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KESULITAN GURU DALAM MELAKSANAKAN PENELITIAN 

TINDAKAN KELAS DI SMKN 6 SURAKARTA 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesulitan-kesulitan guru dalam 

melakukan penelitian tindakan kelas. Tujuan lain penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan pemahaman guru tentang penelitian tindakan kelas di SMKN 6 

Surakarta. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  dengan pendekatan 

etnografi, penelitian dilaksanakan di SMKN 6 Surakarta dan subyek penelitian ini 

adalah Guru SMKN 6 Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

melalui pengamatan terlibat, wawancara mendalam dan dokumentasi. dianalisis 

dengan menggunakan Triangulasi sumber dan analisis data tertata dalam situs. Hasil 

penelitian menunjukkan faktor penyebab guru kesulitan dalam melakukan PTK 

adalah Guru kesulitan dalam membagi waktu mengajar dengan kegiatan melakukan 

PTK, Guru kesulitan menuangkan gagasan uraian yang terstruktur, Guru kesulitan 

dalam mendiagnosa permasalahan yang terjadi di dalam kelas, Guru kesulitan dalam 

memahami metodologi penelitian, kajian teori dan daftar pustaka, dan Guru kesulitan 

dalam melakukan siklus-siklus dalam PTK. Pemahaman guru terhadap PTK sudah 

cukup baik ditandai dengan meningkatnya antusiasme guru dalam melakukan PTK 

dan Guru memahami bahwa PTK dapat menaikkan pangkat dan menunjang 

keprofesian para Guru. Upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk 

meningkatkan PTK dengan mengadakan pelatihan PTK, Seminar, Grup Discussion 

dan memberi pendanaan untuk PTK. 

Kata Kunci: Penelitian Tindakan Kelas, Guru, Kesulitan, Upaya. 

 

Abstract 

The aims of this research to describe teacher problems in conducting classroom 

action research. Another purpose of this research is to describe the teachers 

understanding of classroom action research in SMKN 6 Surakarta. The type of this 

research is a qualitiative research with ethnographic research and the subject of this 

research are teachers of SMKN 6 Surakarta. The method used in this research 

through observation involved, in-depth interviews and documentation.Analyzed 

using source triangulation and analysis of organized data on the site. The result 

showed that the factors causing difficulties in conducting PTK were that the teachers 

had difficulty in dividing the teaching time with PTK activities, the teachers had 

difficulty putting in structured descriptions, the teachers had difficulty diagnosing 

problems that occured in the classroom, the teachershad difficult to understad of 

methodologi research, examined theories and bibliography, and teachers have 

difficulty in carrying out cycles in PTK. The teachers understanding of PTK has been 

quite well marked by the enthusiasm of the teacher in conducting PTK  and the 

teachers understand that PTK can lift ranks and support the professionalism of the 
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teachers. The effort made by the school to improve PTK by holding PTK training, 

seminars, group discussion and provide funding for PTK. 

Keywords: Classroom action research, Teachers, Difficulties, Effort. 

 

1. PENDAHULUAN 

Guru merupakan simbol yang menjadi unsur penting dalam tercapainya tujuan 

pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan semakin tingginya kualitas guru maka akan 

semakin tinggi pula kualitas pendidikan, sehingga guru selalu dituntut dapat 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik dan dapat menjamin kualitas 

pendidikan. Tuntutan guru selalu tinggi baik dari atas maupun dari bawah. Dari atas 

guru menjadi pelaksana kebijakan kurikulum dari pemerintah, dan dari bawah guru 

sebagai sosok yang sangat dekat dengan subyek pendidikan yaitu peserta didik. 

Seperti yang tertuang dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen menunjukkan bahwa guru merupakan komponen yang sangat penting dalam 

pendidikan yang mempunyai tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. 

Pada dasarnya, Tujuan adanya guru adalah untuk membantu para peserta 

didik untuk mengembangkan atau membina segala potensi bakat atau pembawaan 

yang ada pada diri anak dan membentuk jiwa, karakter, dan kepribadian berdasarkan 

nilai-nilai kehidupan dan yang paling penting guru harus terpanggil untuk 

membimbing, melayani, mengarahkan, menolong, memotivasi, dan memberdayakan 

sesama, dan bukan karena terkait dengan tugas formal atau tugasnya sebagai guru. 

Dengan demikian, guru benar-benar mampu, ikhlas dan penuh dedikasi dalam 

menjalankan tugas keguruannya (Hasyim, 2014:268). 

