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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1.Analisis  Situasi 

Kemampuan menulis bagi guru sangat penting karena menjadi tuntutan profesi. 

Bagi pengembangan karir dan untuk tetap belajar, guru wajib memenuhi syarat menulis 

karya ilmiah. Syarat ini seringkali menjadi penghambat kenaikan jenjang pangkat bagi 

guru mengingat rendahnya kemampuan dan minat menulis di kalangan guru. 

Selain menjadi syarat bagi pengembangan karir, menulis juga menjadi sarana bagi 

pengembangan diri seorang guru. Guru memiliki banyak potensi dan potensi yang 

dimilikinya akan berkembang secara optimal dengan menulis. Hal ini didukung oleh 

banyaknya kondisi guru yang memperkuat peluang berkembangnya kemampuan 

menulis. Kesatu, guru selalu berinteraksi  dengan ilmu pengetahuan yang bisa menjadi 

bahan untuk menulis. Kedua, guru selalu berinteraksi dengan  siswa saat kegiatan 

pembelajaran di kelas yang dapat dijadikan sumber tulisan. Ketiga, guru sering 

berinteraksi dengan dunia pendidikan dan kebijakannya yang dinamis, selalu menuntut 

untuk berpikir kritis, mengeluarkan ide-ide inovatifnya. Keempat, banyak peluang 

lomba menulis, baik yang diselenggarakan Dinas Pendidikan maupun Departemen 

Agama sebagai instansi yang menaunginya.  Kelima, media massa menyediakan banyak 

rubric pendidikan yang memungkinkan bagi guru untuk mengekspresikan gagasan-

gagasan inovatifnya. 

Banyak peluang menulis ada di depan mata para guru, akan tetapi sangat 

disayangkan peluang-peluang tersebut belum banyak dimanfaatkan oleh para guru. 

Keluhan tidak bias menulis masih saja menjadi hambatan bagi guru untuk menangkap 

peluang-peluang tersebut, sehingga pengembangan diri dan karirnya berjalan tidak 

seperti yang diharapkan. Bahkan, keluhan menulis di kalangan guru tentu saja tanpa 

sebab. Secara umum ada berapa kendala yang bias ditemukan sehingga membuat tingkat 

pertisipasi menulis di kalangan guru rendah. Kesatu, rendahnya minat membaca dan 

menulis. Aktivitas menulis tidak dilepaskan dari aktivitas membaca. Selama ini guru 

lebih banyak disibukkan dengan aktivitas mengajar di kelas sehingga kewajiban 

membaca untuk pengembangan dirinya menjadi tidak terpenuhi. Kedua, keterbatasan 
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kesediaan bahan bacaan yang bisa menjadi bahan tulisan. Ketiga, tidak adanya rasa 

percaya diri dan kurangnya pengalaman untuk menulis. Kelima, rendahnya motivasi 

menulis. Keluhan-keluhan diatas terjadi juga pada guru-guru dikecamatan Tutur. 

Berdasarkan kondisi tersebut, dosen-dosen fakultas keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Dr. Soetomo merasa perlu melaksanakan pengabdian 

masyarakat yang berupa pelatihan menulis karya ilmiah berupa artikel, mengingat jenis 

itu yang diperlukan oleh guru untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut. 

 

1.2.Permasalahan Mitra 

Mengacu pada uraian analisis situasi, persoalan prioritas yang disepakati untuk 

diselesaikan selama pelaksanaan program pengabdian masyarakat di Kecamatan Tutur 

adalah meningkatkan kemampuan menulis karya ilmiah, khususnya artikel ilmiah pada 

guru-guru se-Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan. 
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BAB 2 SOLUSI YANG DITAWARKAN 

 

2.1. Solusi Yang Ditawarkan 

Untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra, solusi yang ditawarkan 

adalah melakukan pelatihan penulisan artikel ilmiah dan ketrampilan pendukungnya. Oleh 

karena itu, materi pelatihan meliputi tiga hal berikut ini. 

1) Membuat tulisan ilmiah dan sistematikanya. 

