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PENGANTAR EDITOR
Assalamualaikum Wr Wb
Puja dan Puji Syukur kehadirat Allah Swt yang melimpahkan nikmat nya
sehingga Seminar Nasional dan Call For Papers Program Studi Pendidikan
Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta dapat berlangsung dengan baik.
Solawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad
Saw yang kita nantikan syafaat nya di yaumul kiamah, aamiin.
Seminar nasional yang bertema Implementasi Pendidikan Karakter Dalam
Pembelajaran Ekonomi Untuk Menghasilkan Masyarakat Yang Berkarakter
Ekonomi Keindonesiaan merupakan bagian dari langkah strategis perguruan
tinggi dalam meningkatkan masyarakat yang mampu mandiri secara ekonomi,
berjiwa kewirausahaan yang menjunjung tinggi nasionalisme, dan peningkatan
pembelajaran ekonomi dan akuntansi untuk menghasilkan masyarakat yang
berjiwa entrepreneur. Dalam seminar ini dibahas hasil penelitian mengenai
karakter kewirausahaan yang harus dikembangkan sejak dini melalui internalisasi
dalam kurikulum, peningkatan prestasi belajar siswa, dan kompetensi guru yang
kaitannya dengan karakter pembelajaran ekonomi.
Prosiding ini telah melewati serangkaian proses review dan edit sehingga layak
sebagai rujukan para peneliti lain untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan.
Semoga hasil seminar nasional pendidikan 2017 yang diselenggarakan oleh
program studi pendidikan akuntansi UMS kali ini dapat berkontribusi pada
perkembangan dunia pendidikan di Indonesia.
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LAPORAN KETUA PANITIA

Assalamu’alaikum wr wb
Bismillahirohmanirrhim.
Yang terhormat:
Dr. Kurjono,M.Pd
Bapak Dekan FKIP UMS, berserta jajarannya
Segenap Hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillahirobbil’alaimin,  rencana seminar pagi hari ini, hari Rabu tanggal 24
Mei 2017 dapat terlaksana dengan baik. Tema besar Seminar Nasional Pendidikan
2017 adalah “Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Ekonomi
Untuk Menghasilkan Masyarakat Yang Berkarakter Ekonomi Keindonesiaan”.
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 .
2. Pemakalah/prosiding ada 23, 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, sesi 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.

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.
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