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Abstrak. Profesionalisme guru menunjuk pada kinerja pembelajaran yang 

dihasilkan dalam pelaksanaan tugas di kelas. Peningkatan kemampuan 

profesional guru harus berimplikasi pada perbaikan kualitas pembelajaran. 

Salah satu upaya memperbaiki kualitas pembelajaran adalah dengan melakukan 

penelitian tindakan kelas (PTK) secara baik dan benar. Disamping itu penelitian 

tindakan kelas juga digunakan sebagai media peningkatan kemampuan 

profesional guru. Melalui penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara 

kolaboratif anatar dosen dan guru, dapat dilakukan proses transfer pengetahuan 

dan keterampilan secara bertahap dan simultan oleh dosen selaku kolaborator 

kepada guru.  

Kata Kunci: kemampuan profesional guru, penelitian tindakan kelas, kolaborasi. 
 

Abstract. The professionalism of the teacher refer to instructional performance 

that yielded in duty execution in the classroom. Make-Up of professional ability 

the teachers implication have to improve the quality of instruction. One of effort 

to improve the instructional quality is by conducting the classroom action 

research (CAR) well and real correct. The classroom action research also be 

used as media to make-up of the teachers professional ability. Through the 

colaborative classroom action research between the lecture and the teacher, 

earn done  a process transfer knowledge and skill step by step and 

simultaneously by the lectur as collaborator to teacher.  

  

Keyword: professional ability of the teacher, classroom action research, 

collaborative. 
 

Pendahuluan 

Guru merupakan kunci dalam peningkatan mutu pendidikan, dan berada di titik 

sentral dalam setiap usaha reformasi pendidikan ke arah perubahan-perubahan yang 

bersifat kualitatif (Supriadi, 2001). Setiap upaya peningkatan mutu pendidikan melalui 

pembaruan kurikulum, pengembangan model pembelajaran, penyediaan fasilitas 

pendidikan, dan yang sejenis hanya akan berarti jika melalui pelibatan guru (Brandt, 

1993). Keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan yang bermuara pada tataran 

operasional di sekolah/kelas, sangat ditentukan oleh kompetensi dan komitmen guru.  
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Menyadari betapa strategiknya peran guru dalam peningkatan kualitas 

pendidikan, pemerintah terus berupaya meningkatkan kemampuan profesional guru 

yang sudah berdinas melalui proram pendidikan dalam jabatan atau in-service training. 

Program ini mencakup pendidikan penyetaraan untuk peningkatan kualifikasi 

pendidikan, penataran atau pendidikan dan pelatihan kemampuan/keterampilan khusus 

tertentu, serta pembinaan/pengembangan kemampuan profesional melalui wadah PKG 

(Pemantapan Kerja Guru), MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran untuk SMP dan 

SMA), KKG (Kelompok Kerja Guru untuk SD), dan K3S (Kelompok Kerja Kepala 

Sekolah).   

Program pendidikan dalam jabatan bagi guru yang ditujukan untuk meningkatkan 

keterampilan membelajarkan peserta didik, penguasaan materi ajar, dan komitmen 

terhadap tugas profesi sebagai guru (Supriadi, 2001; Hamijoyo, 2002), secara kuantitatif 

telah memberikan indikator peningkatan mutu pendidikan secara umum. Jumlah guru 

yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan sudah makin berkurang, berbagai jenis 

pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah telah diikuti oleh para 

guru, dan MGMP/KKG telah menjadi agenda rutin bagi guru di sekolah. Namun 

dampak dari semua itu bagi peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan belum 

begitu terasa. Sebagai indikator yang paling mudah diketahui adalah masih tetap 

rendahnya pencapaian NEM dalam setiap ujian akhir nasional untuk mata-mata 

pelajaran yang biasa dijadikan materi penataran, yaitu Bahasa Inggris, Matematika, dan 

IPA. Secara nasional pencapaian NEM untuk ketiga mata pelajaran ini rendah, yaitu 

dengan skor pencapaian di bawah angka 6 (Suyanto dan Hisyam, 2000).  

