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BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pengertian Belajar 

Pengertian tentang belajar telah banyak dikemukakan oleh para ahli 

di bidang pendidikan. Pengertian yang dikemukakan para ahli menggunakan 

bahasa yang berbeda. Dari perbedaan pengertian itulah peneliti tertarik untuk 

mempelajarinya sebagai upaya untuk menambah wawasan tentang belajar itu 

sendiri. Untuk mengarah pada tujuan utama dari penelitian ini maka 

pembahasan utama akan dimulai dengan pengertian tentang belajar dari para 

ahli. Selanjutnya tentang pengaruh dari belajar yang melatarbelakangi proses 

kematangan siswa dan dibahas pula model pembelajaran tutor sebaya.  

Definisi tentang belajar menurut Suprayekti (2003:4) adalah 

sebagai berikut. “Belajar secara umum diartikan sebagai proses perubahan 

perilaku akibat interaksi individu dengan lingkungannya.” Menurut Arsito 

Rahadi (2003:4) mengartikan belajar sebagai berikut. “Belajar merupakan 

usaha yang dilakukan seseorang melalui interaksi dengan lingkungannya 

untuk merubah tingkah lakunya.” Sedangkan menurut HM Surya (1997:8.3) 

menulis pengertian belajar sebagai berikut. “Belajar adalah suatu proses yang 

dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam 

interaksinya dengan lingkungannya.” Dari beberapa batasan belajar yang 

disampaikan para ahli tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa belajar 

adalah suatu proses untuk mendapatkan perubahan tingkah laku seseorang 

melalui interaksi dengan lingkungannya. Ringkasnya hasil dari belajar seperti 

dituliskan oleh Arsito Rahadi (2003:4) yang menulis “Hasil dari kegiatan 

belajar adalah berupa perubahan perilaku yang relatif permanen pada diri 

seseorang yang belajar. Tentu saja, perubahan yang diharapkan adalah 

perubahan ke arah yang positif.”  
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Beberapa pendapat para ahli di atas tentang pengertian belajar 

hampir memiliki kesamaan. Yakni belajar merupakan suatu proses yang 

menghasilkan suatu perubahan. Namun demikian penulis lebih cenderung 

untuk menggunakan pengertian belajar yang dikemukakan oleh HM Surya 

(1997:8.3).  Dikemukakan oleh HM Surya bahwa belajar adalah suatu proses 

yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri 

dalam interaksinya dengan lingkungannya. 

B. Prinsip landasan belajar 

Secara keseluruhan pengertian belajar merupakan sebuah proses yang 

tidak dapat dipisahkan dari prinsip belajar itu sendiri HM Surya (1997:8.3)  

menuliskan beberapa prinsip yang menjadi landasan pengertian belajar sebagai 

berikut. 

a) Belajar adalah suatu usaha memperoleh perubahan tingkah laku.Artinya 

seseorang yang telah mengalami belajar akan berubah tingkah lakunya. 

Tingkah laku sebagai hasil belajar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 

1) Perubahan yang disadari, artinya individu yang melakukan proses 

belajar menyadari bahwa pengetahuan dan keterampilannya telah 

bertambah. 

2) Perubahan yang bersifat kontinyu / berkesinambungan, Perubahan 

tingkah laku sebagai hasil belajar akan berlangsung secara 

berkesinambungan, artinya suatu perubahan yang telah terjadi 

menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku yang lain. 

3) Perubahan yang bersifat fungsional, artinya perubahan yang telah 

diperoleh sebagai hasil belajar yang memberikan manfaat bagi 

individu yang bersangkutan. 

4) Perubahan yang bersifat positif, artinya terjadi perubahan-perubahan 

dalam diri individu. 

5) Perubahan yang bersifat aktif, artinya perubahan itu tidak terjadi 

dengan sendirinya akan tetapi melalui aktivitas individu. 
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6) Perubahan yang bersifat permanen (menetap), artinya perubahan yang  

terjadi sebagai hasil belajar akan berada secara kekal dalam diri 

individu, setidaknya untuk masa tertentu.  

7) Perubahan yang bertujuan dan terarah, artinya perubahan terjadi karena 

ada sesuatu yang akan dicapai. 

b) Hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku secara keseluruhan. 

c) Belajar merupakan suatu proses. 

d)   Proses belajar terjadi karena adanya sesuatu yang mendorong dan ada 

sesuatu tujuan yang akan dicapai. 

e) Belajar merupakan bentuk pengalaman.  

