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SISWA SMA/SMK/MA  
 

Abstrak 

 

Kegiatan PPM yang berupa lomba membaca berita dalam bahasa Prancis ini 

bertujuan untuk memperkenalkan bahasa Prancis kepada siswa SMA/SMK/MA dan 

memotivasi mereka untuk menyukai bahasa Prancis. Selanjutnya, para siswa  diharapkan 

tertarik untuk meneruskan studi mereka ke Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis di 

Universitas Negeri Yogyakarta. Hasil pelaksanaan Program PPM yang bertema “ Lomba 

Membaca Berita Dalam Bahasa Prancis Tingkat Nasional Siswa-Siswi SMA/SMK/MA   yaitu:  

a) Para peserta mendapat pengetahuan dan pengalaman baru tentang membaca berita dalam 

bahasa Prancis, yang belum pernah didapatkan di sekolah, b) Para peserta dapat memahami 

dengan baik tentang pentingnya karakter sportivitas dalam lomba, c) ditentukannya pemenang-

pemenang lomba, yaitu : Juara I dengan hadiah Piala dari Rektor UNY + uang Pembinaan Rp 

1 juta + sertifikat (SMA St. Albertus MALANG), Juara II : Piala Dekan FBS UNY + Uang 

Pembinaan Rp 750.000,- + sertifikat (SMA N 6 Yogyakarta , Juara III : Piala APFI + Uang 

Pembinaan Rp. 500.000 + sertifikat (SMA N 1 Wonogiri), Juara harapan I : Piala Kajur Pend 

Bahasa Prancis + sertifikat (MAN YOGYAKARTA 1), dan Juara harapan II :Piala Panitia 

Lomba + sertifikat (MAN 2 Brebes ). 

 

Kata Kunci: Bahasa Prancis, Baca Berita, Lomba 

 

 

 

The National Competition of Reading The News In French  

for the high school and vocational High School Students 

 

Abstract 

 

The PPM activity in the form of a news reading competition in French aims to introduce French 

to high school / vocational / MA students and motivate them to like French. Furthermore, 

students are expected to be interested in continuing their studies to the French Language Study 

Program at Yogyakarta State University. The results of the PPM program with the theme "News 

Reading Competition in French National Level High School Students / Vocational Schools / MA 

are: a) Participants gain new knowledge and experience about reading news in French, which has 

never been obtained at school, b) The participants can understand very well about the importance 

of sportsmanship character in the competition, c) the winners of the competition are determined, 

namely: 1st place with a trophy from UNY Chancellor + Coaching money of Rp.1 million + 

certificate (SMA St. Albertus MALANG), Second Place: FBS UNY Dean Cup + Coaching Fund 

of Rp. 750,000 + certificate (SMA N 6 Yogyakarta, Champion III: APFI Cup + Coaching Fee 

Rp. 500,000 + certificate (SMA N 1 Wonogiri), Expectation Champion I: French Kajur 

Education Cup + certificate (MAN YOGYAKARTA 1), and Hope II Champion: Competition 

Committee Cup + certificate (MAN 2 Brebes) 
 

Key Words: French,  reading a news , Competition 
 



 

A. Pendahuluan 
 sebaliknya akan membuat siswa lebih bersikap kreatif dan inovatif. Kegiatan lomba membaca berita dalam bahasa Prancis ini diharapkan dapat menarik minat siswa-siswi terhadap bahasa Prancis untuk berkreasi dan berinovasi 

Generasi millennial adalah generasi yang lahir diantara tahun 1980 an sampai 2000 an. 

Jadi bisa dikatakan generasi millennial adalah generasi muda masa kini yang saat ini berusia 

dikisaran 15 – 34 tahun. Kehidupan generasi millennial tidak bisa dilepaskan dari teknologi 

terutama internet, entertainment/hiburan sudah menjadi kebutuhan pokok bagi generasi ini, 

ketergantungan mereka terhadap koneksi internet sangat tinggi (http://alvara-strategic.com , 18 

Feb 2018, jam 8.55 pm). Kesibukan terhadap penggunaan internet bagi generasi millennial ini 

sudah tidak mengenal waktu lagi, kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itu, jurusan 

Pendidikan Bahasa Prancis, yang merupakan bagian kecil dari institusi pendidikan berkewajiban 

ikut memberikan wawasan baru terhadap generasi muda tersebut melalui ajang lomba membaca 

berita dalam bahasa Prancis, 

Lomba membaca berita dalam bahasa Prancis ini diharapkan dapat mengalihkan sejenak 

perhatian siswa-siswi SMA/SMK/MA dari kesibukan internet untuk mendapatkan informasi dan 

wawasan baru, terutama yang berkaitan dengan pembacaan berita. Siswa seolah-olah menjadi 

presenter atau pembaca berita di station televisi.  

Kegiatan PPM ini akan diwujudkan dalam bentuk lomba membaca berita dalam 

bahasa Prancis tingkat nasional, dengan harapan tujuan sosialisasi ini dapat menjangkau 

khalayak sasaran yang lebih luas. Di samping itu program PPM ini juga menerapkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan tim dosen,yaitu penelitian yang berkaitan dengan penggunaan 

gaya bahasa dalam berbagai media berbahasa Prancis. Teks berita adalah salah satu contoh 

media yang digunakan untuk menyampaikan segala macam informasi kepada masyarakat. 