Program pendidikan dalam jabatan yang dikembangkan dalam bentuk penataran 

atau diklat (pendidikan dan pelatihan), secara administratif memang telah mampu 

memberikan legitimasi akademik yang sangat kuat. Tetapi secara subtantif sebenarnya 

kurang mampu memberikan intervensi perbaikan pada tataran praksis di lapangan 

(Suyanto dan Hisyam, 2000). Penataran sebagai model peningkatan kemampuan 

profesional guru, biasanya lebih bersifat top down sehingga guru cenderung kurang 

memiliki komitmen, tetapi lebih bersifat melengkapi. Hal ini terjadi oleh karena dalam 

proses penataran, guru tidak pernah ditanya tentang kebutuhannya berkenaan dengan 

kemampuan profesional yang perlu ditingkatkan. Dampak dari mekanisme ini adalah 

bahwa program penataran yang diberikan lebih memfokuskan pada aspek kognisi, dan 

kurang menyentuh aspek afeksi. Sebagai akibat lebih lanjut guru sepulang dari 
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penataran, kembali pada praktik pembelajaran sebagaimana dilakukan sebelum 

mengikuti penataran.  

Berdasarkan pemikiran dan sejumlah fakta empiris yang ada tersebut, dipandang 

perlu untuk melakukan pengkajian dan sekaligus mencari model peningkatan 

kemampuan profesional guru yang lebih efektif untuk menjangkau tataran praksis 

operasional perbaikan mutu pembelajaran di kelas. Dampak dari perbaikan 

pembelajaran di kelas yang berhasil dikembangkan oleh guru secara tidak langsung 

akan berdampak pada pada peningkatan kualitas pendidikan secara makro. Dalam 

konteks ini pengkajian diarahkan pada implementasi penelitian tindakan kelas  

kolaboratif sebagai model peningkatan kemampuan profesional guru. Melalui program 

penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaboratif dalam kerangka 

memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah, secara bertahap diharapkan terjadi 

proses transfer pengetahuan dan keterampilan dari kolaborator kepada guru.  

 

Profesionalisme Guru dan Kualitas Pembelajaran 

Secara substantif tugas guru adalah mendidik dan mengajar (Paul Suparno, 

2004). Mendidik berarti membimbing dan mendorong siswa untuk mencapai 

kedewasaan yang utuh, yaitu dewasa secara intelektual, emosional, sosial, spiritual, seni 

dan moral, di samping fisik. Dalam fungsi sebagai pendidik, guru bertanggung jawab 

dalam memberikan arahan, bantuan, dan berbagai fasilitasi bagi berkembangnya siswa 

secara utuh dalam setiap proses pembelajarannya. Untuk membangun manusia yang 

berkepribadian utuh, dalam proses pembelajaran tidak diseyogyakan mengutamakan 

pada salah satu dimensi dan mengesampingkan dimensi yang lain.  

Mengajar adalah membantu dan melatih siswa agar mau belajar untuk 

mengetahui sesuatu dan mengembangkan pengetahuan itu (Paul Suparno, 2004). 

Tanggung jawab utama seorang pengajar adalah mengarahkan perhatian siswa dan 

mempertahankannya untuk terjadinya proses belajar (Houston, et. all., 1988). Sebagai 

pengajar, guru adalah kreator proses pembelajaran yang bertanggung jawab untuk 

mengembangkan suasana kondusif bagi terjadinya proses belajar pada siswa. Belajar 

dalam konteks ini mencakup belajar untuk mengetahui sesuatu, belajar untuk 

melakukan sesuatu, belajar untuk menjadi dirinya, dan belajar untuk hidup bersama 

dengan orang lain (Dellors, 1996). Itu berarti bahwa mengajar bagi seorang guru tidak 

terbatas pada transfer pengetahuan kepada siswa, tetapi juga harus mampu 

mengembangkan kemampuan belajar pada siswa. Mengajar bukan sebatas upaya 
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membantu siswa memperoleh sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tetapi 

yang lebih penting adalah mengembangkan kemampuan siswa tentang bagaimana 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu diperoleh (Zamroni, 2000; Semiawan, 1998).  

Memperhatikan tugas guru sebagai pendidik dan pengajar, pekerjaan guru 

memiliki karakteristik unik yang sering tidak dipahami dan atau disadari oleh 

kebanyakan orang.  Pekerjaan guru adalah pekerjaan yang bersifat individual, dilakukan 

dalam ruang terisolasi dengan menyerap seluruh waktu, kemungkinan kontak akademik 

antar guru terbatas, tidak memperoleh umpan balik secara langsung, dan membutuhkan 

waktu yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kerja di kelas (Zamroni, 2000). 

