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ABSTRACT 

Classroom action research is a good solution that must be applied in the classroom to overcome 

various problems that occur in the classroom. The main objective of this activity is to help teachers 

develop classroom action research proposals that are appropriate to the learning and educational 

problems experienced by teachers both inside and outside the classroom. Assistance in writing 

classroom action research which was carried out at SMP Negeri 3 Abiansemal Badung on June 26, 

2021. The steps for implementing the assistance were: workshop implementation, assistance in the 

preparation of CAR, assistance in implementing CAR, and evaluation and reflection stages. Targets 

and outcomes are in accordance with the objectives of mentoring which have an impact on: (1) 

Providing solutions to problems that occur in schools, (2) Increasing creativity and innovation in 

learning activities. The results of the PKM were at first the teachers did not know about the making 

of CAR. With this mentoring activity, the teacher became aware of and understood the CAR activities 

in the classroom. By applying classroom action research, you can overcome the problems that exist 

in the classroom with the support of theory and journals. After mentoring was held for 3 times there 

was significant progress in the teacher's ability to write CAR. 

Keywords: socialization, mentoring, teacher, CAR 

 

ABSTRAK 

Penelitian tindakan kelas merupakan solusi yang bagus yang harus diterapkan di dalam kelas untuk 

mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Tujuan utama dalam kegiatan ini 

adalah membantu guru menyusun proposal penelitian tindakan kelas yang sesuai dengan 

permasalahan pembelajaran dan pendidikan yang dialami oleh guru di dalam maupun di luar kelas. 

Pendampingan penulisan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Abiansemal 

Badung pada tanggal 26 Juni 2021. Langkah pelaksanaan pendampingan: pelaksanaan workshop, 

pendampingan penyusunan PTK, pendampinganpPengimplementasiaan PTK, dan tahapan evaluasi 

dan refleksi. Target dan luaran sesuai dengan    tujuan   penampingan yang memberikan dampak pada: 

(1) Memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah, (2) 

Meningkatkan kreativitas dan inovasi pada kegiatan pembelajaran. Hasil PKM pada mulanya guru-

guru belum mengetahui akan pembuatan PTK dengan adanya kegiatan pendampingan ini guru 

menjadi paham dan mengerti akan kegiatan PTK yang ada di dalam kelas. Dengan menerapkan 

penelitian Tindakan kelas dapat mengatasi problematika yanga ada di dalam kelas dengan dukungan 

teori dan jurnal. Setelah diadakan pendampingan selama 3 kali ada kemajuan yang signifikan terhadap 

kemampuan guru dalam menulis PTK. 

Kata Kunci: sosialisasi, pendampingan, guru, PTK 
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PENDAHULUAN 

        Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru dalam upaya meningkatkan 

profesionalismenya adalah dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran. Guru 

dapat melakukan inovasi pembelajaran dengan mengikuti perkembangan kurikulum dan 

perkembangan IPTEKS.  Hal ini dapat dilakukan guru dengan mengembangkan budaya 

membaca, meneliti, dan menulis terkait dengan upayaupaya inovasi dalam pembelajaran 

yang dapat dan yang telah dilakukannya.  

          Sebagai wujud penghargaan pemerintah terhadap upaya peningkatan sumber daya 

manusia guru dengan memberikan kesempatan untuk mendapatkan peluang kenaikan 

pangkat. Hal ini tentu berdampak bagi peningkatan jenjang karir, dan peningkatan 

kesejahteraan guru, karena akan diikuti oleh bertambahnya penghasilan. Bagi guru PNS yang 

akan mengusulkan kenaikan pangkatnya, pemerintah telah menetapkan peraturan yaitu harus 

memenuhi beberapa kriteria seperti angka kredit poin yang harus didapat dalam 

pengembangan diri dan karya tulis ilmiah yang dipublikasikan lewat artikel jurnal nasional. 

        Namun kenyataan di lapangan, peluang yang diberikan pemerintah untuk peningkatan 

karir dan kesejahteraan guru, tidak selalu dapat diraih dengan mudah oleh sebagian besar 

guru di Indonesia. Selain melalui kenaikan pangkat, upaya yang telah dilakukan pemerintah 

dalam meningkatkan  profesionalisme dan kesejahtraan  guru adalah melalui sertifikasi guru. 

