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Abstrak: Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan 
penyuluhan dan pelatihan pembuatan lubang resapan biopori serta memberikan 
penyuluhan terkait jajanan sehat. Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan 
pada siswa-siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember dan Madrasah Aliyah 3 
Jember. Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi. Penyuluhan 
dan kegiatan praktik ini telah meningkatkan pengetahuan para siswa terhadap 
pengertian, manfaat dan cara pembuatan lubang resapan biopori. Penyuluhan 
tentang jajanan sehat juga telah memotivasi siswa-siswa untuk bisa bijak memilih 
jajanan yang mereka konsumsi. Seluruh peserta menyatakan bahwa mereka 
termotivasi dan antusias untuk menyebarluaskan pengetahuan tersebut kepada 
masyarakat di sekitar mereka. 
 
Kata kunci: kemampuan guru, pelatihan, pembelajaran, penelitian tindakan kelas, 
proposal  
 
Abstract: The problem faced by the teachers of SMPN 3 Mojokerto City, East Java 
at present is the limited ability to prepare classroom action research proposals 
(PTK) and their implementation in schools. This community service activity aims 
to improve the ability of teachers to prepare class action research proposals and 
implement them in school. The method used in this activity is community training 
through workshops. The workshop was conducted with lectures, questions and 
answers, discussions, brainstorming, assignments, exercises, sharing experiences, 
and strengthening through mentoring. The results of community service activities 
indicate the ability of teachers to increase in the preparation of class action research 
proposals and their implementation in class. This is evidenced by almost 95% of 
participants successfully making a CAR proposal. 
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PENDAHULUAN 
 
Mitra program Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kota Mojokerto yang berada di wilayah Propinsi Jawa Timur. 
Berdasarkan kesepakatan  Kepala dinas dan Tim Satgas Pengabdian Kepada 
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Masyarakat Universitas Negeri Malang ditentukan sasaran utamanya ditetapkan 
para guru di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri  Kota Mojokerto. 

Guru SMP di wilayah Kota Mojokerto berjumlah 537 orang yang berasal 
dari 3 kecamatan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019). Mereka para 
guru memiliki sejumlah permasalahan yang harus segera mendapatkan 
penanganan secara sistematis dan sistemik. Permasalahan guru yang ada tersebut 
memerlukan perhatian dari para akademisi perguruan tinggi (Universitas Negeri 
Malang) dalam kerangka implementasi tri dharma perguruan tinggi.  

Berdasarkan hasil analisis studi pendahuluan, para guru di Kota Mojokerto, 
khususnya para guru di SMPN 3 Kabupaten Mojokerto, yang berjumlah 50 orang 
menghadapi masalah berkaitan dengan pengembangan profesionalitas guru. 
Permasalahan utamanya menunjuk pada kekurangmampuan dalam pelaksanaan 
pengembangan professional guru secara berkelanjutan dalam penyusunan 
proposal dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas.  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau dikenal dengan Classroom Action 
Research (CAR) merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk penyelesaian  
permasalahan yang dihadapi oleh para guru dalam pembelajaran (Rezeanu, 
2011). Siklusnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi 
(Kemmis & McTaggart, 2005).  Guru perlu menyadari dan mengidentikasi 
permasalahan pembelajaran yang dihadapi selama ini. Berdasarkan prioritas 
permalasahan tersebut, guru harus menyiakan tindakan yang tepat. Tindakan 
yang tepat harus didasarkan pada kajian teoritik yang relevan.  

Tindakan yang akan dilakukan guru tersebut harus direncanakan dengan 
sebaik-baiknya. Semua perangkat pembelajaran, termasuk lesson plan-nya harus 
disiapkan. Setelah semua siap, rencana tersebut diimplementasikan dalam  
pembelajaran.  Dalam pembelajaran, untuk mengetahui apakah tindakan guru 
dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, harus dilakukan pengumpulan 
data melalui kegiatan observasi. Observasi dapat melibatkan rekan guru, kepala 
sekolah, dan para siswa. Observasinya dapat menggunakan alat bantu berupa 
pedoman observasi, rekaman audio atau audio visual aid, dan perekam lainnya 
yang relevan. Hasil observasi dijadikan dasar untuk melakukan refleksi atas 
tindakan guru dalam penyelesaian masalah pembelajaran. Hasil refleksi menjadi 
dasar siklus selanjutnya. Siklus berlangsung sesuai dengan kebutuhan (tindakan 
guru sudah menunjukkan permasalahan pembelajaran selesai).  

