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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan pembelajaaran, seorang guru pasti dihadapkan dengan bermacam 

persoalan baik berupa peserta didik, materi, maupun metode pembelajaran. Guru 

yang profesional, harus mampu membuat Prefessional judgement yang didasarkan 

pada data sekaligus teori yang akurat. Guru juga harus melakukan peningkatan 

mutu dalam pembelajaran secara signifikan untuk menunjang prestasi belajar 

peserta didik dengan tingkat kepuasan yang tinggi.  

Permengpan & RB Nomor 16 tahun 2009, tentang Jabatan fungsional Guru 

dan Angka Kreditnya, guru wajib dinilai kinerjanya dan melaksanakan kegiatan 

pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). Kegiatan PKB dilakukan oleh 

guru yaitu melaksanakan sebuah penelitian, untuk mewujudkan hal tersebut gru 

harus bisa atau memiliki kemampuan dalam hal meneliti. Penelitian tindakan 

kelas (PTK), namun sering dijumpai banyak guru yang belum mampu melakukan 

penelitian, kegiatan penelitian masih dianggap kegiatan yang sulit dilakukan oleh 

guru. 

Mengatasi masalah tersebut,perlu upaya untuk mendorong guru agar mampu 

melakukan penelitian terhusus penelitian tindikan kelas. Guru harus memahami 

dan mengerti konsep PTK dan pentingnya PTK untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran dikelas. Berdasarkan latar belakang maka penelitian ini berjudul 

“Pengembangan keprofesionalan guru melalui Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) di SMP Negeri 1 Alalak Kec. Alalak Kab. Barito Kuala”. 
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B. Rumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimana pemahaman guru mengenai Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ? 

2. Bagaimana menambah pengetahuan guru mengenai Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Menganalisis pemahaman guru mengenai PTK 

2. Menganalisis cara untuk menambah pengetahuan guru mengenai PTK 

 

 

D. Sasaran Pengabdian 

 Sasaran kegiatan ini adalah guru di SMPN 1 Alalak Kabupaten Barito 

Kula. 

 

 

E. Tempat dan waktu kegiatan 

 

Tempat: SMPN 1 Alalak Kabupaten Barito Kuala 

 

Waktu: Agustus 2018 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan rangkaian atau uraian beberapa teori yang 

berkaitan dengan masalah penelitian. Telaah pustaka menjelaskan beberapa teori 

dan bahan pustaka yang terkait “Pengembangan keprofesionalan guru melalui 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di SMP Negeri 1 Alalak Kec. Alalak Kab. 

Barito Kuala”, yaitu beberapa definisi dari para ahli mengenai pengertian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK), manfaat penelitian tindakan kelas, karakteristik 

PTK, dan Prinsip penelitian. 

1. Pengertian Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah pengembangan dari penelitian 

tindakan. Penelitian tindakan (action research) dikembangkan dengan tujuan 

menemukan penyelesaiaan terhadap masalah sosial. Penelitian tindakan kelas 

dimulai dengan kajian pada suatu masalah secara sistematis. Hasil dari kajian 

nantinya dijadikan dasar untuk menyusun rencana kerja (tindakan) untuk 

mengatasi masalah, kegiatan berikutnya yaitu melaksanakan tindak lanjut dengan 

observasi dan evaluasi. Hasil evaluasi digunakan sebagai masukan untuk 

melakukan refleksi atas apa yang terjadi pada saat pelaksanaan tindakan, 

kemudian hasilnya dijadikan bahan untuk menentukan perbaikan serta 

penyempurnaan tindakan selanjutnya.  

