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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Analisis Situasi  

Sebagai salah satu bentuk kepedulian Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 

Negeri Yogyakarta dalam upaya turut mengembangkan potensi akademik guru di 

wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya adalah dengan menyelenggara-

kan pelatihan penulisan karya ilmiah bagi guru-guru bahasa Jerman yang berdomisili 

di wilayah itu. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat hasil survey yang telah 

dilakukan tim kegiatan PPM dosen dan mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa 

Jerman FBS melalui telpon terhadap guru-guru bahasa Jerman dengan sistem acak, 

ternyata ditemukan data bahwa banyak guru-guru bahasa Jerman di wilayah DIY dan 

sekitarnya telah menduduki pangkat dan golongan IV/a. Selanjutnya, berdasarkan 

data dari hasil survey tersebut terdapat beberapa guru yang telah lama menduduki 

pangkat/golongan Pembina VI/a dan tidak dapat naik pangkat karena tidak memiliki 

karya ilmiah, baik berupa karya ilmiah hasil pemikiran maupun karya ilmiah hasil 

penelitian. Menurut sumber yang dapat dipercaya, ternyata terjadi bukan hanya pada 

guru-guru bahasa Jerman saja melainkan juga guru-guru bidang studi selain bahasa 

Jerman. Hampir sebagian besar guru yang telah menduduki pangkat Pembina/IV/a 

tidak bisa naik ke pangkat setingkat lebih tinggi dengan alasan tidak memiliki karya 

ilmiah yang menjadi prasyarat mutlak untuk digunakan naik pangkat. Apabila hal ini 

dibiarkan berlaruh-larut, maka akan berdampak pada nasip guru. Tidak menutup 

kemungkinan akan berakibat dapat merugikan kepentingan guru itu sendiri. Di 
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samping itu, dikuatirkan berakibat tidak baik terhadap kinerja guru dalam 

memberikan pelayanan kepada siswanya. Guru tidak bekerja secara profesional. 

Guru tidak optimal dalam memberikan dan menyampaikan pelajarannya dan 

seterusnya. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah nyata untuk membantu 

memecahkan permasalahan yang dihadapi guru itu, terutama guru-guru bahasa 

Jerman di wilayah DIY dan sekitarnya. 

Salah satu solusi yang akan ditawarkan adalah memberikan pelatihan-pelatihan 

atau workshop maupun lokakarya kepada guru-guru bahasa Jerman yang berdomisili 

di wilayah DIY dan sekitarnya, untuk diberi bekal keterampilan berupa penulisan 

karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah tersebut akan diarahkan pada penulisan karya 

ilmiah hasil pemikiran dan pembuatan rancangan proposal penelitian tinddakan 

kelas. Hal ini atas pertimbangan bahwa pada tahun 2007 yang lalu tersedia dana 

penelitian untuk para guru se Indonesia sebanyak 100.000 orang, akan tetapi tidak 

terserap semua. Oleh karena itu, menyosong tawaran dana penelitian kepada guru-

guru se Indonesia tahun 2008 ini, paling tidak para guru bahasa Jerman di wilayah 

DIY dan sekitarnya dipersiapkan untuk dapat berkompetisi dengan guru-guru lainnya 

di luar wilayah tersebut untuk mendapat research grant dari Direktorat Profesi, 

Direktorat Jenderal Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Depdiknas tahun 

anggaran 2008. Menurut Direktur Profesi akan disediakan dana penelitian untuk para 

guru sebanyak Rp 270 milyard untuk dikompetisikan terhadap 270.000 guru se 

Indoensia. 
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Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan keterampilan pada guru sejalan 

dengan kebutuhan guru dalam menghadapi kompetisi tersebut di atas. Di samping 

itu, tujuan pelatihan ini juga diarahkan untuk membekali para guru dalam 

menyiapkan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2008. 

Paket pelatihan penulisan karya ilmiah bagi guru-guru ini berisi sejumlah 

pengembangan materi yang dibutuhkan guru untuk keperluan pengajarannya. 

Adapun materi pelatihan meliputi (1) pelatihan penulisan karya ilmiah hasil 

pemikirian, (2) pelatihan pembuatan modul atau diktat pelajaran, (3) pelatihan 

penyusunan bank soal bahasa Jerman untuk keperluan siswanya, (4) tata tulis karya 

ilmiah, dan (5) pembuatan proposal penelitian untuk KTI-Guru Online yang dibiayai 

oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 

Depdiknas Jakarta.    