Dalam praktiknya, guru yang akan melaksanakan PTK harus menyusun 
proposal dengan format sesuai ketentuan yang berlaku. Pasca pelaksanaan PTK, 
guru juga harus membuat laporan sesuai aturan yang berlaku (Supriyanto, 2017).  

Agar guru dapat melaksanakan PTK dengan baik dilakukan pelatihan 
penyusunan proposal PTK dan pelaksanaannya bagi guru SMPN 3 Kota 
Mojokerto. Dalam praktiknya, pemberian pendampingan tersebut dilakukan 
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melalui pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dari perguruan tinggi, 
dalam hal ini dilaksanakan oleh Tim dari Universitas Negeri Malang.   

Kegiatan awal sebelum menentukan program pelatihan ini telah dilakukan 
analisis situasi di lapangan. Berdasarkan analisis situasi tersebut, ada beberapa 
permasalahan mitra yang dihadapi dalam pembelajaran selama ini. Sebagian 
besar para guru belum mampu dalam pengembangan professional diri sendiri 
secara berkelanjutan. Mereka belum mampu secara optimal dalam menyusun 
proposal apalagi melaksanakan penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran. 
Mereka beralasan terlalu sibuk dengan pekerjaan rutin dan karena kesibukan lain 
untuk mendukung penyelesaian administratif sekolah. Secara praktis, mereka tak 
mampu menyusun dan melaksanakan penelitian tindakan kelas secara 
berkelanjutan. Hal ini berdampak terhadap aspek pengembangan professional 
mereka. Produktivitas mereka dalam menghasilkan penelitian tindakan kelas 
sangat minim. Dampak jangka panjang atas situasi dan kondisi tersebut, mereka 
belum optimal dalam pengembangan professional dan karier akademik  menjadi  
terhambat. Mereka terjebak dalam rutinitas dan pembelajaran menjadi stagnan 
atau tudak ada peningkatan kualitas. Jika hal tersebut dibiarkan, dikhawatirkan 
karir akademik mereka berhenti dalam jangka panjang, berdampak kurang baik 
terhadap kualitas pembelajaran, peningkatan prestasi hasil belajar siswa kurang 
optimal, dan kurang mendukung pencapaian kualitas sekolah.  

 
METODE 

 
Pelaksanaan kegiatan ini bertempat di SMPN 3 Kota Mojokerto. Waktu 
pelaksanaan mulai pukul 09.00-16.00 WIB, setiap hari Jum’at dan Sabtu (1 kali 
dalam sebulan). Latar belakang berpendidikan peserta  (guru) rata-rata sudah   S1 
dan sudah bersertifikat sebagai pendidik. Jumlahnya 50 orang.  

Metode pelaksanaan kegiatan ini meliputi langkah-langkah solutif untuk 
mengatasi permasalahan. Tahapan yang ditempuh guna melaksanakan solusi 
atas permasalahan spesifik yang dihadapi oleh mitra dapat ditinjau dari beberapa 
aspek. Ditinjau dari aspek sosial, yaitu mengawali kegiatan dengan berinteraksi 
dan berdialog dengan para khalayak sasaran program.  Ditinjau dari aspek 
budaya, yaitu memperhatikan dan menyesuaikan dengan budaya mitra sebagai 
pijakan dalam melaksanakan kegiatan. Ditinjau dari aspek keagamaan, yaitu 
memperhatikan aspek religious dalam pelaksanaan program. Ditinjau dari aspek 
mutu layanan, yaitu mengutamakan layanan prima kepada klalayak sasaran, 
termasuk mereka juga hendaknya mengutamakan layanan yang bermutu kepada 
stakeholders. 