Lampiran peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi Akademik Kompetensi Guru 

menyatakan bahwa kemampuan menulis karya ilmiah guru merupakan salah satu 

kompetensi yang dituntut oleh BSNP. Guru harus mampu melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk meningkatkan pembelajaran dan keprofesionalan. Hal yang 

harus dilakukan adalah menumbuhkan minat para guru terhadap penelitian tindakan 

kelas.  

Penelitian tindakan kelas merupakan metode bagi praktisi pendidikan untuk 
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terlibat dalam penilaian dan peningkatan praktik mereka sendiri. Metode ini dapat 

menjadi alat untuk membantu guru menganalisis metode pengajaran di kelas dan 

beradaptasi untuk memecahkan masalah (Gorski, 2015:317). Sedangkan Suwimon 

Wongwanich (2009:10) menyatakan penelitian tindakan kelas adalah inovasi yang 

dilakukan orang-orang dari berbagai sektor termasuk para pendidik, peneliti, 

Administrator sekolah, dan guru. Jika penelitian tindakan kelas diterapkan dengan 

tepat, maka para guru akan memiliki kinerja yang lebih baik di kelas dan hasilnya 

siswa akan lebih termotivasi dalam belajar (Stringer, 2008:1). 

Pada intinya penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki berbagai 

persoalan nyata dan praktis dalam peningkatan mutu pembelajaran di kelas, yang 

dialami langsung dalam interaksi antara guru dengan siswa yang sedang belajar 

(Widyoko, 2008:4). Penelitian tindakan kelas diperlukan dan memainkan perannya 

dalam pengembangan pendidikan. Karena pengetahuan atau temuan penelitian harus 

digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan pembelajaran serta pengembangan 

siswa (Boonchom, 2012:220). Penelitian ini memberikan para peneliti metode untuk  

pemecahan masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Yang 

memungkinkan dilakukan oleh guru di dalam ruang kelas mereka sendiri, seperti 

metode pengajaran, pembelajaran siswa, penilaian yang akan digunakan, dan lain-

lain, yang dimaksudkan untuk meningkatkan proses belajar mengajar (Mertler, 

2009:5-6). 

 SMKN 6 Surakarta merupakan sekolah unggul dalam prestasi akademik 

maupun non akademik. Sekolah yang bertempat di jalan adisucipto ini merupakan 

sekolah yang bonafit dan merupakan sekolah rujukan untuk SMK Negeri se-

soloraya. Akreditasi sekolahnya sudah mendapat predikat “A” atau sangat baik 

dalam segi kualitas sekolah. SMKN 6 sudah menerapkan penelitian tindakan kelas 

untuk mengembangkan kualitas pembelajaran di sekolah, banyak dari guru SMKN 6 

sudah melakukan penelitian tindakan kelas karena para guru mengerti begitu 

pentingnya penelitian tindakan kelas untuk mengembangkan pembelajaran di dalam 

kelas agar terciptanya keefektifan belajar mengajar di dalam kelas.  

Namun dalam pelaksananaannya, banyak hambatan yang dialami guru 

dalam peneitian tindakan kelas. Dari hasil observasi menemukan bahwa mayoritas 

guru SMKN 6 surakarta kesulitan dalam membagi waktu mengajar dan meneliti, 
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kemudian kesulitan dalam mengolah siklus pada Penelitian tindakan kelas karena 

kurangnya pengalaman dan referensi. Hal ini serupa dengan penelitian Nur 

Syakbandiah (2017:1) yang menyatakan masih banyak guru yang belum paham 

tentang penulisan karya ilmiah dan kurangnya kesadaran akan pentingnya penulisan 

karya ilmiah dan kurangnya komitmen. 

Namun tidak semua penelitian tindakan kelas membawa kesulitan, masih 

banyak keuntungan yang dihasilkan dari penelitian tindakan kelas, seperti hasil 

penelitian yang dilakukan oleh  Borja (2018:1), memang menulis kerangka studi 

merupakan bagian yang paling sulit namun semua proyek penelitian tindakan 

berdampak positif pada pembelajaran dan pengajaran siswa, secara prosentase 93% 

para guru setuju bahwa proyek penelitian berdampak positif terhadap pembelajaran, 

