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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya

dingga Tim PPM Dosen dan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman FBS

lhiversitas Negeri Yogyakarta dapat melaksanakan Program Pengabdian kepada

lhsyarakat (PPM) dengan baik. Kegiatan PPM Jurusan PB Jerman FBS UNY kali ini

mrgambil tema "Pelatihan Penelitian Tindak Kelas Lanjutan bagi Guru Bahasa Jerman se

DIf dan Jateng".

Berkaitan dengan telah selesainya kegiatan pengabdian kepada masyarakat Jurusan

B Jerman ini, kami Tim PPM mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

l. Dekan FBS Universitas Negeri Yogyakarta

- 2. Dewan Pertimbangan PPM FBS Universitas Negeri Yogyakarta

3. Segenap guru-guru bahasa Jerman peserta kegiatan PPM ini

4. Semua pihak yang telah membantu Tim PPM baik secara langsung ataupun tidak

langsung, sehingga kegiatan ini berjalan lancar.

Tim PPM menyadari bahwa pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat ini

belum sempurna. Kritik dan saran dari pembaca dan peserta kegiatan PPM ini akan

terima dengan segala kerendahan hati demi perbaikan kegiatan PPM di masa

Yogyakarta, i3 Oktober 2014
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Hrtihan Penelitian Tindakan Kelas Lanjutan bagi Guru Bahasa Jerman

di SMA/MA/SI{K se DIY - JATENG

oleh Drs. Sudarmaji, M'Pd., dkk

Abstrak

Kegidan yang dilakukan dalam progra

Yaitu (l) PenYamPaian mater

bahasa Jerman, (2) konsultas

ME dtlfln pembelajaran bahasa Jerman'

EtlKEi: Penelitian Tindakan Kelas, Pembelajaran Bahasa Jerman
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Clessroom Action Research Advanced Training for Teachers of German in
SHS,ISHS and VHS in Yoryakarta Special Territory and Central Java

by Drs. Sudarmaji, M.Pd., et al

Abstract

The aim of the activities of the Community Service Program (CSP) is to (l)
fl[e ]nowledge and skilts of classroom action research (CAR) in learning German

hir High School (SHS), Islamic Senior High School (ISHS) and Vocational High
(YHS), (2) discuss the draft of CAR proposal in leaming German as a foreign

(3) draft the CAR proposal.
The activities of CSP consist of three phases, namely (1) the delivery of

German, (2)material in the classroom action research proposal in learning
of CAR draft proposal and (3) drafting the CAR proposal.

The results of CSP show that (1) the German teachers participated in CSP have
of CAR in learning German, (2) teachers are able to draft a CAR proposal in

(i:mran.

Classroom Activities Research, Leam ing German
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A. PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Secara umum komponen proses belajar mengajar terdiri atas input, proses,

yang akan dikenai dan mempengaruhi proses belajar mengajar. Komponen output

adalah peserta didik yang telah selesai menjalani proses belajar mengajar pada

tahap tertentu. Pada umumnya output juga disebut lulusan. Adapun komponen

proses adalah serangkaian'elemen internal dan eksternal yang bersinergi untuk

menghasilkan output yang baik. Elemen internal dapat disebut, antara lain peserta

didik, guru, kurikulum, sekolah, administrasi sekolah, sedangkan elemen eksternal

antara lain sarana prasarana, lingkungan sekolah, lingkungan bergaul peserta

didik, dan lain-lain.