Dalam pelaksanaan tugas kepengajaran, guru melakukannya secara individual yang 

tidak mungkin dilakukan dalam kaitan dengan tanggung jawab orang lain, berbagai 

keputusan harus diambil selama proses belajar mengajar tanpa harus meminta 

pertimbangan orang lain. Pekerjaan membelajarkan siswa di kelas, bukan pekerjaan 

yang bersifat kolaboratif yang dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan rekan 

sejawat. Hampir seluruh waktu kerja guru dihabiskan di ruang-ruang kelas, sehingga 

harus dipahami bahwa keberhasilan guru tidak semata ditentukan oleh kemampuan 

akademik, tetapi juga motivasi dan komitmen untuk terus bertahan dalam upaya 

menghidupkan suasana kelas. Interaksi akademik antar teman sejawat menjadi barang 

mahal di kalangan profesi guru. Disamping waktu telah habis di ruang-ruang kelas, guru 

juga mengalami kejenuhan dalam interaksi akademik yang terus dilakukan dalam 

rangkaian pelaksanaan tugasnya. Umpan balik dalam bentuk komentar dan kritik atas 

pelaksanaan tugas yang diperlukan untuk perbaikan, jarang diterima guru. Pekerjaan 

guru terbukti tidak terbatas hanya di ruang-ruang kelas saja, dalam pelaksanaan tugas 

pembelajaran guru membutuhkan persiapan dan kegiatan tindak lanjut dengan alokasi 

waktu yang sering tidak terhitung jumlahnya.  

Berdasarkan esensi tugas dan karakteristik pekerjaan guru, harus dipahami 

bahwa profesionalisme guru berkenaan dengan kompetensi pembelajaran di kelas. 

Upaya peningkatan kemampuan profesional guru berarti upaya memperbaiki kualitas 

pembelajaran, meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam penciptaan 

suasana belajar mengajar yang lebih kondusif bagi berkembangnya kemampuan belajar 

siswa. Profesionalisme guru teraktualisasikan dalam wujud kinerja pembelajaran yang 

memungkinkan siswa untuk belajar tentang sesuatu, melakukan sesuatu, menjadi 

dirinya, dan hidup bersama orang lain secara aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan.  
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Hanya guru yang menguasai kompetensi profesional yang mampu menciptakan suasana 

pembelajaran yang kondusif bagi perkembangan potensi siswa secara kasimal.   

Di dalam konteks masyarakat insdustri, profesi guru adalah salah satu profesi 

yang dihargai oleh masyarakat konsumen berdasarkan kualitas dan keunggulan karya 

dan jasa yang dapat diberikan (Tilaar, 1998). Profesi guru menerapkan pengetahuan dan 

keahliannya untuk memberikan jasa layanan menurut kemampuannya, kemudian 

kemampuan itu dirasakan oleh masyarakat sehingga diakui dan dihargai setara dengan 

jasa yang telah diberikan. Untuk ini profesi guru ke depan harus berkembang 

berdasarkan “sistem merit”, artinya pengakuan dan penghargaan terhadap profesi guru 

didasarkan pada hasil karya berkualitas, berkembang karena jasa-jasa yang diberikan 

oleh guru dalam mencerdaskan generasi muda, meningkatkan taraf hidup masyarakat, 

bukan karena belas kasihan (“lamentation”).  

Implikasi dari pemahaman di atas adalah bahwa semua upaya peningkatan 

profesionalisme guru melalui berbagai program pendidikan dalam jabatan (in-service 

training) harus berdampak pada peningkatan kinerja pembelajaran guru di kelas. 

Semakin banyak guru memperoleh pelatihan dan semakin sering guru mengikuti 

pendidikan dan pelatihan, seharusnya semakin baik kualitas pembelajaran guru di 

kelas/sekolah, dan secara makro semakin  baik pula mutu pendidikan kita. Namun yang 

terjadi selama ini berbagai program pendidikan dalam jabatan guru kurang mampu 

memberikan intervensi perbaikan pada tataran praksis di lapangan, banyak hasil 

penataran yang tidak diadopsi guru untuk diimplementasikan dalam pembelaajran di 

kelas (Suyanto dan Hisyam, 2000). Banyak guru sepulang dari penataran kembali pada 

praktik pembelajaran sebagaimana dilakukan sebelum mengikuti penataran, meski pada 

saat di tatar mampu menunjukkan prestasi yang sangat baik.  

 

Penelitian Tindakan Kelas dan Perbaikan Kualitas Pembelajaran 

Penelitian tindakan kelas yang selanjutnya disebut PTK adalah suatu bentuk 

penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh partisipan dalam situasi sosial (termasuk 

pendidikan) dengan maksud memperbaiki rasionalitas dan kebenaran dari; (a) praktik-

praktik sosial atau pendidikan, (b) pemahaman terhadap praktik-praktik itu, dan (c) 

situasi dimana praktik-praktik itu dilaksanakan (Kemmis, 1993 dalam Tantra, 2005). 

