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     ABSTRAK. Menulis karya ilmiah merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh guru, tidak 

terkecuali guru Taman Kanak-kanak. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Pasal 11 tentang pengembangan keprofesian 

berkelanjutan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa guru 

profesional harus memiliki kemampuan dalam menulis karya ilmiah. Untuk itu, tujuan diadakan 

kegiatan pengabdian pada masyarakat ini agar para guru TK mampu menulis karya ilmiah, khususnya 

penulisan karya ilmiah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) secara tepat dan benar. Sasaran kegiatan ini 

adalah guru-guru TK yang tergabung dalam Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) di 

wilayah Kabupaten Kediri. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Universitas Nusantara PGRI Kediri, 

dalam bentuk pelatihan penulisan proposal karya ilmiah, dan evaluasi hasil penulisan proposal PTK. 

Hasil dari kegiatan pelatihan penulisan karya ilmiah ini berupa laporan hasil penelitian tindakan kelas 

(PTK). Dengan diadakan kegiatan tersebut, diharapkan para guru TK mampu membuat karyatulis 

ilmiah secara sistematis dan terstruktur, serta mampu meningkatkan kualitas pembelajarannya dan 

dapat menjadi bekal dalam persyaratan kenaikan pangkat. 

 
Kata Kunci: penulisan karya ilmiah; guru TK 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan pada kebutuhan guru TK Kabupaten Kediri dan terwadahinya bentuk kerjasama 

antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nusantara 

PGRI Kediri dengan Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) PGRI Kabupaten Kediri 

ini, maka kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pelatihan penulisan karya ilmiah 

bagi guru TK Kabupaten Kediri akan terus berlanjut pada tahun berikutnya. Selain itu, mengingat 

sangat penting diberlakukannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi 

Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 16 Tahun 2009, bahwa seorang guru dituntut untuk membuat 

penulisan karya ilmiah khususnya Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dimana permenpan tersebut 

berguna untuk menyeimbangkan antara karier dan profesionalitas guru, maka seorang guru harus 

dapat membuat karya tulis ilmiah secara baik dan benar. Dengan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 

guru juga dapat meneliti di kelasnya sendiri dengan tujuan memperbaiki kualitas pembelajaran 

melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK).  

Akan tetapi kenyataannya, masih banyak guru-guru yang merasa kesulitan dalam memenuhi 

tuntutan tersebut, karena memang tidak terbiasa untuk menulis suatu karya ilmiah. Sehingga dari 

hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi mitra, masih banyak terlihat: (a) kurangnya 

pemahaman tentang pentingnya guru menulis karya ilmiah, (b) kerangka penulisan tidak sesuai 

dengan pedoman penulisan karya ilmiah (KTI) yang berlaku, (c) kurangnya pemahaman tentang 

tahap-tahap dan teknik penulisan karya ilmiah, (d) kurangnya pemahaman materi penulisan karya 

ilmiah tentang PTK. Padahal penulisan karya ilmiah bagi guru, sebagai bentuk pengembangan 

profesionalisme penilaian angka kredit sebagai prasyarat untuk naik ke golongan tertentu yang 

lebih tinggi.  

Oleh karena itu, pelatihan penulisan karya ilmiah bagi guru Taman Kanak-kanak Kabupaten 

Kediri tersebut dilaksanakan bertujuan agar dapat memberikan pemahaman lebih terhadap guru 

supaya dapat berpikir secara logis dan ilmiah dalam menguraikan dan membahas suatu 

permasalahan, serta dapat menuangkannya secara sistematis dan terstruktur. Selain itu, dalam 

penulisan karya ilmiah khususnya Penulisan Tindakan Kelas (PTK) sesungguhnya merupakan hasil 

kreatif dari pengamatan sehari-hari seorang guru terhadap apa yang dialaminya, yang disusun 

secara komprehensif berdasarkan data akurat, dianalisis secara runtut, dan diakhiri dengan 
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kesimpulan yang relevan. Tentunya hal ini berhubungan dengan profesinya untuk menghasilkan 

kualitas pembelajaran yang lebih baik, sehingga mencapai hasil belajar yang optimal. Atas dasar 

inilah, maka perlu diadakan lagi kegiatan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme guru 

melalui penulisan karya ilmiah secara simultan dan berkesinambungan, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pembelajarannya di kelas. 

