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BAB 1
PENDAHULUAN

1.

Analisis Situasi dan Permasalahan
Kegiatan penelitian menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yang

profesional, karena salah satu guru yang berhasil (efektif) adalah bersifat reflektif. Guru yang demikian selalu
belajar dari pengalaman, sehingga dari hari ke hari kinerjanya menjadi semakin baik. Namun kenyataan yang
ada di lapangan, guru jarang melakukan kegiatan yang satu ini. Bermacam alasan disampaikan seperti: kurang
memiliki kemamppuan meneliti/ kurang pengalaman, keterbatasan waktu karena penelitian sering kali harus
meninggalkan jam mengajar, penelitian membutuhkan dana yang besar, dan sebagainya. Kenyataan di atas
rupanya menjadi perhatian, sehingga akhirnya diciptakanlah formulasi penelitian yang sesuai untuk guru yakni
Classroom Action Research atau yang lebih dikenal dengan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK akhir-akhir
ini telah menjadi trend untuk dilakukan oleh guru sebagai upaya pemecahan masalah dan peningkatan kualitas
pembelajaran. PTK merupakan suatu jenis penelitian yang dilakukan oleh guru untuk memecahkan masalah
pembelajaran di kelasnya.
Menurut Arikunto PTK merupakan paparan gabungan definisi dari tiga kata ”penelitian, tindakan, dan
kelas”. Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu objek, menggunakan aturan metodologi tertentu untuk
memperoleh data atau informasi yang bermanfaat bagi peneliti atau orang-orang yang berkepentingan dalam
rangka peningkatan kualitas diberbagai bidang. Tindakan adalah suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan
dengan tujuan tertentu yang dalam pelaksanaannya berbentuk rangkaian periode/siklus kegiatan. Sedangkan
kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama dan tempat yang sama menerima pelajaran yang
sama dari seorang guru yang sama. Penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan terjemahan dari classroom
Action Research yaitu suatu Action Research (penelitian tindakan) yang dilakukan di kelas.
Pendapat lain, Kemmis dan Mc Taggart mengatakan bahwa PTK adalah suatu bentuk refleksi diri
kolektif yang dilakukan oleh pelakunya (peneliti) dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan
praktik sosial. Sedangkan Carr dan Kemmis menyatakan bahwa PTK merupakan suatu bentuk refleksi diri yang
dilakukan oleh para partisipan (guru, siswa, atau kepala sekolah) dalam situasi sosial (termasuk pendidikan)
untuk memperbaiki rasionalitas dan kebenaran dari: (a) praktik-parktik sosial atau pendidikan yang dilakukan
sendiri, (b) pengertian mengenai praktik-praktik tersebut, (c) situasi-situasi (lembaga-lembaga) tempat praktikpraktik tersebut dilaksanakan.
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa PTK merupakan penelitian yang
dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas
proses pembelajaran di kelas, sehingga hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. Dengan demikian, PTK berfokus
pada kelas atau pada proses pembelajaran yang terjadi di kelas, bukan pada input kelas (silabus, materi, dan
lain-lain) ataupun output (hasil belajar). PTK harus tertuju atau mengkaji mengenai hal-hal yang terjadi di
dalam kelas. Agar dapat lebih memahami makna PTK secara utuh dan benar, sebaiknya dikaji juga makna kelas
dalam PTK.

Makna kelas dalam PTK adalah sekelompok peserta didik (siswa) yang sedang belajar yang tidak hanya
terbatas di dalam ruangan tertutup saja, tetapi dapat juga ketika siswa sedang melakukan karyawisata, praktik di
laboratorium, bengkel, di rumah, atau di tempat lain, atau ketika siswa sedang mengerjakan tugas yang
diberikan oleh guru. Dengan demikian, komponen dalam suatu kelas yang dapat dikaji melalui PTK adalah
siswa, guru, materi pelajaran, peralatan atau sarana pembelajaran, hasil pembelajaran, dan pengelolaan.
Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, khususnya tingat PAUD TK di Kota Palembang
berbagai program peningkatan kualitas guru telah dilaksanakan melalui pelatihan berkaitan dengan PBM
(Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar ),Uji Kompetensi Guru, MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran),
pelatihan di bidang evaluasi pembelajaran dan Penelitian Tindak lanjut dari pelatihan penelitian yang telah
dilaksanakan. Penelitian Tindakan Kelas dipandang sebagai bentuk penelitian peningkatan kualitas
pembelajaran yang paling tepat karena selain sebagai peneliti guru juga bertindak sebagai pelaksana PBM
sehingga tahu betul permasalahan yang dihadapi, dan kondisi yang ingin dicapai. Namun antusiasme guru
masih kurang karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penelitian, sehingga serapan dana kurang
optimal (sumber : Tim penyeleksi proposal PTK di PPM STIK Siti Khadijah Palembang). Disamping itu karena
keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penelitian, hasil-hasil pelaksanaan PTK yang terlaksana masih
kurang mencerminkan PTK, kebanyakan hasil penelitian tindakannya masih rancu dengan penelitian dengan
analisis statistik. Oleh karena itu dipandang perlu untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan guru TK
PAUD dalam melakukan Penelitian Tindakan Kelas agar upaya yang telah dirintis Dinas Pendidikan Kota
Palembang dapat budayakan di sekolah.