Untuk itu, perlu dilakukan program pengembangan secara terpadu yang dapat 

secara langsung dinikmati para guru. Program pengembangan dan peningkatan 

kualitas guru yang mendesak untuk segera dilakukan adalah pelatihan penulisan 

karya ilmiah. Dengan program pelatihan ini diharapkan para guru dapat terbuka 

wawasan dan cakrawalanya untuk kemudian dapat dituangkan ke dalam penulisan 

karya ilmiah. Berdasarkan Buku Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan tahun 2007 

yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, bahwa yang dimaksudkan 

penulisan karya ilmiah adalah karya-karya guru hasil penelitian maupun pemikiran 

yang dituangkan ke dalam tulisan yang dipublis seperti jurnal atau buku referensi. Di 

samping itu, buku diktat atau modul juga termasuk karya ilmiah. Oleh karena itu, 
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pelatihan ini akan diarahkan kepada kepentingan guru dalam mempersiapkan 

pembelajarannya. Dengan harapan, guru dapat bekerja lebih efesien dan siswa dapat 

dengan mudah berlatih dari buku-buku yang telah dibuat guru.  

Pemilihan program pelatihan penulisan karya ilmiah tersebut didasarkan 

semata-mata atas kebutuhan dan permintaan guru-guru kepada Tim PPM Jurusan 

Pendidikan Bahasa Jerman FBS untuk mengadakan pelatihan penulisan karya ilmiah.  

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta mengalokasikan 

sejumlah dana untuk membiayai penyelenggarakan pelatihan penulisan karya ilmiah 

ini bagi guru-guru bahasa Jerman se wilayah DIY dan sekitarnya. Pelatihan ini 

dimaksudkan untuk memberikan keterampilan guru dalam menulis karya ilmiah. 

Penguasaan dan keterampilan penulisan karya ilmiah bagi guru-guru bahasa Jerman 

tersebut diharapkan dapat menjadi indikator adanya peningkatan keterampilan guru 

di bidang pendidikan. Indikator ini dapat menjadi titik awal adanya peningkatan 

kualitas guru di bidang penulisan karya ilmiah. 

Hal ini merupakan kepedulian FBS UNY dalam rangka mengembangkan dan 

sekaligus menjadi program unggulan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dosen Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman FBS. Hal ini disebabkan oleh adanya 

kebutuhan yang amat mendesak bagi para guru untuk mampu menulis karya ilmiah 

di bidangnya untuk keperluan pembelajarannya. Tujuan jangka penjang dapat 

digunakan untuk mempersiapkan guru mampu menulis diktat atau modul bahasa 

Jerman untuk keperluan PBM di sekolahnya masing-masing. Penulisan karya ilmiah 

sangat penting dilakukan guru. Penulisan karya ilmiah tersebut tidak hanya dilakukan 
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guru untuk keperluan kenaikan jabatan dan uji sertifikasi guru, melainkan harus 

dilakukan guru secara terus menerus dalam rangka peningkatan kualitas guru sebagai 

tenaga profesional. Berdasarkan analisis situasi tersebut di atas, telah nyata bahwa 

kegiatan pelatihan penulisan karya ilmiah bagi guru-guru bahasa Jerman se wilayah 

DIY dan sekitarnya penting untuk segera dilaksanakan.  

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

1.  Permasalahan yang berhasil diidentifikasikan adalah para guru bahasa Jerman 

belum seluruhnya terampil menulis karya ilmiah. 

2. Dengan demikian, perumusan masalahnya adalah bagaimana cara memberikan 

pelatihan kepada guru-guru bahasa Jerman se DIY dan sekitarnya agar mereka 

dapat melakukan penulisan karya ilmiah  yang menjadi tugasnya?  

3.  Di samping itu, bagaimana cara memberikan keterampilan menulis karya ilmiah 

bagi guru-guru bahasa Jerman se wilayah DIY dan sekitarnya? 

 

C. Tujuan Kegiatan 

Tujuan kegiatan PPM ini adalah sebagai berikut. 

1. Tujuan umum: guru dapat melakukan penulisan karya ilmiah berupa pembuatan 

diktat pelajaran bahasa Jerman dan pembuatan modul bahasa Jerman untuk 

siswa-siswanya.  

