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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Analisis Situasi  

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Melalui pendidikan manusia dapat meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan 

mengembangan potensi diri yang dimilikinya. Pendidikan juga dikatakan sebagai investasi 

jangka panjang yang membutuhkan usaha dan dana yang cukup besar, hal ini diakui oleh 

semua orang atau suatu bangsa demi kelangsungan masa depannya. Demikian halnya 

dengan Bangsa Indonesia menaruh harapan besar terhadap guru dan peserta didik dalam 

perkembangan masa depan bangsa ini, karena dari sanalah tunas muda harapan bangsa 

sebagai generasi penerus dibentuk.  

Dalam usaha meningkatkan proses pembelajaran dibutuhkan usaha untuk mendorong 

kemajuan dan kreativitas guru dan siswa. Seorang guru diharapkan mampu berlaku 

terampil dan kreatif agar siswa dapat bertambah pengetahuannya. Salah satu tuntutan yang 

harus dilakukan oleh guru, yaitu menyediakan waktu luang di luar jam sekolah untuk 

membimbing siswa-siswanya dalam mengembangkan kreativitasnya. Penyediaan waktu 

ini sangat berharga bagi perkembangan pribadi siswa, terutama dalam menyerap 

pengetahuan guna menunjang potensinya sebagaimana yang telah diperoleh di dalam 

kelas. Selain itu, bimbingan di luar kelas dapat membantu siswa untuk menyongsong 

tantangan di tengah kemajuan teknologi saat ini.  

Perkembangan teknologi yang sangat pesat menuntut membawa perubahan yang 

begitu besar dalam kehidupan ini. Kemajuan IPTEK bukan hanya membawa dampak 

positif tetapi memiliki dampak negatif yang dapat membuat siswa menjadi manusia instan 

yang malas untuk berpikir. Oleh karena itu, di era globalisasi seperti saat ini dibutuhkan 

manusia berkualitas yang memiliki nilia keunggulan kompetitif dan diharapkan mampu 

mengantisipasi dunia global dengan tuntutan teknologi (Santoso, 2017).   

Salah satu bentuk terobosan yang dapat dilakukan oleh guru dalam menyiapkan siswa 

yang tanggap dan memiliki daya nalar tinggi, yaitu dengan memanfaatkan jalur-jalur 

pendidikan non-kurikuler yang dapat mengubah remaja sebagai sumberdaya manusia yang 

mampu melakukan inovasi dan pengembangan iptek. Namun, hal yang perlu dilakukan 

oleh guru terlebih dahulu dalam mengembangkan siswa yang kreatif, yaitu menciptakan 

kesadaran pada diri remaja akan pentingnya sikap dan minat terhadap penelitian dan ilmu 

pengetahuan. Remamja potensial mempunyai sikap yang menunjukkan kesadaran dan 
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minat terhadap sains sangat tinggi. Agar kesadaran remaja khususnya siswa terhadap 

penelitian dan sains dibutuhkan suatu kegiatan tambahan di luar jama sekolah.  

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan tambahan di luar jam pelajaran, baik 

dilakukan di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler 

untuk memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang 

dimilikinya dalam berbagai bidang studi, menyalurkan bakat dan minatnya dari masing-

masing peserta didik serta dapat membentuk pribadi atau diri peserta didk dengan baik.  

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan suatu kegiatan peserta didik diluar kegiatan 

pembelajaran di sekolah yang sangat potensial untuk menciptakan peserta didik yang 

kreatif, berinovasi, terampil, berkarakter dan berprestasi. Kegiatan ekstrakurikuler ini 

sangat signifikan, karena banyak peserta didik yang berprestasi merupakan peserta didik 

yang bisa membagi waktu dengan banyak aktifitas yang dilakukannya sehingga 

membuatnya menjadi anak yang cerdas dan berkarakter. 

