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Abstrak

Program Pengabdian Masyarakat kali ini berupa PKM PTK Guru-guru di SMA Dharma Wanita 4
Sidoarjo. Target luaran yakni berupa jasa dengan memberi pelatihan dan pendampingan bagi guru-
guru di SMA tersebut agar mampu melaksanakan dan menyusun laporan PTK. Dengan metode yang
dimulai dari observasi awal, pelaksanaan pelatihan dan pendampingan melalui tatap muka maupun
lewat media online, sampai pada tahap evaluasi yang dilakukan antara tim PPM dan guru-guru yang
bersangkutan, akhirnya telah berhasil mengupayakan peningkatan keterampilan guru dalam
melaksanakan PTK dan menyusun laporan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Dengan adanya kerja
sama yang baik antara tim pengabdi dan pihak mitra, maka keberhasilan sebuah usaha untuk
meningkatkan keterampilan guru-guru akhirnya dapat dicapai dengan baik. Berikutnya pihak mitra
menunggu kerjasama dengan pihak universitas dalam bentuk yang lain lagi.

Kata Kunci: PKM, PTK, guru

Abstract

The Community Service Program in this time is a PKM of teachers PTK at the Dharma Wanita 4
High School in Sidoarjo. The output target is in the form of services by providing training and
mentoring for the high school teachers to be able to carry out and compile PTK reports. With methods
starting from preliminary observation, training and mentoring through the roof of the face and
through online media, to the evaluation stage conducted between the PPM team and the teachers
concerned, finally it has succeeded in improving the skills of teachers in implementing PTK and
compiling reports in form of scientific writing. With good cooperation between the serving team and
the partners, the success of an effort to improve the skills of teachers can finally be achieved well.
Next the partners are waiting for cooperation with the university in another form.
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1. PENDAHULUAN

SMA Dharma Wanita 4 Taman,

Sidoarjo, merupakan institusi lembaga

pendidikan yang berstatus swasta

dengan SK pendirian

No.1441/104.12/T4.83 tanggal 19

September 1983. Sekolah ini di bawah

naungan yayasan Dharma Wanita

Persatuan Sidoarjo. Sekolah ini berdiri

di lahan seluas kurang lebih 3600m²,

yang terletak di jalan Kalijaten 1B,

Kelurahan Kalijaten, Kecamatan

Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi

Jawa Timur.

SMA Dharma Wanita 4

memiliki dua jurusan yaitu jurusan

IPA dan IPS, dengan dua rombongan

belajar per tingkatan kelas.

Penerimaan murid di setiap tahun

ajaran rata-rata 50 siswa. Manajemen

promosi melalui sistem dari lisan ke

lisan, spanduk yang dipampang di
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persimpangan jalan Kalijaten, dan brosur

yang disebar secara terbatas.

Di sisi lain, guru memiliki peranan yang

penting dalam keberhasilan proses belajar

mengajar. Keberhasilan ini menuntut guru

untuk terus meningkatkan kualitas baik

dalam segi pengetahuan maupun

keterampilannya dalam mengolah kelas.

Dalam hal ini Kepala Sekolah sebagai

pemimpin institusi sekolah selalu

menginginkan peningkatan mutu kualitas

sumber daya manusia. Secara rinci berikut

diuraikan situasi dan kondisi SMA Dharma

Wanita 4 Taman Sidoarjo.

No Potensi

Mitra

Permasalahan Keteranga

n

1 SDM Jumlah Guru : 37 orang
terdiri

- S3 : -
- S2 : 2 orang
- S1 : 19 orang
- SMA: 2 orang

Tenaga TU : 3 orang
Akreditasi Sekolah >
30% harus S2
Kepala Sekolah Harus
berkualifikasi S2.

Perlu
ditingkatka
n

2 Statistik Jumlah siswa : 132
Jumlah Rombongan
Belajar :
Klas III : 2
Klas II : 2
Klas I : 2

Bisa
ditingkatka
n jumlah
penerimaa
n
siswanya.