PTK merupakan upaya terkendali yang bersifat reflektif yang dilakukan oleh partisipan, 

yaitu guru dalam rangka memperbaiki praktik pembelajarannya melalui perbaikan 

sistem, cara kerja, proses, isi, kompetensi, dan situasi (Tantra, 2005). PTK dilakukan 
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untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru dalam 

tugasnya sehari-hari di kelas, dan mengembangkan pendekatan dalam memecahkan 

masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi itu melalui penerapan langsung di kelas.  

PTK adalah penelitian ilmiah mikro yang bersifat partisipatif kolaboratif 

Hardjodipuro, 1997).  PTK dilakukan bukan untuk menghasilkan teori yang dapat 

digunakan oleh banyak pihak secara umum (generalisasi), tetapi lebih sebagai upaya 

memperbaiki praktik pembelajaran melalui proses refleksi, program aksi, dan observasi. 

PTK dilakukan sendiri oleh yang berkepentingan, yaitu pembelajar (guru) sebagai 

peneliti, dan pengamatan dilakukan bersama-sama dengan  rekan sejawat atau bahkan 

siswa/mahasiswa. PTK tidak digunakan semata-mata untuk menguji teori tertentu, 

tetapi lebih pada bagaimana implementasi teori dalam konteks dan relevansinya dengan 

masalah yang dihadapi guru dalam pelaksanaan tugas keseharian.   

Sebagai penelitian ilmiah mikro yang bersifat partisipatif kolaboratif, PTK 

memiliki karakteristik; (1) masalah penelitian merupakan apa yang dirasakan peneliti 

(from within) yaitu guru, (2) tujuannya khusus untuk  perbaikan/ peningkatan kinerja 

pembelajaran, (3) manfaatnya jelas dan langsung dapat dirasakan/ dinikmati, (4) teori 

digunakan sebagai dasar penentuan program aksi (tindakan), dan (5) metode yang 

digunakan lebih bersifat fleksibel dalam bentuk siklus (Sudarsono, 2001). Dalam 

praktik, PTK bersifat (1) kontekstual, artinya tidak lepas dari konteks budaya, sosial, 

politik dan ekonomi dimana pembelajaran berlangsung, (2) kolaboratif, artinya 

memerlukan partisipasi aktif dari guru dan siswa, (3)  self reflective dan self evaluative 

dari partisipan peneliti terhadap hasil dan kemajuan yang telah dicapai, (4) fleksibel, 

artinya sedikit longgar dalam proses metodologi yang harus diikuti/dilakukan. 

Berkenaan dengan proses metodologi yang agak longgar, validitas PTK lebih 

terletak pada keterampilan peneliti yang bersifat personal dan antar personal, bukan 

pada metode yang digunakan (Hardjodipuro, 1997). PTK lebih menghargai integritas 

individu sebagai kualitas yang sering terabaikan dalam penelitian dengan pendekatan 

empiris kuantitatif. Dasar filosofis PTK adalah kesadaran yang luas dan penghargaan 

terhadap integritas peneliti. Itu berarti bahwa PTK tidak dapat dilakukan secara 

sembrono, sebab kredibikitas peneliti menjadi taruhan sekaligus jaminannya. PTK 

merupakan penelitian sistematis yang hasilnya sangat transparan, dapat diketahui dan 

dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya,  

PTK merupakan suatu model pendekatan untuk memperbaiki kualitas 

pembelajaran melalui perubahan terencana, dengan mendorong guru untuk memikirkan 
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praktik pembelajarannya sendiri, kritis terhadap praktik yang dilakukan selama ini, dan 

mau berusaha mengubahnya (Hardjodipuro, 1997). PTK merupakan strategi 

profesionalisasi guru yang bersifat partisipatif dan kolaboratif. Partisipatif dalam arti 

bahwa profesionalisasi guru dalam proses pembelajaran harus dimulai dan dilakukan 

sendiri oleh guru, dan kolaboratif dalam arti untuk proses pelaksanaannya dapat 

melibatkan rekan guru lain untuk melakukan pengamatan dan sekaligus ikut menikmati 

hasil-hasilnya. Melalui PTK, para guru didorong untuk secara terus menerus 

memperbaiki kualitas praktik pembelajaranya,  didorong untuk menggunakan kesadaran 

kritis terhadap praktik pembelajarannya, dan didorong untuk siap melakukan perubahan 

ke arah perbaikan.  

