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ABSTRAK 
. ! J > : : :  ;,+ , 

' - Tujuan Dad Phksanaan Pengabdian Pada Masyadmt ini adatah untuk 
~ ~ n g ~ n  kemamguan guru Akuntami di K a b w  Sleman datam 
I> n karya pengemhangan profest* baik dari segi kuatis karya maupun 
I k a y  khususnya kaiya pengembangan bwbentuk panelitian tindakan 
was. 

Khalayak sasaran pengabdian masyarakst ini adalah para guru Akuntansi 
i wilayah Kabupaten Slman p n g  tergabung dalam Musyawarah Guru 

Diklat (MGBD) Akuntansi. Khalayak sasaran dipilih dengan 
mmggunakan teknik puwve, karena adanya ketehatasan sarana dan 
pmamna pengabdian. Metode yang digunakan dalam pengabdian meliputi 
m h  dan bnya jawab disertai dengan praktik analisis data dengan 
mmggunakan soitwarn SPSS for Wndows seri 15. 

Masarkan uraian pdaksanaan kegiatan pengabdian ini, maka dapat 
d W k  kesirnpulan sebagai brikut. (1) Kegiatan pengabdian ini dapat 
dbtqorikan berhasil dari segi psrtisipasi peaerta mengingat daFi 20 pese?ta 
ymg diundang yang hadir 18 orang. (2) Peserta pengatsdian merasa antusias 
dengan diadakannya kegiatan pengabdian dan meminta agar pengabdian 
wupa dilaksanakan behesinambungan mengingat penelitian tindakan kelas 
clan penulisan karya ilmiah dapat meningkatkan nilai karya pengembangan 
p k s i  dalam sertifikasi guru, meningkatkan kualitas dan kuantitas 
-bangan prohi berupa hasit penelitian tindakan kelas dalam sertifrkasi 
guru, serta dapat meningkatkan sensitivi guru terhadap peningkatan kualitas 
pmklajamn. (3) Adanya kesesuaian &ri dengan kebutuhan SMK Program 
bahlian Akuntansi Kabupaten Sleman dalam usaha meningkatkan 
profesionaliis melalui karya ilmiah, adanya respon yang positif dari peserta 
p n g  ditunjukkan dengan pertanyaan dan tanggapan yang diberikan selarna 
wngabdian, semian besar p e r l a  (90%) telah memahami PTK, arti 
pgntingnya dan bagaimana menyusun proposalnya serta bagaimana 
mnganalisis data rnenggunakan soAkram SPSS for Windows seri 15. (4) Para 
$m&a pelatihan &pat memperoleh wawssan yang Iuas mengenai penelitian 
tindakan kelas dan menerapkannya guna meningkatkan kualitas pembelajaran 
akuntansi, tetmstivasi untu k mening katkan prdesionalitas sebagai guru dengan 
mmgmbangkan dan menguasai kompetensi mta  Rualiikasi yang dibutuhkan 
yang ditunjukkan dan dibuktikan dengan adanya sertifikasi guru. 



BAB l 

PENDAHULUAN 

- w w  - , .. -. 

- A, Analids situasi 

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

bsbnal, Undang-Undang RI Nornor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan 

-wan Pemerintahan RI Nornor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

hndiidilrern menyatakan guru adalah pendidik profesional. Untuk itu, gunr 

' 4pmyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana atau Diploma IV 

- {SlDIV) yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. 

Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik minimal SlID-IV dibuktikan 

m a n  ijaza h dan pemenu han persyaratan relevansi mengacu pada jenjang 

pndiikan yang dimiliki dan mata pelajaran yang dibina. Misalnya, gunr SD 

mrsyaratkan lulusan SIID-IV Jurusan I Program Studi PGSO I PJkologil 

Pendiikan lainnya, sedangkan guru Matematika di SMP I MTs I SMPLB, SMA I 

MA I SMALB, dan SMK I MAK dipersyaratltan lulusan S1ID-IV Junrsan I Program 

Pendidikan Matematika atau Program Studi Matematika yang memiliki AMa IV. 

Pmenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran 

yang rneliputi kompetensi pedagogi k, kompetensi kepri badian, kompetensi sosial, 

clan kompetensi profesional dibuktikan dengan sertifi kat pendidi k. 

Sertifikasi pendidik sebagai upaya peningkatan mutu yang dibarengi 
" dengan peningkatan kesejahteraan guru, .diharapkan dapat meningkatkan mutu 

; pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk 

- peningkatan kesejahteraan guru berupa pemberian tunjangan profesi sebesar satu 

kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan tersebut 

. brlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi 

guru yang berstatus nonpegawai negeri sipil (swasta). 