Dalam proses pembelajaran bahasa Jerman sebagai bahasa asing terdapat

beberapa komponen sebagai berikut. (1) Dimensi bahasa, yang menyangkut

materi, kapan dan lama pelaksanaannya, metode yang digunakan pengajar, dan

tujuan yang dicapai. (2) Dimensi pembelaj ar, yang menyangkut karakteristik

mereka, yaitu bagaimana motivasi, keaktifan, kemanciirian belajar, dan strategi

belajar mereka. (3) Dimensi pengajar, yang mencakup sikapnya, peranannya,

metode mengajarnya, perencanaan pengajarannya, kemampuan berbahasa

Jermannya, penilaian dan pengorganisasian pengajaran, dan sikapnya terhadap

teknologi pengajaran. (4) Dimetrsi isi, yang mencakup pemilihan teks dan tema

materi, peranan literatur dan kebudayaan negara Jerman yang terdapat dalam

materi. (5) Terkait dengan itu unsur kebudayaan ini tidak dapat dipisahkan,

khusus dalam dimensi kelima, yaitu dimensi interkultural, yang dibahas di

dalamnya stereotip dan stigma yang terdapat dalam kedua budaya negara,

perbandingan antara kebudayaan negara Jerman dan Indonesia. (6) Dimensi

politik, yang mencakup alasan pembelajaran bahasa Jerman di Indonesia, peranan

bahasa Jerman di Indonesia, peranan DAAD dan Goethe-Institut dalam

pembelaj aran bahasa Jerman.

Begitu kompleks dan banyaknya hal yang menjadi komponen PBM, tentu

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari pata guru bahasa Jerman mempunyai



kendala. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan

penelitian tindakan kelas. Begitu puia dalam meniti karirnya sebagai PNS, guru

juga diwajibkan melakukan penelitian. Dikarenakan kondisi di lapangan inilah,

maka Jurusan Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman FBS UNY melakukan PPM

pada tahun 2013 dengan mengundang guru-guru bahasa Jerman di DIY dan Jateng

rmtuk melakukan workshop mengenai penulisan proposal PTK. Ternyata setelah

itu beberapa guru menghendaki keberlanjutan pelatihan ini. Oleh karena itu pada

tahun 2014 Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman mengadakan pelatihan penulisan

proposal PTK lanjutan bagi guru SMA/SMKdan MA se DIY dan Jateng.

Manfaat dan tujuan jenis penelitian tindakan kelas ini sangat banyak bagi

pekerjaan seorang guru, antara lain sebagai alternatif jalan keluar mengatasi

masalah sehari-hari di kelasnya. Modal utamanya adalah pengalaman guru itu

sendiri dalam bidang pembelajaran bahasa Jerman. Dengan bersama-sama guru

Iain vang tergabung dalam MGMP misalnya, penelitian tindakan kelas ini bisa

dilaksanakan dalam skala besar, karena mereka terikat dalam satu profesi yarg

snrne Dengan penelitian jenis ini para guru dapat menemukan metode untuk

menjembatani teori dengan praktik dalam pembelajaran bahasa Jerman, karena

d,flFngrn jenis penelitian ini guru akan menemukan dan mengembangkan teorinya

dari praktik sehari-harinya sendiri.

2- [dcntifikasi dan Rumusan Masalah

flari kegiatan PPM Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman pada tahun 2013

masukan dari para guru bahasa Jerman yang menginginkan pelatihan

gmelitian tindakan kelas lanjutan. Sebelum pelaksanaan PPM dijaring dulu

gcuumUan apa yang dikehendaki oleh guru dari apa yang selama ini

a" dan yang ingin ditingkatkan menjadi lebih baik.

Dengan demikian dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana cara

nucrErlle rn propo sal penel itian tindakan ke las ?
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d[dryat masukan dari para gur'.r bahasa Jerman yang menginginkan pelatihan

nmelitian tindakan kelas lanjutan. Sebelum pelaksanaan PPM dijaring dulu

pcruhnan apa yang dikehendaki oleh guru dari apa yang selama ini

{iaUntannya, dan yang ingin ditingkatkan menjadi lebih baik.

flengan demikian dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana cara

_usun proposal penelitian tindakan kelas?
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3" Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh

tim PPM dari Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman FBS - I-INY adalah sebagai

bsrikut.

L Tujuan Umum: Guru bahasa Jerman memahami arti, karakteristik, prinsip,

implementasi, potensi, dan keterbatasan penelitian tindakan kelas dalam PBM

bahasa Jerman.

b. Tujuan Khusus: Guru bahasa Jerman dapat membuat proposal penelitian

tindakan kelas sesuai dengan pengalaman kelasnya sendiri.

