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Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi.
PPM merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya
langsung kepada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah yang menjadi
tanggungjawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat sehingga
dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Dalam rangka menjalankan Dharma Perguruan Tinggi tersebut, Program Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta (PPs UNY) melaksanakan PPM dengan Tema “Pelatihan
Penyusunan Artikel Jurnal Hasil Penelitian Guru-Guru SMP”. Kegiatan yang
diselenggarakan pada Rabu, 25 Juni 2014 tersebut diikuti oleh sebanyak 60 Guru SMP. Dr.
Nuchron, M.Pd. sebagai Ketua Penyelenggara PPM menyampaikan bahwa kegiatan yang
semula bertajuk pelatihan guru SMP se-Yogyakarta ter-upgrade menjadi Pelatihan Guru SMP
se-Indonesia karena banyak mahasiswa yang tengah melaksanakan studi lanjut di PPs UNY
juga ikut berparitisipasi dalam kegiatan tersebut selain tamu undangan dari guru-guru SMP di
Yogyakarta. Tercatat terdapat guru-guru SMP yang berasal dari Wonosobo, Bogor,
Pangandaran, Tanjungpandan Belitung dan masih banyak dari daerah lain lagi di daftar hadir
peserta pelatihan.
Selain itu, Dr. Nuchron juga menyampaikan bahwa Guru SMP dituntut untuk melakukan

perbaikan pembelajaran. Salah satu perbaikan tersebut adalah dengan membuat karya ilmiah
yang berasal dari penelitian sampai akhirnya karya ilmiah tersebut dapat dijurnalkan dan
dapat diakses oleh orang banyak sehinngga terjadi sharing ilmu pengetahuan.
Menerima laporan dari Ketua Panitia, Direktur PPs UNY, Prof. Dr. Zuhdan Kun Prasetyo,
M.Ed. menyampaikan beberapa hal selain membuka acara PPM tersebut. Senada dengan
yang dipaparkan oleh Dr. Nuchron, M.Pd. bahwa menulis karya ilmiah atau artikel dalam
Jurnal merupakan hal yang sangat penting. Bahkan beliau lebih mempertegas lagi, bagi Guru
Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahwa kenaikan pangkat dari IIIB ke IIIC harus melaksanakan
Publikasi Karya Ilmiah. Harapannya, kegiatan tersebut menjadi motivasi kepada guru-guru
untuk menyusun karya ilmiah. Beliau juga menyampaikan bahwa peserta pelatihan bisa
memasukkan artikel mereka di PPs UNY yang sudah mempunyai 6 (enam) Jurnal termasuk 1
(satu) yang telah terakreditasi nasional dan pada akhir tahun ini direncanakan memiliki 13
(tigabelas) jurnal dari masing-masing prodi di PPs UNY atau di luar UNY.
Kegiatan yang dimulai dari pukul 8.00 wib s.d. pukul 15.00 tersebut diisi oleh 4 orang
narasumber di antaranya, Prof. Pardjono, Ph.D., Prof. Dr. Muhyadi, Dr. Nuchron, dan Dr.
Teguh Setiawan, M.Hum. Setelah mendapatkan pemaparan dari masing-masing narasumber,
seluruh peserta pelatihan mendapat “PR’” untuk membuat artikel jurnal yang diharapakan
artikel tersebut sudah layak untuk diterbitkan di Jurnal. Kegiatan pelatihan tersebut ditutup
oleh Prof. Dr. Muhyadi sebagai narasumber sekaligus Asisten Direktur II PPs UNY. (Woko)
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