2. Tujuan Khusus:  

a. guru bahasa Jerman dapat membuat artikel ilmiah;  



6 
 

  

b. guru bahasa Jerman dapat membuat karya ilmiah berupa hasil pemikiran; 

c. guru bahasa Jerman dapat membuat karya ilmiah berupa penulisan rancangan 

proposal penelitian tindakan kelas. 

 

D. Manfaat Kegiatan 

Kegiatan PPM ini bermafaat bagi para guru bahasa Jerman yang telah 

mengikuti pelatihan penulisan karya ilmiah. Adapun manfaatnya adalah sebagai 

berikut. 

1. para guru bahasa Jerman diharapkan mampu mengaplikasikan teori yang 

diperoleh selama pelatihan untuk menyusun karya ilmiah; 

2. para guru bahasa Jerman diharapkan mampu menyusun diktat dan modul 

pelajaran bahasa Jerman;  

3. para guru bahasa Jerman diharapkan mampu menyusun rancangan proposal 

penelitian tindakan kelas. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Penulisan karya ilmiah bagi dosen merupakan suatu kegiatan yang mutlak 

dilakukan dosen. Setiap dosen, pasti melakukan penulisan karya ilmiah untuk 

keperluan pekerjaannya. Apabila dosen tidak gemar menulisa karya ilmiah, dapat 

dipastikan dosen tersebut jelas tidak akan dapat mengembangkan profesinya dengan 

baik. Dosen yang naik pangkatnya lancar pasti dosen tersebut karya-karya yang 

dihasilkan banyak. Demikian pula sebaliknya, dosen yang tidak lancar naik pangkat, 

ada kemungkinan mereka tidak gemar menghasilkan karya berupa penulisan karya 

ilmiah. Penulisan karya ilmiah menurut Panduan Penyusunan Portofolio Uji 

Serifikasi Guru (Depdiknas, 2007) disebutkan bahwa komponen pengembangan 

profesi meliputi karya tulis ilmiah yang mencakup: (1) buku, (2) artikel yang dimuat 

pada Jurnal, Majalah, dan Surat kabar, (3) pembuatan modul, dan (4) penyusunkan 

diktat pelajaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud karya ilmiah berupa 

buku yaitu buku pegangan guru, buku pelajaran dan buku referensi perpustakaan. 

Menurut Arikunto (2007) yang dimaksud buku adalah salah satu karya tulis ilmiah 

yang sarat pengetahuan yang digunakan sebagai objek dan dibahas dalam proses 

pembelajaran. Sedang yang dimaksud dengan karya ilmiah berupa artikel yaitu karya 

ilmiah hasil pemikiran yang membahas suatu masalah yang dikaji berdasarkan 

pemikiran penulisnya. 



8 
 

  

Karya ilmiah berupa penulisan modul yaitu berisi materi pelajaran yang 

disusun dan disajikan secara tertulis sehingga pembacanya diharapkan dapat 

menyerap sendiri materi tersebut dengan tanpa atau sesedikit mungkin membutuhkan 

bantuan dari orang lain (Arikunto, 2007). Jenis-jenis modul meliputi: (1) Modul self-

contained dan (2) Modul non self-contained. Sedangkan karya ilmiah berupa 

penulisan diktat yaitu catatan tertulis suatu mata pelajaran atau bidang studi yang 

dipersiapkan guru untuk mempermudah atau memperkaya materi pelajaran yang 

disampaikan guru dalam PBM. 

Tata tulis karya ilmiah merupakan tata aturan atau pedoman yang mengatur 

bentuk penyajian karya ilmiah, yang dimuat di jurnal-jurnal ilmiah, proceeding karya 

ilmiah, dan buku ilmiah. Tata tulis karya ilmiah sangat bergantung dari gaya 

selingkung jurnal, proceeding, dan buku ilmiah yang akan memuat artikel atau 

naskah ilmiah tersebut (Triyono, 2008: 1). Oleh karena itu, terdapat berbagai ragam 

aturan tata tulis karya ilmiah. Namun demikian, pada hakekatnya hampir semuanya 

memiliki ciri yang sama yang dapat menandai adanya bentuk karya tulis ilmiah itu. 

Karya ilmiah harus didasarkan pada ciri-ciri ilmiah, yang dalam berbagai hal dapat 

ditandai adanya bentuk yang berupa (1) isi kajiannya berada pada lingkup 

pengetahuan ilmiah, (2) langkah pengerjaannya menggunakan metode ilmiah, (3) 

sosok tampilannya memenuhi syarat sebagai suatu sosok keilmuan (Tim Pudi 

Dikdasmen Lemlit UNY). 