C. Matematika Sekolah 

1. Pengertian Matematika 

Pengertian matematika menurut kurikulum 2004 dijelaskan sebagai 

berikut. Matematika berasal dari bahasa latin manthanein atau mathema 

yang berarti belajar atau hal yang dipelajari. Matematika dalam bahasa 

Belanda disebut wiskunde atau ilmu pasti, yang kesemuanya berkaitan 

dengan penalaran. Ciri utama matematika adalah penalaran deduktif, yaitu 

kebenaran suatu konsep atau pernyataan yang diperoleh sebagai akibat 

logis dari kebenaran sebelumnya sehingga kaitan antar konsep atau 

pernyataan dalam matematika bersifat konsisten. Pembelajaran dan 

pemahaman konsep dapat diawali secara induktif melalui pengalaman, 

peristiwa nyata, atau intuisi. Proses induktif, deduktif dapat digunakan 

untuk mempelajari konsep matematika.  

Kegiatan dapat dimulai dengan beberapa contoh atau fakta  yang 

teramati, membuat daftar sifat yang muncul (sebagai gejala) 

memperkirakan hasil baru yang diharapkan dan kemudian dibuktikan 

secara deduktif. Cara belajar induktif dan deduktif dapat digunakan dan 

sama-sama berperan penting dalam mempelajari matematika. Penerapan 

cara kerja matematika diharapkan dapat membentuk sikap kritis, kreatif, 

jujur, dan komunikatif pada siswa. 
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2. Matematika Sekolah 

Dalam penggunaannya, matematika yang diterapkan di sekolah 

mempunyai pengertian tersendiri. Sukahar dan Siti M. Amin (1995:1) 

menuliskan pengertian matematika sekolah sebagai berikut. Matematika 

sekolah adalah bagian atau unsur dari matematika yang dipilih antara lain 

dengan pertimbangan atau berorientasi pada pendidikan. Dengan demikian 

maka dalam pembelajaran matematika perlu disusun sesuai dengan 

perkembangan kognitif siswa, mengkonkretkan obyek matematika yang 

abstrak menjadi mudah dipahami oleh siswa. Selain itu struktur sajian 

matematika sekolah tidak harus menggunakan pola pikir deduktif semata 

tetapi dapat juga digunakan pola pikir induktif. Ini tidak berarti bahwa 

kemampuan berpikir deduktif dan memahami obyek abstrak boleh 

ditiadakan begitu saja.  

Di jenjang sekolah dasar, tekanan pembelajaran matematika adalah 

number sense yang tidak hanya bermakna mengenal dan terampil 

melakukan operasi pada bilangan, tetapi lebih dari itu, antara lain dapat 

memanfaatkan pengetahuan tentang bilangan untuk berbagai bidang lain  

tanpa melakukan operasi hitung. Adapun di jenjang sekolah lanjutan, 

tekanan pembelajaran matematika adalah symbol sense yang antara lain 

bermakna mengenal lambang. Lambang lain selain lambang bilangan yang 

mungkin juga mempunyai makna bukan bilangan. Di jenjang sekolah 

lanjutan tingkat pertama juga secara khusus dikenalkan pola pemikiran 

deduktif - aksiomatik secara amat terbatas. 

3. Tujuan Pembelajaran Matematika 

Menurut Sukahar dan Siti M. Amin (1995:2) tujuan pembelajaran 

matematika adalah sebagai berikut. Sejalan dengan tujuan yang termuat 

dalam GBPP pada dasarnya pembelajaran matematika bermaksud menata 

nalar, dan membentuk sikap siswa serta menumbuhkan kemampuan 

menggunakan/menerapkan matematika. Menurut kurikulum SD 1994 
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(1994:III) tujuan-tujuan pengajaran matematika di SD adalah sebagai 

berikut. 

a. Menumbuh dan mengembangkan keterampilan berhitung 

(menggunakan bilangan) sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Menumbuhkan kemampuan siswa yang dapat dialihgunakan melalui 

kegiatan matematika. 

c. Mengembangkan pengetahuan dasar matematika sebagai bekal belajar 

lebih lanjut di SLTP. 

d. Membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif, dan disiplin.  

Jadi matematika yang diperoleh di SD merupakan modal untuk 

melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya sebagai landasan dalam 

mempelajari dan mengembangkan matematika. 