Kemmis dan Taggart (1988), penelitian tindakan adalah suatu 

bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan dalam situasi-
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situasi sosial (termasuk pendidikan) untuk memperbaiki praktik yang dilakukan 

sendiri, dengan demikian, akan diperoleh pemahaman yang komprehensif 

mengenai praktik dan situasi di mana praktik tersebut dilaksanakan. Terdapat 

dua hal pokok dalam penelitian tindakan yaitu perbaikan dan keterlibatan, hal ini 

akan mengarahkan tujuan penelitian tindakan ke dalam tiga area yaitu; (1) untuk 

memperbaiki praktik; (2) untuk pengembangan profesional dalam arti 

meningkatkan pemahaman para praktisi terhadap praktik yang dilaksanakannya; 

serta (3) untuk memperbaiki keadaan atau situasi dimana praktik tersebut 

dilaksanakan. 

Praktik pembelajaran khususnya dalam  bidang pendidikan, penelitian 

tindakan berkembang menjadi penelitian tindakan kelas (PTK). PTK adalah 

penelitian tindakan kelas yang dilakukan didalam kelas saat pembelajaran 

berlangsung. PTK dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki atau 

meningkatkan kulaitas pembelajaran. PTK berfokus pada kelas atau pada proses 

pembelajran yang terjadi di dalam kelas. 

Suharsimi (2002) menjelaskan bahwa PTK merupakan gabungan definisi 

dari tiga kata yaitu “Penelitian” + “Tindakan“ + “Kelas”. Penelitian dapat 

diartikan sebagai kegiatan mencermati suatu obyek dengan menggunakan cara dan 

metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat 

dalam memecahkan suatu masalah. Tindakan yaitu sesuatu gerak kegiatan yang 

sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Tindakan yang dilaksanakan dalam 

PTK berbentuk suatu rangkaian siklus kegiatan. Sedangkan Kelas yaitu 

sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama, menerima pelajaran yang 



5 

 

sama dari guru yang sama pula. Siswa yang belajar tidak hanya terbatas dalam 

sebuah ruangan kelas saja, melainkan dapat juga ketika siswa sedang 

melakukan karyawisata, praktikum di laboratorium, atau belajar tempat lain di 

bawah arahan guru. 

Berdasarkan pengertian diatas, komponen yang berada dikelas dapt 

dijadikan sasaran PK adalh Siswa, guru, materi pembelajran, peralatan atau sarana 

pendidikan, hasil pembelajran (kognitif, afektif, psikomotor), lingkungan belajar, 

dan pengelola. PTK adalah suatu penelitian yang melekat pada guru yaitu 

mengangkat masalah-masalah aktual yang dialami oleh guru di lapangan. 

2. Manfaat Penelitian Tindakan Kelas  

Tujuan utama PTK adalah memecahkan permasalahan yang terjadi di dalam 

kelas dan mencoba menjari jawaban ilmiah mengapa hal tersebut  bisa terjadi 

sehingga dapat dipecahkan memlalui tindakan yang akan dilakukan. PTK juga 

bertujuan untuk meningkatkan kegiatan nyata guru dalam pengembangan 

profesinya.  

Melalui PTK hasil yang diharapkan adalah peningkatan atau perbaikan 

kualitas proses dan hasil pembelajaran, diantaranya peningkatan kinerja siswa, 

perbaikan mutu proses dan hasil pembelajaran, peningkatan kualitas pengguna 

media dan alat bantu belajar, perbaikan kualitas prosedur dan alat evaluasi, 

perbaikan maslah-masalah perndidikan di sekolah, dan peningkatan kualiotas 

dalam penerapan kurikulum dan pengembangan kopetensi siswa (Legiman,2017) 

Manfaat PTK antara lain sebagai berikuit: 
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a) Menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan bahan panduan 

pendidik (guru) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.  

b) Artikel ilmiah atau makalah untuk berbagai kepentingan antara lain 

disajikan dalam forum ilmiah dan dibuat di jurnal ilmiah. 

c) Meningkatkan kemmapuan pendidik dalam upaya penjabaran kurikulum 

atau program pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan konteks lokal, 

sekolah, dan kelas.  

d) Memupuk dan meningkatkan keterlibatan, ketertarikan, kenyamanan, dan 

kesenangan siswa dalam mengikuti proses pembelajran di kelas.  

e) Mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, menantang, 

nyaman, menyenangkan, serta melibaitkan siswa karena strategi, metode, 

teknik, dan media yang digunakan dalam pembelajaran demikian 

bervariasi dan dipilih secara sungguh-sunggu. 