2.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada pengabdian kali ini adalah sebangai

berikut:
1. Gambaran apa yang akan diberikan tentang PTK kepada Guru-guru
2. Seberapa Paham Guru-guru di PAUD TK Aisyiyah 23 Ranting Sukajaya akan pentingnya PTK
3. Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum penelitian dilakukan.
4. Bagaimana cara penyusunan proposal PTKyang baik dan benar.
5. Memberikan motivasi kepada guru-guru agar melakukan PTK.

3.

Tujuan Kegiatan dan Manfaat
Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari kegiatan pengabdian ini sebagai berikut.

1. Memberikan gambaran kepada guru-guru tentang PTK.
2. Memberikan pemahaman kepada guru-guru akan pentingnya PTK.
3. Memberikan bimbingan mengenai apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum penelitian dilakukan.
4. Memberikan bimbingan mengenai penyusunan proposal PTK.

5. Memberikan motivasi kepada guru-guru agar melakukan PTK.

BAB II
TARGET DAN LUARAN
Kegiatan penyuluhan ini untuk mempererat silatuhrami dan memberikan pengetahuan dan
meningkatkan Motivasi Pembelajaran dan perakapan Bahasa Inggris melalui media filem dengan metode
Dubbing dan Subtitling
Luaran media massa elektronik (websaite) yang direncanakan setelah program pengabdian
dilaksanakan selain publikasi pada jumlah ilmiah nasional, juga nantinya akan didapatkan suatu awal

strategi/modal dan pelibatan yang akan sangat bermanfaat untuk peningkatan pengetahuan tentang
pembelajaran dan perkembanggan bahasa Inggris

BAB III
METODE PELAKSANAAN

1.Sasaran
Target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah guru
menjadi terampil dalam menyusun proposal maupun laporan PTK.

2.Keterkaitan
Sebagaimana tersirat dalam latar belakang di atas, pelatihan ini dimaksudkan untuk menyiapkan para Guru
PAUD TK AISYIYAH 23 Ranting Sukajaya Palembang agar mampu melaksanakan PTK (Penelitian Tindakan
Kelas) dan mengembangkan pengetahuan serta meningkatkan keterampilan mengajar inovatif dalam PTK para guru
PAUD TK AISYIYAH 23 Ranting Sukajaya Palembang.
Dengan adanya kegiatan ini Dosen Stik Siti Khadijah dapat menerapkan dan mengamalkan ilmu-ilmu yang
telah di pelajari baik selama berada di bangku pendidikan maupun ketika menjadi dosen di STIK Siti Khadijah
Palembang. Sebagai tambahan, sarana pelatihan ini diharapkan agar para dosen semakin peduli terhadap keadaan
masyarakat disekitarnya yang membutuhkan uluran tangan para para dosen serta masyarakat.

3.Metode Kegiatan
1.

Metode ceramah untuk memberi penjelasan tentang pentingnya PTK bagi pengembangan profesi guru;
konsep dasar, prinsip, dan model PTK; rencana dan pelaksanaan PTK; dan membuat laporan PTK.