Di beberapa Negara, sertifi kasi guru tetah diberlaku kan secara ketat, 

misalnya di Amerika Serikat, inggris, dan Australia. Sementara itu, di Denmark 

baru mulai dirintis dengan sungguh-sungguh sejak 2003. Di samping itu, ada 



I'gwu, misalnya di Korea Watan dan Singapura. Namun 

a tujuan yang samo, yak berupaya agar dihadikan guru 

3:' mbri Pendidikan Nasional (Pennendikna) Nomor 18 Tahun 

n hhwa sertifikasi bagi guru dahm jabtarn ctilabanahn melalui 

untuk mernpmbh sertifikat pendidik. Uji kompetensl tmebut 

penilaian portofolio, ysng rrsenrgakan pengakuan atas 

prdesbnel guru daim h t u k  pnilaian terhadap kurnpulan dokumen 
, . I  . . * . . : ,  ' - 7 -  - .  

rrremdmp: (1) kualwkasi akademik, (2) 

i h  dan plslatihan, (3) mngabman m a r ,  (4) pmcanaan dan 

pelaks- m j a n n ,  (5) penilaian dari atasan dan pangam,  (6) pmstasi 

W e & ,  (7) karysa pengembangan pmfesi, (8) keikutwrban dalm forum ilmiah, 

(9) p e n g d m  orgarhad di biam kepmdiiclikan dan 808ial, dan (10) 

penghargaan yang dewan dengan bing pendidikan. 

Wdwpun pehhnaan sertifikasi madh ditemukan banyak kelernahan yang 

dari guru, Nabat, dan awsor, sistem infomasi, praturan, serta 

~ M .  Program sertifikasi guru mrupakan program terobosan 

yaw d iapkan  mampu mengangkat citra ~ a ~ u s  martabat guru di 

wmpmkat d a l u i  pningkatan komptend dan kompenwsi. Dalam istilah 

dbbut 'no pity no digniv. 

Wmgdrnana diketahui bemama, Sbman rnemiiiki peranan sentral dan 

&lam pendidikan di Yogyakarta kama Sleman merupakan jantung dan 

mya pmiidikan di Yogyakark. Untuk rnernperkokolr peranan S h a n  

*Im dun* pendMiin ihr d a m  ditempuh melslui lmbagai macam cam, salah 

addah mgfiingkakan kualitas pafa guw. 

Pwhgkidan k u a r t  gum dapat dimothrasi secara internal maupun 

&&&wnak Program setiikasi guru merupakan salah satu wujud sertifikasi 

m a l  darl pemerintah yang digunakan unhrk memperbatki kualis guru. Dari 
4Wm unwr penibin, secara umum dtmukan bhwa komponen karya 

m a n  guru yang bewjud penelitian dan tulmn iimiah masih sangat 



nyusun kafya ilmiah menrpakan salah satu indikasi bahwa guru 

dibtdcm pmfesiinal. Selain itu bagi guru h W u s  PNS untuk dapat 

gobngan IV b haws memiliki karya ilmiah. Salah satu indikator dari 

h e n 4  pedagogik adalah mdakukan p m d i i n  tindakan keh ,  

ung pads pelaporan yang merupakan salah sahr dari bentuk karya 

n demikian dapat disimpulkan bahwa guru yang proces'mal salah 

dslah melakukan kegiatan penulisan karya ilmiah, baik dalrrm bentuk 

m p u n  basil pgneliian. . . ,? t L  :.w, : +  

- Wang dtklswt Akuntansi merupakan kajian yang memerlukan ketelitian dan 

Warn penguasaannya. W d a  Ketuntasan Minimal (KKM) menjadi pusat 

w r  m u a  pserta diklat dapat mampainya sesuai d q a n  konsep 

tanbs. Kehanrsan untuk mencapai kommensi !&durn melaksanakan 

pmbkjaren untuk kmpetensi danjutnya bidak dapat diakikan. Dalam 

m p a i  kompetensi tersebut tentulah banyak permasalahan yang 

guru beserta p8eda diklat. 

lahan yang muncul dan dihadapi oleh guru Akuntansi adatah 

proses pemblajaran yang tidak dapat beqalan secara efekti. Banyak 

dm pemaalan yang muncul dan menghambat tercapainya prestasi 

q w t i  yang diharapkan. Untuk mengatasi Ral-ha1 tenebut diperlukan 

suah p t m d i i n  tindakan kelas oleh guru agar kualiltas pembelajaran 

Penelitfan tindakan kdas sebagai salah satu kegiatan penunjang 

pedagogik masih merupakan muatu yang baru bagi guru. Pelatihan, 

, maupun bimbingan untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan guru 

kan penelitian tindakan kelas m i h  perlu untuk dilakukan. 