Berdasarkan pada Akreditasi Berkala Ilmiah dari Ditjen Dikti, karya ilmiah 

yang disajikan pada jurnal ilmiah harus memenuhi unsur-unsur penilaian akreditasi 
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berkala ilmiah, seperti penyuntingan, gaya penulisan, dan substansi isi yang memiliki 

skor nilai tertinggi. Tata tulis karya ilmiah dapat dibedakan menjadi tiga hal yaitu (1) 

karya ilmiah hasil pemikiran, (2) karya ilmiah hasil penelitian, dan (3) karya ilmiah 

populer (Tim Pudi Dikdasmen Lemlit UNY). 

Menurut Rifai (1995) anatomi karya ilmiah berisi (1) judul dan judul pelari, (2) 

baris kepemilikan, (3) abstrak dan ringkasan, (4) kata kunci, (5) pendahuluan, (6) 

motodologi: lokasi, bahan, dan cara, (7) penyajian dan atau hasil, (8) pembahasan 

dan simpulan, (8) persantunan, (9) pustaka acuan atau bibliografi. 

Sedangkan menurut Ekosusilo dan Triyanto (1995) karya ilmiah bercirikan (1) 

logis, yaitu segala informasi yang disajikan memiliki argumentasi yang dapat 

diterima dengan akal sehat, (2) sistematis, yaitu segala yang ditemukan disusun 

berdasarkan urutan yang berjenjang dan berkesinambungan, (3) objektif, yaitu segala 

informasi  yang ditemukan apa adanya dan tidak bersifat fiktif, (4) tuntas dan 

menyeluruh, yaitu segi-segi masalah yang dikemukakan ditelaah secara lengkap, (5) 

seksama, yaitu berusaha menghindarkan diri dari berbagai kesalahan, (6) jelas, yaitu 

segala keterangan yang dikemukakan dapat mengungkapkan maksud secara jernih, 

(7) kebenarannya teruji, (8) terbuka, maksudnya sesuatu yang dikemukakan dapat 

berubah seandainya muncul pendapat baru, (9) berlaku umum, yaitu kesimpulan 

berlaku bagi semua populasinya, dan (10) penyajiannya memperhatikan santu bahasa 

dan tata tulis yang sudah baku. 
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B. Kerangka Pemecahan Masalah 

Disadari atau tidak, bahwa guru harus terampil melakukan penulisan karya 

ilmiah. Karya ilmiah dapat berupa hasil pemikiran atau hasil penelitian. Hal ini untuk 

memudahkan pembelajarannya. Tugas guru di samping mengajar, ada tugas lain 

yaitu menyediakan materi pembelajarannya kepada siswa-siswanya. Bahasa Jerman 

tersebut bahasa asing yang tidak banyak tersedia buku-buku referensi maupun buku-

buku pelajaran. Oleh karena itu, guru profesional harus mampu menyediakan materi 

pembelajaran yang dikembangan sendiri berdasarkan hasil temuan dalam penelitian 

atau hasil pengemangan pemikiran berupa penulisan karya ilmiah. Guru diharapkan 

dapat mengembangan materi pembejaran yang diwujudkan berupa penulisan diktat 

atau modul pelajaran bahasa Jerman. 

Namun kenyataannya, tidak semua guru mampu menyusun karya ilmiah 

berupa penulisan diktat, modul, atau artikel ilmiah lainnya. Bahkan tidak jarang guru  

yang telah lama menduduki pangkat Pembina/IV/a juga tidak bisa naik pangkat 

setingkat lebih tinggi disebabkan oleh ketidakmampuan mereka dalam melakukan 

penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, pelatihan penulisan karya ilmiah bagi guru-

guru bahasa Jerman ini mutlak harus segera dilaksanakan. 

