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Opini

ntuk mengatasi berbagai masalah dalam proses pembelajaran, berbagai upaya dilakukan
oleh sekolah, guru, dan peserta didik yang salah satu di antaranya ialah dengan
menerapkan penelitian tindakan kelas. Oleh karena upaya ini dianggap cukup ampuh,
tulisan ini menguraikan bagaimana cara melakukan tindakan kelas. Di samping prosedur

dan langkah-langkah dikemukakan, juga berbagai contoh diberikan untuk lebih mudah dipahami
oleh guru.

Kata-kata kunci: Penelitian tindakan kelas, fokus, siklus.

A lot of efforts have been given by teacher and students to solve the instructional  problems as well as to
improve the quality of education. One of them is conducting clasroom action research. This article discusses
in the details the procedures of classroom action research. Beside describing the procedures, it gives some
practical examples to clarify in the details teacher’s understanding.

Abstrak

U

Pendahuluan

Sejak dikumandangkannya UU RI Nomor 14
tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan
Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan yang
menyatakan bahwa guru adalah pendidik
profesional, maka para guru dipersyaratkan
untuk memiliki kualifikasi akademik yang
relevan dengan mata pelajaran yang diampunya
dan menguasai kompetensi sebagaimana
dituntut oleh UU Guru dan Dosen. Salah satu
kompetensi profesional yang dituntut adalah
melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
untuk perbaikan pembelajaran berdasarkan
hasil refleksi pembelajaran di kelas.

Dalam kenyataannya berbagai masalah
masih dihadapi pendidik, tenaga kependidikan,
dan peserta didik dalam meningkatkan mutu

proses dan hasil pembelajaran. Masalah-
masalah ini pada hakekatnya sangat kompleks
dan saling terkait.  Sungguhpun demikian,
diyakini bahwa pembelajaran di kelas
merupakan proses yang sangat berpengaruh
dalam menentukan keberhasilan peningkatan
mutu pembelajaran. Salah satu upaya untuk
meningkatkan mutu proses dan hasil
pembelajaran ialah melalui PTK.  Uraian berikut
bermaksud membantu para guru Sekolah Dasar
dan calon guru Sekolah Dasar untuk memahami
lebih mendalam apa yang dimaksudkan dengan
PTK.

Pembahasan

Pengertian Penelitian Tindakan Kelas
Secara singkat PTK dapat didefinisikan sebagai
suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif
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dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu
agar dapat memperbaiki atau meningkatkan
praktik-praktik pembelajaran di kelas secara
profesional. Oleh karena itu, PTK terkait dengan
persoalan praktik pembelajaran sehari-hari yang
dihadapi oleh guru. Sebagai contoh, guru
menghadapi persoalan rendahnya hasil belajar
baca siswa, sehingga sangat menghambat tujuan
kurikuler, maka guru dapat melakukan tindakan
kelas agar hasil belajar baca siswa dapat
ditingkatkan, misalnya dengan memuat
program pembelajaran tertentu seperti (a)
mencoba menggunakan bahan bacaan yang
memiliki gambar dan cerita yang menarik, (b)
menggunakan buku yang memiliki cerita-cerita
lokal dan (c) menggunakan buku yang memiliki
cerita lucu.

Dalam literatur bahasa Inggris, PTK disebut
dengan classroom action research. PTK merupakan
penelitian yang mampu menawarkan cara dan
prosedur baru untuk memperbaiki dan
meningkatkan profesionalisme guru dalam
proses dan produk pembelajaran di kelas dengan
melihat berbagai indikator keberhasilan proses
dan hasil pembelajaran yang terjadi pada siswa.

MC Niff (1992) yang dikutip (Siswoyo, 1998),
memandang PTK sebagai bentuk penelitian
reflektif yang dilakukan oleh guru sendiri,
hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk
(a) pengembangan keahlian pembelajarannya
sendiri dan hasilnya bermanfaat bagi muridnya,
(b) memperbaiki pemahamannya sendiri tentang
praktik atau proses pembelajaran yang
dilakukannya, dan (c) memahami situasi dan
lingkungan belajar ditempat praktik
pembelajaran dilakukan. Selain itu ditambahkan
oleh Mc. Niff bahwa PTK juga memandang guru
sebagai satu-satunya orang yang paling
mengenal situasi dan masalah yang ada di
kelasnya, sehingga dapat memutuskan teori dan
paraktik mana yang paling cocok diterapkan
untuk kelasnya.

