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ABSTRAK

PENGENALAN TEKNIK MENULIS ILMIAH
BAGI GTJRU PENJASORI(ES SMP

SE.DIYOGYAKARTA

OIeh;
Yustinus Sukarmin, dkk.

Tujuan pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat (ppM) prograrn Wisata
Kampus adalah: (1) mengenalkan Kampus Fakultas Ilmu Keolahagaar (FIK),
Universitas Negeri Yogyakarta (ltNY) sebagai sumber belajar yang menginspirasr
bagi guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatao (penjasorkes) SMp untuk
mengembangkan diri, dan (2) meningkatkan penguasaan tekrik menulis ilmiah
dalam rangka memperoleh pengakuan sebagai guru yang profesional. Kegiata_n ini
berangkat dad kenyataan yang ada, yalari rendahnya kemampuan menulis ilmiah
guru Penjasorkes SMP yang menrpakan bagian dari kompetensi sosial.

Mctode yang digunakan untuk melaksanakao PPM proglam Wisata Kirnpus
ini adalah metode ka-rya wisata. metodc ceramalr, metode latihan siap (dril4, dan
metode pembcrjan tugas (resitasi). Metode karya wisala digunaka[ umuK
membawa peserta pclatihan meninjau berbagai objek yang ada di Kampus FIK
IINY sebagai sumber inspinsi untuk menulis. Denga[ melodc cemmah, para
peser{a pelatihan dibekali dengan berbagai teori mengarang. Setelah pa.a peserta
monguasai tcori tr is menulis ilmiah, dengan metodc d"i//, mereka diberi latihan
secara intcnsif untuk mengidentifikasi dan merumuskao masalah, membuat
outline, d4n nenyusun kata menjadi kalimat. Mctode resitasi digunakan unnrk
memberikai tugas kepada para peserta pclatihan, yaitu membuat karalgan y4rrg
siap untuk dipublikasikan. Instrumen yarg digunakan untuk mengevaluasr
pelaksanaan PPM Program Wisata Kampus ini berupa pengamatan (observasu
dan dokumen (karangan). Obserr,.asi dilakul<an pada saat kegiatan ppM ini
berlangsung baik di lapangan niaupun di kelas, sedangkan dokumen (karangan)
merupakan hasil karya para peserta pclatihan yang diserahkan pada akhir futorial
atau akhir dari seluftrh rangkaian kegiatan PPM Program Wisata Kampus.

Hasil PPM menunjukkan bahwa antusiasme guru Peqjasorkes SMp dalam
mengikuti kegiatan PPM sangat tinggi, kendatipun secam kuaotitas tidak
memenuhi targel yang diharapkan. Dari 50 orang peserLa yang diharapkan, hanya
43 orang yang aklimya hadir mengikuti kegiatan PPM ini. Terlepas dari iumlah
pcserta yang tidak sampai memenuhi targct. mereka tctap serius memperhatikan
penjelasan Tim PPM pada saat presentasi dan aktif bertanya sekiranya mereka
tidak memahaminya. Di samping itu, mereka juga aklif melakukan bimbingao
selama proses tutorial dan berhasil menyerahkan artikel sesuai dengan ketentuali.
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BAB I
PENDAHULUA}I

A. Aralisis Sitursi

Sejak dahulu kala petan guru dalam rangka memajukan suahl bangsa

tidak dapat disangsikan lagi. Masyarakat modem di mana pun tidak dapal

dilepaskan dari jasa baik pala guru (Suyanto, 2007t l). Pada waktu Jepang

menyemh tanpa syaBt pada sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi

bom atom, peftama-tama yang ditanyakan oleh Kaisar adalah berapa jumlah

guru yang masih hidup. Itu sebagai salah satu bukti betapa vital peran guru

bagi kehidupan umat manusia di dunia. Di Indonesia, khususnya di Jaw4 kara

guru dimaknai sebagai yang '.digugu lan ditiru" :JtrrtUJ< menunjukkan betapa

pentingnya kedudukan g)N sebagai agent of claage baik dari aspek keilmuan

maupun moral.