         Selama ini, para guru SMP Negeri 3 Abiansemal Badung belum melaksanakan 

penelitian tindakan kelas (PTK) dalam kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan informasi 

yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala sekolah dan pengamatan yang dilakukan, 

sebagian besar guru-guru SMP Negeri 3 Abiansemal Badung sangat tertarik dalam hal 

penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Mereka tertarik untuk membuat penelitian 

tindakan kelas dengan tujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi pada 

kelas-kelas yang diajarnya. Untuk memfasilitasi hal tersebut maka dilakukan sosialisasi 

kepada guru-guru SMP Negeri 3 Abiansemal Badung tentang bagaimana penyusunan 

proposal penelitian tindakan kelas serta perlu adanya pelatihan dalam penyusunan proposal 

penelitian tindakan kelas yang sesuai dengan permasalahan pembelajaran dan pendidikan 

yang dialami oleh guru di dalam maupun di luar kelas. Berdasarkan informasi tersebut maka 

dirancang kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menjawab masalah mengenai 

bagaimana strategi yang tepat untuk meningkatkan keterampilan menulis guru di SMP 

Negeri 3 Abiansemal Badung dalam menyusun proposal penelitian tindakan kelas.  

         Sebagai seorang pendidik guru pasti memiliki permasalahan di dalam kelas baik berupa 

nilai peserta didik yang kurang memuaskan, inovasi pembelajaran yang terbaru, 

permasalahan sosial yang terjadi antar peserta didik. Guru tidak hanya menguasai bidang 

yang sesuai dengan bidangnya untuk mengajar peserta didik akan tetapi guru juga harus 

dituntut harus kreatif, inovatif serta inspiratif dalam kegiatan mengajar di dalam kelas. 

Sebagai seorang guru tidak hanya dituntut hanya mengajar saja akan tetapi seorang guru 

harus dapat menambah ilmunya baik berupa ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya dan 
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ilmu pengetahuan untuk megatasi segala proplema di dalam kelas. Melalui Penelitian 

Tindakan Kelas masalah-masalah dalam pendidikan baik berupa pembelajaran ataupun 

masalah sosial dapat dituntaskan dengan baik. Dengan adanya kegiatan Penelitian Tindakan 

Kelas dapat menciptakan iklim belajar yang dikehendaki oleh guru. PTK memiliki 

keunggulan dalam membantu guru mengembangkan kegiatan pembelajaran. Tujuan 

utamanya adalah untuk membantu guru untuk dapat memecahkan masalah yang terjadi di 

dalam kelas (Hien, 2009).  

          SMP Negeri 3 Abiansemal Badung merupakan satuan pendidikan setingkat Sekolah 

Menengah. Selama ini sekolah tersebut belum melaksanakan penelitian tindakan kelas pada 

kegiatan pembelajaran di sekolah. Sebagian besar guru-guru belum memahami akan 

Penelitian Tindakan Kelas, dengan adanya pendampingan penyusunan Penelitian Tindakan 

Kelas diharapkan dapat membantu guru-guru untuk dapat mengatasi permaslahan-

permasalahan yang terjadi di sekolah, guru-guru dapat memiliki. 

        Solusi yang ditawarkan pendampingan penelitian tindakan kelas dilakukan dengan 

workhshop terlebih dahulu yang berisikan tentang pemaparan pembuatan proposal PTK, 

pembuatan proposal PTK penekanan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kelas 

mulai dari kelas VII sampai kelas IX. Setelah permasalahan-permasalahan terpaparkan 

dengan baik solusi-solusi yang sesuai dengan permasalahan di dalam kelas dipaparkan ke 

dalam proposal pembuatan penelitian tindakan kelas. Pembuatan proposal tidakan di dalam 

kelas dirancang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di dalam kelas. Adapun 

kegiatan PKM Pendampingan Penelitian Tindakan Kelas di SMP Negeri 3 Abiansemal 

Badung adalah sebagai berikut:. 1) Workshop pendampingan penelitian tindakan kelas di 

SMP Negeri 3 Abiansemal. Kegiatan diawali dengan proses sosialisasi program pengabdian. 

Kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi tentang pembuatan proposal penelitian 

tindakan kelas. Materi yang diberikan mencakup tentang bagaimana mencari permasalahan 

di dalam kelas yang dirasa sangat penting untuk diselesaikan cara mengatasi permasalahan 

yang sesuai dengan teori atau sumber rujukan yang jelas. Pada akhir kegiatan diharapkan 

guru mampu membuat sebuah penelitian tindakan. kelas yang mana akan diimplementasikan 

di dalam kelas untuk mengatasi permasalahan yang ada. 2) guru menghadiri acara workshop 

pendampingan pembuatan penelitian tindakan kelas (PTK) yang diawali dengan kegiatan 

sosialisasi kegiatan pengabdian dan dilanjutkan materi pembuatan proposal PTK. Adapun 

materi yang harus dipahami adalah mengenai pembuatan proposal antara lain, 

pengidentifikasihan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Tujuan utama 

dalam kegiatan ini adalah membantu guru menyusun proposal penelitian tindakan kelas yang 

sesuai dengan permasalahan pembelajaran dan pendidikan yang dialami oleh guru di dalam 

maupun di luar kelas. 
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METODE PELAKSANAAN   

          Pengabdian ini dilakukan untuk penyusunan program pendampingan penulisan 

penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Abiansemal Badung pada 

tanggal 26 Juni 2021. Peserta pendampingan ini berjumlah 24 orang yang mana Adapun 

langkah-langkah pendampingan sebagai berikut:  

Langkah-langkah Pelaksanaan Pendampingan:  

1. Pelaksanaan Workshop. Kegiatan diawali dengan proses sosialisasi program pengabdian, 

Kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi tentang pembuatan penelitian tindakan 

kelas. Materi yang diberikan mencakup tentang menemukan masalah-masalah yang ada 

di dalam kelas, kemudian solusi untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan rujukan 

teori. Setelah menemukan permasalahan pada kegiatan workshop juga diberikan materi-

materi terkait penulisan penelitian tindakan kelas (PTK). Menghadiri acara workshop 

pendampingan penelitian tindakan kelas yang diawali dengan kegiatan sosialisasi 

kegiatan pengabdian dan dilanjutkan materi pembuatan PTK. Adapun materi yang harus 

dipahami adalah mengenai pembuatan proposal penelitian tindakan kelas, dan materi 

menerapkan PTK serta komponen-komponen pendukung, untuk membuat proposal PTK 

guru juga melakukan analisis kebutuhan, meliputi analisis karakteristik siswa, kurikulum 

tematik, materi dan ketersediaan bahan materi.   

2. Pendampingan Penyusunan PTK. Program pengabdian ini setelah melaksanakan 

workshop tentang penulisan tindakan kelas dilanjutkan dengan pendampingan proposal 

penelitian tindakan kelas. Pendampingan pembuatan proposal yang mana pendampingan 

tidak hanya dilaksanakan secara tatap muka akan tetapi juga dilaksanakan melalui 

Whatsapp maupun email. Pada tahap ini guru menyusun proposal penelitian tindakan 

kelas yang sesuai dengan rancangan yang telah disepakati, setelah proposal dinilai sudah 

benar maka proposal tersebut dikonsultasikan kepada tim pengabdian dari Universitas 

PGRI Mahadewa Indonesia. Jika ada proposal yang dinilai belum sesuai dengan 

kesepakatan maka guru akan merevisi proposal tersebut.  

3. Pendampingan Pengimplementasiaan PTK. Program pendampingan Penelitian Tindakan 

Kelas yang telah dibuat berupa proposal akan diimplementasikan pada kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas. Saat kegiatan pengimplementasiaan, guru akan didampingi 

oleh tim pengabdian. Kegiatan ini akan didokumentasikan dalam bentuk rekaman video. 

Akhir pembelajaran, tim pengabdian dan guru mengevaluasi bersama-sama terrhadap 

efektivitas pelaksanaan pengaplikasihan proposal Penelitian Tindakan Kelas. Guru 

mengimplementasikan proposal Penelitian tindakan Kelas yang telah dibuat dan 

diterapkan pelaksanaanya di dalam kelas. Sebelum guru mengimplementasikan proposal 

PTK guru menyiapkan alat dan bahan yang akan dibutuhkan.  