PTK dalam praktiknya melibatkan proses refleksi diri yang berulang, yaitu 

perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi dan perencanaan ulang yang menuntut 

peneliti, yaitu guru untuk selalu sadar terhadap proses yang dilakukan, berupaya untuk 

menyempurnakan, dan mempertanggungjawabkan setiap proses yang dilalui. Dalam 

konteks inilah PTK mendorong para guru untuk berani bertindak dan berpikir kritis 

dalam mengembangkan dan mengaplikasikan teori dalam praktik pembelajaran, dan 

mempertanggung -jawabkannya secara profesional berkenaan dengan tugas utamanya 

sebagai pembelajar yang profesional. Pertanggungjawaban profesional kepada 

pengguna jasa layanan pendidikan yang dibangun secara sistematik dan sistemik inilah 

yang menjadikan kegiatan penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam rangkaian 

proses pembelajaran sebagai model penelitian ilmiah mikro.  

Mengacu pada uraian di atas, dapat dipahamai bahwa PTK menunjuk pada ciri 

atau karakteristik dari seperangkat  kegiatan yang direncanakan untuk memperbaiki 

kualitas pembelajaran, suatu cara eklektik yang dituangkan ke dalam program refleksi 

diri (self reflective) ke arah peningkatan mutu pembelajaran. PTK merupakan 

terminologi yang digunakan untuk menggambarkan tentang metode dan teknik dalam 

merumuskan sistem yang ditujukan untuk perbaikan kualitas pembelajaran berdasarkan 

hasil refleksi diri. PTK merupakan bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh 

para partisipan (guru dan siswa) dalam situasi pembelajaran di kelas untuk perbaikan 

sistem dan capaian hasil belajar siswa.  

 

Penelitian Tindakan Kelas Model Kolaboratif  

Asumsi dasar PTK adalah keterlibatan dan perbaikan atau peningkatan mutu 

(Hardjodipuro, 1997). Artinya PTK berangkat dari permasalahan pembelajaran riil yang 
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dihadapi oleh guru, dilakukan oleh guru sebagai komitmen dalam upayanya 

memperbaiki kualitas praktik pembelajarannya. Hal ini selaras dengan tugas utama 

seorang pembelajar (guru) adalah menyelenggarakan pembelajaran secara baik dan 

berkualitas, mengupayakan tercapainya proses pembelajaran yang efektif (Suyanto dan 

Hisyam 2000: 36).  PTK merupakan bagian integral dari proses pembelajaran, 

dilakukan dalam kerangka pelaksanaan tugas profesional guru. PTK tidak menuntut 

kekhususan waktu dan metode dalam pengumpulan data, tetapi dilakukan seiring 

dengan tahapan pembelajaran, yaitu persiapan - planning, pelakansaan pembelajaran 

(action), observasi selama proses pembelajaran - observation) evaluasi proses dan hasil 

belajar - evaluation, dan refleksi dari proses dan hasil pembelajaran - reflection (Tantra, 

2005).  

PTK sebagai bagian integral dari proses pembelajaran, secara implisit 

menegaskan bahwa kegiatan ini dilakukan atas dasar pelaksanaan tugas (practice 

driven) dengan tujuan utama memperbaiki praksis secara langsung.  Itu berarti bahwa 

PTK sebenarnya bukan lagi sebagai tugas khusus bagi guru, tetapi telah menjadi bagian 

integral dari tugas profesionalnya sebagai guru yang beranggung jawab untuk secara 

terus-menerus melakukan perbaikan praktik pembelajarannya. Hal ini selaras dengan 

diberlakukannya Keputusan Menpan No. 26 tahun 1989 yang kemudian diperbarui 

dengan Keputusan Menpan No. 25 tahun 1993. Guru adalah jabatan fungsional yang 

kenaikan pangkatnya mengikuti sistem angka kredit, dimana  salah satu unsur 

penilaiannya adalah kegiatan pengembangan profesi yang meliputi karya tulis ilmiah, 

penelitian, penciptaan alat peraga pembelajaran, dan penemuan teknologi tepat guna 

tertentu. Namun demikian budaya meneliti di kalangan guru pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah nampaknya belum berkembang secara baik. Hasil penelitian 

Haryadi dan Hartono (2005) menemukan bahwa sebagian besar guru MI di Jawa 

Tengah belum mengenal PTK dan dari 10% guru yang menyatakan mengenal PTK 

hanya 50% di antaranya yang pernah melaksanakan PTK. Temuan ini tidak menutup 

kemungkinan  sebagai representasi pada guru-guru di sekolah umum lainnya.  