Kegiatan ekstrakurikuler diharapkan mampu menunjang berjalannya proses belajar 

yang baik dan dapat membentuk kepribadian peserta didik yang lebih matang. Dengan 

dibekali pengalaman dari kegiatan ekstrakurikuler, diharapkan peserta didik menjadi lebih 

berani dalam mengungkapkan sesuatu dan lebih kreatif dalam bertanya. Karena didalam 

ekstrakurikuler peserta didik dilatih dan terlatih untuk percaya diri.  

SMA 1 Simanjaya merupakan salah satu sekolah yang memiliki beberapa kegiatan 

ekstrakurikuler untuk mengembangkan kepribadian siswanya. Kegiatan ekstrakurikuler 

Karya Ilmiah Remaja (KIR) merupakan kegiatan baru di SMA 1 Simanjaya. Oleh karena 

itu, sangat tepat kiranya melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka 

memberikan pendampingan pada tim KIR SMA 1 Simanjaya.  

 

1.2 Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Pengertian Ekstrakurikuler  

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan wahana dalam mengembangkan bakat dan minat 

siswa di luar jam pelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan di luar jam dan 

pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan bakat 

dan minatnya (Asmani, 2011). Kegiatan ekstrakurikuler dapat juga dilakukan di luar 

lingkungan sekolah, namun tetap dalam pengawasan pembina.  

Ekstrakurikuler juga dikatakan sebagai suatu kegiatan yang berada di luar program 

yang tertulis di dalam kurikulum. Selain itu, kegiatan ektrakurikuler merupakan kegiatan 
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pilihan yang ditujukan kepada siswa. Kegiatan ektrakurikuler dapat  dipilihan dan 

dilakukan di luar kelas serta luar jam pelajaran serta kurikulum untuk 

menumbuhkembangkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki peserta didik, baik 

berkaitan dengan aplikasi ilmu pengetahuan yang didapatkannya.  

Tujuan pengadaan kegiatan ektrakurikuler agar siswa dapat memperluas wawasan dan 

pengetahuannya. Selain itu, siswa dapat meningkatkan nilai/sikap dalam menerapkan 

pengetahuan yang sudah dimiliki pada saat berada di dalam kelas atau saat mengikuti 

pembinaan. Menurut Wahjosumidjo (2008:264-265) kegiatan ekstrakurikuler bertujuan:  

a. Untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan siswa, dalam arti memperkaya, 

mempertajam, serta memeperbaiki pengetahuan para siswa yang berkaitan denagn 

mata pelajaran-mata pelajaran sesuai dengan program kurikuler yang ada. Kegiatan ini 

dilaksanakann melalui berbagai macam bentuk seperti lomba mengarang, baik yang 

bersifat esai maupun yang bersifat ilmiah, seperti penemuan melalui penelitian, 

pencermaran lingkungan, narkotika dan sebagainya.  

b. Untuk melengkapai upaya pembinaan, pemantapan dan pembentukan nilai-nilai 

kepribadian siswa. Kegiatan semacam ini dapat diusahakan melalui PPBN, baris 

berbaris,  kegiatan yang berkaitan dengan usaha mempertebal ketakwaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa, latihan kepemimpinan dan sebagainya.  

c. Untuk membina dan menongkatkan bakat, minat dan keterampilan. Kegiatan ini 

mengacu kearah kemampuan mandiri, percaya diri dan kreatif.  

 

1.2.2 Kegiatan Ekstrakurikuler di SMA 1 Simanjaya 

Secara geografis SMA 1 Simanjaya terletak di Desa Siman, Kecamatan Sekaran, 

Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. SMA 1 Simanjaya berada di bawah Yayasan Pondok 

Pesantren Al-Fattah Siman. Oleh karena itu, letak dari SMA 1 Simanjaya berada di dalam 

lingkungan Pondok Pesantren Al-Fattah Siman. Pondok ini berada di antara Desa 

Bulutengger di bagian selatan dan Desa Kembangan di bagian utara. Bagian timur 

berbatasan dengan areal persawahan dan bagian selatan berbatas dengan areal persawahan. 

Pondok Pesantren Al-Fattah berada di Jalan Lintas Pucuk Brondong.  