Selanjutnya, Mc.Niff  mengatakan bahwa
PTK bukan pula penelitian eksperimen, karena
dalam penelitian tindakan tidak ada kelompok
kontrol dan kelompok eksperimen yang
dimanipulasi, yang memungkinkan faktor-faktor
di luar kelompok, diawasi secara ketat dan
sistematis ikut terlibat. Dalam hal ini, PTK hanya
menerapkan langkah-langkah yang ada pada
teori yang dipraktekkan di kelas melalui
technical-rational dari pendekatan, model, strategi,
metode, teknik dan taktik.

Reigeluth dan Stein, (1983) dalam Siswoyo
menyatakan bahwa:
The result of instructional design as aprofessional
activity is an “ architect’s blueprint” for what the
instruction should be like. This blueprint is a
prescription as to what methods of instruction should
be used for that course content and those students.

Jadi bila seorang guru melaksanakan PTK
di kelasnya, ada dua hal yang dilakukannya
yaitu keterlibatan dirinya sendiri secara aktif
(involvement) dan melakukan perubahan
(improvement) melalui intruksional proses yang
dipergunakannya untuk meningkatkan kualitas
hasil akhir pembelajaran. Selanjutnya, selain
PTK memperbolehkan guru meneliti sendiri
praktek pembelajaran yang dilakukan di kelas,
PTK juga memperbolehkan guru kelas dan dosen
pembimbing secara kolaboratif  dapat melakukan
penelitian terhadap proses dan produk
pembelajaran secara reflektif di kelas. Pendek
kata, dengan melakukan PTK, guru dapat
memperbaiki praktik-praktik pembelajaran di
kelas menjadi lebih efektif.

Karakteristik
Masalah yang diangkat untuk dipecahkan
melalui PTK harus selalu berangkat dari
persoalan praktik pembelajaran sehari-hari yang
dihadapi oleh guru. Di kelas, PTK akan dapat
dilaksanakan jika guru sejak awal memang
menyadari adanya persoalan yang terkait
dengan proses dan produk pembelajaran yang
dihadapinya di kelas.

PTK tidak diperlukan jika seorang guru
merasa bahwa apa yang dipraktikkannya sehari-
hari di kelas tidak bermasalah. Yang menjadi
soal adalah tidak semua guru mampu melihat
sendiri apa yang telah dilakukannya selama di
kelas, maka perlu bantuan orang lain untuk
melihat apa yang selama ini dilakukan dalam
proses pembelajaran di kelasnya. Guru dan
dosen pembimbing dapat duduk bersama
berdiskusi untuk mencari dan merumuskan
persoalan pembelajaran di kelas. Guru dan
dosen pembimbing dapat melakukan PTK
secara kolaboratif-partisipatif.

Karakteristik khas : tindakan-tindakan
(aksi) tertentu untuk memperbaiki proses
pembelajaran di kelas. Secara spesifik Isaac dan
Michael (1980) mengemukan ciri-ciri penelitian
tindakan adalah:
1. Bersifat praktis dan relevan dengan situasi

aktual dalam dunia kerja.
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2. Menyediakan kerangka kerja yang teratur
untuk memecahkan masalah atau
pengembangan.

3. Bersifat empiris, fleksible dan adaptif, yaitu
mudah diubah dan dapat disesuaikan
dengan tuntutan tindakan selama masa
penelitian.

Tujuan dan Manfaat Melakukan PTK
Penelitian tindakan kelas, bertujuan untuk
meningkatkan atau memperbaiki praktik
pembelajaran yang seharusnya dilakukan oleh
guru secara profesional. Saat ini masyarakat kita
berkembang begitu cepat. Akibatnya tuntutan
terhadap layanan pendidikan yang harus
dilakukan guru juga meningkat. Untuk
meningkatkan atau memperbaiki layanan
pendidikan bagi guru dalam konteks
pembelajaran di kelas, bahkan Mc Niff (1992)
menegaskan bahwa dasar utama dilaksana-
kannya PTK guru dapat melakukan berbagai
tindakan alternatif dalam memecahkan berbagai
persoalan pembelajaran di kelas.