4. Strategi Pembelajaran Matematika 

Menurut Sukahar dan Siti M. Amin (1995:2) dituliskan strategi 

pembelajaran matematika sebagai berikut. Untuk dapat mencapai tujuan 

pembelajaran matematika, dipakai suatu strategi yaitu mengaktifkan siswa 

untuk belajar. Pada dasarnya strategi tersebut bertumpu pada dua hal 

sebagai berikut. 

1) Optimalisasi interaksi antar semua elemen pembelajaran (guru, siswa, 

dan media). 

2) Optimalisasi keikutsertaan seluruh sense siswa (panca indra, nalar, 

rasa, dan karsa). Optimalisasi yang dikehendaki dapat dicapai dengan 

penerapandan pemaduan berbagai metode secara tepat. Dalam hal ini 

perlu diingatbahwa tidak ada satu metode pun yang tidak memiliki 

kelemahan.Kreativitas guru tetap diperlukan untuk memilih metode 

yang cocokdengan bahan kajian dan kondisi yang dihadapinya. Suatu 

metode yangsaat ini cocok untuk pembelajaran topik tertentu, belum 

tentu cocokuntuk masa yang akan datang pada topik yang sama.Jadi 

pembelajaran yang menggunakan model tutor sebaya juga merupakan 
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salah satu strategi peneliti dalam rangka mengaktifkan siswa untuk 

belajar.  

 

D. Model Pembelajaran Tutor Sebaya  

Dalam pembelajaran matematika sebenarnya telah banyak upaya yang 

dilakukan oleh guru kelas untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Namun 

usaha itu belum menunjukan hasil yang optimal. Rentang nilai siswa yang 

pandai dengan siswa yang kurang pandai terlalu mencolok. Untuk itu perlu 

diupayakan pula agar rentang nilai antar siswa tersebut tidak terlalu jauh yaitu 

dengan memanfaatkan siswa yang pandai untuk menularkan kemampuannya 

pada siswa lain yang kemampuannya lebih rendah. Tentu saja guru yang 

menjadi perancang model pembelajaran harus mengubah bentuk pembelajaran 

yang lain. Pembelajaran tersebut adalah pembelajaran tutor sebaya. Kuswaya 

Wihardit dalam Aria Djalil (1997:3.38) menuliskan bahwa “pengertian tutor 

sebaya adalah seorang siswa pandai yang membantu belajar siswa lainnya 

dalam tingkat kelas yang sama” Sisi lain yang menjadikan matematika 

dianggap siswa pelajaran yang sulit adalah bahasa yang digunakan oleh guru. 

Dalam hal tertentu siswa lebih paham dengan bahasa teman sebayanya 

daripada bahasa guru. Itulah sebabnya pembelajaran tutor sebaya diterapkan 

dalam proses pembelajaran matematika. Hisyam Zaini dalam Amin Suyitno 

(2004:24) menyatakan bahwa “Metode belajar yang paling baik adalah dengan 

mengajarkan kepada orang lain. Oleh karena itu, pemilihan model 

pembelajaran tutor sebaya sebagai strategi pembelajaran akan sangat 

membantu siswa di dalam mengajarkan materi kepada teman-temannya.”  

Menurut Miller (1989) dalam Aria Djalil ( 1997:3.34) berpendapat 

bahwa “Setiap saat murid memerlukan bantuan dari murid lainnya, dan murid 

dapat belajar dari murid lainnya.” Jan Collingwood (1991:19) dalam Aria 

Djalil (1997:3.34) juga berpendapat bahwa “Anak memperoleh pengetahuan 

dan keterampilan karena dia bergaul dengan teman lainnya.” Pada 

pembelajaran Perkalian dan Pembagian misalkan siswa kelas IV akan dibawa 

pada model pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok- kelompok belajar. 
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Menurut Hisyam Zaini (2001:1) (dalam Amin Suyitno, 2004:34) maka 

langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 

1. Pilih materi yang memungkinkan materi tersebut dapat dipelajari siswa 

secara mandiri. Materi pengajaran dibagi dalam sub-sub materi (segmen 

materi).  

2. Bagilah para siswa menjadi kelompok-kelompok kecil yang heterogen, 

sebanyak sub-sub materi yang akan disampaikan guru. Siswa-siswa 

pandai disebar dalam setiap kelompok dan bertindak sebagai tutor 

sebaya.  