Di samping itu, untuk menyongsong dan mempersiapkan guru terampil dan 

profesional yang memenuhi kebutuhan di lapangan masih sedikit yang tersedia. Guru 

yang memenuhi kualifikasi akademik sarjana dan memenuhi kreteria profesional 

masih belum terukur jumlahnya karena sertifikasi guru masih berjalan 2 tahun yaitu 

untuk sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2006  yang pelaksanaannya dilakukan 
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tahun 2007 dan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2007 yang hingga saat ini hasil 

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru belum diumumkan secara serentak di seluruh 

wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kebutuhan guru yang 

benar-benar memenuhi harapan masyarakat luas masih menunggu hasil. Yang 

dimaksud guru profesional  yang memenuhi harapan masyarakat adalah guru yang 

memiliki (1) kompetensi profesional, (2) kompetensi pedagogik, (3) kompetensi 

sosial, dan (4) kompetensi kepribadian. Untuk memenuhi harapan masyakarta 

tersebut, maka pelatihan penulisan karya ilmiah bagi guru-guru bahasa Jerman 

memang benar-benar perlu segera diselenggarakan. 
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BAB III 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

A. Program Kegiatan PPM 

Pola pelaksanaan program kegiatan PPM bagi guru-guru bahasa Jerman se-

DIY dan sekitarnya tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

2. Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian 

3. Pelatihan Penulisan Modul atau Diktat Mata Pelajaran Bahasa Jerman di SMA 

4. Pelatihan Pemberkasan Portofolio Sertifikasi Guru  

 

B. Metode Kegiatan 

Kegiatan PPM ini berupa pelatihan penulisan karya ilmiah bagi guru bahasa 

Jerman. Adapun metode kegiatan yang dipilih adalah metode pelatihan secara 

individual dan klasikal. Metode secara individual adalah  pelatihan dilakukan antar 

individu- individu, terutama mereka yang masih belum mengerti sama sekali perihal 

penulisan karya ilmiah. Pelatihan ini diarahkan kepada pembelajaran yang bersifat 

individual. Sedangkan metode klasikal adalah pelatihan secara bersama-sama dalam 

suatu kelas. Pelatihan ini diarahkan kepada peserta yang memiliki pengalaman 

menulis diktat atau modul pelajaran bahasa Jerman.  
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C. Khalayak Sasaran 

Sasaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) ini adalah 

1. Para guru bahasa Jerman di wilayah DIY dan sekitarnya. 

2. Para guru bahasa Jerman yang menduduki pangkat Pembina/IV/a. 

3. Para guru yang akan menyusun diktat, modul pelajaran bahasa Jerman, dan 

guru yang menyiapkan rancangan proposal penelitian tindakan kelas. 

 

D. Target Luaran  

Target luaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pengetahuan dan 

keterampilan guru-guru bahasa Jerman untuk melakukan penulisan karya ilmiah 

berupa penulisan artikel ilmiah, penyusunan modul atau diktat pelajaran bahasa 

Jerman Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk keperluan siswanya, dan penyusunan 

rancangan proposal penelitian tindakan kelas. 

 

E. Evaluasi Kegiatan 

Kegiatan PPM ini dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi kreteria 

keberhasil. Adapun tolok ukur keberhasilannya adalah sebagai berikut. 

1. peserta (25%) terampil menuangkan ide-idenya ke dalam tulisan artikel ilmiah; 

2. peserta (25%) terampil menyusun diktat pelajaran bahasa Jerman; 

3. peserta (25%) terampil menyusun modul pelajaran bahasa Jerman; dan 

4. perserta (25%) terampil menyusun rancangan proposal penelitian tindakan kelas. 
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F. Jadwal Kegiatan 

Kegiatan PPM ini dilaksanakan sehari penuh pada tanggal 15 Juli 2008 dan 

dimulai pada pk 08.00 s.d. 16.00 WIB di Cine Club Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Yogyakarta. Adapun jadwal selengkapnya adalah sebagai berikut. 

 
JADWAL PELATIHAN PPM 

No. Waktu Materi Penyaji 

1 08.00 – 08.30 Pembukaan Ketua Jurusan 

2 08.30 – 10.00 Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tim PPM 

3 10.00 – 11.30 Penyusunan Proposal Penelitian Tim PPM 

4 11.30 – 12.30 Ishoma Panitia 

5 12.30 – 14.00 Penulisan Modul, Diktat Tim PPM 

6 14.00 – 15.30 Penyiapan dan Pemberkasan Portofolio 
Sertifikasi Guru 

Tim PPM 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 
 
 
 
A. Pelaksanaan Kegiatan PPM 

Kegiatan PPM yang telah dilakukan para dosen Jurusan Pendidikan Bahasa 

Jerman FBS UNY adalah berupa pelatihan yang ditujukan kepada para guru-guru se 

wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Adapun pelaksana  

pada kegiatan PPM ini adalah sebagai berikut. 