Manfaat Kegiatan

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan ini adalah para guru peserta

pelatihan diharapkan memiliki pengetahuan tentang teori penelitian tindakan

kelas dan mampu membuat proposal penelitian tindakan kelas sesuai dengan

perbaikan yang diinginkannYa.

Tim dosen pengajar bahasa Jerman di Prodi Pendidikan Bahasa Jerman FBS

LINY dapat memahami kesulitan yang dihadapi guru bahasa Jerman

SMA/MA/SMK se DIY - Jateng pada khususnya, dan guru bahasa Jerman

pada umumnya, sehingga dapat membantu mereka dalam mencari jalan

keluarnya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pcnelitian Tindakan Kelas

Guru sebagai praktisi PBM di kelas mengetahui banyak tentang

pemasalahan yang terdapat di lingkungannya daripada peneliti lain' Namun

mereka belum mengetahui secara metodologi untuk mengadakan suatu penelitian

dalam rangka mengubah situasi atau untuk memperbaiki keadaan tersebut'

Tmdakan apa yang perlu dibuat, bagaimana sistematiknya, bagaimana merancang

desainnya, bagaimana mengumpulkan data, menvalidasi data' menginterpretasi

rNata validitas dan reliabilitas penelitian, maka perlu pertemuan dalam satu

podium guna penyamaan persepsi di beberapa pertanyaan tersebut'

b_



Untuk menemukan pemecahan masalah yang dihadapi guru dalam tugasnya

sehari-hari, maka salatr satu jalan keluarnya adalah dengan melakukan penelitian

tindakan kelas, karena penelitian tindakan kelas bertujuan untuk mengembangkan

keterampilan dalam memecahkan masalah-masalah melalui penerapan langsung di

keLas atau tempat bekerja (Isaac, l98l: 27). Dijelaskan lebih lanjut bahwa

penelitian ini bersifat partisipatif dan kolaboratif' Maksudnya' penelitiannya

dilakukan sendiri oleh guru yang berkepentingan dan diamati bersama dengan

hvIan guru lainnya, atau iuga pembelajarnya. Penelitian ini berbeda dengan studi

lcsus karena tujuan, sifat kasusnya yang tidak unik seperti studi kasus, dan

prinsipnya yang tidak digunakan untuk menguji teori, dan dilakukan sendiri oleh

peneliti dan diamati oleh kawan peneliti. Kesamaan kedua penelitian ini adalah

hah\la peneliti tidak memikirkan tentang generalisasi hasil penelitiannya'

Penelitian tindakan kelas memberikan kesempatan kepada guru untuk

harefleksi, apakah cara penyajian materi sudah tepat, sesuai dengan karakteristik

pembelajar, apakah materi pembelajaran berguna bagi pembelajar, apakah materi

msebut sesuai dengan yang ada dalam silabus, apakah diperlukan pelubahan

@6dia pembelajaran, dan berbagai pertanyaan lain' yang memungkinkan tercapai

kualitas dan kuantitas PBM'

Guru bersama kolaborator mengadakan introspeksi mengenai pelaksanaa[

nrnneagajar di kelasnya sendiri. Mengapa ia tidak puas dengan situasi yang

asekarang?Apayangiainginubah?Bagaimanaiaakanmengamati

i terhadap tindakan yang akan dilakukan tersebut? Bagaimana ia akan

aluasi reaksi-reaksi tersebut? Bagaim ana ia akan mengakomodasikan

mttrmuan-pertemuannya dengan kolaborato my a?

lni semua merupakan pertanyaan-pertanyaan penelitian pendidikan, yang

*diry guru siap untuk menanyakan kepada diri sendiri mengenai apa yang terjadi

dh Xrcfiasnya, dan kesiapan untuk menjawab secara jujur, dibantu oleh kolaborator'

memperhatikanmasukandariparapembelajar,makaakantergambar

nnnrtunisme penelitian tindakan kelas. Penelitian ini mendorong gum berani

dan berpikir kritis dalam mengembangkan rasional, teori pembelajaran'

dh@$nigqung jawab profesinya sebagai guru'