SMA 1 Simanjaya memiliki beberapa kegiatan ekstrakurikuler, seperti: Pramuka, 

Banjari, KIR, dan masih banyak kegiatan lainnya. Kegiatan ekstrakurikuler di SMA 1 

Simanjaya dilaksanakan di luar jam pelajaran biasa, yang di lakukan di dalam lingkungan 

sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, 

dan minat siswa melalui kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh pendidik dan atau 
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tenaga pendidik yang memiliki kemampuan dan wewenang di sekolah secara berkala dan 

terprogram. Menurut Lestari (2016) perencanaan dalam kegiatan ekstrakurikuler secara 

umum atau menyusun program tahun pembinaan kesiswaan dibuat oleh wakil kepala 

sekolah urusan kesiswaan.  

Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai 

bagian integral dari kurikulum sekolah/madrasah. Kegiatan pengembangan diri merupakan 

upaya pembentukan watak dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan 

pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan 

dan pengembangan karier serta kegiatan ektrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di SMA 

1 Simanjaya dilakukan secara rutin di bawah binaan masing-masing guru 

penanggungjawab.  

Kegiatan ekstrakurikuler KIR di SMA 1 Simanjaya merupakan suatu kegiatan yang 

baru dan baru dihidupkan kembali setelah beberapa tahun tidak aktif. Kegiatan karya 

ilmiah remaja bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam bidang penguasaan 

keilmuan serta kemampuan penelitian dan akademik lainnya. Melalui karya ilmiah, siswa 

diajarkan untuk dapat mengambil suatu keputusan didasari atas fakta dan data.  

Hal-hal yang harus dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan dan 

pembinaan KIR di sekolah, yaitu waktu kegiatan KIR yang dilakukan di luar jam pelajaran 

sekolah sehingga harus cerdik dalam menentukan waktu kegiatan dan membentuk 

kelengkapan organisasi seperti kepengurusan, program kerja, pembimbing maupun 

penerimaan anggota yang harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di sekolah 

masing-masing. 

 

1.2.3 Karya Ilmiah Remaja 

Karya Ilmiah Remaja (KIR) adalah karya remaja yang melakukan serangkaian 

kegiatan dan menghasilkan suatu hasil karya ilmiah, serta bersifat terbuka bagi para 

remaja yang ingin mengembangkan kreativitas, ilmu pengetahuan dan teknologi pada 

masa kini maupun masa mendatang. Siswa dapat mengembangkan keterampilan 

menulisnya dengan menyusun makalah, artikel, mengarang berbagai jenis tulisan, 

menerbitkan majalah sekolah, maupun menjadi staf redaksi majalah dinding melalui 

kegiatan ekstrakurikuler. Siswa akan terbiasa melakukan penelitian sehingga dapat 

meningkatkan kreativitasnya. Menurut Ambarwati (2012) dalam penyusunan karya ilmiah 

sebagai kegiatan penuangan gagasas, ide, pengetahuan tidak serta merta menjadi karya 

sesuai kategori keilmiahan.  
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Kegiatan ilmiah mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan 

kepribadian dan perkembangan intelektual remaja. Manfaat dapat dirasakan oleh anggota 

KIR, yakni: (1) meningkatkan daya nalar, kreativitas dan daya kritis, (2) membangkitkan 

rasa ingin tahu, (3) menambah wawasan pemikiran terhadap IPTEK, (4) memperluas 

informasi dan komunikasi yang positif, (5) mengenal cara-cara berorganisasi yang baik, 

(6) membangkitkan motivasi belajar dan berkompetisi positif, dan (7) mengenal sikap-

sikap ilmiah (objektif, jujur, terbuka, toleran, optimis, pemberani, kreatif, tekun, dan 

bertanggung jawab), serta (8) tumbuhnya rasa cinta terhadap lingkungan alam sekitar. 