1. Sulis Triyono, M.Pd. memberikan materi Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah. 

2.  Wening Sahayu memberikan materi Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian. 

3. Tia Meutiawati memberikan materi Pelatihan Penulisan Modul atau Diktat Mata 

Pelajaran Bahasa Jerman di SMA. 

4. Subur, M.Pd. memberikan Pelatihan Pemberkasan Portofolio Sertifikasi Guru. 

Pelatihan ini dilakasanakan sehari di FBS UNY. Oleh karena waktu yang 

tersedia sehari saja dirasa tidak cukup oleh para guru atau peserta pelatihan, maka 

dosen selaku pelaksana kegiatan, tetap menyediakan waktu luang pada kesempatan 

lain untuk memberikan kesempatan kepada guru atau peserta untuk melakukan 

konsultasi atau bimbingan. Dengan demikian, kegiatan pelatihan ini sebenarnya 

masih berlanjut hingga beberapa hari sampai para guru selesai mempersiapkan 

materi pelatihan secara keseluruhan. Bimbingan yang diberikan dosen pelakasana 

PPM kepada guru berupa bimbingan penulisan karya ilmiah, penyusunan proposal 



16 
 

  

penelitian tindakan kelas, penyusunan modul atau diktat mata pelajaran bahasa 

Jerman, dan penyusunan portofolio sertifikasi guru. 

 

B. Lokasi Kegiatan 

Lokasi kegiatan adalah di Ruang Cine Club Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Yogyakarta. Ruang ini ditata melingkar untuk memberikan 

kenyamanan kepada para guru atau peserta pelatihan. Ruang ini di samping dijadikan 

sebagai tempat pelatihan, juga sekaligus digunakan untuk ruang makan siang. Hal ini 

dimaksudkan agar kegiatan yang dilaksanakan sehari penuh ini dapat memberikan 

manfaat yang optimal bagi para guru.   

 
C. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasil kegiatan PPM ini dapat dilihat dari dua hal,  yaitu 

keberhasilan proses dan keberhasilan produk. Keberhasil proses adalah peserta 

mampu dan terampil menuangkan ide-idenya ke dalam tulisan ilmiah. Sedangkan 

keberhasil produk adalah berupa kemampuan dan keterampilan menyusun diktat, 

modul pelajaran bahasa Jerman, dan penyusunan rancangan proposal penelitian 

tindakan kelas.  

 
D. Biaya Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan ini didanai oleh Fakultas Bahasa dan Seni melalui DIPA UNY 

Alokasi FBS Akun 521119 dengan Nomor Kontrak: 06/Kontrak-
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PPM/H.34.12/PP/VI/2008. Adapun biaya yang telah dikeluarkan untuk 

mendukung kegiatan PPM ini sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Biaya 

tersebut digunakan untuk menyediakan materi-materi pelatihan yang terkemas 

dalam satu paket Compact Disk, bahan-bahan berupa hardcopy untuk kumpulan 

materi pelatihan, konsumsi bagi para guru atau peserta pelatihan, sertifikat, dan 

uang transport bagi peserta pelatihan. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin 

yang diselenggarakan oleh FBS Universitas Negeri Yogyakarta. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 
 
A. SIMPULAN 

Program pelatihan ini memiliki andil yang sangat besar dalam rangka 

menyiapkan guru untuk melakukan pengembangan PBM-nya, yaitu guru dapat 

membuat rancangan bahan ajar berupa modul atau diktat mata pelajaran bahasa 

Jerman di SMA. Di samping itu, guru dapat menyiapkan rancangan proposal 

penelitian tindakan kelas, penulisan karya ilmiah, dan penyiapan berkas-berkas yang 

digunakan untuk penyusunan portofolio sertifikasi guru. Seluruh peserta pelatihan 

belum berkesempatan memperolah sertifikasi guru pada tahun 2008. Rencananya 

sebagaian peserta sudah dijadwalkan oleh pihak sekolah untuk diundang mengikuti 

sertifikasi guru pada tahun 2009 mendatang.  