2) Kaidah penulisan artikel ilmiah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan 

benar. 

3) Strategi menemukan sumber referensi yang sesuai dengan kaidah tulisan ilmiah. 

4) Praktek membuat tulisan ilmiah. 

Desain materi pelatihan diatas diharapkan dapat meningkatkan beberapa kemampuan 

guru, diantaranya kemampuan guru, diantaranya adalah kemampuan sebagai berikut ini :. 

1) Pengetahuan tentang tulisan ilmiah, khususnya artikel ilmiah. 

2) Menulis artikel ilmiah sesuai  dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

3) Pengetahuan tentang tempat publikasi tulisan ilmiah yang sesuai standard Diknas. 

 

2.2. Target Luaran 

Luaran yang ditargetkan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi : 

1) Peningkatan pemahaman dan ketrampilan menulis arikel ilmiah oleh guru di 

lingkungan kecamatan Tutur 

2) Peningkatan kuantitas artikel ilmiah yang ditulis oleh guru di lingkungan Kecamatan 

Tutur dan diterbitkan di jurnal ilmiah. 

3) Sertifikat. 
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BAB 3 METODE PELAKSANAAN 

 

Kegiatan ini akan direncanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama tentang pelatihan 

menulis karya ilmiah. Tahap ini dibagi menjadi empat sesi, sesuai dengan desain materi 

pelatihan. Peserta dilatih untuk menulis artikel ilmiah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 

yang baik dan benar, serta dibekali ketrampilan untuk menemukan sumber referensi yang 

kredibel. Langkah-langkah pada tahap ini adalah  sebagai berikut. 

a. Penyampaian materi tentang membuat tulisan ilmiah dan sistematikanya. 

b. Penyampaian materi tentang kaidah penulisan artikel ilmiah sesuai dengan kaidah 

bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

c. Penyampaian materi tentang strategi menemukan sumber referensi yang sesuai kaidah 

tulisan ilmiah 

d. Praktek membuat tulisan ilmiah dipandu oleh dosen pendamping. Satu dosen 

mendampingi 5 guru. 

Tahap kedua adalah pengembalian karya ilmiah yang sudah dikoreksi oleh dosen 

pendamping. Berdasarkan kesepakatan dengan mitra, hasil koreksi oleh dosen pendamping 

akan diserahkan oleh tim kepada ketua K3S. Proses selanjutnya sampai menjadi artikel yang 

siap dikirim ke jurnal ilmiah menjadi tanggung jawab K3S. Metode pelaksanaannya akan 

dibicarakan menyusul, dan akan dijadikan kegiatan pengabdian pada periode berikutnya. 
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BAB 4 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

 

4.1. Biaya Kegiatan 

Keseluruhan biaya yang dibutuhkan adalah Rp. 750.000,00 dengan rincian sebagai berikut. 

Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas
Harga 

Satuan (Rp) 
Harga 

Total (RP.) 
ATK (Kertas 
HVS 1 rim, 
Kertas sertifikat 
135 lb, 3 
catridge) 

Dokumentasi, 
pembuatan sertifikat dan 
pelaporan 

1 Rp. 
100.000,00 

Rp. 100.000,00 

Spanduk Dokumentasi dan 
promosi 

1 Rp. 
100.000,00 

Rp. 100.000,00 

Konsumsi Snack dan air mineral 
saat pelaksanaan 

20 Rp. 10.000,00 Rp. 200.000,00 

Fotocopy Penggandaan materi 25 Rp. 6.000,00 Rp.  150.000,00
Perjalanan Transportasi 

UNITOMO- Tutur PP 
1 Rp. 

200.000,00 
Rp. 200.000,00 

Total Anggaran Rp. 750.000,00 
 

4.2. Jadwal Kegiatan 

Jadwal kegiatan pengabdian masyarakat direncanakan seperti berikut ini. 