Masarkan ddr ips i  latar pemasaiahan di atas, dapat disimpulkan 

Wwa k u a t i i  dan kuantitas karya pengembangan profesi guru masih sangat 

Ilg%)utuhh. Untuk meredukd permasalahan tersebut, maka program pelatihan 

' m i t i a n  dan penulisan karya ilmiah guru Akuntansi khususnya penelitian 

' b k a n  kelas untuk bidang diklat Akuntansi masih sangat dibutuhkan di 

W w p k n  Sleman. 



El -:- 
- - 

8. Identifihi d.%~erumulran Masalah .. . xe : 4 3 : 

Masarkan paparan analisis situasi dapat diidentifikasi permawlahan 

i oleh guru yaitu adanya keharusan untuk meningkatkan 

diantaranya adala h kualifikasi akademik dan pgncapaian 

ng dibuktikan dengan adanya sertifikat pendidik. Lutus sertifikasi 

' m i  irnpian bagi setiap guru. Komponen kelutusan sertifikasi ditentukan 

satah satunya karya pengembangan profesi berupa penellitian 

kelas yang dilakukan oleh gum. Oleh karena itu usaha untuk 

n kemampuan guru untuk rnembuat karya pengembangan profesi 

hol ini penelitian tindakan kelas sangat diperlukan. Berdasarkan pada uraian 

a, maka dapat dirumuskan masalah program pengabdian pada masyarakat 
ii 
_-i berikut: ., A -, ?". ., . 
P 

'"1 m i m a n a  pemahaman guru Akuntansi di Kabupaten S b a n  terhadap 

pengembangan profesi dalam ha1 ini krupa penelitian tindakan kelas? 

2. Upya-upya apakah yang perlu ditakukan agar kualitas karya pengembangan 

guru knrpa penelitian tindakan kelas di Kabupaten Sleman meningkat? 

F4 1, TIljrtan Umum 

a Memberikan wawasan pengetahuan rnengenai karya pengembangan 
:: 

c-, profesi yaitu penelitian tindakan kelas, 
5 b. Membrikan wawasan bntang pentingnya mdlakukan penelitian tindakan 

kdas. 

r a b b e r i k a n  belcal kemampuan untuk mslakukan penelitian tindakan kelas. 

. 2. TujwnKhusus 

. . Setelah sebsai pelatihan penelitian tindakan kelas diharapkan guru- 

guru mempunyai wawasan yang luas mengenai penelitian tindakan kdas dan 

mrapkannya guna meningkatkan kualitas panbelajaran Akuntansi. 

D, Manfaat Penga bdian 

Manfaat yang diharapkan dari pengabdian masyarakat ini adalah: 
P 

C '  



Mammvu$i gum melakukan kegiatan penelitian tindakan kdas dan menulis 

karya ihniah yang bermanfaat dalam meningkatkan nilai karya pengembangan 

prohi &lam sertifikasi gum. . ,-{I..,:-,, , , 

. Mhgkatkan kualitas dan kuantitas karya pengembangan profesi berupa hasil 

: pnel i t i~n tindakan kelas dalam sertifikasi guru. , . : .! ~ t h  s a?, 

n katkan senaitivibs guru terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. 
, -]g P , ,A ; , 

Y -  

:.+ !pr,-q a':.. .: , 

5 .:: ;fi Fi<i:-(r+-:';; ; -:,.; , 

Akhir-akhir ini penelitian tinda kan kelas (clasmm action research) 

: menjadi trend yang digunakan oleh pofesional untuk memecahkan berbagai 

permasalahan di biang pendidikan. Banyak sekali pennasalahan yang muncul 

&lam pembelajaran yang dilakukan okh guru baik permasalahan r i l  yang ada 

&lam kegiatan pem belajaran sehari-hari maupun masalah pro blematik yang 

kbih kompteks yang rnemerlukan pemecahan segera. Secara garis besar 

pmasalahan yang mungkin muncul dan dihadapi oleh guru dapat 

dikelompokkan dalam tiga kategori (Supriyadi, 2008) yaitu pengorganisasian 

mri, penyampaian materi dan pengelolaan kelas. Lebih lanjut Supriyadi 

mengatakan jika pembahasan suatu topik secara bersama-sama akan lebih 

bemakna bagi siswa daripada pembahasan secara sendiri-sendiri, maka guru 

berhadapan dengan masalah pengorganisasian materi. Jika guru mempunyai 

masalah metode dan media, sebenarnya guru sedahg berhadapan dengan 

masalah penyampaian materi. Apabila guru menging inkan kerja kelompok 

antar siswa berjalan dengan lebih efektif, maka guru berhadapan dengan 
I 
t L masalah pengelolaan ketas. 
I- 

i - '  Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menjadi alternatif yang dapat dilakukan 
1 
I olsh guru untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang ditaksanakannya. 