Target dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah para guru Taman Kanak-

kanak (TK) di Kabupaten Kediri yang terdiri dari 26 kecamatan. Pemilihan tersebut didasarkan 

pada data yang diperoleh menunjukkan masih banyak para guru yang kesulitan untuk membuat 

suatu karya ilmiah khususnya dalam pembuatan penelitian tindakan kelas yang baik dan benar. 

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelatihan ini adalah kemampuan guru TK 

dalam membuat penulisan karya ilmiah sebelum dilakukan pelatihan, selama proses pelatihan, dan 

setelah pelatihan dilaksanakan. 

Luaran dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi guru TK Kabupaten Kediri 

adalah meningkatkan kemampuan guru untuk dapat menulis suatu karya ilmiah khususnya dalam 

bentuk Penelitian Tindakan Kelas. Pada saat pelatihan, peserta diberikan materi-materi yang 

berkaitan dalam penulisan karya ilmiah. Setelah itu, peserta dipandu untuk menentukan judul 

penelitian, mengidentifikasi masalah, membuat kajian teori dan tinjauan pustaka, dan menentukan 

metode penelitian tindakan kelas, kemudian membuat karya tulis ilmiah. 

METODE PELAKSANAAN 

Pengabdian pada masyarakat ini menerapkan metode pembelajaran berbasis masalah, berikut 

ini langkah-langkah penerapan metode dalam pelaksanaannya yaitu: 

1. Rangkaian aktivitas pembelajaran. Peserta tidak hanya mendengarkan, mencatat, kemudian 

menghafal materi. Melainkan aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan 

akhirnya menyimpulkan. 

2. Menyelesaikan masalah. Menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. 

3. Pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir ilmiah. Proses 

berpikir ilmiah dengan melaksanakan tahapan-tahapan tertentu, dan empiris yang artinya 

proses penyelesaian masalah didasarkan pada data dan fakta yang jelas. 

 

Di dalam pelaksanaannya, program ini akan mengacu pada pola kolaborasi intensif antara 

tenaga pakar dan praktisi dari Universitas Nusantara PGRI Kediri dengan pengurus IGTKI PGRI 

Kabupaten Kediri. Selain itu, program pengabdian ini juga diarahkan pada terciptanya iklim 

kerjasama yang kolaboratif dan demokratis dalam dimensi mutualis antara dunia perguruan tinggi 

dengan masyarakat secara luas di bawah koordinasi pengurus IGTKI PGRI Kabupaten Kediri, 

khususnya untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam rangka penulisan karya ilmiah 

bagi guru TK Kabupaten Kediri. Berdasarkan rasional tersebut, maka program pengabdian ini 

merupakan sebuah langkah inovatif dalam kaitannya dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi. 

Selain itu, program tersebut untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan 

penulisan karya ilmiah bagi guru TK Kabupaten Kediri, sehingga nantinya paraguru TK Kabupaten 

Kediri dapat mengikuti lomba penulisan karya ilmiah PTK di tingkat Kecamatan, Kabupaten, 

Propinsi, maupun Nasional, dan dengan membuat karya ilmiah juga dapat digunakan untuk 

kenaikkan pangkat ke jenjang yang lebih tinggi. Atas dasar asumsi diatas, maka solusi pelaksanaan 

Program Kemitraan Masyarakat pada guru TK Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan penjelasan kepada guru tentang pentingnya kemampuan menulis karya ilmiah 

bagi guru. 

2. Memberikan bekal praktis kepada guru tentang penggunaan Bahasa Indonesia yang benar 

dalam karya tulis ilmiah. 

3. Memberikan bekal praktis kepada guru tentang sistematika penulisan karya tulis ilmiah. 

4. Memberikan penjelasan mengenai Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

5. Peserta pelatihan dipersiapkan untuk mampu bersaing dalam lomba karya ilmiah baik di 

tingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, maupun Nasional yang akan diselenggarakan pada 

tahun berikutnya. 
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6. Untuk memfasilitasi kemampuan menulis karya ilmiah bagi guru-guru yang teridentifikasi 

mengalami hambatan kenaikan golongan atau pangkat. 