4. Tahapan Evaluasi dan refleksi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 

pendampingan penelitian tindakan kelas, yang yang telah diimplementasikan dalam 

proses kegiatan di dalam kelas. Pada kegiatan ini juga dilaksanakan refleksi terhadap 
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seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Refleksi diawali dengan tanya jawab, dan 

diskusi dengan guru sebagai bahan pertimbangan atau rekomendasi pada kegiatan 

selanjutnya.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

          Pendampingan penulisan Penelitian Tindakan Kelas merupakan program yang 

memanfaatkan kemampuan untuk berfikir ilmiah, kritis, inovatif dalam pengembangan ilmu 

dan teknologi yang mengalami perkembangan saat ini. Penelitian Tindakan Kelas merupakan 

solusi yang bagus yang harus diterapkan di dalam kelas untuk mengatasi berbagai 

permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Berdasarkan hal tersebut tim pelaksanaan 

pengabdian, terdiri dari dosen bidang ilmu pendidikan guru dari Universitas PGRI 

Mahadewa Indonesia (UPMI) kepada guru di SMA Negeri 3 Abiansemal Badung. 

 

       

Gambar 1. Pembukaan Workshop dan pendampingan PTK bersama Kepala Sekolah SMP  

                   Negeri 3 Abiansemal 

 

          SMP Negeri 3 Abiansemal Badung yang sangat sesuai dengan bidang yang akan 

diusulkan terutama terkait pendampingan pembuatan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 

akan diikuti seluruh guru SMP Negeri 3 Abiansemal Badung. Pada tabel 1 disajikan uraian 

tugas dari pelaksana kegitan pengabdian kepada masyarakat. 

 

Tabel 1. Uraian Tugas Pelaksana Kegiatan  

No Nama Dosen UPMI Jenis Kegiatan 

1 I Komang Sukendra, S.Pd., M.Si., 

M.Pd 

Sosialisasi cara megidentifikasi 

permasalahan yang terjadi di dalam kelas  

2 Putu Dessy Fridayanthi, S.T., M.I 

Kom 

Sosialisasi dan pendampingan pembuatan 

proposal Penelitian Tindakan Kelas 
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3 Dr. Drs. I Made Darmada, M.Pd Pendampingan Penulisan Penelitian 

Tindakan Kelas  

4 Drs. I Made Surat, M.Pd Pendampingan Penulisan Penelitian 

Tindakan Kelas  

 

       Target dan luaran di atas sesuai dengan    tujuan   penampingan yang memberikan 

dampak pada: (1) Memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di 

sekolah, (2) Meningkatkan kreativitas dan inovasi pada kegiatan pembelajaran. Pada 

kegiatan pengabdian pendampingan penulisan penelitian tindakan kelas pada guru SMP 

Negeri 3 Abiansemal Badung kegiatan dibagi dalam beberapa kegiatan yang dipaparkan 

sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan rapat sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tim pengabdi 

melakukan rapat kordinasi yang dilakukan melalui zoom meeting yang mana dengan 

paparan sebagai berikut:  

a. Rapat Kordinasi Perancangan terkait teknis pelaksanaan pendampingan penyusunan 

penelitian tindakan kelas. Rapat ini lakukan guna merancang serangkaian kegiatan 

yang akan dilakukan. Selain itu juga dilakukan penyelesaiaan administratif berkenaan 

dengan kegiatan pendampingan.  

b. Rapat kordinasi teknis pelaksanaan dengan kepala sekolah untuk perancangan 

pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan penelitian tindakan kelas (PTK).  

2. Pelaksanaan rancangan pendampingan penyusunan penelitian tindakan kelas. 

Penyelenggaraan penyusunan penelitian tindakan kelas dimulai dari kegiatan workshop, 

yang mana kegiatan workshop dimulai dari Tim pengabdi masyarakat yang dilakukan 

oleh dosen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang terdiri dari 4 dosen. Kegiatan 

workshop ini dimulai dari perencanaan penyususnan materi workshop yang disusun oleh 

tim pengabdian kemudian pemateri satu persatu memaparkan materi yang telah 

disiapkan, setelah pemaparan materi, dibuatlah penyusunan problematika pembelajaran 

yang dialami di dalam kelas, setelah itu dilanjutkan dengan penyusunan judul, setelah 

penyusunan judul dilakukan dibukalah sesi tanya-jawab yang diperuntukan untuk peserta 

yang belum pahan akan penjelasan yang telah dipaparkan. Pelaksanaan workshop 

memberikan pengalaman, wawasan dan pemahaman dalam mengatasi problematika di 

dalam kelas yang harus diselesaikan dengan penerapan model pembelajaran, metode dan 

penerapan media pembelajaran.   