3. Karakteristik tindakan kelas  

PTK mempunyai ciri atau karakteristik yang berbeda dengan penelitian pada 

umumnya. Karakteristik tersebut antara lain sebagai berikut: 

a) Ptk merupakan kegiatan yang tidak saja berupa memecehkan masalah, 

tetapi sekaligus mencari dukungan ilmiah atas pemecahan masalah 

tersebut. 

b) PTK merupakan upaya pengembangan profesi guru melalui aktivitas 

berpikir kritis dan sistemetis serta membelajarkan guru untuk menulis 

dan membuat catatan. 
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c) Persoalan yang dipermasalahkan dalam PTK bukan dihasilkan dari 

kajian teoritik atau penelitian terdahulu, tetapi berasal dari adanya 

permasalahan nyata dan aktual dalam pembelajran di kelas. 

d) PTK dimulai dari permasalahan yang sederhana, nyata, jelas, dan tajam 

mengenai hal0-hal yang terjadi di dalam kelas. 

e) Adanya kolaborasi pemahaman, kesepakatan tentang permasalahan, 

pengambilan keputusan dan tindakan. 

f) PTK dilakukan hanya apabila: a. Ada keputusan dan komitmen untuk 

pengembangan; b. Bertujuan meningkatkan profesionalme guru; c. 

Alasan pokok ingin tahu, ingin membantuingin meningkatkan; dan d. 

Bertujuan memperoleh pengetahuan dan  sebagai upaya pemecahan 

masalah. 

Kolaborasi atara praktisi (guru) dan peneliti (dosen) merupakan salah satu 

ciri khas PTK, melalui kolaborasi ini mereka menggali permasalahan yang 

dialami oleh guru dan siswa. Penelitian yang bersifat kolaboratif, harus secara 

jelas diketahui peranan dan tugas guru dengan peneliti. PTK kilaboratif, 

kedudukan peneliti/kolaboratif serata guru, dengan arti masing-masing 

mempunyai peran dan tanggung jawab yang saling membutuhkan dan saling 

melengkapi. 

Sering terjadi PTK dilaksanakan sendiri oleh guru. Guru melakukan PTK 

tanpa kerjasama dengan peneliti. Guru berperan sebagai peneliti sekaligus sebagai 

praktisi pembelajran. Guru profesional seharusnya mampun mengajar sekaligus 
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meneliti, keadaan seperti ini maka guru melakukan pengamatan terhadap diri 

sendiri ketika sedang melakukan tindakan (suharsimi, 2002). 

4. Prinsip Peneliti Tindakan Kelas 

Perinsip yang perlu diperhatikan oleh guru (peneliti) dalam pelaksanaan 

PTK yaitu sebagai berikut: 

a)  Tindakan kelas dan pengamatan dalam proses penelitian yang dilakukan 

tidak boleh mengganggu atau menghambat kegiatan utama, misalnya 

bagi guru tidak boleh sampai mengorbankan kegiatan pembelajaran. 

b) Maslah penelitian yang dikaji merupakan masalah yang cukup 

merisaukannya dan berpijak dari tanggung jawab profesiona; guru. 

c) Metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang 

lama, sehingga berpeluang mengganggu proses pembelajran. 

d) Metodelogi yang digunakan harus terencana secara cermat, sehingga 

tindakan dapat dirumuskan dalam suatu hipotesis tindakan yang dapat 

diuji di lapangan. 

e) Permaslahan atau topik yang dipilih harus benar-benar nyata, menarik, 

mampu ditangi, dan berada dalam jengkauan kewenangan peneliti untuk 

melakukan perubahan. 