sementara 7% mengatakan tidak, ini membuktikan penelitian tindakan  memiliki 

peran besar dalam meningkatkan proses belajar mengajar. Serupa dengan hasil 

penelitian Afrahamiryanto (2016:1) menunjukkan bahwa 57,9 % guru SDN 04 IX 

mampu melakukan penelitian dan memiliki motivasi yang cukup tinggi untuk 

menghasilkan karya ilmiah. Artinya guru SDN 04 mampu untuk melakukan PTK 

walaupun dengan keterbatasan waktu, fasilitas dan pendanaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesulitan-kesulitan guru 

dalam melakukan penelitian tindakan kelas, dalam penelitian ini akan dideskripsikan 

dan dijabarkan tentang kesulitan-kesulitan yang dialami guru selama melakukan 

penelitian tindakan kelas sehingga dari deskripsi tersebut dapat menjadi bahan 

informasi tentang kesulitan guru dalam melakukan penelitian. Tujuan lain dari 

penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pemahaman guru tentang penelitian 

tindakan kelas, pemahaman tentang penelitian tindakan kelas sangat penting untuk 

guru. Jika pemahaman guru mengenai penelitian tindakan kelas sudah baik maka 

hasil penelitian yang dilakukan guru juga akan baik, jikalau pemahaman guru 

terhadap penelitian tindakan kelas kurang baik maka guru akan kesulitan dalam 

melakukan penelitian tindakan kelas dan juga berdampak pada pengembangan 

kegiatan belajar mengajar di kelas. 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Etnografi 

merupakan penelitian sosial, yang digunakan untuk memahami apa yang terjadi, 
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artinya signifikansinya kepada kelompok sosial dari perpektif emik (asli, orang 

dalam) daripada perspektif etik (eksternal, orang luar) (Grenfell,2012:9). Etnografi 

merupakan kegiatan penelitian untuk memahami cara-cara orang berinteraksi dan 

bekerjasama melalui fenomena teramati dalam kehidupan sehari-hari (Harsono, 

2016:22). Penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2018 dan berlangsung hingga 

April 2019 di SMK Negeri 6 Surakarta. Subjek dalam penelitian ini adalah Guru 

SMK Negeri Surakarta Tahun Ajaran 2018/2019. Penelitian ini mengambil 3 orang 

guru sebagai sampel, ketiga guru tersebut diwawancarai secara mendalam dan 

diamati secara terlibat serta diselidiki kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami guru 

selama melakukan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini mengambil data sekunder 

dari buku, jurnal dan hasil penelitian yang relevan dari peneliti sebelumnya. 

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan Trianggulasi sumber, yaitu 

mempertemukan tiga sumber informasi atau lebih untuk menentukan suatu informasi 

itu valid atau tidak. Kemudian dianalisis dengan analisis data tertata dalam situs, 

yaitu analisis yang dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data meliputi, 

penetapan fokus penelitian sebagaiman yang telah direncanakan, penyusunan 

temuan-temuan, pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya berdasarkan 

temuan data sebelumnya, pengembangan pertanyaan-pertanyaan analitik untuk 

pengumpulan data berikutnya dan penetapan sasaran pengumpulan data berikutnya. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil pengamatan yang peneliti lakukan di SMK 

Negeri 6 Surakarta, temuan yang terjadi di lapangan yaitu: Guru SMKN 6 Surakarta 

secara rata-rata sudah cukup paham mengenai PTK, dengan presentase paham 70%, 

hal ini karena adanya tuntutan profesi dan merupakan salah satu syarat untuk 

kenaikan pangkat terutama untuk jenjang 3D ke atas, apabila ingin naik pangkat 

maka harus membuat PTK. Antusiasme guru untuk melakukan pelatihan sudah baik, 

dilihat dari banyaknya guru yang mengikuti pelatihan baik di dalam maupun luar 

sekolah. Guru menyadari PTK sangat penting untuk meningkatkan keprofesian guru 

dan dengan PTK bisa meningkatkan jenjang karier untuk menaikkan angka kredit. 

Kesulitan guru dalam PTK ada dua yaitu dalam tataran konseptual dan tataran 

operasional. Pada tataran konseptual kesulitannya mengenai metodologi PTK, 

kesulitan memahami kajian teori, kesulitan membuat daftar pustaka, mengolah 
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siklus-siklusnya kemudian menyusunnya dalam sebuah kalimat yang runtut, 

sistematis dan terorganisir. Pada tataran operasional guru kesulitan dalam  

mengalokasikan waktu PTK dengan kegiatan lainnya, guru kesulitan dalam 

mengetik, yakni kemampuan mengetik guru terbatas dan kurang cepat, guru 

kesulitan dalam menuangkan gagasan pada tulisan yang terstruktur dan tajam dan 

guru kesulitan dalam pendanaan PTK di sekolah. Upaya dari pihak sekolah untuk 

menunjang  keberlangsungan PTK, sekolah mengadakan workshop atau pelatihan 

mengenai PTK atau kegiatan ilmiah lainnya, sekolah memberikan support kepada 

guru dalam bentuk materil maupun non materil seperti motivasi, referensi, buku dan 

pendanaan. Dan menyediakan forum atau seminar bagi guru yang ingin 

menyeminarkan PTKnya dengan tujuan agar guru bisa mengevaluasi dan belajar dari 

para guru yang sudah melakukan PTK. 