No Nama Kegiatan 
Minggu Ke 

1 2 3 4 5 6 

1 Penyusunan dan penggandaan materi       

2 Penentuan jadwal pelatihan dan koordinasi       

3 Penggandaan sertifikat       

4 Pelaksanaan pelatihan       

5 Evaluasi dan penyusunan laporan       
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BAB 5 PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

5.1. Pelaksanaan Kegiatan 

Sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan pada Subbab 4.2, maka kegiatan 

Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah bagi Guru di Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan 

dilaksanakan pada : 

Hari/Tanggal : Kamis s/d Senin, 15 s/d 19 September 2016 

Pukul              : 08.00-16.00 

Tempat           :  SDN Ngembal Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan 

Agenda         : Penulisan Karya Ilmiah Bagi Guru dengan materi : 

• Pengenalan Karya Ilmiah 

• Menulis Karya Ilmiah, 

• Karya Ilmiah : Penelitian Tindakan Kelas, 

• Klinik penyusunan Karya Ilmiah. 

Instruktur     : 1. Dr. Hetty Purnamasari, M.Pd 

      2. Drs. Sumartono, M.M 

      3. Lusiana Prastiwi, SSi., M.Si 

   

Kegiatan ini dihadiri oleh guru dari sekolah dasar dan menengah se-Kecamatan Tutur 

Kabupaten Pasuruan, termasuk diantaranya terlihat hadir beberapa kepala sekolah dari 

sekolah tersebut. Materi pelatihan diawali dengan pengenalan Karya Tulis Ilmiah, disini 

dijabarkan jenis-jenis karya ilmiah dan perbedaannya, pelatihan difokuskan pada 

penyusunan Karya Ilmiah Penelitian Tindakan Kelas, mengingat pentingnya penelitian ini 

bagi Guru, dan dilanjutkan dengan Klinik Karya Ilmiah. Dokumentasi kegiatan berupa 

foto disajikan pada Lampiran 4. 

 

5.2. Hasil Kegiatan 

Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah bagi Guru di Kecamatan Tutur Kabupaten 

Pasuruan dihadiri oleh hampir 80% dari peserta yang direncanakan hadir. Pada saat 
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pelaksanaan kegiatan terlihat antusiasme peserta dengan berbagai pertanyaan yang 

dilontarkan oleh peserta. 

Pada saat klinik proposal, peserta diberikan suatu Lembar Kerja yang berisi isian 

permasalahan yang mereka temui di dalam kelas, selanjutnya dari Lembar Kerja ini 

peserta diharapkan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dituangkan dalam 

sebuah kerya ilmiah. 

 



8 
 

BAB 6 PENUTUP 

 

Kegiatan Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Guru di Kecamatan Tutur 

Kabupaten Pasuruan mendapat sambutan yang baik dari peserta. Keadaan ini dapat dilihat 

dari kehadiran peserta yang hampir mencapai 80%. Peserta terdiri seluruh guru dari sekolah 

dasar dan menengah se-Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan. 

Karena keterbatasan waktu, Klinik penyusunan Karya Ilmiah dilanjutkan secara online, 

dimana peserta mengirimkan hasil rumusan Karya Ilmiah yang telah disusun lewat email 

dan instruktur melakukan review sekaligus revisi jika diperlukan untuk mencapai target 

luaran dari kegiatan ini. 

Demikian laporan pengabdian ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan kegiatan Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Guru di Kecamatan Tutur 

Kabupaten Pasuruan yang kami laksanakan sebagai perwujudan atas tugas Tri Dharma 

Perguruan Tinggi bidang Pengabdian Masyarakat. Disadari bahwa dalam pelaksanaan 

kegiatan masih banyak kekurangan - kekurangan sehingga masih jauh dari kesempurnaan, 

maka melalui kesempatan ini, kami mengharap masukkan demi  perbaikan  yang  akan 

datang. 
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Lampiran 1 : Daftar Hadir Peserta 
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Lampiran 2 : Bukti Penugasan 
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Lampiran 3 : Bukti Keterangan dari Kepala UPTD Pendidikan Kec Tutur 
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Lampiran 4 : Dokumentasi Kegiatan 

 

 