Penelitin ini dilakukan dengan cara merancang, melaksanakan, dan 

merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif untuk memperbaiki 

kine j a  guru. PTK (Rustam Munditarto, 2007) mempunyai manfaat diantaranya 

adalah membantu guru dalam memperbaiki mutu pembelajaran, meningkatkan 

profesionalisme guru, meningkatkan rasa percaya diri guru, dan memungkinkan 



' guru swMa thdf mgembangkan pengetahuan dan keterampilan. Guru 
- m p a k a n  p h k  yang paling tepat untuk melakukan PTK kamna gunrlah yang 

palim: dumb den$an kelasnya dan interaksi guru dengan peserta didik 

&t yang unk. Lagi pula melalui penditian tindakan, ileorang guru 

mempemhh pnaharnan tentang apa yang haws dilakukan, mmfleksi diri 
* '  

untuk memahami dan menghayati nilai pendidikan dan pembelajarannya k, 
r. 

sendlr4, depal bekeja secara kontekstual, dan mengerti sejarah tentang 

pendiiikan dan pemkdahannya, demikian Stephen Kemrnis dan Robbin 

McTaggrrt dslrm bukunya The Action Research Plannet'(Aswandi. 2006). 
F 

i PTK merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki 

!' . halitas pembelajaran. Bidang kajian PTK diantaranya: 

Masalah belajar siswa sekolah (temasuk di dalam tema ini, antara lain: 

masalah belajar di kelas, kesalahan-kesalahan pembelajaran, miskonsepsi, 

dan sebagainya); 

Desain dan strategi pembelajaran di kelas (temasuk dalam tema ini, antara 

lain: masalah pengelolaan dan prosedur pemklajaran, implementasi dan 

inwasi dalam metode pembelajaran, interaksi di dalam kelas, dan 

sebgainya); 

Alat bantu, media, dan sumber belajar (termasuk dalam tema ini, antara 

lain: masalah penggunaan media, perpustakaan, dan sumber belajar di 

dalamlluar kelas, dan sebagainya); 

Sistern evaluasi (termasuk dalam tema ini, antara lain: masalah evaluasi 

MI dan hasil pembelajaran, pengembangan instrumen evaluasi berbasis 

kompetensi, dan sebagain ya); 

Masalah kurikulum (temasuk dalam tema ini, antara lain: masalah 

implementasi KTSP, interaksi guru-siswa, siswa-bahan belajar, dan 

lingkungan pembelajaran, dan sebagainya). 



.L 1 -;;: ' 

Penerapan PTK hendaknya menganut satah satu model yang telah 

dbmbangkan misal model John Elliot, Kemmis nd Mc Taggart, ataukah 

Hopkb. Pemilihan model ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi di 

lapangan maupun pemahaman guru terhadap modehodel b-. Terlepas 

dari model mana yang akan dipakai, guru sudah semestinya memperhatikan 

Irmgkah-langkah yang haws ditaati diantaranya ide awal, prasurvey, diagnosis, 

pmeanaan tindakan, implementasi, obervasi, refleksi, pelaporan hasil 

penelitian, dan kepada siapa hait penelitian akan dilaporkan. Berikut 

pimjelasan untuk langkah-langkah twsebut!~ 3 - ::l ti A 1 I - - c ,  

, . .  - a Ideawal -.$ ;-.. -!, B ' I  . ' , , ,  

Pada umumnya ide awal &lam PTK adalah adanya suatu permasalahan 

yaw Mangsung di dabm suatu kelas. 

b. Pmuwey 

Prasurvey dimaksudkan untuk mengetahui secara detail kondisi yang 

-pat di suatu kelas yang akan diteliti. 

c. Diagnosis 

Diinosis dilakukan oleh peneliti yang tiak terbiasa mengajar di suatu 

kelas yang dijadian sasaran peneliian. 

d. Pmncanaan 

Perencanaan dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu perencanaan umum dan 

, erencanaan khusus. Perencanaan umum dimaksudkan ' untuk menyusun 

rancangan yang meliputi keseluruhan aspek yang terkait PTK. Perencanaan 

khusus dimaksudkan untuk menyusun rancangan dari siklus per sikius. 

