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PENGANTAR EDITOR 

Program studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah menyelenggarakan seminar nasional tahun 2016 dan 
call for paper dengan menghadirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 
Gubernur Jawa Tengah, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai 
pembicara kunci, serta diikuti oleh para  peneliti, akademisi, pengamat, pengambil 
kebijakan, dan guru Sumatera dan Jawa. Jumlah peserta ada 300 orang. Kegiatan 
ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 di Auditorium Muhamad 
Jazman di Kampus I Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Tema utama seminar adalah   “Peran Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam 
Pembinaan Karier Guru dalam Jabatan” dipresentasikan di sesi utama, dilanjutkan 
sesi kedua untuk membahas 3 sub tema yang diseminarkan secara paralel, 
meliputi:  (1) Pengembangan Profesionalisme Guru,  (2) Desain Pembelajar dalam 
Konteks Guru Pembelajar, (3) Inovasi Pembelajaran. Sebagian besar makalah 
yang dipresentasikan merupakan hasil panelitian. 

Makalah yang diterbitkan pada prosiding ini telah melalui proses   penyuntingan 
oleh tim editor. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kekeliruan 
dalam proses penyusunan prosiding ini. Kritik dan saran kami harapkan untuk 
perbaikan penerbitan selanjutnya. Prosiding versi online telah tersedia dan dapat 
diunduh melalui laman http:\\www.snp.ums.ac.id.  Panitia menyampaikan terima 
kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan seminar  dan 
penyuntingan prosiding ini.  Semoga makalah-makalah yang dimuat memberikan 
kontribusi positif bagi pengembangan keilmuan bidang pendidikan di Indonesia. 

       Surakarta, 2 April 2016 

 Editor, 

         Prof. Dr. Harsono, S.U 
Drs. Joko Suwandi, MPd  

Tri Nurwahyudi, S.Pd, M.M 
M Fahmi Johan Syah, S.Pd. MPd 
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LAPORAN KETUA PANITIA 

Assalamu’alaikum wr wb 
Bismillahirohmanirrhiem. 
Yang terhormat: 
Bapak Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI, dengan jajarannya 
Bapak Gubernur Propinsi Jawa Tengah, beserta jajarannya 
Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, beserta jajarannya 
Bapak Prof Dr Suyanto. 
Bapak Dekan FKIP UMS, berserta jajarannya 
Segenap Hadirin yang berbahagia. 

Alhamdulillahirobbil’alaimin,  rencana seminar pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 2 
April 2016 dapat terlaksana dengan baik. Tema besar Seminar Nasional 
Pendidikan 2016 adalah “Peran Pemerintah dan Peguruan Tinggi dalam 
Pembinaan Karier Guru dalam Jabatan”. Tema ini mendapat respon positif dari 
pada pakar pendidikan, dosen, praktisi pendidikan  di tanah air.  
Kepada Bapak Rektor kami laporkan bahwa: 
1. Pemakalah utama  ada 3 atau 4.
2. Pemakalah /prosiding ada 20, melibatkan ilmuwan, dosen, dan praktisi

pendidikan  dari Sumatera dan Jawa.
3. Peserta ada 300 an orang (sesuai realita), melibatkan ilmuwan, dosen, praktisi

pendidikan berasal dari pulau Sumatera dan Jawa
4. Kegiatan hari ini akan dilangsungkan pada 2 sesi, sei pertama berlangsung di

ruangan ini melibatkan para nara sumber utama, dan sesi kedua akan
dilaksanakan secara parallel dengan tiga sub tema (sub tema pengembangan
profesionalisme guru, desain pembelajaran dalam konteks guru pembelajar,
dan inovasi pembelajaran.

Kepada para hadirin, kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya, selamat 
datang di Surakarta, selamat datang di kampus Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, anggaplah kampus ini seperti rumah sendiri. Solo memperkenalkan 
karya kebanggaan anak bangsa berupa batik, jangan lupa menghadiri kampong 
batik, dan berbagai kesenian tradisional, serta situs-situs sejarah lainnya. 
Keluarga besar prodi Pendidikan Akuntansi dan segenap panitia berharap agar 
seminar ini memberikan kontribusi dalam upaya pembinaan karier guru pada era 
mendatang. Guru makin professional, makin sejahtera, pendidikan dapat 
berlangsung dengan baik, dan lulusan memiliki kualitas yang kompetetitif untuk 
pembangunan tanah air Indonesia. 
Kepada Yth Bapak Rektor, dimohon dengan hormat agar berkenan membuka 
seminar hari ini.   
Wassalamu’alaikum wr wb. 

 Surakarta, 2 April 2016 
 Ketua, 

 Dr Djalal Fuadi MM 