3 Ipteks Lab Komputer yang
dimiliki
Ruang Lab : 1
Jumlah Komputer : 30
unit (dual core), 1
Server
Ruang TU ; 1
komputer
Ruang Keuangan: 1
Komputer
Jumlah LCD : 3
buah

Masih
perlu
ditingkatka
n

4 PBM Diruang PBM
disediakan LCD

Bisa
dikembang

portable, Acces Point
dan Sound central.
Memiliki 2 jurusan :
IPA dan IPA

kan

5 Fasilitas Gedung sekolah : 2
lantai
Lokal :
3.600 M²
Bangunan :
2.365 M²
Ruang Guru : 1
Ruang UKS : 1
Ruang Osis : 1
Ruang UKS : 1
Ruang Koperasi : 1
Ruang BK : 1
Ruang perpus : 1
Ruang TU : 1

Bisa
ditingkatka
n
peralatan,
sarana, dan
prasaranan
ya.

6 Manaje
men
Pemasar
an

Lisan
Spanduk
Brosur

Bisa
ditingkatka
n
manajeme
n
pemasaran
berbasis
IT,
peningkata
n brand
image
sekolah.

7 Manaje
men
Keuang
an

Operasional sekolah
sepenuhnya dari Uang
Gedung dan uang SPP
siswa yang dibayar
setiap bulannya, yang
digunakan utuk
membayar gaji guru
dan karyawan.
Beberapa
pembangunan ruang
dibantu oleh beberapa
parpol.

Perlu
usaha
untuk
meningkat
kan
income
sekolah.

Berdasarkan kondisi yang ada di

SMA Dharma Wanita 4 cukup banyak yang

perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar

proses belajar mengajar dapat berhasil

dengan baik. Selain itu, perlu adanya

peningkatan manajemen sekolah agar

nantinya berkolerasi terhadap kesejahteraan

para guru dan karyawan agar kinerja
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semakin meningkat sehingga mutu hasil

belajar siswa yang baik.

Mengacu pada uraian analisis situasi,

persoalan prioritas yang disepakati untuk

diselesaikan selama pelaksanaan program

pengabdian masyarakat di SMA Dharma

Wanita 4, Taman, Kabupaten Sidoarjo

adalah untuk meningkatkan kemampuan

guru-guru dalam memampukan guru dalam

melakukan penelitian tindakan kelas,

menyusun RPP, mengembangkan media

pembelajaran, penyusunan buku ajar,

pempublikasian hasil penelitian. Dalam hal

manajemen promosi sekolah perlu adanya

peningkatan agar brand image sekolah di

mata masyarakat meningkat.

Dari questioner yang dibagikan pada tanggal

18 April 2018, untuk mengetahui tingkat

pemahaman guru terhadap PTK, didapatkan

bahwa 95% dari jumlah guru di SMA

Dharma Wanita 4 belum terampil terhadap

pelaksanaan PTK.

No Potensi

Mitra

Keterangan Solusi

1 SDM 95% guru
belum terampil
tentang PTK
dan
penyusunan
perangkat
pembelajaran.

Perlu
ditingkatkan
dengan
mengadakan
pelatihan

2 Iptek Dari jumlah
fasilitas yang
dimiliki maka
perlu
ditingkatkan
jumlahnya dan
keterampilan
operasional
IPTEK

Perlu
penambahan
komputer yang
speck lebih
tinggi

3 PBM Kondisi PBM
yang ada perlu
ditingkatkan
kualitasnya

Memperbanyak
pelatihan-
pelatihan guru
dalam strategi
pembelajaran,
pengembangan
media
pembelajran.

4 Promosi
Sekolah

Promosi
sekolah hanya
dari lisan

Dapat
diusahakan
dengan media
cetak,
elektronik, atau
dari jaringan
online terutama
dari persebaran
media sosial
online.

5 Fasilitas
sekolah

Masih
membutuhkan
beberapa
pengadaan
untuk
melengkapi
fasilitas
sekolah.

Dapat
diusahakan dari
yayasan, dan
partisipasi stake
holder yang
terkait.

