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OIeh : Sugi Rahayu

Abstrak
Kegiatan pengabdian pada masyarakat (PPM) ini bertujuan untuk meningkatkan

pemahaman para guru SMK Bisnis dan Manaiemen Bidang Keahlian ACministrasi
Perkantoran terhadap konsep dan model penelitian tindakan kelas dan meningkatkan
kemampuan para gllru dalam menyusun proposal penelitian tindakan kelas.

Kirala-v-ak sasaran berjumiah 40 orang mewakili guru SMK Bisnis dan
Manaiemen se Propinsi DIY yang berasal dari empat (4) kabupaten dan kota baik negeri
maLrpun srvasta. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada mas-yarakat ini
meliputi :  ceramah, tanya jarvab. diskusi kelompok. dar-r pen-rberian tugas. Kegiatan ini
d i lan jutkan dcnsan pcnrb i rnbinsan dan pendantp ingan dalam penvLlsunan proposal
sehingga nrercka s iap untuk nre lakukan penel i t ian secar i l  ko laborat i f .  Untr , rk  i tu  T i r l
Pengabdi nrenveci izrkan rvaktu berkonsultasi apalr i la mereka nrenghadapi kesul i tan dalam
pen\ /us l lnan proposi l l  penel i t iar r  t inc lakain ke las.  Dengan cJenr ik ian d i l iara ipkan nrereka
lulampLl nrelakukan pcneli t ian t indakan kclas.

Di l ihat  dar i  ind ikator  keberhasi lan.  pelat ihan PTK in i  te lah dapat  d i laksanakan
derigan baik. Pada l tari  l rertanra pelat ihan di l iadir i  ole h 95o/o peserta atau 38 dari 40 cirane
gunr.  I )ada har i  kcdua sc luruh pcscr ta pc la l ihan hacl i r  (  l (X) '7 i r ) .  

' l 'aneuaparr  
peser t i i

pelal ihan terhadap kegiatan ini adalah sansat baik. Untr-rk mengetahui keberhasi lan
progranr pelat ihan ini di lakukan evaluasi terhadap proses dan produk yang dihasi ikan.
untuk l ,aluasi proses" pescrta diberi  kuesioner tentang tarlggapan peserta peiat ihan
terhadap isi  rrateri  pelat ihan. penvaji  materi .  ntetode pen1,aj ian. bahan, dan ntanfaat ) 'ang
diperoleh. Dvaluasi froduk di laktrkan terhadap proposal vang telah disr,rsLrr-r secar;r
berkelonrpok lrcrdasarkan rnatapelajarAr-].  Selanjutnva nrereka bcrharalr agar kea.iatan
sepert i  ini  di larr. lutkan pada kcsernpatan vang akan datang agrir para gLlrLl benar-benar
rnarnDu urcncl i t i  dcnean de sain PTK.
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digunakan dalam peneli t ian t indakan biasanya berupa obcrvasi part isipati f ,  observasi

terstruktur, atau supervisi kl inis.

Analisis dan Refleksi
Pada pr ins ipnya anal is is  c lan rc f lcks i  ac la la l r  upayi l  anal is is  (dcngan tcknik

deskript i f  kual i tat i f  atau kuanti tat i f)  dan evaluasi yang di lakukan oleh peneli t i ,  para
kolabolator dan part isipan yang terkait  langsung dengan pelaksanaan peneli t ian t indakan.
Analisis dan ref leksi di lakukan secara kolaborati f  terhadap hasi l  observasi.  Dengan
demikian, ref leksi hanya dapat di lakukan setelah adanya hasi l  observasi yang berulang-
ulang. Berdasarkan hasi l  anal isis dan r,Jf leksi ini lah dapat disirnpulkan apakah t indakan
yang telah di lakukan benar-benar telah membawa perubahan atau belum. Melalui anal isis
dan refleksi ini pula, suatu perbaikan tindakan (perencanaan) selanjutnya dapat
dipersiapkan menuju ke tahapan dalam siklus yang baru.
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