Penelitian Tindakan Kelas dapat
menjembatani kesenjangan antara teori dan
praktik pendidikan. Hal ini terjadi karena setelah
meneliti kegiatannya sendiri, di kelas sendiri,
dengan melibatkan siswanya sendiri, melalui
sebuah tindakan-tindakan yang direncanakan,
dilaksanakan dan dievaluasi, guru akan
memperoleh umpan balik yang sistematik
mengenai apa yang selama ini selalu dilakukan
dalam kegiatan belajar pembelajaran. Di
samping itu seorang/peneliti/praktisi akan
dapat merasakan, menghayati dan menentukan
apakah praktek pendidikan selama ini telah
sesuai,  dan berlangsung dengan baik sehingga
mencapai kadar kualitas yang seharusnya,
efektif dan efisien.

Lebih lanjut PTK dapat meningkatkan
kualitas proses dan produk pembelajarannya
tanpa mengorbankan proses pembelajaran,
tidak membebani pekerjaan guru dalam
kesehariannya, tidak mengganggu  pencapaian
target kurikulernya serta dapat mengadaptasi
teori yang ada untuk kepentingan proses dan
produk. Akhirnya melalui PTK  berbagai inovasi
dalam bidang pendidikan dapat dilakukan
sesuai dengan kemampuan guru dan keadaan
lingkungan.

Dilihat dari manfaatnya, PTK bermanfaat
dalam inovasi pembelajaran, pengembangan
kurikulum di tingkat sekolah dan tingkat kelas
serta peningkatan profesionalisme guru. Dalam

inovasi pembelajaran, guru perlu selalu mencoba
mengubah, mengembangkan dan meningkatkan
gaya pembelajarannya dan melakukan model
pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan
masyarakat. Di samping penelitian itu berangkat
dari realitas kegiatan guru, dalam proses
penelitian tindakan sangat terbuka bagi guru
untuk merumuskan masalahnya sendiri,
meneliti sendiri dan kemudian mengevaluasi
sendiri efektivitas model-model pembelajaran di
kelasnya. Hal ini sesuai dengan pendapat
Rapoport (1970) antara lain menyatakan bahwa
penelitian tindakan memiliki kepedulian
terhadap pemecahan persoalan-persoalan
praktik yang dihadapi oleh manusia dalam
pekerjaannya sehari-hari. Dalam aspek
pengembangan kurikulum, PTK dimanfaatkan
secara efektif oleh guru. Guru kelas juga
bertanggung jawab terhadap pengembangan
kurikulum dalam level sekolah dan atau kelas
(sebagai salah satu masukan). Apalagi dalam
KTSP guru dan sekolah diharapkan aktif
mengembangkan kurikulum tingkat sekolah.
PTK  dapat membantu guru untuk lebih dapat
memahami hakikat  pengembangan kurikulum
secara  empirik dan bukan hanya sekedar
pemahaman yang bersifat teroritis.

Selanjutnya PTK dilihat dari aspek
profesionalisme guru dalam proses pembelaja-
ran, memiliki manfaat yang sangat penting.
Untuk memahami apa yang terjadi di kelas dan
kemudian meningkatkannya menuju arah
perbaikan-perbaikan secara profesional. Bahkan
dalam konteks profesionalisme guru,  guru
ditantang untuk memiliki keterbukaan terhadap
pengalaman dan proses-proses pembelajaran
yang baru. Keterlibatan guru dalam PTK dapat
meningkatkan profesionalisme guru dalam
proses pembelajaran.

Penerapan Penelitian Tindakan Kelas

Agar dapat menerapkan PTK dalam upayanya
memperbaiki  atau meningkatkan layanan
pembelajaran secara lebih profesional, guru
dituntut berani mengatakan secara jujur kepada
dirinya sendiri mengenai sisi-sisi lemah yang
dimiliki dalam proses pembelajaran di kelas.
Untuk dapat segera memulai dan menerapkan
PTK, guru hendaknya berangkat dari persoalan
yang kecil dahulu, merencanakan PTK secara
cermat, melibatkan pihak lain yang terkait
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terinformasi, menciptakan sistem umpan balik,
dan membuat  jadwal penulisan.