 Berikut adalah gambar diagram pohon kesulitan guru dalam melaksanakan 

penelitian tindakan kelas di SMK Negeri 6 Surakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.1 diagram pohon kesulitan guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas 
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Faktor penyebab guru kesulitan untuk melakukan PTK adalah sebagai berikut;  

a. Guru kesulitan dalam membagi waktu mengajar dengan kegiatan melakukan 

PTK. 

b. Guru kesulitan menuangkan gagasan uraian yang terstruktur dan tajam. 

c. Guru kesulitan dalam memperoleh dana untuk melakukan PTK. 

d. Guru kesulitan dalam mendiagnosa permasalahan yang terjadi di dalam kelas. 

e. Guru kesulitan dalam memahami metodologi penelitian, kajian teori dan daftar 

pustaka PTK. 

f. Guru kesulitan dalam melakukan siklus-siklus dalam PTK. 

g. Guru masih belum nyaman dengan PTK yang dianggap melakukannya terlalu 

sulit dan berbelit-belit. 

h. Guru masih sulit untuk bisa mengetik dengan cepat pada komputer jadi 

mengetik menghabiskan waktu yang banyak. 

Dari penelitian yang dihasilkan di lapangan, terdapat kesamaan terhadap 

penelitian yang dilakukan oleh Juan Zhou(2012:73-75), menyatakan bahwa masalah 

yang dihadapi guru ketika melakukan penelitian tindakan; Misalnya Guru mungkin 

salah paham terhadap penelitian, tidak percaya peneliti dari universitas, kurang 

waktu atau sumber daya perpustakaan yang memadai untuk melakukan penelitian, 

kurang bimbingan teoritis atau pengetahuan tentang metodologi penelitian, dan 

merasa tekanan atau frustasi selama proses penelitian. Diperkuat oleh hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Rosa (2012:1), yang menyatakan bahwa kebanyakan guru 

kekurangan waktu meneliti disebabkan mengajar. Diperkuat oleh  hasil penelitian 

HarliTrisdiono (2014:1) yang menyatakan bahwa guru mengalami kendala dalam 

menyusun kalimat ilmiah disebabkan terbatasnya tulisan ilmiah yang dibaca. Guru 

juga mengalami kesulitan dalam menyusun kajian teori yang disebabkan oleh tidak 

cukup tersedianya referensi dalam berbagai bentuk seperti buku, jurnal, akses 

internet dan perpustakaan. 

 Penyebab Guru Kesulitan Mengalokasikan waktu adalah sebagai berikut; 

Guru mengalami kesulitan dalam mengalokasikan waktu untuk melakukan 

PTK faktor penyebabnya , guru masih banyak yang fokus akan kegiatan belajar dan 

mengajar di sekolah, sedangkan sekolah itu jamnya full day school, jadi untuk 
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meluangkan waktu di luar jam dinas/jam sekolah itu sulit dan banyak kegiatan guru 

lainnya selain PTK banyak yang menyita waktu seperti kegiatan administrasi. 

Terdapat kesamaan dari hasil data lapangan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh  Mayang RisqiPutriani (2016:1) Hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

Pertama, penyebab utama sebagian besar guru ekonomi belum melakukan PTK 

dikarenakan belum termotivasi untuk melakukan PTK sedangkan penyebab 

pendukungnya adalah: (a) mengalami kesulitan teknis; (b) adanya persepsi sibuk; 

PTK menjadi beban guru, membutuhkan waktu lama dan anggaran dana cukup 

besar; (c) pelatihan PTK belum optimal; (d) Kurangnya budaya membaca terkait 

buku PTK; (e) kurangnya pengalaman penelitian; (f) Pengaruh usia dalam tindakan 

penelitian. Usia tersebut tidak berpengaruh sepenuhnya, ada faktor lain yang dapat 

mempengaruhi guru melakukan PTK yaitu pengalaman, motivasi dan sikap guru 

dalam menyikapi peraturan yang berlaku. 

