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PROSEDUR KEGIATAN PTK

 Tahap Orientasi

 Tahap Eksplorasi

 Tahap Inti

 Tahap Evaluasi



 Guru/peneliti mencermati kondisi riil 
yang dialaminya (dalam 
pembelajaran)

Mulai muncul masalah penelitian

Masalah yang diteliti merupakan 
suatu masalah yang urgen dan perlu 
segera diatasi 
(perbaikan/peningkatan

1. TAHAP ORIENTASI







2. Tahap Eksplorasi

 Guru/peneliti bersama kolabotaor 
mengidentifikasi permasalahan yang ada

 Masalah dianalisis dan didiagnosis bersama 
secara dialogis dan demokratis

 Peneliti dan kolaborator mencari alternatif upaya 
pemecahan atas masalah yang ada

 Penggalian teori pendukung dan berbagai cara 
penelitian



3. Tahap Inti

 Perencanaan (planning)
 Ada perencanan umum (seluruh penelitian) dan 

rencana khusus (per siklus)

 Peneliti merancang kegiatan (misalnya RPP), 
menentukan tindakan, bahan, alat, jadwal, dsb.

 Tindakan (acting):
 Implementasi tindakan dalam pembelajaran tiap 

siklusnya

 Peneliti/guru sebagai pelaku tindakan

 Tindakan sesuai dengan rencana yang disusun 
sebelumnya



3. Tahap Inti (lanjutan)

 Observasi (observing):
 Pelaku pengamatan (pengamat) adalah guru peneliti dan 

kolaborator

 Pengamat dibantu dengan berbagai instrumen

 Pengamat merekam semua peristiwa/hal selama tindakan 
dilakukan

 Pengamatan dilakukan dengan cermat, serius dan menyeluruh

 Refleksi (Reflecting):
 Merupakan kegiatan merefleksi hasil dalam penelitian yang 

dilakukan (rencana dan tindakan)

 Refleksi dilakukan secara terbuka, dialogis dan demokratis

 Berisi indikator tingkat ketercapaian secara khusus untuk 
dirumuskan ke dalam tindakan lanjutan



Rencana 
Awal

REFLEKSI

TINDAKAN/ 
OBSERVASI

REFLEKSI

Rencana 
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yg Direvisi

TINDAKAN/ 
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TINDAKAN/ 
OBSERVASI
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4. Tahap Evaluasi

 Peneliti dan mitra menganalisis 
penelitian secara menyeluruh

Mencermati indikator keberhasilan 
secara menyeluruh

Menilai hasil penelitian

 Pelaporan 



PRAKTEK PELAKSANAAN PTK

1. MENGANALISIS MASALAH:

Contoh 1:
 Pak Dudi, seorang guru Pendidikan Seni  Budaya (Seni Rupa) bingung 

menghadapi siswanya karena ketika mereka ditugasi untuk memberi 
tanggapan terhadap karya keramik yang diperlihatkan ternyata hanya 35% 
saja yang mampu memberikan tanggapan secara lisan dan 40% secara 
tulisan.

Contoh 2:
 Ibu Titi, dalam melakukan pembelajaran menggambar ekspresi di kelas VII 

kurang memperoleh hasil yang menggembirakan. Kebanyakan para siswanya 
hanya menggambar pemandangan, ada gambar gunung dua, dan terjadi 
pengulangan objek (stereotif), objek gambar kurang variatif dan sebagainya.

RENUNGKAN…! APA YANG MENJADI AKAR PENYEBABNYA?



PROSES KBM:
interaksi belajar mengajar, 
keterampilan bertanya 
guru/siswa, gaya mengajar, cara 
belajar, dan implementasi metode 
pembelajaran. 

INPUT:
siswa, guru, sumber belajar, materi 
pelajaran, prosedur evaluasi, dan 
lingkungan belajar

OUTPUT : 
hasil belajar siswa, daya ingat 
siswa, sikap negatif siswa, dan 
motivasi rendah



Akar penyebab

Contoh 1:
 Siswa belum mengetahui dasar-dasar materi seperti unsur-unsur seni 

(garis, bidang, bentuk, warna, dll) dan prinsip seni (komposisi, kesatuan, 
keseimbangan) sehingga tidak bisa membahas bagian-bagian karya seni 
yang dibahas.