Prosedur sistem pelaksanaan program untuk mendukung realisasi metode kegiatan adalah 

dengan melakukan pendekatan. Pada kegiatan ini, ada tiga tahap yang akan dilakukan, antara lain 

yaitu : 

1. Tahap Survei 

Survei dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan, dan dilanjutkan dengan ijin pada 

Pengurus IGTKI PGRI Kabupaten Kediri.  

2. Tahap Persiapan. 

Sosialisasi kepada pengurus IGTKI PGRI Kabupaten Kediri tentang konsep pelatihan yang 

akan diselenggarakan, yaitu: 

a. Setiap peserta pelatihan merupakan kepala sekolah atau guru yang didelegasikan oleh 

pengurus IGTKI PGRI tingkat Kecamatan. 

b. Jumlah peserta dalam pelatihan tahap II tersebut adalah 75 orang yang terdiri dari 

perwakilan 26 kecamatan di Kabupaten Kediri. 

3. Tahap Pelatihan 

a. Memahami karya tulis ilmiah khususnya dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas yang 

secara utuh. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami Penelitian Tindakan 

Kelas, antara lain yaitu: 

1) Pengertian Penelitian Tindakan Kelas. 

2) Karakteristik Penelitian Tindakan Kelas. 

3) Prinsip-prinsip Penelitian Tindakan Kelas. 

4) Alur logika Penelitian Tindakan Kelas. 

5) Prosedur melakukan Penelitian Tindakan Kelas. 

b. Identifikasi Permasalahan. Berikut ini identifikasi permasalahan yang dihadapi mitra ketika 

penulisan karya ilmiah sebelum dilaksanakannya pelatihan, antara lain: 

1) Kurangnya pemahaman tentang pentingnya kemampuan menulis karya ilmiah bagi 

guru. 

Mitra kurang mempunyai wawasan mengenai pentingnya guru menulis karya ilmiah. 

2) Kerangka penulisan tidak sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah (KTI) yang 

berlaku dan penggunaan Bahasa Indonesia yang kurang tepat dalam karya tulis ilmiah. 

Kesalahan yang sering terjadi adalah peneliti (guru) menggunakan pedoman penulisan 

Penelitian Tindakan Kelas sebatas pengetahuan yang mereka peroleh dari wilayah lain 

atau lembaga lain yang tidak disesuaikan dengan prosedur dan pedoman yang telah 

ditetapkan.Selain itu, banyak ditemukan penggunaan Bahasa Indonesia yang kurang 

tepat dalam penulisan karya ilmiah. 

3) Kurangnya pemahaman tentang sistematika penulisan karya tulis ilmiah. 

Banyak dijumpai, mitra merasa binggung untuk menentukan sistematika penulisan 

karya tulis ilmiah Penelitian Tindakan Kelas dengan baik dan benar. 

4) Kurangnya pemahaman materi penulisan karya ilmiah tentang Penelitian Tindakan 

Kelas. 

Ketika diperhadapkan dengan tanya jawab seputar penulisan karya ilmiah Penelitian 

Tindakan Kelas, terlihat bahwa mitra kurang wawasan teori tentang Penelitian 

Tindakan Kelas. Meliputi menentukan judul, mengindentifikasi masalah, mengkaji 

teori dan menentukan metode penelitian tindakan kelas. 

c. Materi tentang pelatihan penulisan karya ilmiah. 

Berikut ini materi yang diberikan pada saat pelatihan penulisan karya ilmiah bagi guru TK 

Kabupaten Kediri, yaitu: 

1) Materi pertama membahas tentang pentingnya kemampuan menulis karya ilmiah bagi 

guru. Materi ini disampaikan oleh Intan Prastihastari Wijaya, M.Pd., M.Psi. 

2) Materi kedua membahas tentang Bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah. Materi 

ini disampaikan oleh Nur Lailiyah, M.Pd. 

3) Materi ketiga membahas tentang sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Materi ini 

disampaikan oleh Widi Wulansari, M.Pd. 
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4) Materi keempat membahas tentang Penelitian Tindakan Kelas. Materi ini disampaikan 

oleh Drs. Kuntjojo, M.Pd., M.Psi. 

4. Tahap Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring terhadap hasil pelatihan penulisan karya ilmiah yang dibuat oleh  peserta 

pelatihan, meliputi: 

a. Hasil paparan deskripsi. 

b. Hasil penulisan karya ilmiah penelitian tindakan kelas yang dibuat. 