ImplemenW tindakan pada prinsipnya merupakan realisasi dari suatu 

tindakan yaw sudah direncanakan sebelumnya. Strategi apa yang 

digunakan, materi apa yang diajarkan atau dibahas dan sebagainya. 

Pengamatan 

Pengamatan, observasi atau monitoring dapat dilakukan sendiri oleh peneliti 

atau kolaborator, yang memang diberi tugas untuk ha1 itu. Pada saat 



oAng pengamat haruslah mencatat semua peristGa -atau ha1 yang 

, * 2 : * 7 f l * a ? .  

prinsipnya yang dirnaksud dengan istilah refleksi ialah upaya evaluasi 

atau partisipan yang terkait denga 

PTK yang dilaksanakan. Refleksi ini dilakukan secara kolaboratif, 

adanya diskusi terhadap berbagai masalah yang tejadi di kelas 

,,; ,, - - -  lp:J!h.d;]t!-: F'. , , .  :d d :: h. PenyusunanLaporan 

Laporan hasil penelitian PTK seperti halnya jenis penelitian yang lain, yaitu 

d i i u n  sesudah keja penelitian di lapangan krakhir. 
- - .. . , - .  

Kepada siapa hasil PTK dilapotkan 

al. Artinya bahwa tujuan utama bagi 

PTK ada tah seH-improvement melalui self-evaluation dan self reflection, 

ningkatan mutu proses dan hasil 

belajar siswa. Akan tetapi tidak tettutup kemungkinan bahwa hasil PTK 

yang dilaksanakan akan diikuti oleh guru lain atau teman sejawat sehingga 

genelitiiguru perlu menuliskan hasil PTK dalam bentuk karya tulis ilmiah 

yang akan memberi sumbangan yang cukup signifikan terhadap 

peningkatan mutu proses dan hasil belajar siswa. 

Slstumatika Usulan PTK 

a. JUDUL PENELlTlAN 

dudul peneliian henda knya singkat dan spesifi k tetapi cukup jelas mewa kili 

gambaran tentang masalah yang akan diteliti dan tindakan yang dipilih 

untuk menyelesaikan atau sebagai sofusi terhadap masalah yang dihadapi 

b. BtDANG KAJlAN 

Tuliskan bidang kajian yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti 

c. PENDAHULUAN 

Penelitian dilakukan untuk memecahkan permasalahan pendidikan dan 

pembelajaran. Kemukakan secara jelas bahwa masatah yang diteliti 



- 

te jadt di sakolnh dan 

diagnosis oleh guru danlatau tennga kependidikan lainnya di sekolah. 
'" Ful+l*. 

PERUMUSAN MASALAH 

Rumuskan masalah penelitian dalam bentuk suatu rumusan penelitian 

tindakan kelas. Rumusan masalah sebaiknya menggunakan kalimat tanya 

yang singkat tetapi jelas. 

KAJ1AN PUSTAKA 

Uraikan dengan jelas kajian teori dan pustaka yang menumbuhkan gagasan 

yang rnendasati penelitian yang akan dilakukan. Kemukakan teori, temuan 

dan bahan penelitian lain yang dipahami sebagai acuan, yang dijadikan 

landasan untuk menunjukkan ketepatan tentang tindakan yang akan 

dilakukan dalam mengatasi permasalahan penelitian tersebut. 

METODE PENELlTlAN 

Uraikan secara jelas prosedur penelitian yang akan dilakukan. Kemukakan 

subjek, waMu dan lokasi penelitian secara jelas. Prosedur hendaknya dirinci 

dari perencanaan-tindakan-observasilevaluasi-refleksi, yang bersifat daur 

ulang atau siklis. Tunjukkan siklus-siklus kegiatan penelitian dengan 

menguraikan hal-ha1 yang akan dilakukan pada setiap siklus beserla tingkat 

keberhasilan yang dicapai dalam satu siklus sebelum pindah ke siklus 

lainnya. 

g. JADWAL PENELlTlAN 

Buatlah jadwal kegiatin penelitian yang meliputi keg iatan persiapan, 

pelaksanaan, dan penyusunan lapofan hasil penelitian dalam bentuk bar 

chart. Jadwat kegiatan penelitian disusun untuk maksimal 4 bulan 

(usahakan 3 bulan). 

h. PERSONALlA PENELlTlAN 

Jumlah personalia penelitian 3 orang, yang terdiri dari: I orang Ketua 

Peneliti dan 2 orang anggota peneliti dari sekolah yang sama dan dalam 

bidanglrnata petajaran yang sama. 