Madya (2009: t0) mengutip pendapat Burns yang menyatakan bahwa

tmdapat tiga tahap PTK kolaboratif yaitu: prakarsa, pelaksanaan, dan diseminasi'

I-ebih lanjut dijelaskan oleh Madya bahwa butir-butir tentang prakarsa yang perlu

dipertimbangkan dalam PTK adalah sebagai berikut. (1) Sejauh dapat dilakukan'

rgEnda PTK tindakan hendaknya ditarik dari kebutuhan-kebutuhan' kepedulian

dm persyaratan yang diungkapkan oleh semua pihak Anda sendiri, sejawat'

l*pala sekolah, murid-murid, dan/atau orangtua murid) yang terlibat dalam

M€ks pembelajaran/kependidikan di kelas/sekolah Anda' (2) PTK Anda

hmdaknya benar-benar memanfaatkan keterampilan, minat dan keterlibatan Anda

EfraFi guru dan sejawat. (3) PTK Anda hendaknya terpusat pada masalah-

m*celah pembelajaran kelas Anda, yang ditemukan dalam kenyataan sehari-hari'

hhrn demikian, hasil PTK Anda daapt juga memberikan masukan untuk

pg€mbangan teori pembelajaran bidang studi Anda' (4) Metodologi PTK Anda

ffirsrulnknva ditentukan dengan mempertimbangkan persoalan pembelajaran kelas

l[@dayangsedangditeliti,sumberdayayangadadanmurid-muridsebagai

penelitian.(5)PTKAndahendaknyadirencanakan,dilaksanakandan

Secarakolaboratif.Tujuan,metode,pelaksanaandanstrategievaluasi

Andanegosiasikandenganpemangkukepentingan(stakeholders)

penelitian Anda, sejawat, murid-murid, dan kepala sekolah (yang

diperlukandukungankebijakannya).(6)PTKAndahendaknyabersifat

liner,yaitusedapatrnungkindidukungolehwawasandanpengalaman

daribidang-bidanglainyangrelevan,sepertiilmujiwa,antropologi,

dfu miologi serta budaya. Jadi Anda dapat mencari masukan dari teman-teman

*iltmr fls5gn LPTK yang relevan.

N[ad1'a(2009:10)jugamenjelaskanbahwadalamPTK,butir-butir

berikutiniharusdipertimbangkan.(1)AndasebagaipelakuPTK

berupayamemperolehketerampilandanpengetahuanyangdibutuhkan

sBczna terus menerus dalam tahap-tahap pelaksanaan, diseminasi' dan

rlpenelitiannya.(2)PTKAndaselayaknyadilakukandalamkelas

ronffiil (i) PTK Anda akan berjalan dengan baik jika terkait dengan proglam



peningkatan gum dan pengembangan materi di sekolah atau wilayah sendiri. (4)

PTK Anda hendaknya dipadukan dengan kornponen evaluasi.

Garis besar PTK ini pada dasarnya adalah adanya penentuan tindakan

alternatif yang dipilih untuk memecahkan persoalan dan meningkatkan kualitas

yug dapat dirasakan implikasinya oleh subjek yang diteliti. Alternatif tindakan

dElalnrkan dalam beberapa tahapan siklus. Pada setiap siklus terdapat beberapa

-- 'Lar sesuai dengan rancangan yang dibuat. Seperti yang dikutip oleh

ha$owo (2}ll: 242), satu siklus dalam penelitian tindakan kelas terdiri dari

ilTdtahap, yaitu perencanaan Qtlan), tindakan (act), pengamatan (observe), dan

Ftnungan (re/lect).

Diharapkan dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas, maka

calah yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran bahasa Jerman dapat

fr*nsi- Dengan upaya PTK ini diharapkan pula tercipta suasana pembelajaran

5ry kondisif yang memungkinkan tercapainya tujuan pembelajaran bahasa

ftman secara optimal.