2. Metode praktik untuk menyusun proposal PTK.
3. Metode tanya jawab dan diskusi.
4.

Rencana dan Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengadian kepada masyarakat ini dilakukan dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu
pengesahan jusul dan proposal, survey awal, survey lapangan, acara inti, acara inti, evaluasi acara dan yang terakhir
adalah laporan penyusunan. Ringkasan jadwal kegiatan dapat dilihat di tabel 1 di bawah ini:
Tabel 1
Rencana Jadwal Kegiatan PKM

Bulan KeNo

Kegiatan

1

Pengesahan
judul dan
proposal
Survey
awal
Survey
Lapangan
Acara Inti
Evaluasi
Acara
Laporan
Pengabdian
Masyarakat

1
1

2
3
4
5
6

2

2
3

4

1

2

3
3

4

1

2

4
3

4

1

2

3

4

4.1. Survei Awal
Survei ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum masyarakat kota Palembang tentang
bagaimana kondisi riil masyarakat akan kepedulian terhadap pendidikan bagi Guru PAUD di Palembang
Sumatera Selatan. Survei ini akan dilakukan dengan angket kuesioner kepada responden serta wawancara

beberapa sampel masyarakat. Serta melakukan kunjungan ke beberapa panti asuhan untuk mengetahui memadai
atau tidaknya fasilitas-fasilitas yang ada.
4.2. Survei Lapangan
Tahap selanjutnya adalah survei lapangan. Yaitu dengan meminta perizinan melakukan Pengabdian
Masyarakat tentang PTK di PAUD TK AISYIYAH 23 Ranting Sukajaya Palembang. Serta melakukan pencatatan
fasilitas apa saja yang harus di lengkapi demi menunjang terlaksananya kemajuan kegiatan Pengabdian
Masyarakat di PAUD TK AISYIYAH 23 Ranting Sukajaya Palembang.

4.3. Kegiatan Inti
Pelaksanaan kegiatan pengadian kepada masyarakat ini dilakukan melalui kerjasama dengan antatar STIK
Siti Khadijah dan PAUD TK AISYIYAH 23 Ranting Sukajaya Palembang. Baik antara STIK Siti Khadijah dan
PAUD TK AISYIYAH 23 Ranting Sukajaya Palembang dalam pelaksanaan kegiatan ini membantu dalam
penyiapan peserta pelatihan, pengadaan tempat pelaksanaan, dan analisis hasil pelatihan. Pelaksana kegiatan dan
mitra melakukan koordinasi untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat ini terkait tempat pelaksanaan dan waktu
pelaksanaannya.
Kegiatan ini dilaksanakan di PAUD TK AISYIYAH 23 Ranting Sukajaya Palembang. Pelaksanaan program
pengabdian kepada masyarakat oleh tim Dosen STIK Siti Khadijah Palembang di Jl. Demang Lebar Daun, Lorok
Pakjo, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30137.
Pelaksanaan kegiatan pengadian kepada masyarakat ini dilakukan pada :
Tempat

: PAUD TK AISYIYAH 23 Ranting Sukajaya Palembang

Waktu

: 06.30 – 15.00 WIB

Hari dan Tanggal

: kamis, 01 Februari 2020

Sedangkan pelaksanaan kegiatan dijelaskan dalam tabel berikut :
Tabel 2

5.

Rancangan Evaluasi
Evaluasi kegiatan dilakukan pada setiap awal dan akhir proses yang dilakukan dengan cara mengkritisi

materi yang diberikan pada saat pendidikan dan pelatihan, capaian yang diharapkan dari kegiatan dapat diketahui.
Tabel 3
Tabel Indikator Rancangan Evaluasi
Capaian yang diharapkan
Peningkatan pemahaman Guru di PAUD
TK AISYIYAH 23 Ranting Sukajaya
Palembang terhadap pentingnya PTK
(Penelitian Tindakan Kelas) dalam dunia
pendidikan

Kriteria keberhasilan yang
ditargetkan
• 90% paham terhadap materi yang telah
diberikan
• 80% Guru di PAUD TK AISYIYAH 23
Ranting Sukajaya Palembang mampu
membuat konsep PTK yang baik dan
benar
• 90% Guru di PAUD TK AISYIYAH 23

Ranting Sukajaya Palembang paham
tentang dibutuhkannya PTK dalam
dunia pendidikan
Peningkatan kualitas Guru di PAUD TK
AISYIYAH 23 Ranting Sukajaya
Palembang terhadap pemahaman PTK
yang berorientasi pada Dunia Pendidikan
90 % mampu membuat konsep PTK
yang baik dan benar

• 90 % peserta pendidikan dan latihan
dapat mengikuti sampai paripurna
• 90 % mampu membuat konsep PTK
berorientasi pada Dunia Pendidikan

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini telah di laksanakan dengan baik dan mendapatkanan antusias yang sangat baik dari
Kegiatan ini dilaksanakan di PAUD TK AISYIYAH 23 Ranting Sukajaya Palembang. Pelaksanaan program
pengabdian kepada masyarakat oleh tim Dosen STIK Siti Khadijah Palembang di Jl. Demang Lebar Daun, Lorok
Pakjo, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30137.