Pendekatan yang digunakan untuk penyelesaian persoalan mitra telah 
disepakati bersama yaitu pendidikan masyarakat yang diwujudkan melalui 
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workshop. Metode dalam workrshop secara eksplisit dilaksanakan dengan ceramah, 
tanya jawab, diskusi, brainstorming, pemberian tugas, latihan, sharing experiences, 
dan pemantapan melalui pendampingan.  

Agenda workshop dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Agenda yang 
dirancang meliputi: (1) penyampaian materi umum, (2) implementasi, (3) 
permasalahan penyusunan dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas dan 
praktik mengatasinya, (4) pendampingan (5) evaluasi program, dan (6) rencana 
tindak lanjut di masa mendatang 

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program ini, yaitu: (1) mitra siap 
menyediakan data-data yang diperlukan, (2) tempat, (3) mengorganisir peserta, 
dan (4) menyiapkan dan memproses undangan mengikuti kegiatan kepada 
pihak-pihak terkait, (5) melakukan sinergisitas untuk kegiatan dari awal sampai 
dengan akhir kegiatan, beserta rencana tindak lanjutnya. 

  
HASIL & PEMBAHASAN 

 
Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di SMPN 3 Kota 
Mojokerto dapat disajikan hasilnya sebagai berikut. Pertama, proses pelatihan 
diawali tahapan sosialisasi dan orientasi awal berbagai aktivitas yang dilakukan 
sebelum Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dimulai. Aspek pengatahuan tentang 
pentingnya PTK sebagai media untuk pengembangan profesionalitas guru dalam 
memperbaiki kualitas pembelajaran. Selain itu, pentingnya dilakukannya PTK 
untuk kepentingan kenaikan pangkat guru.  

Kedua, pelatihan dilakukan dengan mengantarkan para guru dengan 
melakukan praktik langsung.  Langkahnya, guru diminta untuk mengidentifikasi 
permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran sehari-hari berbasis bidang 
studi. Hasil identifikasi tersebut dijadikan dasar penentuan prioritas masalah 
pembelajaran yang harus diselesaikan dengan PTK.  

Ketiga, praktik pencarian kajian teoritik/sumber pustaka berbasis online. 
Setiap guru dengan perangkat laptop secara bersamaan mencari referensi yang 
diperlukan guru untuk melakukan tindakan atas permasalahan pembelajaran 
yang dihadapi. Hasil penelusurannya disusun dalam bentuk rencana tindakan 
dan dipresentasikan dan ditanggapi oleh peserta lainnya. Presentasinya 
dilakukan secara bergantian, termasuk dalam memberi tanggapan untuk 
perbaikan, dilakukan secara bergantian juga. Aktivitas tersebut dilakukan untuk 
penyempurnaan rencana tindakan dalam pembelajaran. 

Keempat, peserta membuat rancangan pembelajaran disertai dengan 
kelengkapan yang diperlukan. Hampir semua peserta melakukan aktivitas ini 
dan disesuaikan dengan pembelajaran masing-masing. Rancangan inilah yang 
akan dijadikan pegangan guru dalam melaksanakan   pembelajaran. 
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Kelima, pelaksanaan tindakan kelas dalam pembelajaran dilakukan oleh 
guru   dan diobservasi oleh guru yang lain. Hasil observasi disampaikan kepada 
guru yang melakukan tindakan untuk mengatasi permasalahan dalam 
pembelajaran. Pelaksanaan tindakan yang dilakukan guru dalam pembelajaran 
berlangsung bersiklus hingga mencapai hasil optimal. 

Keenam, hasil tindakan guru dalam pelaksanaan pembelajaran 
menunjukkan hasil positif. Artinya, permasalahan yang dihadapi para guru 
dalam pembelajaran mampu diatasi dengan tindakan yang relative tepat sesuai 
dengan yang direncanakan. 