 Tingkat kepahaman guru SMKN 6 Surakarta  

Menurut penelitian Hodriani (2015:1) hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa guru membutuhkan publikasi ilmiah untuk memenuhi persyaratan kenaikan 

pangkat dan jabatan fungsional, sementara kemampuan guru dalam menyusun PTK 

masih sangat rendah. Guru memiliki pemahaman yang lemah dalam publikasi 

ilmiah. Guru merasa kesulitan untuk melakukan refleksi pembelajaran, perilaku dan 

pola pikir yang belum terbiasa dan merasa belum mampu menghasilkan publikasi 

ilmiah.  

Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di SMKN 6 Surakarta, Guru SMKN 

6 Surakarta rata-rata sudah cukup paham mengenai PTK, dengan persentase paham 

70%, hal ini dikarenakan adanya tuntutan profesi dan merupakan salah satu syarat 

untuk kenaikan pangkat terutama untuk jenjang 3D ke atas, apabila ingin naik 

pangkat maka harus membuat PTK. PTK juga bisa membuat guru semakin paham 

akan karakteristik mengajarnya sehingga dengan adanya PTK masalah-masalah 

yang ada di kelas bisa teratasi dengan baik. 

 Motivasi atau semangat guru untuk melakukan PTK 

Antusiasme guru untuk mengikuti pelatihan sudah baik, dilihat dari 

banyaknya guru yang mengikuti pelatihan baik di dalam maupun luar sekolah. Dari 

pelatihan PTK ini diharapkan guru semakin paham tentang PTK itu sendiri dan bisa 



9 
 

meningkatkan angka kredit guru untuk keberlangsungankeprofesian dan pribadi 

guru itu sendiri.  

Temuan data di atas memiliki kesamaan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Angraeni (2014:100) yang mengatakan bahwa guru yang memiliki 

motivasi untuk kenaikan pangkat atau jabatan ternyata melaksanakan PTK 

sedangkan guru yang tidak memiliki motivasi untuk kenaikan jabatan ternyata tidak 

melaksanakan PTK. Motivasi kenaikan pangkat merupakan satu-satunya faktor 

pendukung pelaksanaan PTK. 

Pentingnya PTK buat guru SMKN 6 Surakarta 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan adalah sebagai berikut, PTK sangat 

penting buat guru, dan sangat penting untuk menunjang keprofesian guru. 

Sebenarnya kalau guru itu cinta terhadap profesinya sebagai guru, maka guru akan 

menikmati segala proses yang ada pada kegiatan guru tersebut termasuk PTK. Dan 

dengan PTK bisa meningkatkan kreativitas guru sehingga guru lebih pintar 

berinovasi ke depannya. Yang terpenting adalah sesama guru harus saling memberi 

semangat bukan malah menjatuhkan antara satu sama lainnya.dan bagi guru-guru 

muda PTK bisa meningkatkan jenjang karier para guru. 

Temuan hasil lapangan di atas terdapat kesamaan dengan pernyataan 

Danoebroto (2012:2) bahwa untuk meningkatkan dan memperbaiki proses 

pembelajaran, guru harus bisa berinovasi dan berkreativitas dalam pembelajaran. 

Karena setiap tahun pastinya murid akan berganti-ganti dan pastinya butuh 

penanganan yang berbeda sesuai dengan sifat dan karakteristik siswanya. Dalam hal 

ini, guru perlu mengadakan perubahan dan peningkatan, misalnya dengan 

menerapkan strategi mengajar yang berbeda dengan biasanya. Di perkuat 

olehJohnson dalam Mertler (2014:27), menyatakan aspek terpenting dari penelitian 

tindakan kelas (PTK) yaitu pemberdayaan guru. Karena kepakaran, bakat dan 

kreativitas yang unik yang dilakukan oleh guru akan membantu sepenuhnya 

kebutuhan siswa. 

Keuntungan dan keluaran yang dihasilkan oleh guru dalam melakukan PTK. 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dari PTK itu output yang akan 

dihasilkan adalah sebagai  kritik bagi guru itu sendiri dan menjadi evaluasi 

pembelajarannya, dan juga dengan PTK bisa meningkatkan keprofesian guru 
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hubungannya dengan kenaikan pangkat guru dan juga PTK bisa memecahkan 

permasalahan yang ada di kelas dan bisa membuat kelas lebih menarik dan tidak 

membosankan. 