O.MTODE KEGIATAN PPM

L Pcndekatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan melalui

IEilffian yang berlangsung selama sekitar delapan jam. Materi pelatihan meliputi

ffiI pf-ampaian pengetahuan mengenai proposal PTK, (2) diskusi mengenai

qqp pemecahan masalah dalam pembelajaran bahasa Jerman di sekolah melalui

FllK .Ln (3) praktik penerapan pembuatan rancangan proposal PTK dalam

nddajaran bahasa Jerman.

L tr rrglr-h-langkah Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dalam tiga sesi. Sesi pertama diisi dengan

nuroaian materi mengenai langkah-langkah pembuatan proposal penelitian

reseoch bagi guru bahasa Jerman. Diharapkan melalui kegiatan ini para

6p @at memiliki pengetahuan mengenai pembuatan proposal penelitian



tindakan kelas dan dapat menerapkannya untuk meningkatkan mutu pembelajaran

bahasa Jerman di sekolah yang diajarnya.

Sesi kedua berisi diskusi mengenai permasalahan pembelaiaran bahasa

Jerman di sekolah yang dihadapi oleh para guru peserta PPM, Masalah ya.rrg ada

selanjutnya dipecahkan melalui upaya pelaksanaan penelitian tindakan kelas'

Dalam sesi ini guru-guru menyampaikan masalah pembelajiuan yang dihadapinya

dm pemateri dari tim PPM menyampaikan gagasan/ide berupa metode, strategi,

ndmik maupun media yang dapat digunakan dalam PTK rrntuk mengatasi masalah

@rsebut.

Sesi ketiga berupa praktik pembuatan rancangan proposal PTK sesuai

onpmgan masalah yang dihadapi oleh masing-masing peserta PPM. Setiap peserta

Wh( dibimbing oleh anggota tim palaksana PPM dari Jurusan Pendidikan Bahasa

Jmrnan FBS UNy. Di luar waktu pelatihan, peserta diberi kesempatan pula untuk

ffir*onsultasi, baik secara langsung, melalui telephon, sms, maupun email.

Sebelum acara penutupan, dilakukan tanya jawab mengenai kesan dan

dari semua peserta pelatihan i.erhadap pelaksanaan kegiatan PPM ini' Dari

ini diharapkan bahwa Tim PPM Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman FBS

mJDl[Y mendapat masukan dari semua peserta, sehingga PPM yang akan datang

dilalsanakan dengan lebih baik.

S,Xleleyak Sasaran

Kegitan PPM ini ditujukan kepada guru bahasa Jerman baik SMA, MA

SMKdiDlYdanJawaTengah.olchkarenaitupesertapelatihanyang

pada kesempatan ini adalah para guru bahasa Jerman dari SMA, MA dan

mfiK baik di wilayah DIY maupun Jawa Tengah.

4.W'rktu Kegiatan dan Susunan Acara

Kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat ini diselenggarakan

fuhatri Sabtu tanggal 23 Agustus 2014, bertempat di Ruang Dreamlab C15'301

m$ LJ}{Y. Kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul 08.00 hingga 15'30 WIB'

Susunan acaraPPM ini secara rinci tertuang dalam tabel berikut ini.



No Ja;n Kegiatan

1 08.00 - 08.30 Registrasi Peserta

2 08.30 - 08.45 Upacara Pembukaan

3 08.45 - 09.15 Rehat Kopi

4 09.1s - 12.00 Penyampaian materi dari pembicaral dan II

5 12.00 - 13.00 Istirahat, sholat, makan

6 13.00 - 15.00 Praktik penyusunan rancangan proposal PTK

7 15.00 - 15.15 Kesan dan pesan atas kegiatan PPM (evaluasi)

8 15.15 - 15.30 Penutupan

5- Perincian Tugas Anggota PPM

Program Pengabdian pada Masyarakat ini dilaksanakan oleh sebuah tim

dmi Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman FBS t NY. Tim ini terdiri atas 4 orang

ds'sen dar- 2 orang mahasiswa. Susunan tim PPM dosen Jurusan Pendidikan

Rmtrasa Jerman FBS UNY beserta diskripsi tugasnya dapat dilihat pada tabel

herftut ini.