Berkenaan dengan budaya meneliti di kalangan guru yang belum berkembang 

tersebut, dikembangkanlah PTK model kolaboratif oleh Direktorat Pembinaan 

Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Pendidikan Tinggi Ditjen Dikti 

Depdiknas. Dalam hal ini yang dimaksud dengan PTK model kolaboratif adalah 

program penelitian yang secara khusus ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas pembelajaran serta membantu memberdayakan guru dalam memecahkan 
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masalah-masalah pembelajaran di sekolah (Dit P2TK KPT Ditjen Dikti, 2006). Upaya 

peningkatan kompetensi pembelajar untuk menyelesaikan masalah pembelajaran yang 

dihadapi dalam pelaksanaan tugas profesionalnya ini dilakukan dalam bentuk PTK 

secara kolaboratif antara dosen dan guru. Melalui PTK model kolaboratif ini berbagai 

masalah pembelajaran di sekolah dapat dikaji, diperbaiki, dan diselesaikan secara 

bersama-sama sehingga terjadi budaya belajar di antara dosen, guru, dan siswa secara 

setematis dan sistemik.  

PTK model kolaboratif ini secara garis besar dicirikan oleh beberapa hal, yaitu; 

(1) masalah yang ingin dipecahkan merupakan masalah riil yang dirasakan/dihadapi 

oleh guru dalam proses pembelajarannya di kelas/sekolah, (2) peneliti adalah dosen dan 

guru yang sama-sama memiliki komitmen untuk memperbaiki atau meningkatkan 

kualitas pembelajaran di sekolah, (3) rancangan/proposal penelitian dikembangkan/ 

disusun oleh dosen bersama guru dalam upaya mencari pemecahan masalah riil yang 

dihadapi guru,  (4) keterlibatan aktif dari kedua belah pihak harus tercermin dalam 

kerangka kerja penelitian yang disusun, dan (5) objektivitas, validitas, dan reliabilitas 

penelitian menjadi tanggung jawab bersama antara dosen peneliti dan guru kolaborator 

yang terbentuk dalam satu tim peneliti. Karakteristik ini memberikan pemahaman 

bahwa PTK kolaboratif tidak merekomendasikan diagnosis masalah dilakukan oleh 

dosen yang kemudian ditawarkan kepada guru untuk dipecahkan bersama, tetapi harus 

dilakukan secara bersama-sama. Bagi guru yang sudah cukup paham dan punya 

pengalaman melakukan PTK, dapat langsung mengemukakan masalah yang dihadapi 

untuk kemudian dibahas dan dicari solusinya bersama dosen. Tetapi bagi guru yang 

belum paham dan belum punya pengalaman dengan PTK, dosen perlu secara bertahap 

dan bersama-sama melakukan identifikasi permasalahan pembelajaran langsung pada 

saat guru melangsungkan proses pembelajaran di kelas, baru kemudian membahahas 

dan memformulasikannya menjadi rancangan PTK. Perlu diingat bahwa tidak semua 

masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru  di kelas tidak semua dapat diangkat 

menjadi permasalahan PTK, tetapi hanya masalah-masalah yang dapat dikembangkan 

secara berkelanjutan dalam kegiatan harian selama satuan waktu belajar tertentu (catur 

wulan, semester) yang dapat dipilih untuk dijadikan topik PTK (Susilo dan Laksono, 

2006).  

Secara substantif PTK model kolaboratif ini bermanfaat, untuk; (1) 

meningkatkan kompetensi guru dalam mengatasi masalah pembelajaran baik di dalam 

kelas maupun di luar kelas, (2) menumbuhkan sikap profesional bagi guru dan dosen, 
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(3) memperbaiki kinerja belajar dan kompetensi siswa, (4) memperbaiki proses dan 

hasil pembelajaran di kelas/sekolah, (5) memperbaiki kualitas penggunaan media dan 

sumber belajar dalam pembelajaran, dan (6) memperbaiki kualitas prosedur dan alat 

evaluasi proses dan hasil pembelajaran (Dit P2TK KPT Ditjen Dikti, 2006). Melalui 

PTK model kolaboratif secara tidak langsung memberikan manfaat bagi LPTK untuk 

belajar dari praksis di lapangan.  Dari apa yang dihadapi oleh para guru di lapangan, 

dapat difungsikan sebagai sumber belajar dan sekaligus laboratorium praktik 

pembelajaran bagi mahasiswa calon guru.  

 

Implementasi PTK Model Kolaboratif dan Profesionalisasi Guru 

Implementasi PTK model kolaboratif secara baik dan benar, berpotensi besar 

sebagai strategi profesionalisasi guru dan sebagai media  perbaikan atau peningkatan 

kualitas pembelajaran di sekolah. Diimplementasikan dengan baik, artinya PTK 

dilakukan oleh peneliti (dosen dan guru) dengan dasar kesadaran dan komitmen 

bersama untuk mengembangkan kemampuan dalam mendeteksi dan memecahkan 

masalah-masalah pendidikan dan khususnya pembelajaran melalui tindakan bermakna 

yang diperhitungkan dapat memecahkan masalah atau memperbaiki situasi dan 

kemudian secara cermat mengamati pelaksanaannya untuk mengukur tingkat 

keberhasilannya. Sedangkan diimplementasikan dengan benar berarti sesuai dengan 

kaidah-kaidah penelitian tindakan (Susilo dan Laksono, 2005). 