Tujuan dari kegiatan penyuluhan telah tercapai, di ketahui dari evaluasi yang

di

lakukan mengalami peningkatan pengetahuan sebelum dan setelah di lakukan penyuluhan Sedangkan sasaran
dari kegiatan penyuluhan pengabdian kepada masyarakat dosenpro di D3 kebidanan STIK Siti Khadijah
Palembang juga telah tercapai

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, khususnya tingat PAUD TK di Kota Palembang
berbagai program peningkatan kualitas guru telah dilaksanakan melalui pelatihan berkaitan dengan PBM
(Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar ),Uji Kompetensi Guru, MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran),
pelatihan di bidang evaluasi pembelajaran dan Penelitian Tindak lanjut dari pelatihan penelitian yang telah
dilaksanakan. Penelitian Tindakan Kelas dipandang sebagai bentuk penelitian peningkatan kualitas
pembelajaran yang paling tepat karena selain sebagai peneliti guru juga bertindak sebagai pelaksana PBM
sehingga tahu betul permasalahan yang dihadapi, dan kondisi yang ingin dicapai. Namun antusiasme guru
masih kurang karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penelitian, sehingga serapan dana kurang
optimal (sumber : Tim penyeleksi proposal PTK di PPM STIK Siti Khadijah Palembang). Disamping itu karena
keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penelitian, hasil-hasil pelaksanaan PTK yang terlaksana masih
kurang mencerminkan PTK, kebanyakan hasil penelitian tindakannya masih rancu dengan penelitian dengan
analisis statistik. Oleh karena itu dipandang perlu untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan guru TK

PAUD dalam melakukan Penelitian Tindakan Kelas agar upaya yang telah dirintis Dinas Pendidikan Kota
Palembang dapat budayakan di sekolah.
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Rencana Anggaran Biaya
REKAPITULASI BIAYA YANG DIUSULKAN
NO. URAIAN
1. Honor
2. Bahan/ Perangkat Penunjang/ Peralatan
3. Perjalanan
4
Pengumpulan dan Pengolahan Data, Laporan.
Jumlah Biaya
No. Pelaksana
Jumlah
Kegiatan
1 Ketua Tim
2 Pelaksana
3 Teknisi
4 Ketua RT
JUMLAH BIAYA

16 pertemuan
16 pertemuan
16 pertemuan
16 pertemuan

JUMLAH (Rp)
Rp. 1.400.000,00
Rp. 1.160.000,00
Rp. 100.000,00
Rp. 340.000,00
Rp. 3.000.000,00
Jumlah jam/ Honor/ Jam
minggu
4 jam
4 jam
4 jam
4 jam

2. Bahan/ Perangkat Penunjang/ Peralatan
No. Bahan
Volume
1.
Fotokopi Leaflet
40 lembar
2.
Clipchart
1 buah
3.
Spanduk
2x3 meter
4.
Souvenir
30 buah
5.
Snack
30 kotak
JUMLAH BIAYA
3. Perjalanan
No. Jenis
1.
Bensin Mobil
JUMLAH BIAYA

Volume
1 hari

Rp.40.000,00
Rp.20.000,00
Rp.15.000,00
Rp.12.500,00

Biaya Satuan (Rp)
Rp.
750,00
Rp. 200.000,00
Rp . 40.000,00
Rp. 17.000,00
Rp. 10.000,00

Biaya Satuan (Rp)
RP. 200.000,00

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data, Laporan, Publikasi, Seminar,
Pendaftaran HKI, dan Lain-Lain
No. Tujuan
Volume
Biaya Satuan (Rp)
1.
Kertas A4 80gram
1 rem
Rp. 40.000,00
2.
Tinta Printer
Warna dan Hitam Rp. 286.000,00
3.
Jilid
4 rangkap
Rp. 15.000,00
JUMLAH BIAYA

36

1. H

o
n
o
r

Biaya (Rp)
Rp.640.000,00
Rp.320.000,00
Rp.240.000,00
Rp.200.000,00
Rp.1.400.000,00

Biaya (Rp)
Rp. 30.000,00
Rp. 200.000,00
Rp. 120.000,00
Rp. 510.000,00
Rp. 300.000,00
Rp. 1.160.000,00

Biaya (Rp)
Rp.100.000,00
Rp. 100.000,00

Biaya (Rp)
Rp. 40.000,00
Rp. 240.000,00
Rp. 60.000,00
Rp. 340.000,00