2. METODE PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan program

pengabdian masyarakat yang akan

Gambar 1. Papan nama
sekolah

Gambar 2. Sudut ruang
kelas

Gambar 3. Selasar
sekolah

Gambar 4. Sudut hasil
kerja siswa
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dilaksanakan ini memiliki tahapan-tahapan

sebagaimana berikut:

1. Perencanaan Awal; pada tahap ini

tim dosen yang akan melaksanakan

program pengabdian masyarakat

mendata beberapa mitra yang hendak

dituju. Dari sekian mitra, akhirnya

tim dosen memutuskan menjalin

kerjasama dengan SMA Dharma

Wanita 4 Taman-Sidoarjo, dengan

alasan ada alumni dari FKIP

Universitas Dr. Soetomo yang

menjadi pengajar di sana. Alasan

berikutnya adalah sumber daya

manusia SMA Dharma Wanita 4

Taman, Sidoarjo memerlukan

pelatihan penelitian kelas.

Perencanaan awal ini dimulai sejak

tanggal 4 April 2018- 14 April 2018.

2. Identifikasi awal dengan mitra; pada

tahap ini tim dosen dibantu

mahasiswa dan alumni yang

mengajar di sana, menjajaki dengan

mitra tentang program pengabdian

masyarakat. Identifikasi ini meliputi

beberapa keadaan yang perlu

ditangani bersama. Dari beberapa

permasalahan, dipilih prioritas yang

cukup mendesak yang dihadapi guru-

guru SMA Dharma Wanita 4 Taman

Sidoarjo, yaitu memerlukan

pelatihan penelitian tindakan kelas.

Oleh sebab itu tim dosen

menawarkan penyuluhan dan

pelatihan ke guru-guru tentang

pelaksanaan PTK yang memang

telah menjadi keahlian dari tim

dosen FKIP. Setelah kedua belah

pihak setuju, dibuatlah surat

kerjasama antara kedua belah pihak

sebagai tanda bahwa ada kerjasama

yang syah antara keduanya.

Kemudian disetujui tanggal

pelaksanaan peyuluhan. Pada tahap

observasi awal ini dilaksanakan sejak

tanggal 11-17 April 2018.

3. Tahap Pelaksanaan; pada tahap ini

dilaksanakan pelatihan dengan

metode terbimbing terhadap guru-

guru SMA Dharma Wanita 4 Taman

Sidoarjo. Dalam pelatihan ini seluruh

akomodasi dan perlengkapan serta

persiapan penyuluhan dibantu oleh

pihak SMA Dharma Wanita 4

Taman Sidoarjo dan dua mahasiswa

FKIP. Penggandaan materi

digandakan oleh tim dosen. Pada

tahap ini acara dibuka oleh kepala

sekolah SMA Dharma Wanita 4

Taman Sidoarjo., kemudian acara

dilanjutkan dengan pelatihan oleh

tim dan pendampingan dosen. Pada

tahap ini direncanakan pada bulan

Mei - Juli 2018 dengan tanggal yang

telah disepakati bersama. Pada tahap

ini terbagi dalam dua kali pelatihan
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dan empat kali pendampingan (baik

secara tatap muka atau nontatap

muka) dengan durasi waktu per

tatap muka 6 jam.

4. Tahap Evaluasi Pelaksanaan; pada

tahap ini dilaksanakan evaluasi yang

dilakukan oleh tim dosen dibantu

dengan mitra. Perangkat evaluasi

sebelumnya telah disusun oleh tim

dosen. Perangkat ini digunakan

sebagai indikator keberhasilan

program pengabdian masyarakat.

Tahap ini direncanakan selesai akhir

bulan Juli 2018. Pada awal bulan

Agustus 2018 dilaksanakan evaluasi

peserta pelatihan tentang hasil

keseluruhan penyusunan proposal

PTK. Untuk evaluasi keberhasilan

keseluruhan pengabdian masyarakat

tim dosen dilaksanakan pada tanggal

7 Agustus 2018.

5. Tahap Pelaporan Hasil Kegiatan; pada

tahap ini disusun laporan program

pengabdian masyarakat oleh tim dosen.

Laporan ini akan diserahkan ke LPM

dan pihak mitra sebagai bentuk

pertanggungjawaban secara tertulis

dari pihak tim dosen.