\o Nama NIP/NIM Kedudukan
dalam Tim

Tugas

u- Drs. Sudarmaji,
\,l.Pd.

t962t007
198803 1

001

Ketua - mcngkoordinir
pelaksanaan PPM

- memberikan arahan

tugas tiap anggota
- memberikan

sambutan dalam
acara pembukaan

- membimbing
pembuatan proposal
PTK

- mengevaluasi
pelaksanaan PPM

"D Dra Yati
Sugiarti, M.Hum.

t960t203
198601 2
001

Anggota dan
Sekretaris

- menyusun undangan
- menyiapkan presensi

kegiatan
- menjadi pewara

dalam acara
pembukaan

- mengkoordinir
penyiapan konsumsi

-rli- Dra Wening
Sahayu, M.Pd.

19640812
t98812 2

001

Anggota &
Humas

- menyiapkan proposal
kegiatan



- mendistribusikan
undangan

- menjadi pemateri
- membimbing

pembuatan proposal
PTK

Dra. Tri Kartika
Handayani,
M.Pd.

19651002
2002122
001

Anggota &
Bendahara

- mengatur keluar
masuknya dana
kegiatan PPM

- menerima daftar
ulang peserta
pelatihan

- mengurusi registrasi
peserta

- menjadi pemateri
- membuat laporan

pelaksanaan PPM
- membimbing

pembuatan proposal
PTK

Tiimuti Dhian P 1t203241007 | Anggota &
Sie

Dokumentasi

- mendistribusikan
undangan ke peserta

- mengurus
dokumentasi

- membuat sertifikat

Tid Hutami
Wardoyo

rt203241010 Anggota &
Sie

Konsumsi

- membantu menangani
registrasi peserta

- membantu
menyiapkan materi
workshop

- menviapkan konsumsi

DAN PEMBAHASAN

fcrieten
fc *'n Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) oleh Jurusan Pendidikan

ha yang diwujudkan dalam bentuk worl<shop singkat ini telah

beberapa hal penting, yaitu:

bahasa Jerman di DIY dan JATENG dapat memiliki pengetahuan

poposal penelitian PTK yang dapat digunakan dalam pembe-



hiffin bahasa Jerman di Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah dan

Sckolah Menengah Kej uruan.

tm ka guru mampu membuat proposal PTK untuk pembelajaran bahasa Jerman

eEtegai bahasa asing.

tHahlsan
Kegiaran PPM yang berjudul "Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas

I#n hagi Guru Bahasa Jerman SMA/SMKA,IA di DIY dan Jawa Tengah"

pada tanggal 23 Agustus 2014 di ruang Dreamlab C.l5.301 FBS

M,f- Fcserta yang hadir pada acara ini berjumlah 4 orang guru yang berasal dari

Isimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan 5 orang mahasiswa yang

mryelesaikan program PPL KKN dan sedang menulis skripsi mengenai

D-a guru tersebut sudah memiliki pengalaman yang banyak dalam bidang

h bahasa Jerman, sehingga mereka betul-betul mengetahui masalah apa

dih pembelajaran bahasa Jerman yang dialami oleh peserta ciidiknya.

i sangkaian acara pelatihan ini, mereka akhirnya bisa merancang

PTK sebagai upaya untuk mengatasi masalah yang terjadi tersebut.

ffioh, Bapak Guntur Bawana dari SMA Negeri 2 Wonogiri mengajukan

poposal PTK dengan judul "Upaya Peningkatan Penguasaan Kosakata

.hm Peserta Didik Kelas X SMA Negeri 2 Wonogiri melalui Teknik

,t Mchn, sedangkan ibu Dra. N. Izzah dari SMA Negeri Sedayu Bantul

tema "Upaya Peningkatan Keterampilan Menulis Bahasa Jerman

l}ilft Kelas XI SMA Negeri Sedayu Bantul melalui Metode Estafet

EGGirfan PPM dibuka oleh Ibu Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa

HBS LJNY, Dra. Yati Sugiarti, M.Hum. Beliau menyatakan betapa

gwu-guru melakukan penelitian PTK sebagai upaya peningkatan mutu

irr bahasa Jerman, baik di SMA/ MA maupun SMK. Dengan adarrya

para guru mendapat kesempatan untuk memperluas wawasan

l0



terutama di bidang penulisan proposal PTK, terlebih lagi karena

mendapat bimbingan dalam pembuatan proposal PTK ini.

cEeilen dibagi dalam tiga sesi. Sesi pertama diawali dengan

im materi mengenai langkah-langkah pembuatan proposal penelitian

inwch bagi guru bahasa Jerman. Diharapkan melalui kegiatan ini para

+ memiliki pengetahuan mengenai pembuatan proposal penelitian

hhs dan dapat menerapkannya untuk meningkatkan mutu pembelajaran

di sekolah yang Ciajarnya.

lhi kedua yaitu diskusi mengenai permasalahan pembelajaran bahasa

$ftolah yang dihadapi oleh para guru peserta PPM. Masalah yang ada

dipecahkan melalui upaya pelaksanaan penelitian tindakan kelas.

i ini gunr-guru menyampaikan masalah pembelajaran yang dihadapinya

FrEi dari tim PPM menyampaikan gagasan/ide berupa metode, strategi,

media yang dapat digunakan dalam PTK untuk mengatasi masalah

S;si ketiga berupa praktik pembuatan rancangan proposal PTK sesuai

rycalah yang dihadapi oleh masing-masing peserta PPM. Setiap peserta

tEt*ng oleh anggota tim palaksana PPM dari Jurusan Pendidikan Bahasa

FBS uNY. Di luar waktu pelatihan, peserta diberi kesempatan pula untuk

i, baik secara langsung, melalui telephon, sms, maupun email.

Sctelum penutupan acara PPM, dilakukan tanya jawab mengenai pesan

hE guru-guru selama pelaksanaan PPM untuk mendapat masukan agar

- il mendatang bisa berjalan lebih baik lagi.

N DAN SARAN

hdmrukan pengamatan pelaksanaan kegiatan PPM dapat disimpulkan

hl sebagai berikut.

f,5ffoaan pelatihan dengan judut "Pelatihan Tindakan Kelas Lanjutan bagi

i&l Bahasa Jerman SMA/ MA dan SMK di DIY dan Jawa Tengah" berjalan

tril Etib dan lancar.

11



G- Para guru memahami arti pentingnya melakukan penelitian tindakan kelas

datam pembelajaran bahasa Jerman'

d- ka guru dapat membuat rancangan proposal PTK sebagai upaya untuk

rcringkatkan mutu pembelajaran bahasa Jerman'

!. rtr

Berdasarkan masukan dari para peserta dan pantauan selama peiaksanaan

hdHm" kegiatan PPM merupakan salah satu wahana yang tepat untuk saling

ddmdalamrangkapengembanganwawasanpengetahuandibidang
, bahasa Jerman dan aspek yang terkait dengannya. Saran yang dapat

Eroieten PPM hendaknya dapat dilakukan secara rutin baik dengan pola

!@gstmaataupunberbeda,danmengambiltema-temayangaktualsesuai

fuGE perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi pengajaran bahasa

fudi lapangan.

It'gi#n sejenis juga dapat dilakukan dalam bentuk DIKLAT bagi guru-guru

- r 
- Jemran dalam kurun waktu tidak hanya satu hari saja, melainkan

dh w'akhr yang relatif lebih lama'

cx *go

t2
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FOTO KEGIATAN PPM

Penyampaian materi pada sesi pertama

ilm ??\f men,vampaikan arti pentingnya penelitian dalam meniti karir sebagai guru



$,htururr tttttr ttl . : :.:tihan menyampaiakan masalah pembelaj aran bahasa Jerman yang

dialami peserta didik di sekolahnya

iLs
i{
a.1-

- ..:.:,gan dari anggota tim PPM saat guru membuat proposal PTK
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I ::en1,imak dengan seksama masukan dari peserla PPM

Foto bersama seusai acara PPM
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