Hasil temuan di atas memiliki kesamaan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan olehEko Putro Widyoko (2008:1), yang menyatakan salah satu kebijakan 

penting dikaitkannya promosi kenaikan pangkat/jabatan guru dengan prestasi kerja. 

Prestasi kerja tersebut, sesuai dengan tupoksinya berada dalam bidang kegiatannya: 

(1) pendidikan, (2) proses pembelajaran, (3) pengembangan profesi dan (4) 

penunjang proses pembelajaran. Menurut Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara nomor 84/1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. 

pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya bertujuan untuk membina 

karier kepangkatan dan profesionalisme guru.  

Upaya yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan PTK 

Upaya dari sekolah untuk meningkatkan PTK dengan mengadakan workshop 

atau pelatihan mengenai PTK atau kegiatan ilmiah lainnya. Dan juga memberikan 

support kepada para guru agar mau untuk melakukan PTK. Sekolah juga 

menyediakan waktu berupa forum atau seminar bagi guru yang ingin 

menyeminarkan PTKnya, dengan tujuan agar guru bisa mengevaluasi dan belajar 

dari para guru yang sudah melakukan PTK. 

Hasil temuan di atas memiliki persamaan dengan pernyataan widyoko 

(2008:4), pengembangan profesi guru dapat dilakukan dengan penelitian tindakan 

kelas (PTK), karena PTK merupakan laporan dari kegiatan nyata yang dilakukan 

para guru dalam upaya meningkatkan mutu pembelajarannya. Diperkuat oleh 

pernyataan Putriani (2016:4), yang menyatakan kegiatan publikasi ilmiah dapat 

dilakukan dengan presentasi di forum ilmiah, hasil penelitian berupa PTK, 

melakukan tinjauan ilmiah, tulisan ilmiah populer, artikel ilmiah, buku pelajaran, 

modul/diktat, buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan dan buku pedoman 

guru. Dengan melakukan PTK guru mampu memperbaiki kualitas pembelajaran 

yang dapat berimplikasi pada peningkatan hasil belajar siswa dan profesional guru. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan, akan diuraikan kesimpulan dari 

penelitian ini yaitu; faktor penyebab guru kesulitan melakukan PTK dapat 
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diklasifikasikan menjadi dua yaitu pada tataran konseptual dan tataran operasional. 

pada tataran konseptual kesulitannya meliputi kesulitan dalam memahami 

metodologi penelitian PTK, kajian teorinya, mencari referensi dan daftar pustaka, 

mengolah siklus-siklus kemudian menyusunnya dalam sebuah kalimat yang runtut 

dan sistematis, kemampuan menulis guru masih lemah dan kesulitan mendiagnosa 

permasalahan yang terjadi pada kegiatan belajar mengajar. Pada tataran operasional, 

kesulitan membagi waktu antara jam mengajar dengan jam aktivitas diluar mengajar, 

kesulitan untuk mencari dana untuk melakukan PTK dan kemampuan dalam 

menuangkan gagasan ilimiah yang terstruktur. Adapun pemahaman guru terkait 

dengan ptk sudah cukup baik, ditandai dengan kebanyakan guru SMKN 6 Surakarta 

sudah banyak yang melakukan PTK dan menganggap penting PTK untuk 

keberlangsungan profesinya. Adapun solusi yang diupayakan pihak sekolah untuk 

mengatasi kesulitan adalah dengan mengadakan workshop/sosialisasi mengenai PTK 

dan menyediakan forum berupa seminar atau diskusi agar para guru bisa berrukar 

pendapat mengenai PTK. kemudian pengadaan buku-buku penunjang untuk PTK dan 

himbauan PTK penting untuk meningkatkan karier. 

Saran yang dapat peneliti berikan untuk guru dan sekolah adalah dalam 

Banyak membaca referensi tentang PTK yang didapat dari buku maupun internet, 

Dimulai dengan membuat refleksi atau catatan-catatan pada kegiatan belajar 

mengajar mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi selama KBM. Guru 

diharapkan dapat membagi waktunya untuk berpikir dan berkontribusi dalam PTK, 

semakin pinter guru membagi waktu semakin banyak pula PTK yang dihasilkan dan 

manfaatnya buat guru itu sendiri. Pihak sekolah hendaknya Mengadakan pelatihan 

atau workshop mengenai PTK untuk mmberi pembinaan para guru mengenai PTK 

dan dapat mengundang beberapa narasumber eksternal misalnya dari LPMP atau dari 

guru yang  sudah berpengalaman dalam PTK. 
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