Jenis-jenis Penelitian Tindakan Kelas

Materi PLPG, bahan diklat PTK (2007)
mengkategorikan PTK menjadi partisipatory
action research, critical action research, institutional
action research,  dan classroom action research.
Partisipatory Action Research biasanya dilakukan
sebagai strategi transformasi sosial yang
menekankan pada keterlibatan masyarakat, rasa
ikut memiliki program, dan analisis problem
sosial berbasis masyarakat. Di sini suatu
rekayasa untuk perubahan sosial direncanakan,
kemudian dilakukan, diamati dan dievaluasi/
dilakukan refleksi setelah berjalan selama jangka
waktu tertentu.

Critical Action Research biasanya dilakukan
oleh kelompok yang secara kolektif mengkritisi
masalah praktis, dengan penekanan pada
komitmen untuk
b e r t i n d a k
menyempurnakan
situasi, misal hal-
hal yang terkait
dengan ketim-
pangan jender
atau ras. Kelom-
pok peneliti ma-
suk dan berga-
bung dengan ke-
lompok sasaran,
untuk mengetahui
lebih dalam berba-
gai hal yang menjadi fokus riset aksi, sambil
melakukan tindakan yang telah direncanakan
bersama kelompok sasaran.

Institutional Action Research, biasanya
dilaksanakan oleh pihak manajemen atau
organisasi untuk meningkatkan kinerja, proses
dan produktivitas dalam suatu lembaga. Intinya
juga tindakan yang berupaya memecahkan
masalah-masalah organisasi atau manajemen
melalui pertukaran pengalaman secara kritis.
Riset aksi dilakukan bersama konsultan yang
memiliki keahlian di dalam melakukan tindakan
perubahan dalam rangka meningkatkan kinerja
organisasi atau manajemen.

Classroom Action Research, biasanya
dilakukan oleh guru di kelas atau sekolah tempat
ia mengajar, dengan penekanan pada
penyempurnaan atau peningkatan proses dan

praktik pembelajaran. Guru merencanakan
perubahan yang akan dilakukan bersama
dengan para siswa, bersama observer lainnya
(jika ada) sambil melakukan observasi, dan
proses belajar berlangsung sesuai dengan jadwal
belajar seperti biasanya.

Pada kenyataannya, masalah-masalah
pendidikan saling berkaitan satu sama lain,
misalnya: masalah kualitas pendidikan,
kurangnya sarana/prasarana, kedisiplinan dan
sebagainya. Kenyataannya kegiatan yang
dilakukan oleh para guru/dosen dalam proses
belajar mengajar sering kali mendapatkan
banyak kendala yang ditimbulkan dari para
peserta didik, misalnya kurangnya kemampuan
dalam hal bertanya, menggunakan media
elektronik sederhana, kelas yang pasif,
penyelesaian tugas tidak tepat waktu dan lain-
lain. Kendala tersebut seharusnya dipandang
sebagai hasil interaksi antara guru dan siswa.
Dari kondisi ini para guru seharusnya perlu
melakukan suatu refleksi terhadap semua

tindakan dalam
rangka proses
pembela ja ran
yang telah dila-
kukan. Untuk
selanjutnya guru
dapat mengi-
d e n t i f i k a s i
berbagai masa-
lah yang berkai-
tan dengan diri-
nya sendiri di
kelas, sehingga
akhirnya dari

berbagai identifikasi masalah tersebut guru
dapat memfokuskan pada masalah-masalah
aktual yang perlu dicari pemecahannya dan yang
mampu dalam jangkauan guru itu sendiri.

Selanjutnya dalam menangani persoalan-
persoalan di kelas guru dapat bekerjasama
dengan teman sejawat/sesama guru untuk
berkolaborasi sehingga kegiatan yang dilakukan
dalam menangani masalah di kelas akan lebih
baik dan terjadi penularan ( transfer of  learning)
pengetahuan. Pemecahan persoalan-persoalan
itu antara lain melalui penelitian tindakan kelas
ataupun tindakan kelas kolaborasi. Hal ini juga
sejalan dengan masa era globalisasi di mana
para guru tidak lagi hanya dianggap sebagai
penerima pembaharuan, akan tetapi mereka ikut
bertanggung jawab dalam pengembangan
pengetahuan dan keterampilan pembelajaran

... guru tidak lagi hanya
dianggap sebagai penerima
pembaharuan, akan tetapi

mereka ikut  bertanggung jawab
dalam pengembangan

pengetahuan dan keterampilan
pembelajaran.
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yang telah dilakukan terhadap proses
pembelajarannya sendiri dengan beberapa cara
antara lain: mengadakan penelitian tindakan
kelas (classroom action research).