. {L 

M t a r  Pustaka, yang dituliskan secara konsisten menurut model APA, 

MIA atau Turabian. - - . -#  . -- 
Lain4ain yang dianggap perlu misalnya bahan ajamatau model yang 

akan dilmplementasi. 

Laporan PenelMan 

, . .  
. a  f 

k merupakan uraian singkat lengkap yang diawali dengan judul, 

melakukan tindakan, hasil 

uan, dan rekomendasi. Diketik 1 spasi dan tidak boleh lebih dari 1 

r Isi dan Lampiran-Lampiran 

' A, M r  Betakang 

IS. Rumusan Masalah 

D, Manfaat Pmdiian 

+n pustaka Eiangat penting dahm brya ihiah, hmna melaluinya dapat 
:- mnjukkan kedudukan penelitlan di tsngah perkembangan ilmu pengetahuan 

&lam W n g  kajian yang dWelRi. Kajhn pustaka memuat: 

1. Tgori Mma dan kori turunannya daiam bidang yang diteliti 

2. Yang blah dilakukan orang lain dabm M a w  yaw diteliti 



3. Yang blah diketahui bedasarkan hasil-hdl pmelliitiaa bdahulu dalam 

bidang yang ditetii ." .- ...- .. 

4. Setelah mel-&&an kegiatan komprehemif, maka dapatlah diketahui 

masalah yang diajukan untuk d W i  

PROSEDUR PENELlTlAN 

Umhn saara jetas prosedur m r f  yurw d iukan .  Kemukakan 

psrangkat sehgai bahan yang digumkm dabm pmeliian, subjek penelitian, 

W, dan m i  penelitian =can j e h .  

Menyajikan unhn rnasin&dng SMUS deqpn data hgkap, menyangkut 

W i  aspek yam seba@ Mbat tin$akarl yang dilakukan. Tunjukkan 
p b d a a n  d q p n  phjaran yaw swing dilakukan sebelum tindakarr. Refleksi 

M h p  akhir SWUS dkuW pnjehsan tentang asp& keberhasilan (melalui 

g M k )  dan kelemohan yang terjadi.hldtakan ada perubahan dalam ha1 ini 

peftWhdkmajuan yang terjadi pada diri skwa llingkkungan kelas, guru, 

&asi belajot, dan hasil Majar. Kemukakan hasil keseluruhan sildus dalam 

ringhan m a i  &mr pembahasan. Bahan ditutis &lam tabel atau bagan 

dbalai pembah-n m r a  sistematik dan jelas. 

DAFTAR PUSTAKA 

Memuat semua sumbr pustaka yang digunakan dengan tata tulis yang telah 

baku. 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

6ewhl i d r u m  penelin, data penahtian, ijin penelin, b i a t a  peneliti #rta 

dokumen lain yang dipandang perlu. 



BAB II 

METOOE PENGABDIAN KEPAOA MASYARAKAT . - - --- - ,., * 

i. i)*ayii>.-- 1: 

i $ l ~ ~ U ~ Y ~ ~  

Pernasalahan bahwa bahwa gunr-guru Akuntansi di Kabupaten Sleman 

ma& kurang mema hami karya pengem bangan profesi yaitu penelitian tindakan 

k&m dan bagaimana penulisannya dblesaikan dengan pre-ntasi materi 

p W i n  tindakan kelas dan latihan anatisis data dengan menggunakan soffware 
sPSS for Wndows seri 15. Pelatihan dan pmntasi  materi pmelitian tindakan 

Was dilakukan dihadapan guru-guru Akuntansi yang tergabung dalam 

Musyawarah Guru Bidang Diklat (MGBD) AkuntanJ. P m n W  dan pelatihan 

BUakukan di UNY dan diramng dalam satu kali pertemuan. Pertemuan dilakukan 

wtdc menyampaikan m a t 4  mengenai PTK, pentingnya PTK dan pemkkalan 

m n a n  proposal PTK serta analisis data. Pelatihan dibksanakan dengan 

metode ceramah dengan teknik tanya jawab, di mana pengabdi mnyampaikan 

m h h h  mengenai PTU kemudian dilanjutkan dengan simulasi analisis data dan 

penyusunan proposal. Peserta dalam pengabdian yaitu guru-guru bidang studi 

Akwtansi SMK se Kabupaten Sleman. 

8. Saamirn Anbra Stfategis 

Khalayak sasaran adalah guruguru SMK Program Keahlian Akuntansi - 
Kabupaten Sleman yang tergabung dalam Musyawarah Guru Bidang Diklat 

,% (MGBD) Akuntansi. Pada dasarnya guruguru tersebut tela h sering menernui 

gemrasalahan dalam pembelajaran Akuntansi yang dila ksana kan nya, dan 

bsrusaha untuk rnernecahkan permasatahan yang dihadapai. Akan tetapi 

w h a n  masaiah tidak didesain dengan baik dalam format PTK. Belum ada 

peltaporan mengenai permasalahan yang dihadapi dan bagaimana pemecahannya. 