Manfaat kegiatan KIR bagi guru/ pembimbing KIR, seperti: (1) memperluas 

wawasan terhadap perkembangan IPTEK, (2) meningkatkan keterampilan dalam 

pembimbingan KIR dan karya tulis ilmiah remaja, (3) menambah khasanah pengetahuan 

yang dapat menumbuhkan pelajaran formal di sekolah, dan (4) menambah nilai prestasi 

bagi guru/ pembimbing. Manfaat kegiatan KIR bagi sekolah, adalah: (1) ikut membentuk 

iklim ilmiah di sekolah, wahana yang efektif untuk mengembangkan potensi dan 

pengalaman antarsekolah, (3) meningkatkan citra positif menuju sekolah unggulan, (4) 

membangun dan memperluas hubungan kerja sama dengan instansi terkait. Manfaat KIR 

selain bagi siswa, guru dan sekolah, KIR juga memiliki manfaat bagi masyarakat menurut 

LIPI, yaitu: (1) dapat meningkatkan sikap kritis dan terbuka terhadap permasalahan yang 

terjadi di lingkungan, (2) membantu memberikan alternatif penyelesaian beberapa 

persoalan sosial budaya melalui kegiatan penelitian, (3) membangun dan meningkatkan 

kesadaran bahwa kemajuan bangsa dapat dicapai melalui penguasaan IPTEK, dan (4) 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. 

Proses kegiatan ekstrakurikuler dimulai dengan penyusunan rambu-rambu tentang 

mekanisme program pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler yang disusun 

oleh wakil kepala sekolah bagian kesiswaan dan rambu-rambu tersebut terdiri atas 

keragaman potensi, kebutuhan, bakat, minat dan kepentingan peserta didik dan satuan 

pendidikan (Karim, 2013).  

Hal-hal yang harus dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan dan 

pembinaan KIR di sekolah, yaitu waktu kegiatan KIR yang dilakukan di luar jam pelajaran 

sekolah sehingga harus cerdik dalam menentukan waktu kegiatan dan membentuk 

kelengkapan organisasi seperti kepengurusan, program kerja, pembimbing maupun 

penerimaan anggota yang harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di sekolah 

masing-masing. Pembinaan KIR di sekolah melibatkan banyak pihak, seperti kepala 

sekolah, guru pembimbing, karyawan dan instansi terkait. Pendirian KIR di sekolah/ 
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madrasah tentunya ditindaklanjuti dengan pembinaan dan pengelolaan organisasi yang 

baik. Pembinaan ini diasuh oleh pembimbing yang mampu menguasai program kerja di 

bidang KIR yang telah dipersiapkan. 

 

1.2.4 Pendampingan KIR  

Universitas Billfath, Lamongan mengemban tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, 

yaitu pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Tri Dharma Perguruan 

Tinggi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh sebuah perguruan tinggi. Tri 

Dharma Perguruan Tinggi dilimpahkan kepada para dosen yang ada di lingkungan 

Universitas Billfath di bawah naungan dan kordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat (LP2M). Oleh karena itu, setiap dosen wajib melakukan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi, lebih khusunya pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud 

implemntasi ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan demi 

terwujudnya visi dan misi serta rencana strategis Universitas Billfath.  

Pendampingan penulisan karya ilmiah dilakukan satu kali dalam seminggu dan 

dilaksanakan setelah jam sekolah. Pendampingan penulisan karya ilmiah dilakukan secara 

berkolaborasi antara dua program studi berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh 

pembina KIR SMA 1 Simanjaya, yaitu pendidikan bahasa Indonesia dan Pendidikan 

Kimia. Pendampingan dilakukan dengan memberikan pemahaman awal terhadap siswa 

tentang karya ilmiah remaja. Penjelasan tentang penulisan ilmiah serta teknik penulisan 

karya ilmiah. Hal ini perlu dilakukan, mengingat siswa, masih minim pengetahuan 

terhadap karya ilmiah terutama dalam penelitian dan menyusun laporan penelitian.  