Peningkatan profesionalisme guru ke depan perlu memanfaatkan pendekatan 

yang bersifat kolaboratif tersebut. Model pendidikan dalam jabatan yang bersifat top 

down dalam bentuk penataran atau diklat secara substantif sudah tidak terlalu efektif 

dalam upaya peningkatan kompetensi profesional guru, terutama yang berimplikasi 

pada kompetensi pembelajaran. Meski secara secara administratif pendidikan dalam 

jabatan terbukti memiliki legitimasi yang tinggi, tetapi secara substantif kurang (tidak) 

mampu memberikan intervensi secara makro terhadap praksis profesionalitas di 

lapangan (Suyanto dan Hisyam, 2002). Bahkan dalam hal tertentu, penataran yang 

diselenggarakan berhari-hari justru dapat mengganggu  proses pembelajaran di sekolah, 

guru yang baik dan berpotensi cenderung sering tidak mengajar karena harus mengikuti 

diklat baik sebagai peserta maupun sebagai penatar, dan akhirnya banyak kehilangan 

jam mengajar di sekolah (Suyanto dan Hisyam, 2002).  

 PTK model kolaboratif sebagai alternatif strategi peningkatan kemampuan 

profesional guru, secara akademik dan sosial kultural sekolah memiliki legitimasi yang 
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sangat kuat. Dari sisi akademik dan latar budaya sekolah, implementasi PTK model 

kolaboratif dapat dijadikan sebagai model peningkatan kemampuan profesional guru 

yang sangat bermakna. Dari sisi akademik, melalui PTK model kolaboratif proses 

trasfer pengetahuan dan kemampuan dapat terjadi secara bertahap dan simultan antara 

dosen dan guru,  baik pengetahuan dan kemampuan berkenaan dengan substansi bidang 

studi dan strategi pembelajarannya maupun pengetahuan dan kemampuan dalam hal 

PTK itu sendiri. Sedangkan dari sisi sosial kultural, melalui PTK dapat dikembangkan 

berbagai kemampuan dan keterampilan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di 

kelas/sekolah sesuai dengan konteks budaya sekolah bersangkutan. Kedua aspek 

akademik dan sosial kutural dapat terakomodasi secara simultan, oleh karena PTK 

kolaboratif dikembangkan secara bersama-sama oleh dosen dan guru dengan dasar 

kesadaran dan komitmen bersama untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran di kelas.  

Sebagai strategi alternatif dalam upaya peningkatan kemampuan profesional 

guru yang berdampak langsung pada praksis pembelajaran di kelas/sekolah, PTK model 

kolaboratif dapat menjadi media yang efektif untuk menjembatani kesenjangan antara 

tuntutan teoretik dan praksis profesional guru. Dalam implementasi PTK model 

kolaboratif ini, guru diajak oleh dosen sebagai kolaborator untuk mengidentifikasi 

berbagai persoalan pembelajaran yang dihadapi dalm praktik tugas profesionalnya, 

kemudian diajak mencari solusinya, melaksanakan tindakan, melakukan pengamatan, 

dan mengevaluasinya. Dari proses ini secara tidak langsung guru diajak untuk 

merefleksi tentang apa yang dilakukan selam ini, mengkritisi, dan kemudian melakukan 

perubahan ke arah perbaikan, dan itu berarti terjadi proses profesionalisasi yang efeknya 

langsung dapat dirasakan/dinikmati bersama.  

Keefektifan PTK model kolaboratif dalam peningkatan kemampuan profesional 

guru secara empirik ditunjukkan oleh penelitian Haryono, dkk. (2004) yang menemukan 

bahwa PTK yang dilakukan untuk membantu guru dalam mengatasi persoalan utama 

dalam pembelajaran bidang Matematika di SMP dan MTs di wilayah Kecamatan 

Kedungwuni Pekalongan dan Kecamatan Losari Brebes dengan mengimplementasikan 

produk IMSTEP adalah; (1) prestasi belajar siswa kelas 3 pada pokok bahasan Fungsi 

Kuadrat dan Grafik sangat memuaskan dalam arti meningkat dari rata-rata kelas = 4,913 