3. Masing-masing kelompok diberi tugas mempelajari satu sub materi. 

Setiap kelompok dibantu oleh siswa yang pandai sebagai tutor sebaya. 

4. Beri mereka waktu yang cukup untuk persiapan, baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas. 

5. Setiap kelompok melalui wakilnya menyampaikan sub materi sesuai 

dengan tugas yang telah diberikan. Guru bertindak sebagai nara sumber 

utama. 

6. Setelah semua kelompok menyampaikan tugasnya secara beurutan sesuai 

dengan urutan sub materi, beri kesimpulan dan klarifikasi seandainya ada 

pemahaman siswa yang perlu diluruskan. Dari uraian tersebut di atas 

selanjutnya dapat dikembangkan dalam bentuk soal yang lain untuk 

dijadikan bahan pembelajaran dalam kelompok - kelompok kecil. 

Dengan demikian oleh model pembelajaran ini dalam diri siswa akan 

tertanam kebiasaan saling membantu antar teman sebaya. Agar model 

pembelajaran tutor sebaya mencapai tingkat keberhasilan yang 

diharapkan, Miler (dalam Aria Djalil 1997:2.48) menuliskan saran 

penggunaan tutor sebaya sebagai berikut. 

a. Mulailah dengan tujuan yang jelas dan mudah dicapai. 

b. Jelaskan tujuan itu kepada seluruh siswa (kelas). 

c. Misalnya : agar pelajaran matematika dapat mudah dipahami. 

d. Siapkan bahan dan sumber belajar yang memadai. 

e. Gunakan cara yang praktis. 
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f. Hindari kegiatan pengulangan yang telah dilakukan guru.  

g. Pusatkan kegiatan tutorial pada keterampilan yang akan dilakukan 

tutor. 

h. Berikan latihan singkat mengenai yang akan dilakukan tutor. 

i. Lakukanlah pemantauan terhadap proses belajar yang terjadi melalui 

tutor sebaya. 

j. Jagalah agar siswa yang menjadi tutor tidak sombong. 

 

Matematika adalah bagian dari ilmu yang dipelajari di sekolah. 

Efektivitas belajar matematika di sekolah dasar masih banyak menemui 

hambatan. Prestasi yang minim jika dibandingkan dengan mata pelajaran yang 

lain menunjukan bahwa matematika masih merupakan mata pelajaran yang 

dianggap sulit. Dari keseluruhan materi pelajaran matematika di kelas IV SD 

peneliti mengangkat satu pokok bahasan untuk dijadikan obyek penelitian. 

Mengingat anggapan bahwa matematika itu pelajaran yang sulit, peneliti ingin 

menyajikan pembelajaran yang dapat mengaktifkan semua siswa, yakni 

pembelajaran yang menggunakan model tutor sebaya. Pembelajaran tutor 

sebaya dianggap akan menjadi bentuk pembelajaran yang efisien dan efektif 

jika dikelola dengan sistematis. Siswa yang cenderung lebih memahami 

bahasa teman sebayanya akan mendukung tercapainya peningkatan prestasi 

belajar.  

E. Konsep Dasar PTK 

1. Pentingnya Penelitian Tindakan Kelas 

Dalam menjalankan tugasnya, secara ideal guru merupakan agen 

pembaharuan. Sebagai agen pembaharuan, guru diharapkan selalu 

melakukan langkah-langkah inovatif berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi 

terhadap pembelajaran yang telah dilakukannya. Langkah inovatif sebagai 

bentuk perubahan paradigma guru tersebut dapat dilihat dari pemahaman 

dan penerapan guru tentang Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK sangat 

mendukung program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah yang 
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muaranya adalah peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini, karena dalam 

proses pembelajaran, guru adalah praktisi dan teoretisi yang sangat 

menentukan. Peningkatan kualitas pembelajaran, merupakan tuntutan logis 

dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) yang 

semakin pesat. Perkembangan Ipteks mengisyaratkan penyesuaian dan 

peningkatan proses pembelajaran secara berkesinambungan, sehingga 

berdampak positif terhadap peningkatan kualitas lulusan dan keberadaan 

sekolah tempat guru itu mengajar. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

peningkatan kompetensi guru merupakan tanggung jawab moral bagi para 

guru di sekolah. Peningkatan kompetensi guru mencakup empat jenis, yaitu  

a. Kompetensi pedagogi  

b. Kompetensi profesional,  

c. Kompetensi sosial, dan 

d. Kompetensi kepribadian.  