  

1.3 Indentifikasi dan Perumusan Masalah  

1.3.1 Identifikasi Masalah 

Tujuan pendidikan adalah mendidik peserta didik untuk menjadi tenaga profesional 

yang adaptif, kreatif, dan inovatif. Maka, untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan 

langkah kongrit dari pihak sekolah agar peserta didik memiliki keterampilan dari segi 

prikomotorik. Peserta didik tidak hanya dibekali secara kognitif, tetapi perlu secara 

prikomotorik. Dengan demikian, peserta didik sudah memiliki bekal dalam menghadapi 

dunia luas setelah selesai di bangku sekolah menengah atas.  

Kenyataan yang terjadi, masih ada beberapa sekolah yang hanya menuntut peserta 

didik dari segi kognitif sedangkan psikomotorik anak tidak diperhatikan. Peserta didik 

tidak dilibatkan dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Bahkan tidak diberikan ruang 
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untuk mengembangkan bakat dan minatnya. SMA 1 Simanjaya memberikan bekal 

kepada siswanya untuk terlibat langsung dalam beberapa kegiatan ekstrakurikuler, salah 

satunya adalah karya ilmiah remaja. Dalam menjalankan karya ilmiah remaja di SMA 1 

Simanjaya, masih ditemui beberapa kendala, yaitu: 

a. Tim karya ilmiah remaja masih SMA 1 Simanjaya masih kurang pengetahuannya 

akan karya ilmiah.  

b. Tim karya ilmiah remaja SMA 1 Simanjaya masih belum paham akan metode 

penelitian.  

c. Tim karya ilmiah remaja SMA 1 Simanjaya masih belum paham akan penulisan karya 

ilmiah yang baik dan benar.  

 

1.3.2 Rumusan Masalah  

Bagaimanakan cara menulis karya ilmiah yang efektif bagi Tim KIR SMA 1 

Simanjaya? 

 

1.3.3 Manfaat Kegiatan  

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah: 

1. Memberikan keterampilan kepada siswa tentang penelitian dan menyusun laporan 

penelitian sehingga mampu menghasilkan karya ilmiah yang bermutu. 

2. Sebagai forum untuk berlatih dalam menyajikan ide dan gagasan dalam bentuk 

karya tulis ilmiah dan berlatih untuk mengemukan argumen terhadap apa yang 

telah ditelitih.  
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BAB II 

METODE KEGIATAN 

2.1 Khalayak Sasaran  

Sasaran dari pendampingan ini adalah siswa SMA 1 Simanjaya yang tergabung dalam 

Tim KIR (Karya Ilmiah Remaja). Kegiatan dilaksanakan bertepat di ruang perpustakaan 

SMA 1 Simanjaya dengan jumlah siswa sasaran sebanyak 9 orang yang terbagi dalam 3 

kelompok KIR dengan rincian satu kelompok ilmu sosial dan dua kelompok ilmu 

pengetahuan alam. Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan pendampingan ini 

adalah dosen program studi pendidikan bahasa Indonesia dan dosen program studi 

pendidikan Kimia. Narasumber melaksanakan peranan dan fungsi masing-masing sesuai 

dengan bidang keahliannya.  

 

2.2 Metode Kegiatan  

Agar masalah yang telah diidentifikasi dan dirumuskan dapat terpecahkan, maka 

dibuatlah sebuah metode untuk menyelesaikan masalah tersebut. Metode tersebut 

dilakukan dengan pendampingan, baik secara klasikal maupun karya. Pendampingan 

secara klasikal dilakukan pada saat pemaparan materi secara dasar tentang karya ilmiah. 

Pendampingan karya dilakukan pada saat siswa mulai merumuskan masalah yang ingin 

diangkat menjadi karya ilmiah.  