Tentu saja kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para guru karena seluruh peserta 

kegiatan PPM ini belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi sertifikasi guru tahun 

2008 yang diselanggarakan oleh Dinas Pendidikan setempat. Kecuali itu, sebagian 

guru telah menduduki pangkat dan golongan IV/a yang tentu saja membutuhkan 

pengetahuan dan pengalaman untuk melakukan penelitian maupun penulisan karya 

ilmiah guna mengurus persyaratan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. 
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B. SARAN 

Program PPM ini sebaiknya tidak hanya dilakukan secara insidental saja, 

melainkan dilakukan secara berkesinambungan secara terus menerus untuk memberi 

peluang kepada para guru untuk meningkaktan pengetahuan dan keterampilannya 

dalam penyusunan proposal penelitian tindakan kelas, penulisan karya ilmiah, 

penyusunan modul atau dikta pelajaran bahasa Jerman di SMA. Oleh karena itu, 

perlu dilaksanakan kegiatan PPM dosen Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman FBS 

UNY secara berkesinambingan. 
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Tim Pelaksana Kegiatan PPM 2008 
 

1. Ketua Pelaksana: 
a. Nama dan gelar akademik :  Sulis Triyono, M.Pd. 
b. Pangkat/Golongan/NIP :  Pembina/IV/a/131568310 
c. Jabatan Fungsional :  Lektor Kepala 
d. Bidang Keahlian :  Pengajaran Bahasa Jerman 
e. Fakultas/Program Studi :  Bahasa dan Seni/Pendidikan Bahasa Jerman 

 

2. Anggota I: 
a. Nama dan gelar akademik :  Subur, M.Pd. 
b. Pangkat/Golongan/NIP :  Pembina Tk I/IV/b 
c. Jabatan Fungsional :  Lektor Kepala 
d. Bidang Keahlian :  Pengajaran Bahasa Jerman 
e. Fakultas/Program Studi :  Bahasa dan Seni/Pendidikan Bahasa Jerman 

 

3. Anggota II: 
a. Nama dan gelar akademik :  Wening Sahayu, M.Pd. 
b. Pangkat/Golongan/NIP :  Penata Tk I./III/d 
c. Jabatan Fungsional :  Lektor Kepala 
d. Bidang Keahlian :  Pengajaran Bahasa Jerman 
e. Fakultas/Program Studi :  Bahasa dan Seni/Pendidikan Bahasa Jerman 
f. Waktu yang disediakan :  4 jam/minggu 

 

4. Anggota III: 
a. Nama dan gelar akademik :  Tia Meutiawati, M.Pd. 
b. Pangkat/Golongan/NIP :  Penata/III/c 
c. Jabatan Fungsional :  Lektor 
d. Bidang Keahlian :  Pengajaran Bahasa Jerman 
e. Fakultas/Program Studi :  Bahasa dan Seni/Pendidikan Bahasa Jerman 
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5. Tenaga Pembantu: 
a. Nama dan gelar akademik :  Mustofa Kamal 
b. Pangkat/Golongan/NIP :  -- 
c. Jabatan Fungsional :  Mahasiswa 
d. Bidang Keahlian :  Bahasa Jerman 
e. Fakultas/Program Studi :  Bahasa dan Seni 

 

6. Tenaga Administrasi: 
a. Nama dan gelar akademik :  Ridhawati 
b. Pangkat/Golongan/NIP :  Tenaga Bulanan 
c. Jabatan Fungsional :  Tenaga Administrasi Jurusan 
d. Bidang Keahlian :  Komputer 
e. Fakultas/Program Studi :  Bahasa dan Seni/Laboratorium Komputer FBS 
f. Waktu yang disediakan :  2 jam/minggu 
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Lampiran: 
 
 

Rincian Anggaran PPM 2008 

No. Komponen Pembiayaan Perkiraan Biaya  Perkiraan % 

1. Gaji dan upah 600.000,00 20% 

2. Bahan habis pakai: 
a. Modul; 

b. Penggandaan lembar kerja dan latihan; 
c. Snack dan minum selama PPM; 

d. Surat menyurat dan Sertifikat. 1.500.000,00 

 
 

 
 

50% 

3. Pelatihan penulisan karya ilmiah 300.000,00 10% 

4. Penyusunan Laporan (16 eksemplar) 450.000,00 15% 

5. Lain-lain 150.000,00 5% 

 Jumlah 3.000.000,00 100% 
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FOTO KEGIATAN PPM 2008 
 
 

 
Foto 1: Ketua PPM saat memberi pelatihan pemberkasan Sergur 

 
 

 
Foto 2: Peserta sedang mendengarkan dengan penuh perhatian 
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 Foto 3: Tim PPM duduk di belakang sambil menunggu giliran tampil 

 
 

 
Foto 4: Anggota Tim PPM sedang memberi pelatihan kpd para guru 

 