PTK, saat ini berkembang dengan pesat di
negara-negara maju seperti Inggris, Amerika,
Australia, dan Kanada. Apabila dicermati
kecenderungan baru ini mengemuka karena jenis
penelitian ini mampu menawarkan pendekatan
dan prosedur baru yang lebih menjanjikan
dampak langsung dalam bentuk perbaikan dan
peningkatan profesionalisme guru dalam
mengelola proses belajar mengajar di kelas atau
mengimplementasikan berbagai program di
sekolahnya dengan mengkaji berbagai indikator
keberhasilan proses dan hasil pembelajaran
yang terjadi pada siswa. Dengan kata lain
melalui penelitian tindakan kelas, guru/
pendidik langsung memperoleh “teori” yang
dibangunnya sendiri, bukan diberikan oleh
pihak lain.

Menyusun Rencana Penelitian
Tindakan Kelas

Langkah-langkah operasional yang dapat
dilakukan PTK ialah mengidentifikasi fokus
penelitian, menganalisis fokus penelitian dan
menentukan faktor-faktor yang diduga sebagai
penyebab utama, merumuskan gagasan-
gagasan  pemecahan fokus penelitian bagi faktor
penyebab utama yang gawat dengan  mengum-
pulkan data dan menafsirkannya untuk
mempertajam gagasan tersebut serta mengkaji
kelaikan solusi atau pilihan tindakan  pemeca-
han masalah.

Masalah dalam penelitian kualitatif disebut
dengan fokus. Fokus penelitian kualitatif
disusun secara naratif dengan merinci
pertanyaan-pertanyaan fokus menjadi beberapa
kalimat lengkap yang bercerita tentang
bagaimana proses, situasi dan hasil penelitian
yang diinginkan. Hal-hal yang perlu
diperhatikan dalam rumusan fokus PTK adalah
seperti berikut.
a. Rumusan masalah merupakan beberapa

pertanyaan yang akan terjawab setelah
tindakan selesai dilakukan.

b. Rumusan masalah harus dirinci sehingga
tidak terlalu umum.
Misalnya:
Tidak hanya menanyakan apakah dengan
metode partisipatif siswa terhadap

pembelajaran menjadi tinggi?, tetapi harus
dipisah-pisah, yaitu: Bagaimana proses,
bagaimana situasi, dan bagaimana
hasilnya?

Contoh Fokus Penelitian
Dalam mata kuliah Dasar-dasar Fotografi salah
satu teknik dalam memotret adalah teknik ruang
tajam atau Dept of Field. Berbagai unsur yang
mempengaruhi teknik Dept of  Field terkadang
menjadi kesulitan dalam memahami dan
mempraktekkannya. Adapun fokus penelitian
yang terjadi dalam mempelajari teknik Dept of
Field dapat diidentifikasikan seperti berikut.
1. Bagaimana menjelaskan pengaruh

diafragma dalam teknik Dept of Field?
2. Bagaimana menjelaskan pengaruh jarak

pemotretan dalam teknik Dept Of Field?
3. Apakah yang dapat digunakan sebagai

sumber belajar dalam membedakan gambar-
gambar dari hasil pemotretan dengan ruang
tajam yang sempit dan lebar?

4. Metode atau treatment apa yang sesuai untuk
digunakan sehingga mahasiswa dapat
memotret dengan teknik Dept of Field secara
tepat?
Dari latar belakang di atas, peneliti

memfokuskan PTK pada metode atau treatment
yang digunakan dalam menyampaikan materi
teknik Dept of Field kepada mahasiswa yang
sedang mengikuti mata kuliah Dasar-dasar
Fotografi sehingga mahasiswa dapat memotret
dengan teknik Dept of Field secara tepat.

Dengan demikian  fokus penelitian
dirumuskan sebagai berikut.
Bagaimana menerapkan metode atau treatment
yang sesuai dalam menyampaikan materi Dept
of Field?