Hasil-hasil tindakan guru atas permasalahan yang dihadapi dalam 
pembelajaran tersebut dapat disajikan pada Lampiran 1. Ada beberapa indikator 
keberhasilan tindakan guru dalam mengatasi permasalahan pembelajaran di 
kelas. Indikator tersebut menunjuk pada kemampuan guru dalam: (1)   
pengidentifikasian permasalahan utama dalam pembelajaran, (2) penentuan 
prioritas permasalahan pembelajaran yang harus diselesaikan, (3) pembuatan 
rancangan tindakan pembelajaran untuk menyelesaikan permasalahan yang 
dihadapi, (4) pelaksanaan tindakan   dalam penyelesaian permasalahan  
pembelajaran yang harus diperbaiki, dan (5) peningkatan perbaikan 
pembelajaran secara terus menerus dalam jangka panjang.  

Secara umum hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terkait 
dengan pelatihan penelitian tindakan kelas menunjukkan bahwa para guru telah 
mampu melakukan tindakan perbaikan pembelajaran.   Proses peningkatan 
kemampuan guru tersebut sangat relevan dengan prinsip Total Quality 
Management (TQM) dalam pendidikan yang menuntut perbaikan secara 
berkelanjutan suatu proses/pembelajaran (Rezeanu, 2011). Prosesnya dapat 
menggunakan siklus Plan, Do, Check, dan Act atau dikenal dengan PDCA Circle. 
Siklus PDCA Deming untuk perbaikan berkelanjutan sebagai prosedur sistematis 
untuk semakin mendekati tujuan para guru dalam perbaikan pembelajaran 
(Knight & Allen, 2012). 

 Pelatihan PTK bagi para guru dapat meningkatkan partisipasi mereka 
dalam memperbaiki mutu pembelajaran. Ini sesuatu yang sangat positif bagi 
perbaikan pembelajaran di masa mendatang. Hal ini sangat sesuai dengan 
penelitian yang menunjukkan bahwa para guru menjadi meningkat 
kemampuannya ketika ditingkatkan dengan pelatihan tindakan kelas 
(Burhanuddin & Supriyanto, 2018). 

Namun demikian, di lapangan juga masih terdapat persoalan yang sering 
dihadapi guru dalam melakukan PTK. Mereka sering beralasan tidak dapat 
melaksanakan PTK secara optimal karena  padatnya tugas rutin di sekolah 
sehingga tidak berjalan ssecara optimal (Pramswar, 2019). Alasan tersebut 
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dianggap klasik, tetapi itulah yang terjadi. Kondisi ini kadang menyebabkan 
melemahnya guru dalam melakukan PTK secara berkelanjutan. Dalam konteks 
ini, kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah harus mampu mengatasi 
persoalan tersebut secara persuasif dan pemberian teladan bagi para guru. 
Melalui cara pemimpin ini diharapkan para guru dapat terus menjalankan 
pembelajaran dengan sebaik-baiknya.   

 
SIMPULAN 

 
Pelatihan PTK bagi para guru sangat penting karena dapat meningkatkan 
kemampuan mereka dalam memperbaiki kualitas pembelajaran. Kemampuan 
mereka dalam meningkatkan dan mewujudkan karya ilmiah merupakan bagian 
strategis dari pengembangan profesionalitas. Keberhasilan ini sebagai 
perwujudan dukungan pimpinan dan anggotanya pada setiap peserta, serta 
dukungan tim satgas secara sinergis.  Namun demikian, ada sedikit kendala 
ketika guru harus focus dalam PTK, antara lain karena padatnya tugas rutin 
sekolah sehingga seolah tidak ada ruang dan waktu melakukan PTK secara 
berkelanjutan. 

Pimpinan sekolah diharapkan terus membina para guru dalam 
melaksanakan PTK secara terus menerus dalam jangka panjang. Para guru perlu 
terus diberi motivasi dan waktu yang cukup agar dapat fokus melaksanakan PTK 
sehingga dapat terjaga kualitas pembelajaran sesuai dengan harapan stakeholders. 
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