Adapun prosedur kerja dapat

digambarkan sebagai berikut.

1. Perenc
anaan
awal
(April
2018)

2. Identif
ikasi
awal
denga
n mitra
(April
2018)

3. Pelaks
anaan
(Mei –
awal
Juli
2018)

Perencanaan
awal:
prioritas
mitra yang
hendak
dituju

Menetapkan
SMA Dharma
Wanita 4 Taman
Sidoarjo menjadi
mitra dalam
program
pengabdian
masyarakat

Pihak tim
dosen
program
PM
mengadak
an
pertemua
n awal
dengan
mitra

Revieuw
awal dengan
mitra:
mengidentifi
kasi
permasalaha
n yang ada di
pihak mitra.

Bersama mitra
menetapkan
program yang
akan
dilaksanakan
yaitu: pelatihan
dan
pendampingan
guru dalam
PTK

Tim dosen
dibantu
mitra
melaksana
kan metode
terbimbing

Metode ini sebagai
berikut:
1. Pelatihan dan

bimbingan
menentukan
judul dan
pembuatan
proposal.

2. Pemantauan
hasil

3. Pelatihan dan
bimbingan
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4. Evalua
si
Pelaks
anaan
(akhir
Juli –
awal
Agust
us
2018)

5. Pelapo
ran
Hasil
Kegiat
an
(Agust
us
2018)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pengabdian Masyarakat ini

memiliki target luaran untuk meningkatkan

kualitas dan keterampilan guru dalam

melaksanakan PTK. Dari hasil evaluasi,

yang dilaksanakan antara tim dosen dan

mitra, ada peningkatan keterampilan guru

dalam proses pelaksanaan PTK. Hal ini

tampak dalam bagan berikut.

No Aspek Sebelum Sesudah
1 Perumusan

masalah kelas
Belum
ada
bayangan

Sudah mampu
merumuskan
masalah-
masalah
kelas dalam
bentuk
kalimat
pernyataan
dan
pertanyaan.

2 Perumusan
solusi

Belum
mampu
memberi
solusi

Mampu
merumuskan
dan
memberikan
solusi yang
dihadapi di
kelas.

3 Melaksanakan
PTK di kelas

Belum
pernah

Sudah
berhasil

dilakuka
n

dilakukan

4 Menyusun
laporan PTK
sebagai karya
tulis ilmiah

Belum
pernah
dilakuka
n

Sudah bisa
menyusun
laporan PTK

5 Mempublikasi
kan laporan di
jurnal

Belum
pernah
melakuka
n
publikasi

Sudah
mengetahui
cara
publikasi di
jurnal dan
dalam tahap
mencoba
untuk bisa
menembus
untuk
dipublikasik
an di jurnal.

Gambar 3. Pelasanaan kegiatan

4. SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian

oleh tim dosen menunjukkan hasil sebagai

berikut.

1. Guru-guru sebagai mitra akhirnya

memahami dan mampu merumuskan

permasalahan di kelas yang mereka

ampu.

2. Mampu menemukan solusi dan

melaksanakan Penelitian Tindakan

Kelas (PTK).

3. Guru-guru yang mampu melaporkan

dan menyusun PTK dalam karya

tulis ilmiah berjumlah 50%.

Tim dosen
menyususn
perangkat
evaluasi.

Tim dosen
bersama mitra
mengadakan
evaluasi bersama

Tim dosen
menyusun
laporan
kegiatan

Laporan
diserahkan ke
LPM Unitomo
dan SMA Dharma
Wanita 4.
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4. Guru-guru belum mempublikasikan

hasil tulis karya ilmiah mereka walau

sudah mengetahui cara penulisannya.
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Tim pengabdian masyarakat

mengucapkan terima kasih kepada

Bapak Rektor Universitas Dr. Soetomo

Surabaya, Ibu Ketua LPM Universitas

Dr. Soetomo Surabaya, Kepala Sekolah

SMA Dharma Wanita 4 Sidoarjo, Guru-

guru dan para Karyawan SMA Dharma

Wanita 4 Sidoarjo, mahasiswa

Universitas Dr. Soetomo yang ikut

membantu terlaksananya program
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