 

2.3 Langkah-Langkah Kegiatan  

Adapun langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam memberikan pendampingan 

secara intensif, yaitu:  

1. Ceramah tentang karya ilmiah 

2. Ceramah tentang metode penelitian 

3. Ceramah tentang cara merumuskan judul penelitian 

4. Demostrasi tentang perumusan masalah karya ilmiah 

5. Latihan membuat judul karya ilmiah dan perumusan judul karya ilmiah 

6. Evaluasi hasil perumusan judul dan masalah karya ilmiah  

 

2.4 Faktor Pendukung dan Penghambat 

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan dan hasil kegiatan yang telah dilakukan dapat 

diidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan program 
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pengabdian kepada masyarakat. Secara garis besar faktor pendukung dan penghambat 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.  

2.4.1 Faktor Pendukung  

1. Antusiasme para siswa terhadap pendampingan penulisan karya ilmiah sangat 

tinggi, karena mereka masih kurang dalam membuat karya ilmiah. 

2. Adanya dukungan dari pihak sekolah berkaitan dengan fasilitas yang bisa 

digunakan selama pendampingan. 

3. Ketersediaan pembina KIR di SMA 1 Simanjaya, sehingga proses latihan dapat 

terwujud. 

4. Adanya dukungan dan kerjasama yang baik antara pembina KIR dengan tim 

pemberi dampingan menulis karya ilmiah.  

 

2.4.2 Faktor Penghambat  

1. Siswa masih kurang dalam memahami karya tulis ilmiah, terutama dalam tata 

tulis dan merumuskan judul penelitian. 

2. Keterbatasan waktu dalam pemberian pendampingan, sehingga tidak dapat 

dilakukan secara maksimal.  

3. Daya tangkap peserta pendampingan yang bervariasi, sehingga membutuhkan 

waktu yang lebih untuk memberikan konsep dasar penulisan karya ilmiah.  
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BAB III 

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

 

3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan  

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dilakukan dengan tatap muka dan praktik. 

Kegiatan pendampingan menulis karya ilmiah dilaksanakan secara bertahap dan dapat 

berjalan dengan baik. Pada pertemuan tatap muka dilakukan dengan kegiatan pemaparan 

materi karya ilmiah. Membangun sifat ilmiah pada siswa serta memberikan pemahaman 

tentang pentingnya karya ilmiah bagi siswa. Secara umum materi yang disampaikan pada 

pertemuan tatap muka meliputi: a) pengertian karya ilmiah, b) fungsi karya ilmiah, c) 

jenis karya ilmiah, d) teknik penulisan ilmiah, dan e) perumusan judul dan masalah. 

Secara lebih rinci jadwal kegiatan pendampingan penulisan karya ilmiah dapat dilihat 

pada tabel 3.1 di bawah ini.  

No Hari, tanggal Materi  Pemateri  

1. Senin, 6 November 2018 Pengantar karya ilmiah  Sukiman, M.Pd 

  Teori penulisan karya ilmiah Kriesna Kharisma 

P, M.Pd. 

  Teknik pembuatan laporan karya 

ilmiah 

Fatayah, M.Pd. 

2 Senin, 12 November 

2018 

Langkah-langkah merusmuskan 

judul  

Sukiman, M.Pd. 

  Latihan  merumuskan judul Kriesna Kharisma 

P, M.Pd. 

  Latihan membuat latar belakang 

masalah 

Fatayah, M.Pd. 

3 Senin, 26 November 

2018 

Presentasi BAB I, II, dan III Tim Dosen 

4 Senin, 3 Desember Finalisasi laporan penelitian Tim Dosen  

  

Kegiatan pendampingan diawali dengan demostrasi dan pemaparan materi kemudian 

dilanjutkan dengan latihan menulis karya ilmiah. Berdasarkan hasil latihan yang telah 

dilakukan, diketahui bahwa siswa atau tim KIR masih belum paham dalam menulis karya 

ilmiah terutama dalam memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada bagian akhir 

pelatihan, siswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan didapatkan beberapa pertanyaan 

yang menjadi kendala bagi siswa, yaitu: 

1. Merumuskan judul dan mengaitkannya dengan latar belakang 

2. Cara memulai menulis kalimat latar belakang 

3. Memaparkan kajian teori yang digunakan’ 
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4. Cara membuat daftar rujukan yang baik 

5. Cara menyajikan hasil penelitian dan pembahasaan  

Program pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan berjalan dengan lancar 

dan memberikan pemahaman baru bagi tim KIR SMA 1 Simanjaya. Hasil pelatihan yang 

telah dilakukan akan memberikan manfaat bagi perkembangan sikap ilmiah siswa. Siswa 

lebih terampil dalam mengembangkan ide-ide kreatifnya. Disamping itu, pelatihan ini juga 

bermanfaat untuk meningkatkan minat siswa SMA 1 Simanjaya dalam menulis karya ilmiah.  