Desain dan Prosedur Implementasi

Desain dan prosedur implementasinya disusun
sebagai berikut. Pertama, merancang model PTK
sesuai dengan permasalahan rencana kegiatan
tindakan dan keadaan atau situasi kelas,
kemudian  mengatur langkah-langkah tindakan
yang akan dilakukan. Selanjutnya melakukan
identifikasi komponen pendukung yang
diperlukan. Berikutnya melakukan pengaturan
dan penyusunan jadwal kegiatan yang akan
dilakukan. Terakhir menyusun desain tindakan
sesuai dengan model PTK dan jadwal.
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Implementasi

Jika peneliti melakukan PTK langkah-langkah
perlu diperhatikan ialah sebagai berikut.
1. Kegiatan awal persiapan implementasinya.

a. Pembicaraan dialog dengan Kepala
Sekolah dan guru-guru mengenai PTK
untuk mematangkan rencana.

b. Pelatihan bagi guru.
c. Penciptaan situasi kelas dan sekolah.
d. Pelatihan dengan simulasi dan

pemberian contoh bagaimana mela-
kukan tindakan.

e. Persiapan alat dan pemantauan dan
perekaman data.

f. Persiapan perangkat dan bahan yang
diperlukan untuk melaksanakan
tindakan.

g. Persiapan untuk mendiskusikan hasil
pemantauan dan  observasi dengan guru.

2. Implementasi di kelas.
Pada waktu mulai dilakukan tindakan
jangan membiarkan guru   sendirian tanpa
ada yang mendampingi dan memantau apa
yang dilakukan atas reaksi atau respon
siswa.
Pada saat istirahat sebaiknya peneliti dapat
mencari informasi apa yang dirasakan oleh
siswa dan persepsi mereka, kemudian
dilakukan refleksi bersama-sama. Hasil
refleksi dapat digunakan untuk memper-
baiki prosedur dan cara bertindak yang
dilakukan guru.

3. Pengelolaan dan Pengendalian.
Pengelolaan mencakup pengorganisasian
kegiatan waktu dan sarana yang
dipergunakan.
Pengendalian dimaksudkan jika diperlukan
perubahan di tengah jalan atau proses,
perubahan justru untuk meningkatkan
pencapaian hasil dan bukan penyimpangan
yang menjauhi sasaran.

4. Modifikasi prosedur dan cara tindakan.
 Data hasil refleksi merupakan masukan
dan bahan pertimbangan untuk melakukan
modifikasi. Modifikasi bertujuan untuk
percepatan pencapaian tujuan.

 

Reflecting 

Planning 

Acting 

Observing 

Kurt Lewin:

Model Penelitian Tindakan Kelas

Perlu disadari bahwa PTK bersifat siklus
(berputar melingkar  seperti arah jarum jam dan
spriral artinya, semakin lama semakin
meningkat perubahan pencapaian hasilnya.
Berikut ini digambarkan model PTK menurut
Kurt Lewin.

Merumuskan Judul PTK
1. Judul  berbentuk pernyataan
2. Memperlihatkan adanya dua variabel:

a.    Variabel Criteria (the desired instructional
outcome/objective/product/the end results,
the ultimate outcome).

b.   Variabel Instructional/ Proses (the
instructional  treatment:  teori, model,
pendekatan, strategi,  metode,  teknik,
dan taktik).

3. Adanya Satuan Analisis (populasi)
4. Adanya Satuan Pengamatan (sampel) yaitu

kelompok dari mana diperoleh informasi.

Contoh Judul:
Upaya Meningkatkan  Hasil Pembelajaran IPS
Tentang Konsep Dokumen di Kelas Tiga SDN
90 Cengkareng Jakarta Barat melalui Metode
Partisipatif.

Hasil Pembelajaran IPS Tentang Konsep
Dokumen adalah:  Variabel Kriteria/Produk/the
ultimate Outcome. Melalui Metode Partisipatif
adalah  Variabel instructional proces.
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Penelitian Tindakan Kelas

Penutup

PTK dapat dilakukan oleh guru untuk mengatasi
berbagai masalah di kelas sehingga mutu proses
dan hasil belajar dapat ditingkatkan. PTK
melibatkan guru dan peserta didik secara aktif
sehingga menghasilkan makna ganda. Akan
tetapi keberhasilan PTK tergantung pada
kemauan dan penguasaan kemampuan guru
menerapkan PTK. Uraian PTK yang
dikemukakan dalam tulisan ini kiranya dapat
membantu guru mengenal PTK secara lebih jelas
sehingga memotivasi mereka melaksanakannya.
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