 Siswa belum memiliki kemampuan apresiasi melalui kegiatan 
pembelajaran kritik

 Siswa kurang memiliki keberanian dan rasa percaya diri dalam 
berkomunikasi secara lisan/tulisan;

 Dll.

Contoh 2:
 Proses pembelajaran yang dilakukan tidak menggunakan perangsang daya 

cipta (stimulasi), misalnya melalui: verbal, pengalaman langsung, material, 
AVA (Audio Visual Aids)

 Tema menggambar ekspresi tidak disampaikan secara jelas dan tegas 
sehingga anak menggambar dengan bebas tanpa batasan yang jelas.

 Dll.



Pertanyaan-pertanyaan  untuk mencari 

fokus pemasalahan:

 Apa yang sekarang sedang terjadi?

 Apakah yang sedang berlangsung itu mengandung 
masalah ?

 Apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasinya ?

 Saya ingin memperbaiki …... 

 Saya mempunyai gagasan yang ingin saya cobakan di 
kelas….

 Apa yang dapat saya lakukan untuk itu ?
(Hopkins, 1993:63) 



2. MERUMUSKAN HIPOTESIS TINDAKAN

Contoh 1:
 Pengenalan  materi unsur  seni dalam 

meningkatkan kemampuan siswa membahas 
karya seni keramik;

 Penggunaan metode kritik dalam meningkatkan 
kemampuan siswa mengapresiasi karya seni;

 Penggunaan metode kritik dalam meningkatkan 
keberanian dan rasa percaya diri siswa dalam 
mengkomunikasikan tanggapan secara lisan

 Dll.

Contoh 2:
 Upaya meningkatkan kemampuan menggambar 

ekspresi dengan menggunakan pengalaman 
langsung;

 Penggunaan metode cerita dalam meningkatkan 
kemampuan menggambar ekspresi;

 Pemanfaatan media audio dalam meningkatkan 
kemampuan menggambar ekspresi

 Dll.





 Menyusun Silabus, RPP

 Menyusun Instrumen penelitian

 Menentukan tindakan yang akan dilakukan 
dalam meningkatkan kegiatan perbaikan 
pembelajaran

 Menentukan bahan, alat, jadwal, dll.

3. MENYUSUN RENCANA TINDAKAN



4. Menentukan tindakan

 Implementasi tindakan dalam pembelajaran 
tiap siklusnya. 

Menyusun RPP: Pembelajaran Kritik untuk 
meningkatkan apresiasi

 Menyusun Instrumen penelitian 

Menyusun Instrumen Pemb. Kritik

Catatan:
Tindakan sesuai dengan rencana yang disusun sebelumnya



Contoh: Instrumen 

(Kritik karya keramik)

No Aspek baik

Unsur karya Garis 

Bidang

Bentuk

Warna 

Tekstur

Prinsip karya Komposisi

Irama 



Instrumen:

PEDOMAN OBSERVASI
Hari/Tgl: ………………………………………...

Topik    : ………………………………………...

No Aspek Sub Aspek Kualitas tanggapan

Baik Sdg Krg

1. Unsur karya Garis 

Bidang

Bentuk

Warna 

Tekstur

2. Prinsip karya Komposisi

Irama 



 Setelah pembelajaran kritik karya keramik apakah kamu 
bisa mengomentari karya keramik berdasarkan unsur-
unsurnya?

..................................................................................

 Setelah pembelajaran kritik karya keramik apakah kamu 
bisa mengomentari karya keramik berdasarkan prinsip-
prinsip karyanya? 
..................................................................................

 Apakah melalui pembelajaran kritik karya keramik 
menyenangkan? 

……………………………………………………………………………...

Instrumen:

PEDOMAN WAWANCARA
Hari/Tgl: ………………………………………...

Topik    : ………………………………………...