 

3.2 Pembahasaan Hasil Pelaksanaan Kegiatan  

Hasil dari kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan mencakup beberapa hal, yaitu: 

1. Ketercapaian tujuan pendampingan yang diberikan 

2. Ketercapaian materi yang telah direncanakan 

3. Peningkatan kompetensi siswa dalam menguasai materi 

4. Terwujudnya karya ilmiah yang dapat diikutkan dalam lomba karya tulis ilmiah 

Tujuan pendampingan penulisan karya ilmiah, yaitu agar siswa dapat mengetahui dan 

memahami hakikat karya tulis ilmiah serta mampu menghasilkan sebuah karya ilmiah. Dari 

tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan berhasil karena siswa antusias untuk 

mengikuti pelatihan yang diadakan.  

Ketercapaian materi yang direncanakan dapat dilihat sebagai berikut:  

1. Hakikat karya tulis ilmiah 

2. Manfaat karya tulis ilmiah 

3. Sistematika karya tulis ilmiah 

4. Menulis karya tulis ilmiah 

Kompetensi siswa terhadap karya tulis ilmiah mulai terbangun walaupun dengan 

segala keterbatas yang diberikan pada saat pendampingan. Siswa begitu tertarik untuk 

menyimak setiap materi yang diberikan oleh pemateri. Secara keseluruhan kegiatan 

pendampingan menulis karya ilmiah tim KIR SMA 1 Simanjaya dapat dikatakan berhasil. 

Keberhasilan ini dilihat dari adanya satu proposal yang dapat diikut sertakan dalam lomba 

menulis karya ilmiah. Kegiatan pendampingan memiliki manfaat yang begitu besar bagi 

siswa-siswa karena mereka dapat menyusun dan membuat karya tulis ilmiah dengan tetap 

memperhatikan standar tulisan ilmiah.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Simpulan  

Pendampingan penulisan karya ilmiah bagi Tim KIR SMA 1 Simanjaya dapat berjalan 

dengan baik. Pendampingan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun meskipun 

belum semua rencana dapat tercapai, tetapi Tim KIR SMA 1 Simanjaya sudah dapat 

menghasilkan satu laporan penelitian. Melalui pendampingan tersebut, antusiasme siswa 

dan semangat serta sikap ilmiah mulai terbangun pada diri siswa. Kegiatan 

pendampingan ini mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari para peserta dan 

pihak sekolah.  

 

4.2 Saran  

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Waktu pelaksanaan kegiatan pendampingan perlu ditambah lagi agar hasilnya lebih 

maksimal, sehingga siswa dapat memiliki pemaham lebih terhadap karya ilmiah serta 

menjadikan karya ilmiah sebagai kegiatan rutin yang perlu untuk dilakukan secara 

terus menuru.  

2. Adanya kegiatan lanjutan untuk mengukur tingkat kemampuan siswa dalam 

membuat karya ilmiah berdasarkan pendampingan yang telah diberikan.  
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Lampiran 1 : Surat Tugas Pengabdian Kepada Masyarakat 
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Lampiran 2 : Surat Pernyataan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat  
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Lampiran 3 : Foto Kegiatan  

Foto 1: Pengarahan awal tentang pentingnya penulisan karya ilmiah 

 

 

Foto 2: Mendiskusikan ide awal yang akan ditulis  
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Foto 3: Pembimbingan pemantapan judul karya tulis  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Pembimbingan pemantapan judul karya tulis  

 

 