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan, maka akan 

dilakukan evaluasi minimal 3 (tiga) kali, yaitu evaluasi proses, evaluasi akhir, dan evaluasi 

tindak lanjut. Kegiatan evaluasi ini akan melibatkan tutor atau pakar dari Universitas Nusantara 

PGRI Kediri. Kriteria dan indikator pencapaian tujuan dan tolak ukur yang digunakan untuk 

menjustifikasi tingkat keberhasilan kegiatan dapat diuraikan pada tabel berikut: 

Tabel 1. Indikator Keberhasilan Program PKM Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Melalui 

Pembuatan Penelitian Tindakan Kelas 

 

No Jenis Data 
Sumber 

Data 
Indikator 

Kriteria 

Keberhasilan 
Instrumen 

1.  Pengetahuan 

tentang penulisan 

karya ilmiah. 

Para guru 

TK 

Kabupaten 

Kediri. 

Pengetahuan 

para guru TK 

Kabupaten 

Kediri. 

Para guru TK 

Kabupaten Kediri 

dapat memahami 

tentang penulisan 

karya ilmiah. 

Quisioner 

interview 

tentang 

penulisan 

karya ilmiah. 

2.  Pengetahuan 

tentang penulisan 

karya ilmiah yang 

baik dan benar 

melalui 

pembuatanpeneliti

an tindakan kelas. 

Para guru 

TK 

Kabupaten 

Kediri. 

Pengetahuan 

para guru TK 

Kabupaten 

Kediri. 
 

 

 

 

 

Para guru TK 

Kabupaten Kediri 

dapat memahami 

tentang penulisan 

karya ilmiah 

dengan baik dan 

benar melalui 

pembuatan 

penelitian 

tindakan kelas. 

Quisioner 

interview 

tentang 

penulisan 

karya ilmiah 

yang baik dan 

benar melalui 

pembuatan 

penelitian 

tindakan kelas. 

3.  Produk penulisan 

karya ilmiah. 

Para guru 

TK 

Kabupaten 

Kediri. 

Produk 

berupa 

penulisan 

karya ilmiah 

dalam bentuk 

penelitian 

tindakan 

kelas 

Para guru TK 

Kabupaten Kediri 

dapat membuat 

karya tulis ilmiah 

dalam bentuk 

penelitian 

tindakan kelas. 

Produk 

penulisan 

karya ilmiah. 

 

Dari pemaparan di atas, diharapkan penulisan karya ilmiah dalam bentuk penelitian tindakan kelas 

dari peserta pelatihan ini akan dapat berjalan secara berkesinambungan guna meningkatkan 

pemahaman mengenai cara penulisan karya ilmiah dengan baik dan benar sesuai dengan aspek 

yang dikaji. 

 

HASIL YANG DICAPAI 

 

Hasil kegiatan PPM secara garis besar mencakup beberapa komponen sebagai berikut: 

1. Keberhasilan target jumlah peserta pelatihan 

2. Ketercapaian tujuan pelatihan 

3. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan 

4. Kemampuan peserta dalam penguasaan materi 

5. Kemampuan peserta dalam membuat karya tulis ilmiah 
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Target peserta pelatihan seperti direncanakan sebelumnya adalah paling tidak 52 guru di 

Taman Kana-Kanak di Kabupaten Kediri. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini diikuti oleh 75 

orang peserta terdiri dari perwakilan 26 kecamatan di Kabupaten Kediri. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa target peserta tercapai 100%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan PPM 

dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti dapat dikatakan berhasil/ sukses. Ketercapaian pelatihan 

penulisan karya ilmiah secara umum sudah baik, namun keterbatasan waktu yang disediakan 

mengakibatkan tidak semua materi tentang Penelitian Tindakan Kelas tidak dapat disampaikan 

secara detil. Namun dilihat dari hasil latihan para peserta yaitu dalam praktik membuat karya 

ilmiah, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan ini dapat tercapai. Ketercapaian target 

materi pada kegiatan PPM ini cukup baik, karena materi pelatihan telah dapat disampaikan secara 

keseluruhan. Materi pelatihan yang telah disampaikan adalah: 

1. Pentingnya kemampuan menulis karya ilmiah bagi guru. 

2. Bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah. 

3. Sistematika penulisan karya tulis ilmiah. 

4. Penelitian Tindakan Kelas 

 

Kemampuan peserta dilihat dari penguasaan materi masih kurang dikarenakan waktu yang 

singkat dalam penyampaian materi dan kemampuan para peserta yang berbeda-beda. Hal ini 

disebabkan jumlah materi yang banyak hanya disampaikan dalam waktu sehari sehingga tidak 

cukup waktu bagi para peserta untuk memahami dan mempraktekkan secara lengkap semua materi 

yang diberikan. 