Berdasarkan UURI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, PPRI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, dan UURI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen, peningkatan kompetensi guru menjadi isu strategis dalam rangka 

peningkatan mutu pendidikan. Bahkan menurut PPRI Nomor 19 Tahun 

2005 tersebut pada pasal 31 ditegaskan, bahwa selain kualifikasi, guru 

sebagai tenaga pendidik juga dituntut untuk memiliki sertifikat kompetensi 

sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkannya.  

Upaya peningkatan keempat kompetensi merupakan upaya 

peningkatan profesionalisme guru. Peningkatan profesionalisme dapat 

dicapai oleh guru dengan cara melakukan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) secara berkesinambungan. Praktik pembelajaran melalui PTK dapat 

meningkatkan profesionalisme guru (Ahmar, 2005; Jones & Song, 2005; 

Kirkey, 2005; McIntosh, 2005; McNeiff, 1992). Hal ini, karena PTK dapat 

membantu (1) pengembangan kompetensi guru dalam menyelesaikan 

masalah 3 pembelajaran mencakup kualitas isi, efisiensi, dan efektivitas 
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pembelajaran, proses, dan hasil belajar siswa, (2) peningkatan kemampuan 

pembelajaran akan berdampak pada peningkatan kompetensi kepribadian, 

sosial, dan profesional guru (Prendergast, 2002). Lewin (dalam 

Prendergast, 2002:2) secara tegas menyatakan, bahwa penelitian tindakan 

kelas merupakan cara guru untuk mengorganisasikan pembelajaran 

berdasarkan pengalamannya sendiri atau pengalamannya berkolaborasi 

dengan guru lain. Sementara itu, Calhoun dan Glanz (dalam Prendergast, 

2002:2) menyatakan, bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu 

metode untuk memberdayakan guru yang mampu mendukung kinerja 

kreatif sekolah. Di samping itu, Prendergast (2002:3) juga menyatakan, 

bahwa penelitian tindakan kelas merupakan wahana bagi guru untuk 

melakukan refleksi dan tindakan secara sistematis dalam pengajarannya 

untuk memperbaiki proses dan hasil belajar siswa. Cole dan Knowles 

(Prendergast (2002:3-4) menyatakan bahwa, penelitian tindakan kelas 

dapat mengarahkan para guru untuk melakukan kolaborasi, refleksi, dan 

bertanya satu dengan yang lain dengan tujuan tidak hanya tentang program 

dan metode mengajar, tetapi juga membantu para guru mengembangkan 

hubungan-hubungan personal. Pernyataan Knowles tersebut juga didukung 

oleh Noffke (Prendergast (2002:5), bahwa penelitian tindakan kelas dapat 

mendorong para guru melakukan refleksi terhadap praktek 

pembelajarannya untuk membangun pemahaman mendalam dan 

mengembangkanhubungan- hubungan personal dan sosial antar guru. 

Whitehead (1993) menyatakan, bahwa penelitian tindakan kelas dapat 

memfasilitasi guru untuk mengembangkan pemahaman tentang pedagogi 

dalam rangka memperbaiki pemberlajarannya. 

Penjelasan-penjelasan teoretis tersebut mengindikasikan, bahwa 

pemahaman dan penerapan PTK akan membantu guru untuk 

mengembangkan keempat kompetensi yang dipersyaratkan oleh UURI 

Nomor 14 Tahun 2005. PTK akan memfasilitasi guru untuk meningkatkan 

kompetensi-kompetensi profesional, pedagogi, kepribadian, dan sosial.  
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Agar PTK tidak lepas dari tujuan perbaikan diri sendiri, maka 

sebelum seorang Guru atau para Guru memulai merancang dan 

melaksanakan PTK, perlu memperhatikan hal-hal berikut.  

1. PTK adalah alat untuk memperbaiki atau menyempurnakan mutu 

pelaksanaan tugas sehari-hari (mengajar yang mendidik), oleh karena 

itu hendaknya sedapat mungkin memilih metode atau model 

pembelajaran yang sesuai yang secara praktis tidak mengganggu atau 

menghambat komitmen tugasnya sehari-hari.  

2. Teknik pengumpulan data jangan sampai banyak menyita waktu, 

sehingga tugas utama Guru tidak terbengkalai.  

3. Metodologi penelitian hendaknya memberi kesempatan kepada Guru 

untuk merumuskan hipotesis yang kuat, dan menentukan strategi yang 

cocok dengan suasana dan keadaan kelas tempatnya mengajar.  

