analisis tingkat kesulitan materi atau sebab 

lain. Analisis ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah persepsi bahwa kenaikan kualitas 

pembelajaran tidak mengakibatkan peningkatan kualitas hasil belajar tanpa 

memperhatikan faktor penentu lain. 
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D. Analisis Data, Refleksi dan Rencana Tindak Lanjut 

Analisis data berbeda dengan interpretasi hasil obeservasi. Jika interpretasi obsevarasi 

dilakukan disetiap akhir pertemuan untuk perbaikan pada pertemuan berikutnya maka 

analisis data dilakukan  diakhir siklus setelah beberapa kali pertemuan. Data yang dianalisis 

adalah semua data yang terjaring melalui observasi, catatan harian, hasil rekaman, ulangan.   

Analisis data dilakukan secara bertahap meliputi : 

 Seleksi dan pengelompokkan data  

Semua data yang terkumpul diseleksi, jika perlu ada yang direduksi oleh karena itu pada 

tahap ini  sering disebut sebagai reduksi data. 

 Deskripsi data 

Data yang sudah terorganisasi, didiskripsikan 

 Memaknai data 

Setelah data didiskripsikan dimaknai  baik dalam bentuk narasi, grafika maupun table. 

Dengan analisis data akan membantu guru dalam mengingat   kembali segala perilakunya 

ketika mengajar dan mencoba merenungkan. Mengapa ia berperilaku seperti itu, dan 

mengapa siswa merespon seperti itu.    

E. REFLEKSI 

Berdasarkan analisis data di atas dievaluasi apa yang telah dicapai dan yang belum dicapai. 

Mengklarifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat tercapainya target. Refleksi 

dilakukan dalam upaya memberikan rekomendasi untuk perencanaan penelitian tindakan 

lebih lanjut dengan mengoptimalkan faktor pendukung dan meminimalkan faktor 

penghambat agar tercapai peningkatan kualitas yang maksimal.     

  

F. PERENCANAAN TINDAK LANJUT 

 Berdasarkan hasil refleksi siklus sebelumnya dirancang rencana tindakan yang 

mengoptimalkan faktor-faktor pendukung dan meminimalkan faktor penghambat. 

Perencanaan meliputi :   

 Perencanaan tindakan 

 Pelaksanaan tindakan 

 Observasi dan interprestasi. 
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Siklus Aspek Tindakan Isi Tindakan 
Ukuran keberhasilan 

tindakan 

1 2 3 4 

Pra 
Peneli

tian 

Sosialisasi pendekatan 
pembelajaran 
kooperatif dan  
berbasis masalah 

Diskusi Tanya jawab 
sesama tim peneliti 

Kesepahaman   prinsip 
pembelajaran kooperatif STAD 
dan PBL, silabi pembelajaran.   

Sosialisasi penelitian 
inovasi pembelajaran 
multi pendekatan 
pembelajaran PBL dan 
kooperatif STAD       

Diskusi penyusunan 
strategi pembelajaran, 
materi ajar, alat evaluasi,   
dan langkah-langkah 
refleksi. 

a. Kesepahaman dan 
kesepakatan pelaksanaan  
rencana penelitian.  

b. Tersedia bahan ajar dan 
instrument evaluasi dan 
penilaian. 

Menyusun dan 
menyiapkan media 
dan sumber belajar 
pada e-learning 
BESMART 

Mengupload silabus, media 
dan sumber belajar mata 
kuliah Statistik.  

Bahan dan media belajar siap 
didownload mahasiswa 
melalui e-learning BESMART.  

Refleksi kelas Diskusi dengan mahasiswa 
penyelenggaraan 
pembelajaran dengan 
pendekatan kooperatif 
STAD dan PBL. 
  

Kesepahaman dan 
kesepakatan aturan main 
dalam pembelajaran dengan 
pendekatan PBL. 
Mahasiswa mengetahui hak 
dan kewajibannya dalam 
pembelajaran. 

Sosialisasi dan diskusi 
bahan ajar Statistik  

Menjelaskan lingkup bahan 
ajar, system penilaian, 
fasilitas yang diperoleh 
mahasiswa. 

Kesepahaman dan 
kesepakatan criteria penilaian 
dan lingkup bahan ajar. 

Siklus 
I 

Pembagian kelompok Membagi mahasiswa 
dalam kelompok kecil 
sesuai dengan prinsip 
pembelajaran kooperatif 
STAD. 

1. Mahasiswa terbagi dalam 
kelompok kecil dengan 3-4 
mahasiswa / kelompok. 

2. Membagi tanggungjawab 
kegiatan pembelajaran 
secara bergantian.   

 Pelaksanaan Kuliah 
Statistik 

1. Mahasiswa diwajibkan 
mempunyai buku 
pegangan   yang 
disarankan .  

2. Mahasiswa diberi 
permasalahan sesuai 
dengan topik yang 
diajarkan. 

3. Diskusi dosen sebagai 
fasilitator, coordinator, 
motivator. 

4. Disediakan instrument 
evaluasi berupa 
pemecahan masalah 
penelitian melalui 
analisis sesuai topic 
bahasan. 

1. Mahasiswa telah belajar 
bahan ajar serta 
mempunyai soft copy 
bahan satu semester. 

2. Terselenggara diskusi 
pemecahan masalah. 

3. Masalah terpecahkan 
dengan langkah langkah 
sesuai prinsip 
pembelajaran PBL.   

4. Hasil diskusi 
didokumentasikan.   
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