3. Pendampingan penyusunan penelitian tindakan kelas pendampingan dimulai dari 

kegiatan workshop yang mana rangakaian kegiatannya pembahasan tentang penyusunan 

PTK dimulai dari menganalisis permasalahan, penyusunan judul yang sesuai dan 

dilanjtkan sistematika penyusunan PTK dan dilanjutkan dengan penyusunan pembuatan 

PTK yang mana hasil penampingan dijelaskan dalam pemaparan di bawah ini: 

a. Pendampingan 1  
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Pendampingan penyusunan dilakukan pada hari Sabtu, 10 Juli 2021, pendampingan 

pertama difokuskan dalam penyusunan pembuatan judul dan proposal PTK. Adapun 

kemajuan peserta setelah dilakukan workshop sebagai berikut: (1) Peserta sudah 

dapat memaparkan problematika permasalahan yang dihadapi di dalam kelas, (2) 

Peserta dapat menyusun judul yang sesuai dengan problematika yang dihadapi di 

dalam kelas, (3) Peserta sudah memahami gambaran proposal PTK yang akan 

dikerjakan. Hasil dari pendampingan  peserta sudah dapat menganalisis problematika 

yang terjadi di dalam kelas dan pemberian solusi yang sesuai dengan kebutuhan 

dengan dukungan teori dan jurnal. Dari hasil pendampingan 1 peserta juga sudah 

dapat menyusun proposal PTK yang mana nantinya akan diimplementasikan pada 

kelas masing-masing.  

b. Pendampingan 2  

Pendampingan ke dua dilakukan via zoom yakni pada hari Sabtu, 17 Juli 2021 

pendampingan ini dimaksudkan untuk memberikan komentar dan masukan terkait 

proposal PTK yang sudah dibuat oleh guru-guru SMP Negeri 3 Abiansemal Badung 

dan dapat dipaparkan hasil dari kegiatan pendampingan ke dua yaitu: 1) Rata-rata 

pembuatan prosal penelitian Tindakan kelas sudah terlaksana dengan baik akan tetapi 

dalam proses penulisan masih kurang memenuhi kaidah ilmiah. 2) Pada bab 1 latar 

belakang analisis permasalahan masih belum terpaparkan dengan jelas dan cara 

mengatasi permasalahan masih belum dikaitkan dengan dukungan teori dan jurnal. 3) 

Dari segi penulisan masih banyak rujukan yang masih belum memuat sumber rujukan 

dengan jelas. Dari hasil pendampingan ke 2 peserta mendapat revieu hasil penulisan 

PTK yang mana ada beberapa yang perlu direvisi, setelah proses revisi sudah 

dilakukan maka diimplementasikan pada kegiatan di dalam kelas.  

c. Pendampingan 3  

Pada pendampingan 3 dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2021, peserta sudah 

mulai menguji cobakan hasil proposal PTK kepada kelas yang diampu. Beberapa 

guru yang mengikuti dipilihlah satu guru yang terbaik dalam melaskan penerapan 

PTK di kelas yang diampu. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan pelaksanaan PTK 

dimulai dari guru mengajak siswa mengaitkan pengetahuan yang sudah dimilikinya 

kemudian guru memutarkan video yang sudah disiapkan. Guru menjelaskan media 

video yang dibawa sebelumnya kemudian guru menerangkan materi yang sesuai 

dengan foto dan isi video. Guru membentuk siswa dalam beberapa kelompok dan 

siswa menganalisis kejadian-kejadian kenampakan alam yang terjadi di dalam video. 

Guru memberikan soal dalam bentuk individu dan kelompok.  Guru melihat 

peningkatan hasil belajar yang diperoleh peserta didik dan mengalami peningkatan 

yang tinggi,   
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    Gambar 2. Peserta Sosialisai dan Pendampingan PTK di SMP Negeri 3 Abiansemal Badung 

  

          Pendampingan penyusunan Penelitian Tindakan kelas membantu guru dalam 

mengatasi problematika yang ada di dalam kelas yang diatasi dengan dukungan teori dan 

jurnal. Dengan adanya peneran PTK yang mana dilaksanakan minimal dua siklus dapat 

meningkatkan problematika yang dialami disekolah baik yang berhubungan dengan nilai 

yang kurang dari KKM, kurangnya keefektivan dalam kegiatan pembelajaran, rendahnya 

minat belajar dan motivasi siswa. Pada mulanya guru-guru belum mengetahui dan belum 

tahu caranya membuat penelitian Tindakan kelas dengan adanya pendampingan penyusunan 

pembuatan penelitian Tindakan kelas yang dilakukan selama kurang lebih tiga bulan dapat 

membuat guru-guru paham akan kegiatan penelitian Tindakan kelas.  