M l a h  peserta adalah 20 orang yaitu guruduru Akuntansi yang tergabung dalam 

Musyawarah Guru Bidang Diklat Akuntansi Kabupaten Sleman. 



. MeMe Kegiatan ,\,.a g;lr 5 

Kegiatan p w W i  ini mnggunakan metode cummh W i k  

b $an rimuki data dun pdatihan . Dshm m M m  materi 

i PTK, pmtingnya PTK dan bagahma mnymun pmpalnya, pengabdi 
unakn mbde m m a h .  Kernudi  untuk mpdJm mated diberikan 

dan Qibulu kmmpa4an untuk tanya jawab bagi pngtabdln. 
UngkaMangkah yiang digunakan dalam pehbamm p a ~ b d i a n  ini 

hi: Peswta diberikan mated mengenai PTK, pantingnyer PfK dan 
bargaimana menyusun pqmal PTK. 

tindakan kelas. 

W: P-rh d M  kemnpdan untuk menanyakan ha1 yang M u m  

jelas bedwitan dengan PTK, arti pentingnya dan bagaimana 

menyusun proposalnya. 

H: P-rta brlatih menyusun propat  PTK 

pglahnaan untuk langkah ke 1 sampai langkah ke 4 dilaksanakan 

008. Kegiatan dilaksanakan pada h~uru-guru Muntansi 

usyawarah Guru Bidong Di klat Akuntansi dengan 

. Komputer Akuntansi FlSE UNY. 

Evatuasi dilakukan pada tahap akhir dari kegiatan. Evaluasi diberikan 

mengumpulkan data yang diperoleh dari masing-masing kegiatan. Pada 

pmsmbsi, evafuasi dilaku kan dengan menyimpulkan tingkat pema haman 

m a d a p  PTK, arti penting PTK dan bagaimana menyusun proposalnya 

yang disampaikan dengan metode cemrnah dan 

n dengan tanya jawab. Pada tahap simulasi data, evaluasi dilakukan 

n melihat hasil analisis guru terhadap contoh data yang diberikan. Pada 

atihan, evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan judul dan 

pi oleh guru yang dapat diangka? menjadi topik dalarn 

tinctakan kelas. 



WK, wtl pnting PTK, bagrsimana menyusun proposalnya serta 
. Mahaman diwujudkan dalam keterampilan guru dalm memilih 

png dapat diangkat dalam penelitian tindakan kelas dan 

wbn perrnasalahannya ~ r t a  mampu mettganalisis data 



BAB Ill 

HASlL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAW , ,,,,.- 

Dari keghatan pmgabdian dapat diketahui bahwa gunkguru Akuntansi 

blah dapat rr#rmshaml PTK, arti penting PTK dan mampu memilih dan 

mmgangkat permmhhan menjadi topik yang dapat diusulkan ddam pneiitian 

! M h n  kelas. Mothfad guru untuk melakukan PTK bglum begitu baik. Masih ada 

k m p a  guru ylng pesimis dengan hia tan  PTK untuk menpatacri pernasalahan 

#mg muncd dalm proses pernbehjaran, khwunya gum yang m g a j  di 

h h  swaata. Banyak pennasalahan yang dimunculkan oleh guru yang tidak 

hnya rnelnerlukan strategi pernbelajstm yang inovatif, aka" tetapi juga 

mmedukan adanya dukungan dari pihak sekolah maupun pemerintah dan 

myarakat, badcattan dengan sarana-prasarana yang memadai yang digunakan 

tsntuk meminimabasi pernasalahan yang ada sehingga profesionalitas guru akan 

&pat terns m a .  
Seam garis b m r  hasil kegiatan yang teiah dicapai dalam pengabdian 

h p d a  masyarakat ini adalah sebagai krikut: 

1. Materi mK, arti penting PTK dan bagaimana menyusun proposal serta 

menganalb data pada umumnya dapat ditmima dan dapat dipahami, serta 

mendapat mpon dari peserta, yang ditandai dengan adanya pertanyaan - 
pertanyaan yaw muncuf. 

2. Berdasahn sikap dan pertanyaan yang diajukan dapat diketahui bahwa materi 

pengabdian sangat membantu dalam pening katan kualitas pem belajaran 

akuntansi. 