(pra siklus) menjadi rata-rata kelas = 8,739 pada siklus I, 8,173 pada siklus II, dan 9,05 

pada siklus III , (2) keaktifan, minat, perhatian, dan partisipasi belajar siswa pada proses 

belajar mengajar dengan pendekatan kontekstual yang dilengkapi dengan metode kerja 
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kelompok, latihan bertahap, dan peraga sederhana dari siklus ke siklus meningkat yaitu 

skor pada siklus I = 55, pada siklus II = 66, dan pada siklus III = 81, (3) kemampuan  

guru pada pembelajaran matematika dengan pendekatan kontekstual dalam rangkaian 

PTK,  dari siklus ke siklus menunjukkan peingkatan, yaitu skor pada siklus I = 46, pada 

siklus II = 65, dan pada siklus III = 75. Hasil ini memberikan pemahaman bahwa PTK 

model kolaboratif yang diimplementasikan secara baik dan benar secara signifikan 

mampu memberikan perubahan yang bermakna pada kualitas pembelajaran di kelas dan 

peningkatan kemampuan profesional guru. 

PTK model kolaboratif secara konsep memiliki beberapa keunggulan, yaitu; (1) 

dapat menjadikan guru lebih memiliki komitmen terhadap persoalan praksis 

pembelajaran yang dihadapi, (2) relevan dengan konteks sekolah di mana guru bertugas, 

dan (3) proses profesionalisasi guru dapat terjadi tanpa harus meninggalkan jam 

mengajar dalam kurun waktu tertentu (Suyanto dan Hisyam, 2002). Melalui PTK 

kolaboratif, peningkatan kemampuan profesional guru diwarnai dengan proses 

pemberdayaan melalui perencanaan yang berasal dari guru, dan substansi 

pengembangan kompetensi guru didasarkan pada konteks di mana guru bertugas 

sehingga lebih berdaya guna bagi sekolah dan khususnya pada praksis pembelajaran di 

kelas. Untuk ini sudah saatnya jika model pendidikan dalam jabatan yang 

dikembangkan dan dilaksanakan selama untuk dikaji ulang dan dikembangkan model 

baru yang sekiranya lebih fungsional dan bermakna.  

 

Penutup 

Tugas profesional guru sebagai pembelajar yang utama adalah 

menyelenggarakan pembelajaran yang baik dan berkualitas, mengupayakan tercapainya 

proses pembelajaran yang efektif, mampu membelajarkan siswa tentang bagaimana 

belajar. Peningkatan kemampuan profesional guru berimplikasi pada semakin 

berkualitasnya kinerja pembelaajran yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh guru.  

Pendidikan dalam jabatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan profesional 

guru menjadi tidak berarti, manakala tidak mampu memberikan dampak perubahan 

kearah perbaikan praksis pembelajaran di kelas/sekolah.  

Penelitian tindakan kelas sebagai penelitian imiah mikro dengan sifat utama 

partisipatif kolaboratif, merupakan salah satu strategi peningkatan kualitas 

pembelajaran melalui proses reflektif inkuiri. PTK berangkat dari permasalahan riil 

yang sehari-hari dihadapi oleh guru, didasarkan pada pelaksanaan tugas dan 
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pengambilan tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dengan tujuan 

memperbaiki praksis pembelajaran di kelas. PTK merupakan bagian integral dari 

kinerja pembelajaran, tahapan yang dilalui selaras dengan proses pembelajaran yang 

mencakup persiapan (planning), pelaksanaan (action), observasi aktivitas pembelajaran 

(observation), evaluasi proses dan hasil pembelajaran (evaluation), dan refleksi atas 

proses dan hasil pembelajaran (reflection). PTK yang dilakukan secara benar, dipastikan 

mampu memberikan perubahan ke arah perbaikan pada kualitas pembelajaran.  

Disamping sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, 

PTK juga dapat difungsikan sebagai salah satu  strategi peningkatan kemampuan 

profesional guru. Melalui PTK model kolaboratif, proses transfer pengetahuan dan 

kemampuan kepada guru dapat dibangun secara bertahap dan simultan. Dengan 

melakukan PTK secara kolaboratif antara dosen dari perguruan tinggi dengan guru, 

proses transfer pengetahuan dan kemampuan dapat terjadi secara baik yang berkenaan 

dengan kemampuan melakukan PTK itu sendiri maupun yang berkenaan dengan 

substansi dan strategi pembelajaran bidang studi. Untuk ini sudah saatnya untuk 

memanfaatkan PTK model kolaboratif sebagai salah satu model pendidikan dalam 

jabatan guru yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru.  
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