Secara keseluruhan kegiatan pelatihan penulisan karya ilmiah dapat mempercepat guru 

memperoleh sertifikasi ini dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini selain diukur dari kelima 

komponen di atas, juga dapat dilihat dari kepuasan peserta setelah mengikuti kegiatan. Manfaat 

yang diperoleh guru adalah dapat membuat karya tulis ilmiah dengan kualitas yang lebih baik dan 

untuk dapat dipakai sebagai poin dalam penilaian portofolio sertifikasi guru. 

Di bawah ini adalah kegiatan pelatihan penulisan karya ilmiah yang telah dilakukan: 

 

No. Dokumentasi Keterangan 

1. 

 

Penyampaian materi tentang teknik 

penulisan artikel ilmiah oleh  

Ibu Intan Prastihastari Wijaya, M.Pd., M.Psi  

dan Ibu Widi Wulansari, M.Pd 

 

2. 

 

Penyampaian materi tentang  

teknik penulisan proposal PTK oleh  

Bapak Drs. Kuntjojo, M.Pd., M.Psi  

dan Ibu Nur Lailiyah, M.Pd. 

 



Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 2017   

 

 

6 

3. 

 

Peserta pelatihan penulisan karya ilmiah yang 

dihadiri oleh 75 guru TK Kabupaten Kediri  

4. 

 

Peserta berlatih menulis karya ilmiah dan mendapat 

bimbingan dari 

Drs. Kuntjojo, M.Pd., M.Psi 

 

5. 

 

Peserta berlatih menulis karya ilmiah dan mendapat 

bimbingan dari  

Intan Prastihastari Wijaya, M.Pd., M.Psi 

 

6. 

 

Peserta berlatih menulis karya ilmiah dan mendapat 

bimbingan dari  

Nur Lailiyah, M.Pd. 

 

  

KESIMPULAN 

 

Program pelatihan penulisan karya ilmiah dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan 

dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun meskipun belum semua peserta 

pelatihan menguasai dengan baik materi yang disampaikan. Kegiatan ini mendapat sambutan 
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sangat baik terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti pelatihan dengan tidak meninggalkan 

tempat sebelum waktu pelatihan berakhir. 

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian perlu ditambah agar tujuan kegiatan dapat 

tercapai sepenuhnya, tetapi dengan konsekuensi penambahan biaya pelaksanaan. Oleh 

karena itu biaya PPM sebaiknya tidak sama antara beberapa tim pengusul proposal, 

mengingat khalayak sasaran yang berbeda pula. 

2. Adanya kegiatan lanjutan yang berupa pelatihan sejenis selalu diselenggarakan secara 

periodik sehinga dapat meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. Jakarta: Rineksa Cipta. 

 

Arikunto, Suharsimi. 2008. Penelitian tindakan kelas. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Depdikbud. 2003. Kamus besar bahasa indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 

 

Mulyasa, Enco, 2009. Menjadi guru profesional. Cet, Ke-8. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 

 

Maryam, Siti. 2010. Pembelajaran Kreativitas Berbahasa dalam Menulis Esai di Sekolah. Dalam 

Suherli (Ed), Pembelajaran bahasa indonesia yang aktif dan cerdas. Ciamis: APBI Press. 

 

Tanjung, Bahdin Nur dan Ardial. 2005. Pedoman penulisan karya ilmiah. Medan:  Kencana. 

 

Suyanto 2003. Sertifikasi profesi guru: jaminan pengakuan sekaligus ancaman. seminar 

nasional”merekonstruksi profesi guru memasuki era global dan otonomi” Semarang: 

UNESA. 

 

Suharsimi, dkk. 2008. Penelitian tindakan kelas. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Tarigan, H.G. 2008. Menulis (sebagai suatu keterampilan berbahasa). Bandung: Penerbit Angkasa. 

 

 

 

 

 

 

 