4. Masalah yang diangkat hendaknya merupakan masalah yang dirasakan 

dan diangkat dari wilayah tugasnya sendiri serta benar-benar 

merupakan masalah yang dapatdipecahkan melalui PTK oleh Guru itu 

sendiri.  

5. Sejauh mungkin, PTK dikembangkan ke arah meliputi ruang lingkup 

sekolah. Dalam hal ini, seluruh staf sekolah diharapkan berpartisipasi 

dan berkontribusi, sehingga pada gilirannya Guru-Guru lain ikut 

merasakan pentingnya penelitian tersebut. Jika kepedulian seluruh staf 

berkembang, maka seluruh staf itu dapat bekerja sama untuk 

menentukan masalah-masalah sekolah yang layak dan harus diteliti 

melalui PTK. 

2) Pengertian PTK 

Penelitian tindakan telah mulai berkembang sejak perang dunia 

kedua. Oleh sebab itu, terdapat banyak pengertian tentang PTK. Istilah 

PTK dideferensiasi dari pengertianpengertian berikut.  

Kemmis (1992): Action research as a form of self-reflective 

inquiry undertaken by participants in a social (including 
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educational) situation in order to improve the rationality and 

justice of (a) their on social or educational practices, (b) their 

understanding of these practices, and (c) the situations in which 

practices are carried out.  

McNeiff (2002): action research is a term which refer to a 

practical way of looking at your own work to sheck that it is you 

would like it to be. Because action research is done by you, the 

practitioner, it is often referred to as practitioner based research; 

and because it involves you thinking about and reflecting on your 

work, it can also be called a form of self-reflective practice. 

Berdasarkan penjelasan Kemmis dan McNeiff tersebut, dapat 

dicermati pengertian PTK secara lebih rinci dan lengkap. PTK 

didefinisikan sebagai suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh 

pelaku tindakan. Tindakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan 

kemantapan rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan 

tugas sehari-hari, memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan 

yang dilakukan, serta memperbaiki kondisi di mana praktik-praktik 

pembelajaran tersebut dilakukan. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan 

tersebut, PTK dilaksanakan dalam proses berdaur (cyclical) yang terdiri 

dari empat tahapan, planing, action, observation/evaluation, dan 

reflection. 

3) Karakteristik PTK 

Karakteristik PTK yang sekaligus dapat membedakannya dengan 

penelitian formal adalah sebagai berikut.  

a. PTK merupakan prosedur penelitian di kelas yang dirancang untuk 

menanggulangi masalah nyata yang dialami Guru berkaitan dengan 

siswa di kelas itu. Ini berarti, bahwa rancangan penelitian diterapkan 

sepenuhnya di kelas itu, termasuk pengumpulan data, analisis, 
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penafsiran, pemaknaan, perolehan temuan, dan penerapan temuan. 

Semuanya dilakukan di kelas dan dirasakan oleh kelas itu.  

b. Metode PTK diterapkan secara kontekstual, dalam arti bahwa variabel-

variabel yang ditelaah selalu berkaitan dengan keadaan kelas itu 

sendiri. Dengan demikian, temuan hanya berlaku untuk kelas itu 

sendiri dan tidak dapat digeneralisasi untuk kelas yang lain. Temuan 

PTK hendaknya selalu diterapkan segera dan ditelaah kembali 

efektivitasnya dalam kaitannya dengan keadaan dan suasana kelas itu.  

c. PTK terarah pada suatu perbaikan atau peningkatan kualitas 

pembelajaran, dalam arti bahwa hasil atau temuan PTK itu adalah pada 

diri Guru telah terjadi perubahan, perbaikan, atau peningkatan sikap 

dan perbuatannya. PTK akan lebih berhasil jika ada kerja sama antara 

Guru-Guru di sekolah, sehingga mereka dapat sharing permasalahan, 

dan apabila penelitian telah dilakukan, selalu diadakan pembahasan 

perencanaan tindakan yang dilakukan. Dengan demikain, PTK itu 

bersifat kolaborasi dan kooperatif. 

d. PTK bersifat luwes dan mudah diadaptasi. Dengan demikian, maka 

cocok digunakan dalam rangka pembaharuan dalam kegiatan kelas. 