f) Peneliti harus tetap memperhatikan etika dan tata krama peneliti serta 

rambu-rambu pelaksanaan yang berlaku umum. 

g) Kegiatan PTK pada dasarnya merupakan kegiatan yang berkelanjutan, 

karena tuntutan terhadap peningkatan dan pengembangan akan terjadi 

tantangan sepanjang waktu. 
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h) Meskipun kelas atau mata pelajaran merupakan tanggung jawab guru, 

namun tindakan terhadap PTK, tidak terbatas dalam konteks dan mata 

pelajran tertentu melainkan dalam prespektif misi sekolah.  

B. Gruru Profesional 

Guru adalah oang yang  bertanggung jawab mencerdaskan, membimbning 

dan membina anak didik yang memilioki kopetensi, menerapkan prinsip mengajar 

agar dapat melaksanakan tugasnya sevara profesional yang memiliki  kewajiban 

mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran. Merencanakan 

pembelajaran , melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan yang 

melaksanakan pada pelaksanaan tugas pokok (djamarah 2005, Hamzah 2007, 

Permendiknas No 74 Thn 2008 Pada pasal 52 Ayat 1, Naim 2009). 

Guru prpfesional sebagaimana disebut dalam Pasal 7 UU 14 tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang 

pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: 

1. Memmiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; 

2. Memiliki komitmen utnuk meningkatkan suatu  mutu pendidikan, 

keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; 

3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai 

dengan bidang tugas; 

4. Memiliki kopetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; 

5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesian; 

6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja: 
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7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprefesionalan secara 

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; 

8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksankan tugas 

keprofesian; dan memiliki organisasi profesi yang mempunyai 

kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesian 

guru. 

Kompetensi profesional seorang guru adalah seperangkat kemampuan yang 

harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajkar 

dengan baerhasil. Kopetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, terdiri dari 

3(tiga), yaitu kompetensi  pribadi, kompetensi sosial, dan kompetensi 

professional. Keberhasilan guru dalam menjalankan profesinya sangat ditentukan 

oleh kegiatan yang  ketiganya dengan penekanan pada kemampuan mengajar, 

akan diuruaikan masing-masing pembahasan tentang kompetensi yang harus 

dimiliki oelh seorang guru, yaitu sebagai berikut (Hamzah,2007).    

a. Kompetensi Pribadi 

Kodrat manusia sebagai mahluk individu  dan sebagai mahluk Tuhan, wajib 

menguasai pengetahuan yang akan diajarakannya kepada peserta didik secara 

benar dan bertaggung jawab. Memiliki pengetahuan penunjuang tentang kondisi 

fisiologis, psikologis, dan pedagogis dari para peserta didik yang dihadapinya. 

 

Kompetensi pribadi yang semestinya ada pada seorang guru, yaitu memiliki 

pengetahuan yang dalam tentang materi pelajaran yang menjadi tanggung 
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jawabnya, selain itu, mempunyai pengetahuan tentang perkembangan peserta 

didik serta kemampuan untuk memperlakukan mereka secara individual. 

b. Kompetensi Sosial 

Berdasarkan kodrat manusia sebagai mahluk sosial dan mahluk etis, harus 

dapat memperlakukan peserta didiknya secara wajar dan bertujuan agar tercapai 

potimalisasi potensi pada diri masing-masing peserta didik. Memahami dan 

menerapkan prinsip belajar humanistic yang beranggapan bahwa keberhasilan 

belajar ditentukan oleh kemampuan yang ada pada diri peserta didik tersebut. 

Instruktur hanya bertuhas melayani mereka sesuai kebutuhan mereka masing-

masing. Kompetensi sosial yang dimiliki seoang guru adalah menyangkut  

kemampuan berkomikasi dengan peserta didik dan lingkungan mereka (seperti 

orang tua, tetangga, dan sesama teman). 

c. Kompetensi Profesional mengajar 

Peran guru sebagai pengelola proses  pembelajaran, harus memiliki 

kemampuan; 

1) Merencanakan sistem pembelajran 

- Merumuskan tujaan  

- Memilih prioritas materi yang akan di ajarkan. 