Lahimya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen merupakan bulli lain 4danya pengakuan tentang hel itu sehingga

eksistensi guru perlu dilindungi secara hukum. Secara jujul harus diakui bahwa

sejak disahkannya UU No. 14 Th.2005, prcfesi guru menjadi lebih bergeogsi

dan bermariabat. Setidak+idaknya, guru yang sudah dinyatakan lulus sertifikasi

sudah dapat menikmati tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Untuk

mendapatkan pengakuan sebagai guru profesional, ia harus bisa menunjukkan

kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidik seperti dipersyarat-

kan oleh undang-undang. Oleh sebab itu, mereka dituntut wltuk terus be*arya

dengan melakukan penelitian dan memublikasikarmya kepada masyarakat.
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Pada hakikatnya, gluu yang profesional harus memiliki empat

kompet€nsi, yaitu: (l) kompetonsi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3)

kompetensi sosial, dan (4) kompetensi profesional. Menurut Hidayatullah

(2007: 116) yary dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimilik, dihayati, dan

dikuasai oleh tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas k€profesionalan

Semia$'an (2006: 3) berpendapat bahwa kompetcnsi itu adalah kcmampua[

(ability), ketelampilan (skll), daIL sikap yang "co 'ect" dan tuntas untuk

menjalankan peranoya secara lebih elisien_ Kompetensi pedagogik adalah

kemampuan mengelola pcmbclajaran pescta didik yang meliputi pemahaman

tenlang pese a didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasr

proses dan hasil belajar, dan pengembangan peserta didik rmtuk mengaktual-

isasikao berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi kcpribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap,

stabil, derasa, aril dan benvibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan

berakhlak mulia. Kompetensi sosial adalah kema-'npuan pendidik sebagai

bagian dari masyaiakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan

peserta didik, sesama pendidik, orang 1ua,/wali peserla didik, dan masyarakat.

Kompetensi yang terakhir adalah kompelensi profesional yaitu kemampuan

menguasai materi pembelajaran secam luas dan mendalam yang memungkin-

kannya membimbing pesena didik memenuhi standar kompetensi yang

ditetapkan dalam slandar nasional pendidikan. Seluruh kompetensi tersebut

harus terus diasah dan ditingkatkan j ika ingin tetap disebut sebagai gulu.
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Dari pengamatan Tim PpM selarna ini, guru pendidikanjasmani olahraga

dan kesehatan (penjasorkes) sekolah menengah pertana (SMp) mempuryar

kompetensi sosial yang telrdatL terutama dalarn be*omunikasi secara tertulis.

Oleh sebab itu, gulu peqiasorkes SMp sangat mengalami kesulitan ketika ia

harus menuangkan ide-idenya ke dalam tulisan, lebih_lebih yang bersifat

ilmiah, sehingga sangal jaxang diiumpai tulisan-tulisan ilmiah guru peqjasorkes

SMP yang dimuat di surat kabar, majalah ilmiah, atau jumal ilmiah. Suka

ataupun tidak suka, untuk kepentingan kenaikan pangkat atau jabataq dan guna

mendapatkan pengakuan sebagai guru profesional ia mesti mampu menunjuk-

kan karya-karya ilmiahnya yang dimuat di berbagai media ilmiah.

Kondisi ini lebih diperparah lagi dengan .terputusnya,, hubungan gum

penjasorkes SMP yang temebar di sekolah-sekolah di seluruh Daerah Istimcwa

Yogyalarta @IY) dengan Falultss Ilmu Keola.hragaan (FIK), Universiras

Negeri Yogyakarta (LINY) sebagai tempat untuk bertanya apa saja tentang ilmu

pengatahua[ (surnber ilmu) yang me[ginspirasi bagi para guru penjasorkes

SMP untuk maju dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh ketidakahuan

mereka tentang pentingnya keberadaan FIK LINY sebagai sumber ilmu bagi

masyaxakat.

B, Tinjauan Pustaka

Pada masa lalu aktivitas menulis atau mengarang pemah terpinggirkan,

ini dihurjukkar oleh kurikulum 1984 yang kurang menempatkan materi

mengamng secara aplikatif (Nursisto, 2000: l). Dalam kurikulum 19g4, materi

mengaftug menjadi kuang bermaknA karena hanya tmtuk kepentingan-
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kepentingan yang bersifat Faldis, seperti menulis surat larnaran, iklan, suat

perjanjian pe$ewaao, dan masalah lalu lintas. Di samping itu, maleri pelajaran

mel1garang haoya mencakup masalah ejaan, sepeIti menuliskan huruf besar,

singkatan umum, angka-bilarga.n, dan kata ganti. Karena materinya kurang

proporsional, akibatnya kemampuan mengarang di kalangan pelajar dan

mahasiswa meqiadi rendah dan ini berlanjut sampai ketika mereka sudah

bekerja (seperti bekcrja meqjadi guru).