Hal ini juga memungkinkan 6 diterapkannya suatu hasil studi dengan 

segera dan penelaahan kembali secara berkesinambungan.  

e. PTK banyak mengandalkan data yang diperoleh langsung atas refleksi 

diri peneliti. Pada saat penelitian berlangsung Guru sendiri dibantu 

rekan lainnya mengumpulkan informasi, menata informasi, 

membahasnya, mencatatnya, menilainya, dan sekaligus melakukan 

tindakan-tindakan secara bertahap. Setiap tahap merupakan tindakan 

lanjut tahap sebelumnya.  

f. PTK sedikitnya ada kesamaan dengan penelitian eksperimen dalam hal 

percobaan tindakan yang segera dilakukan dan ditelaah kembali 

efektivitasnya. Tetapi, PTK tidak secara ketat memperdulikan 

pengendalian variabel yang mungkin mempengaruhi hasil penelaahan. 

Oleh karena kaidah-kaidah dasar penelitian ilmiah dapat dipertahankan 
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terutama dalam pengambilan data, perolehan informasi, upaya untuk 

membangun pola tindakan, rekomnedasi dan lain-lain, maka PTK tetap 

merupakan proses ilmiah.  

g. PTK bersifat situasional dan spesisifik, yang pada umumnya dilakukan 

dalam bentuk studi kasus. Subyek penelitian sifatnya terbatas, tidak 

representatif untuk merumuskan atau generalisasi. Penggunaan metoda 

statistik terbatas pada pendekatan deskriptif tanpa inferensi. 

 

4) Tujuan PTK 

Tujuan PTK dapat digolongkan atas dua jenis, tujuan utama dan 

tujuan sertaan. Tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut.  

a. Tujuan utama pertama, melakukan perbaikan dan peningkatan layanan 

professional Guru dalam menangani proses pembelajaran. Tujuan 

tersebut dapat dicapai dengan melakukan refleksi untuk mendiagnosis 

kondisi, kemudian mencoba secara sistematis berbagai model 

pembelajaran alternatif yang diyakini secara teoretis dan praktis dapat 

memecahkan masalah pembelajaran. Dengan kata lain, guru 

melakukan perencanaan, melaksanakan tindakan, melakukan evaluasi, 

dan refleksi.  

b. Tujuan utama kedua, melakukan pengembangan keteranpilan Guru 

yang bertolak dari kebutuhan untuk menanggulangi berbagai persoalan 

aktual yang dihadapinya terkait dengan pembelajaran. Tujuan ini 

dilandasi oleh tiga hal penting, (1) kebutuhan pelaksanaan tumbuh dari 

Guru sendiri, bukan karena ditugaskan oleh kepala sekolah, (2) proses 

latihan terjadi secara hand-on dan mind-on, tidak dalam situasi 

artifisial, (3) produknyas adalah sebuah nilai, karena keilmiahan segi 

pelaksanaan akan didukung oleh lingkungan. 3. Tujuan sertaan, 

menumbuh kembangkan budaya meneliti di kalangan Guru. 
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5) Manfaat PTK 

PTK dapat memberikan manfaat sebagai inovasi pendidikan yang 

tumbuh dari bawah, karena Guru adalah ujung tombak pelaksana 

lapangan. Dengan PTK Guru menjadi lebih mandiri yang ditopang oleh 

rasa percaya diri, sehingga secara keilmuan menjadi lebih berani 

mengambil prakarsa yang patut diduganya dapat memberikan manfaat 

perbaikan. Rasa percaya diri tersebut tumbuh sebagai akibat Guru semakin 

banyak mengembangkan sendiri pengetahuannya berdasarkan pengalaman 

praktis. Dengan secara kontinu melakukan PTK, Guru sebagai pekerja 

profesional tidak akan cepat berpuas diri lalu diam di zone nyaman, 

melainkan selalu memiliki komitmen untuk meraih hari esok lebih baik 

dari hari sekarang. Dorongan ini muncul dari rasa kepedulian untuk 

memecahkan masalah-masalah praktis dalam kesehariannya.  

Manfaat lainnya, bahwa hasil PTK dapat dijadikan sumber 

masukan dalam rangka melakukan pengembangan kurikulum. Proses 

pengembangan kurikulum tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi 

oleh gagasan-gagasan yang saling terkait mengenai hakikat pendidikan, 

pengetahuan, dan pembelajaran yang dihayati oleh Guru di lapangan. PTK 

dapat membantu guru untuk lebih memahami hakikat pendidikan secara 

empirik. 

  