- Memiliki dan menggunakan metode. 

- Memiliki dan menggunakan sumber belajar yang ada. 

- Memiliki dan menggunakan media pembelajaran. 

2) Melaksanakan sistem pembelajaran 

- Memilih bentuk kegiatan pembelajaran yang tepat. 
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- Menyajikan urutan pembelajaran secara tepat. 

3) Mengevaluasi system pembelajaran.  

- Memiliki dan meyusun jenis evaluasi. 

-  Melaksanakan kegiatan evaluasi sepanjang proses. 

- Mengadministrasikan hasil evaluasi. 

4) Mengembangkan sistem pembelajaran. 

- Mengoptimalisasi potensi peserta didik. 

- Meningkatkan wawasan peserta didik. 

- Mengembangkan program pembelajran lebih lanjut. 

Kopetensi guru yang telah dilakukan oleh Dirjen Dikdamen Depdiknas 

(1999) sebagai berikut: 

a) Mengembangkan kepribadian. 

b) Menguasai landasan kependidikan.  

c) Menguasai bahan pelajaran. 

d) Menyusun program. 

e) Melaksanakan program pengajaran. 

f) Menilai hasil dalam PMB yang dilakukan. 

g) Menyelengkan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran. 

h) Menyelenggarakan program bimbingan. 

i) Berinteraksi dengan sejawat dan masyarakat. 

j) Menyelenggaran administrasi sekolah. 
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BAB III 

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

 

 

Tim pengusul pada kegiatan ini merupakan dosen dari Program studi Magister 

Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ULM. Ketua pengabdian 

ini adalah dosen yang kompeten dalam pendidikan, begitu juga dengan 

anggotanya.  Dengan sinergi antara ketua dan anggota diharapkan dapat 

melaksanakan pengabdian ini dengan baik. Biodata tim peneliti terlampir. 
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BAB IV 

PELAKSANAAN PENGABDIAN 

A. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah merencanakan peserta yang 

akan diundang. Peserta yang akan diundang pada kegiatan kali ini adalah guru-

guru SMPN 1 Alalak. Selain itu, persiapan yang dilaksanakan selama 1 bulan 

yaitu melatih para pelatih agar lebih terampil dan mempersiapkan penelitian 

Tindakan Kelasntersebut. Jumlah pelatih adalah 2 orang. 

 Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan 

praktis-tematis dan pendekatan pragmatis teoritis. 

1. Pendekatan pragmatis teoritis 

Metode pendekatan ini dimaksudkan agar materi penelitian tindakan kelas 

sebagai bagian kajian guru agar dapat ditransformasikan pada guru-guru SMPN1 

Alalak. Materi dipilih yang merupakan materi dasar yang sesuai dengan tujuan 

pengabdian dan dapat memenuhi target pencapaian nilai siswa melebihi KKM.  

Materi ini disampaikan melalui ceramah, Tanya jawab, diskusi dan 

demonstrasi. Metode ceramah diperlukan karena konsep ini merupakan materi 

yang sangat penting bagi guru di SMPN 1 Alalak. Tanya jawab, demonstrasi dan 

diskusi diperlukan untuk memperdalam materi. 

 

2. Metode pendekatan praktis pragmatis 

Metode ini digunakan dengan maksud agar dalam waktu yang terbatas ini, 

guru SMPN 1 Alalak dapat menguasai PTK. Metode pembelajaran dalam 
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kegiatan ini adalah dengan metode praktek, pemberian tugas, dan pelaporan hasil. 

Evaluasi hasil belajar dapat dilihat dari laporan pelaksanaan PTK yang dilakukan 

oleh peserta. 

