BAB I
PELAKSANAAN KEGIATAN PPM
A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM
Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat
adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Kegiatan PPM
a. Pada tanggal 25 April 2004 diadakan survey untuk melihat
kondisi lapangan di SMK Negeri Gondang Klaten. Kegiatan ini
dilaksanakan dalam rangka melihat jumlah peserta yang akan
mengikuti program sosialisasi FIS UNY.
b. Kegiatan PPM dilaksanakan pada 26 April 2004 dengan cara
presentasi, pengenalan jurusan-jurusan yang dibuka di FIS, baik
program reguler maupun non reguler. Setelah presentasi,
dilanjutkan dengan acara tanya jawab dengan para siswa.
c. Peserta yang mengikuti program ini terdiri dari seluruh siswa
kelas 3 SMKN Gondang Klaten.
2. Hasil Kegiatan PPM
Hasil kegiatan pengabdian masyarakat antara lain adalah
sebagai berikut :
a. Ada sekitar 5 kelas yang mengikuti program PPM ini, masingmasing kelas terdiri dari sekitar 30 siswa.
b. Terjalinnya hubungan baik dan rencana kerjasama antara pihak
sekolah dengan FIS UNY, dalam rangka menjaring minat siswa
lulusan untuk melanjutkan studinya.
c. Perlu juga dilaporkan bahwa dari program PPM ini diketahui
bahwa banyak siswa yang belum mengetahui program-program
atau jurusan yang apa saja yang dibuka di FIS UNY terutama
yang sesuai dengan bidang yang mereka minati. Dengan
adanya

kegiatan

PPM

ini,

secara

efektif

dapat

lebih

memperkenalkan UNY secara umum dan FIS secara khusus
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serta memperkenalkan program-program non reguler yang
dibuka dan siap menerima lulusan dari SMK ini sebagai calon
mahasiswa baru.

B. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat lebih
lanjut dapat dibahas sebaga berikut :
Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan
sebagai upaya sosialisasi program FIS UNY yang meliputi pengenalan
seluruh jurusan-jurusan yang dibuka oleh Fakulitas Ilmu Sosial, baik
program reguler maupun non reguler sangat sesuai dengan kebutuhan
dari sekolah maupun kebutuhan dari fakultas sendiri. Kebutuhan dari
sekolah, dilihat dari kebutuhan siswa terutama untuk siswa kelas tiga
yang banyak membutuhkan informasi tentang jurusan-jurusan apa saja
yang bisa diambil setelah lulus dari SMK. Dari FIS sendiri
membutuhkan

kegiatan

ini

dalam

rangka

sosialisasi

dan

memperkenalkan jurusan-jurusan baru yang dibuka yang siap
menampung siswa-siswa lulusan SMK untuk menjadi mahasiswa baru,
terutama pengenalan program non reguler. Karena ternyata selama ini
UNY secara umum, dan FIS khususnya belum begitu dikenal dengan
baik di kalangan siswa bahkan guru. Kebanyakan guru baru mengenal
UNY sebagai IKIP, padahal saat ini sudah banyak dibuka jurusanjurusan non kependidikan atau ilmu-ilmu murni. Dengan kegiatan PPM
ini di samping untuk sosialisasi juga sebagai sarana membina
hubungan baik antara fakultas dengan sekolah, serta guru dengan
dosen.
Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa tujuan kegiatan PPM ini
adalah:
1. Memperkenalkan UNY sebagai sebuah universitas mantan IKIP.
2. Memperkenalkan Fakultas Ilmu Sosial beserta jurusan-jurusan
yang dibuka, baik untuk program reguler maupun non reguler.
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3. Merintis jaringan kerjasama antara sekolah dengan FIS UNY,
dalam rangka menjaring minat lulusan untuk melanjutkan studinya
ke FIS UNY.
Jadi, jelas bahwa dengan program PPM yang diselenggarakan
oleh FIS UNY ini bermanfaat selain untuk sosialisasi program-program
atau jurusan-jurusan yang dibuka di FIS juga sebagai sarana
menjaring minat siswa untuk melanjutkan studinya di FIS UNY, karena
kenyataannya selama ini ternyata UNY secara umum dan FIS
khususnya belum dikenal dengan baik di kalangan siswa bahkan guru.
Di samping itu, manfaat lain yang bisa diambil dari kegiatan PPM ini
adalah menjalin kerjasama antara sekolah dengan fakultas, antara
guru dengan dosen. Dari hasil kegiatan sosialisasi ini UNY yang
sebelumnya hanya dikenal sebagai IKIP dapat lebih diketahui dan
dikenal sebagai sebuah universitas yang membuka jurusan-jurusan
ilmu murni di samping jurusan-jurusan kependidikan.

BAB II
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan

pemaparan

hasil

pelaksanaan

kegiatan

pengabdian pada masyarakat, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut :
Tujuan kegiatan PPM dalam rangka sosialisasi FIS UNY dapat berjalan
dengan cukup baik dan menghasilkan beberapa hal penting, seperti:
1. Pengenalan jurusan-jurusan yang dibuka di FIS UNY
2. Menjaring minat lulusan untuk mengikuti studi lanjut di FIS UNY.
3. Menjalin kerjasama antara fakultas dengan jurusan
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B. Saran
Perlu adanya tindak lanjut dari kegiatan ini, terutama dalam
rangka menjalin kerja sama antara fakultas dengan sekolah. Serta
perlu pendataan lebih lanjut tentang minat siswa atau lulusan dari
sekolah untuk melanjutkan studinya ke FIS UNY setelah adanya
kegiatan sosialisasi ini.
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PROFIL
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Makalah ini Disampaikan pada Kegiatan PPM Dalam Acara
Sosialisasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta
Di SMKN Gondang, Klaten, Pada Tanggal 26 April 2004

Oleh:
Suhadi Purwantara, M.Hum
Dyah Kumalasari, M.Pd
Ali Muchson, S.Pd.

JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2005
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Laporan Kegiatan PPM

SOSIALISASI FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Oleh:
Suhadi Purwantara
Dyah Kumalasari
Ali Muchson

FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2005
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Lembar Pengesahan
Hasil Evaluasi Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat
Tahun Anggaran 2004

A. Judul Kegiatan

: Sosialisasi FIS UNY

B. Ketua Tim Pelaksana

: Suhadi Purwantara, M.Hum

C. Anggota Pelaksana

: 1. Dyah Kumalasari, M.Pd
2. Ali Muchson, S.Pd

D. Hasil Evaluasi
:
(1) Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
telah/belum*) sesuai dengan rancangan yang tercantum
dalam proposal LPM.
(2) Sistematika laporan telah/belum*) sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam Buku Pedoman PPM Universitas
Negeri Yogyakarta.
(3) Hal-hal lain telah/belum*) memenuhi persyaratan. Jika belum
memenuhi persyaratan dalam hal………
E. Kesimpulan
:
Laporan dapat diterima/belum diterima*).

Mengetahui
Dekan FIS

Yogyakarta, 18 Oktober 2005
Pemeriksa BP LPM

Sardiman, A.M., M.Pd
NIP 130 814 615

Muchson, A.R., M.Pd.
NIP. 130 515 047

*) Coret yang tidak diperlukan
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