3. Dari h#U pengabdian ini diharapkan nantinya akan ada tindak lanjut misalnya 

dengan adanya pelatihan dan bimbingan penyusunan PTK guruguru Akuntansi 

SMK Program Keahlian Akuntansi Kabupaten Sleman. 

4. 8erd-n evaluasi dapat diketahui bahwa pada umumnya peserta 

pengauan blah memahami PTK dalam rangka peningkatan kualitas 

pendidikan yang pada gilirannya akan m e n i n g m n  prokslonalitas guru pada 

pe-ran Akuntansi. 



gabdin kepada masyarakat untuk guru3uru akuntansi yang 

$, krglbung pad; Uuryawarah Guru Bidang Diklat Akuntansi mendapa! sarnbutan 
akuntansi pada urnurnnya maaih baturn mempunyai 

mengenai PTK, art( penting PTK, periyqgtmn proposal 
. te ' l?L-  

n pala ksanaan penea bdian kepada m&Yaii&i -dengan 
dan penulisan karya ikniah untuk meningkatkan kualitas 

si bagi guru Akuntansi di Kabupaten S h a n  bukan 

Berikut merupakan faktw-faMw yang mendukung dan 

n pengabdian kepada masyarakat untuk guwgunl akuntansi 

Musyawarah Guru Bidang Diklat Akuntansi Kabupaten 

i : .  
yang mendukung terlaksananya pengabdian kepada 

1 myadmt untuk guruguru Akuntansi yang tergabung dalam Musyawarah 

GUN ~ i i ~ @  Diklat Akuntansi Kabupaten Sleman adalah: 

a. ~ d a n ~ .  dukungan yang positif dari Pengurus Musyawarah Guru 
,-• Bidah Diktet Akuntansi Kabupaten Sleman. ; 

&me dari guru - guru Akunbnsi yang tergabung dalam 

rwh Guru Bidang Diklat Akuntansi Kabupaten Sleman. 

MOT yang meng ham bat terlaksananya pengabdian kepada 

untuk guru-guru Akuntansi yang tergabung dalam Musyawarah 

Diklat Akuntansi Kabupaten Sbman adalah: 

a. -ban waktu yang mlatif lama dan khusus untuk melaksanakan 

pe M n  tindakan kelas dalam pembelajaran Akuntansi. a 
I). gothi guru yang kurang untuk melaksanakan penelitian tindaksn kelas. 

c. A nya sikap pesimis jika kegiatan yang dilakukan oleh guru akan dapat f 
3- lccrtkan kulaks pembeiajaran tanpa dukungan sarana prasarana 

memadai yang dibutuhkan dalam pmes pembelajaran Akuntansi. 
:W 



BAB IV 

PENUTUP 
, :  &.:. 

' ,  7. ?,"&,- : . . 

pangabdian untuk guruguru ~lolriiand SMK' Program 

se Kabupaten Skman dapat disirnplkan bedmil 8ampai 

untuk mernilih dan mangkat permawlahan menjadi toptk 

kan kelas dan analsb data mmggunakan soflw~m SPSS 75 
l*klTdfk hlr9JT'J 1 . aeilm ini ditunjukkan antara lain OM : . 

kwesmism materi dengan kebutuhan guruguru SMK Program 

n Sbrnan d a h  w h a  meningkatkan 

h l u i  karya itmiah yaw dapat dibmkngkan. 

yang p i t i f  dad pserta, yang ditunjukkan dengan prtanyaan 

yang diberikan selama pengabdian 

telah memahami PTK, arti pentingnya dan 

mnyusun proposafnya serta bagaimana menganalisis data 

n sofhare SPSS 15 for Windows. 

bin$hlkan kelas rnerupakan salah satu unsur karya pengembangan 

kan untuk dilaksanakan oleh para guru 

Oari tanggapan dan pertanyaan peserta pengabdian, dalam hal ini peserta 

gmbtktn penelitian dan penulisan karya ilmiah untuk meningkatkan kualitas karya 

-bangan profesi bagi guru Akuntansi di Kabupaten Sleman, maka saran 

g#g dapat diberikan adalah agar g uru-guru termotivasi untuk meningkatkan 

pdhonatitas sebagai guru dengan mengembangkan dan menguasai kompetensi 

&m kualifikasi yang dibutuhkan yang ditunjukkan dan dibuktikan dengan adanya 

WdfRasi melalui salah satu cara yaitu penellitian tindakan ketas. Hendaknya pihak 

Wohh dalam ha! ini kepala sekolah selalu mendukung dan rnemberi fasilitas bagi 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Akuntansi yang pada gilirannya 

eningkatkan profesionalitasnya. 
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