Mengarang atau menulis merupakan kemampuan berkomunikasi melalui

bahasa yang tingkalannya paling tinggi. Ada cmpat tingkat kemampuan

berbahasa yang melekat pada setiap n'Fnusia normal, yaitu mcnyimak,

berbicara. mernbaca, dan menulis atau mengarang. Atas dirsar asumsi ini,

sangatlah tepst apabila ada upaya untuk meningkatkan kemampua[ berbahasr-

Indonesia dengan menggalakkan kegiatan mengarang. Kemampuan mengarang

sescoralg membutuhkan penguasaan maleri-materi pcnduk-ung sebagai rnodal

dasar, seperti penguasaan kosa-kata, diksi, penyusunan kalinlat, pembentukan

paragraf, pemahaman secara aplikatiftentang ejaan dan tanda baca, logika, dan

struktur bcryikh yang runtut (Nursisto. 2000: 5).

Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dalam berbagai situasi dan

berbagai keperluan tentu tida.k seragam, tetapi berbeda-beda menurut situasi

dan keperluannya. Keanekaragaman penggunaan bahasa lndonesia yang

disebabkan oleh berbagai faktor disebut ragam bahasa (Sarwadi dan Soeparno,

1994: l5). Menurut isi dan amanat yaog dikomunikasikan, ragam bahasa

Indonesia dibedakan menjadi beberapa macam, di antaranya ragam ilmiah dan



BAB IV
KASIMPULAN I}AN SARAN

.d K€simpulen

Kendatipun secara kuantitas peserta tidak memenuhi raxget yang diharap-

kan, Tim PPM berpendapat bahwa secara keselunrhan penyelenggaraan ppM

Program Wisata Kampus bohasil dengan baik. Keberhasilan tersebut ditandai

oleh berjalannya setiap tahapan program deugan lancar sesuai dengan alokasi

r"khr yallg telah disediakan dan kebermaknaan setiap tahapan program yang

ditandai oleh sikap kritis dan responsifdari peserta pelatihan.

Para peserta pelatihan pengenalan teknik menulis ilmiah dengan segala

keterbalasan yang dimilikinya menunjukkan antusiasme yang tinggi selama

mengil0ti pelatihan dan meqiaiani proses tutorial penl.usunan makalah.

Walaupun masih berupa draf, mereka akhimya berhasil mengumpulkan sebuah

makalah sesuai dengan target pelatihan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan: (l) PPM program Wisata

Kampus sangat efel'1if dan efisien untuk mengenalkan Kampus FIK UNy

kepada para lulusan sebagai sumber belajar yang menginspimsi bagi mereka

untuk m4ju dan berkembang dan (2) PPM Progam Wisata Kampus saDgat

eGLlif dan efisien untuk mengenalkal teknik menulis ilmiah kepada para guru

pedjasorkes SMP.

B. Saratr-Saran

Pelatihan pengenalan teknik menulis ilrniah memang sudah selesai, tetapi

bukan berarti kesernpatan untuk mengasah kemahiran menulis telah beraldrir

16
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pula. Oleh sebab iq pada kesempatan ini Tim PPM menyampaika! saral agar

para guru pedaso*es SMP khususrya dan guru penjasorkes pada umumnya

harus rajin berlatih menulis agar keterarnpilan menulisnya terus meningkat

dengan disertai balyak membaca karangan dari berbagai pengarang agar prmya

wawasan yang luas tentang dunia tulis-menulis.

Untuk merealisasikan dua hal tersebut, Tim PPM menghimbau agar FIK

memberikan kesempatan yang seluasJuasnya bagi para alumni, khususnya

mereka yang sudah bekerja sebagai guru, agar dapat memadaa&an fasilitas

yang ad4 seperti perpustakaan. Di sarnping itu, FIK UNY hendaknya bersikap

proaktif untuk rnenjumpai para alumrfnya di mara pur1 berada melalui

berbagai kegiatan yang bersifat akademik demi kemajuan dan kejayaan mereka

yang pada gilirannyajuga akan membawa nama bajk lembaga.
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