Tentu saja gaya bahasa yang digunakan dalam media berita ini akan berbeda dengan gaya 



bahasa yang digunakan dalam media lain, seperti : pidato, iklan, lagu, puisi, karya sastra dan 

lain-lain. 

B. Metode Kegiatan PPM 

Kegiatan PPM dosen jurusan Pendidikan Bahasa Prancis, FBS, UNY tahun 2018 yang 

berupa lomba Membaca Berita dalam Bahasa Prancis ini akan diikuti oleh siswa-siswi 

SMA/SMK/MA seluruh Indonesia yang telah mendapatkan pelajaran bahasa Prancis. 

Diharapkan dengan adanya partisipasi dari para peserta tersebut, akan menarik perhatian siswa-

siswi SMA/SMK/MA terhadap bahasa Prancis dan selanjutnya dapat melanjutkan studinya ke 

jurusan Pendidikan Bahasa Prancis, FBS, UNY. 

Kegiatan ini akan dilakukan dalam lomba membaca berita dalam bahasa Prancis, adapun 

rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut. 

1. Tim pelaksana PPM mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan lomba membaca berita, seperti : mempersiapkan materi lomba, 

penyusunan TOR, penyediaan hadiah bagi para juara, membuat leaflet, dan 

sebagainya. 

2. Sosialisasi informasi pelaksanaan lomba Membaca Berita dalam Bahasa Prancis. 

3. Pendaftaran lomba Membaca Berita dalam Bahasa Prancis. 

4. Technical Meeting 

5. Pelaksanaan Lomba Membaca Berita dalam Bahasa Prancis. 

6. Pembagian Hadiah 

 

 

 



C. Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM 

 jumlah peserta lomba yang cukup  banyak, yaitu 60 siswa yang berasal dari 9 sekolah, 

lomba membaca berita dalam bahasa Prancis dapat berjalan dengan baik dan lancar, berikut ini 

adalah nama-nama sekolah para peserta lomba. 

1. MAN 2 BREBES  

2. MAN 1  YOGYAKARTA    

3. SMA N 6 YOGYAKARTA 

4. SMA St. Albertus  MALANG 

5. SMA N 1 KARTOSURO 

6. SMA N 1 CILACAP 

7. SMA N 3 MAGELANG 

8. SMA PI 1 AMBARRUKMO 

9. SMA N 1 Wonogiri 

 

Setelah semua peserta lomba menampilkan kemampuannya, para yuri berdiskusi untuk 

menentukan pemenang atau juara, dan akhirnya ada lima juara yang terdiri atas : 1. Juara I 

dengan hadiah : Piala Rektor + dana Pembinaan 1 juta + sertifikat 2. Juara II dengan hadiah: 

Piala Dekan + dana Pembinaan 750 ribu + sertifikat 3. Juara III dengan hadiah: Piala APFI + 

dana Pembinaan 500 ribu + sertifikat 4. Juara Harapan I dengan hadiah: Piala Kajur + sertifikat 

5. Juara Harapan II dengan hadiah: Piala Panitia + sertifikat. 

Pemenang-pemenang lomba, yaitu : Juara I dengan hadiah Piala dari Rektor UNY + 

uang Pembinaan Rp 1 juta + sertifikat (SMA St. Albertus MALANG), Juara II : Piala Dekan 

FBS UNY + Uang Pembinaan Rp 750.000,- + sertifikat (SMA N 6 Yogyakarta , Juara III : Piala 

APFI + Uang Pembinaan Rp. 500.000 + sertifikat (SMA N 1 Wonogiri), Juara harapan I : Piala 

Kajur Pend Bahasa Prancis + sertifikat (MAN 1 Yogyakarta), dan Juara harapan II :Piala Panitia 

Lomba + sertifikat (MAN 2 Brebes ) 



D. Saran Terhadap Hasil Kegiatan   

Pelaksanaan Program PPM yang bertema “Lomba Membaca Berita dalam Bahasa 

Prancis Tingkat Nasional bagi Siswa-siswi SMA/SMK/MA Tahun 2018” ini telah berjalan 

dengan sangat baik. Partisipasi dan motivasi peserta juga sangat baik. Namun demikian, masih 

ada kekurangan-kekurangan, Oleh karena itu tim PPM Jurusan Pendidikan Bahasa Prancis FBS 

UNY menyarankan   perlu ada pelatihan dan kerjasama yang berkesinambungan antara pihak 

universitas (Fakultas dan Jurusan), baik di jurusan maupun di sekolah. dalam pengembangan 

skill para siswa dan  perlu ada peningkatan baik materi, peserta, sosialisai dan hadiah.  

Berikut foto kegiatan  Lomba Membaca Berita dalam Bahasa Prancis Tingkat Nasional bagi 

Siswa-siswi SMA/SMK/MA  

 
 

 
 



 



 

 

 