         Dalam kegiatan pelatihan, para guru sangat antusias dalam  penyusunan proposal 

PTK. Hal ini karena mereka dapat merancang kegiatan pembelajaran yang secara langsung 

untuk memecahkan masalah yang dihadapi di kelas masing-masing. Di samping itu, dalam 

upaya kenaikan pangkat, para guru dituntut untuk mempunyai laporan hasil PTK. Banyak 

masukan yang diberikan, baik oleh para guru ataupun oleh tim pelaksana PKM dari 

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia terkait dengan pelaksanaan PTK. Masukan yang 

diberikan oleh tim pelaksana pelatihan pendampingan lebih banyak terkait masalah yang 

dihadapi di kelas masing-masing dikaitkan dengan pemilihan model/strategi pembelajaran 

yang tepat. Melalui kegiatan pendampingan, pelaksanaan PTK dapat berlangsung dengan 

baik. RPP yang disusun disesuaikan dengan kurikulum 2013, dengan menyusun RPP tematik, 

RPP yang disusun berkualitas baik. Kemampuan guru yang dinilai menggunakan APKG, 

berkualitas baik. Rata-rata siswa memberikan tanggapan yang positif terhadap pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan guru.  

        Kendala-kendala yangd ihadapi dalam pelaksanaan P2M ini adalah masalah waktu 

pelaksanaan sering terganggu dengan adanya hari-hari libur keagamaan dan kegiatan-

kegiatan yang lain. Namun, semua kendala dan masalah yang muncul telah dicarikan 
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solusinya, yaitu dengan melaksanakan kegiatan pelatihan pada hari sabtu dan dengan 

melibatkan teman sejawat. 

              
 

Gambar 3. Hasil PTK 2 Guru SMP Negeri 3 Abiansemal yang sudah di publikasi di jurnal  

                    Pendidikan Widyamahadi    

 

 

SIMPULAN  

          Secara keseluruhan dari kegiatan pendampingan penyusunan penelitian tindakan kelas 

di SMP Negeri 3 Abiansemal Badung dapat berjalan dengan lancer dan baik. Kegiatan di 

mulai dari workshop pemberian materi PTK kemudian dilanjutkan dengan penyusunan 

proposal PTK setelah penyusunan proposal selesai dilanjutkan dengan penerapan PTK di 

dalam kelas dan penyusunan analisis data yang diperoleh di dalam kelas. Pada mulanya guru-

guru belum mengetahui akan pembuatan PTK dengan adanya kegiatan pendampingan ini 

guru menjadi paham dan mengerti akan kegiatan PTK yang ada di dalam kelas. Dengan 

menerapkan penelitian Tindakan kelas dapat mengatasi problematika yanga ada di dalam 

kelas dengan dukungan teori dan jurnal. Setelah diadakan pendampingan selama 3 kali ada 

kemajuan yang signifikan terhadap kemampuan guru dalam menulis PTK. 

         Respon peserta terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan baik. Berdasarkan 

hasil yang diperoleh dalam kegiatan pendampingan guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dalam melakukan kegiatan refleksi dapat berlangsung secara efektif. Para guru 

SMP Negeri 3 Abiansemal Badung senantiasa berupaya secara terus menerus 

mengembangkan kemampuan penulisan PTK. 
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SARAN 

         Untuk dapat meningkatkan pemahaman para guru SMP Negeri 3 Abiansemal Badung 

sesuai dengan kegiatan pendampingan penulisan maka perlu diuji cobakan secara maksimal  

untuk dapat menyelesaikan masalah pembelajaran di kelas. Kegiatan ini masih perlu 

dilanjutkan dengan pendampingan, pelatihan dan motivasi pelaksanaan PTK dengan 

menerapkan beberapa siklus.  
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