 

B. Tahap Pelaksanaan 

Ada dua model kegiatan yang akan dilaksanakan dalam acara ini yaitu: 

1. Acara ceramah, Tanya jawab, dan diskusi mengenai materi penelitian 

tindakan kelas, manfaat penelitian Tindakan Kelas dalam pembelajaran 

geografi. 

2. Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas yang meliputi: 

a. Materi mengenai penelitian tindakan kelas 

b. Latihan pelaksanaan Tindakan Kelas 
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BAB IV 

ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Evaluasi  

Pengabdian kepada masyarakat mengenai pengenalan penelitian Tindakan 

Kelas bagi guru SMPN 1 Alalak, Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan pada 

dua tahap, yaitu tahap tatap muka klasikal dan tahap konsultasi. Tahap tatap muka 

dan tahap konsultasi diberi waktu sebulan terhitung sejak acara tatap muka 

klasikal diadakan. Konsultasi terbuka bagi peserta kegiatan selama jam kerja. 

Evaluasi hasil belajar dilakukan menurut persentase kehadiram guru 

SMPN 1 Alalak, kesungguhan, dan hasil latihan. Dari ketiga aspek tersebut, aspek 

pertama dan kedua memperoleh predikat memuaskan, tetapi hasil penilaian aspek 

ketiga kurang memuaskan. 

 

B. Faktor pendukung dan penghambat 

Dalam pelaksanaan PPM ini dijumpai beberapa faktor pendukung dan 

penghambat. Faktor-faktor tersebut perlu diidentifikasi untuk langkah 

antisipasi pada acara serupa. 

1. Faktor pendukung 

a. Ada minat yang cukup besar di kalangan guru SMPN 1 untuk belajar 

mengenai penelitian Tindakan Kelas. 

b. Terdapat kesesuaian antara materi PPM yang ditawarkan oleh tim 

PPM dengan materi MGMP yang direncanakan akan dibahas oleh guru 
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SMPN 1 Alalak dan kesesuaian dengan kebutuhan guru SMPN 1 

Alalak. 

c. Dukungan dari pihak MGMP SMP Barito Kuala, dan dukungan dari 

kepala sekolah cukup besar. 

 

2. Faktor Penghambat 

a. Kurangnya dana yang tersedia untuk mendukung kegiatan ini terutama 

penyediaan konsumsi dan barang habis pakai. 

b. Banyak diantara guru sudah berusia lanjut sehingga perlu waktu yang 

cukup lama untuk dapat memahami materi yang disampaikan pada 

waktu ceramah dan latihan. 

c. Kesibukan guru dan pemateri yang menyebabkan ketersediaan waktu 

yang kurang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kegiatan pengabdian masyarakat oleh tim dosen program studi S2 

Pendidikan IPS merupakan sarana yang efektif untuk selalu menjaga mutu 

dan wahana bagi guru SMPN 1 Alalak dan meningkatkan kemampuan 

akademis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

2. PPM mengenai pelatihan PTK sangat diperlukan oleh guru-guru apalagi 

dengan adanya kurikulum 2013 yang menuntut guru untuk terampil dalam 

mengelola kelas. 

3. Untuk meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan PPM  diperlukan dana 

yang lebih banyak dari yang sudah ada. 

 

B. Saran 

1. Kegiatan PPM yang bertujuan untuk meningkatkan sumberdaya manusia 

yang dalam hal ini adalah sumberdaya guru SMPN 1 Alalak perlu 

dilaksanakan secara rutin sehingga dapat menambah pengetahuan dan 

keterampilan guru. 

2.  Kerjasama antara perguruan tinggi dengan kegiatan MGMP guru-guru 

baik jenjang SMP maupun SMA perlu ditingkatkan sehingga dapat 
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diketahui permasalahan yang dihadapi oleh guru dilapangan dan  mencari 

solusi untuk memecahkan masalah tersebut melalui kegiatan pengabdian. 
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