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Guru IIGSMP Digembleng
ilIenulis Karya Ilmiah

ff,fef.CNb Xme - Sebanyak 75 guru jenjang TK
hingga SIVIP di Kota Malang mengilarti pelaihan
kepenulisan karya ilmiah dan penilaian tindakan
kelas (PTK) di aula lantai dua Dinas pendidikan
(Dtudik) rcora n4*ang kemarin (2113). Salah satu
peFateri, Dr Idayu Astuti MPd menjelaskan,
membuatPTK dimulai dari masalah yans kerap
terjadi. 'Apa saja masalah yang ada ai tet-as Uisa
dangkat, Uatu bisa ditemukan obatnyaj' kata Idavu.

Dia juga menyarankan, dalam mengalar, para
guru perlu dntuk meninggalkan cara konvensional.
Artinya kurangi ceramah dikelas, perkaya dengan
alatperaga. "Pakai mediapembelaj-aran, agar si;ra
tidak jenulr/' tegas dia.

Sedangkan, pemateri lainnya, Nur Abadi, dosdn
Universitas Negeri Malang (ltrM) mennatakarl
guru harus mengubah pola pikimya agar dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.
"IGlau pola pikimya tidak diubah, mengajar iuga
lempeng saja. Usai mengajarya sudahi ujimya.

oia menyirhnkan agar pard guru lebih burryak
membaca buku. Seharusny4 lanjut dia, guru bisa
meqlsttrfgn gang Rp 50 rlbu atar Rp I 00 ribu untr*
membeli buku. "Uang tunjangan sertifikasinya
untuk membeli bulql. Iadi bisa tahu bulu inorrasi
pembelajaran terbaruj' nruu Nur Abadi.

Memrrut di4 hal awal png perlu dilakukan grrru
saat memulai PTK adalah dengan menemukan
masala\ mencari tindakan, dan menuliskannya.
PTKmemberi dampakpositif bagi pengajar karena
semakin kreatif. Sebab, guru terlibat dalam upaya
inovasi dengan mengimplementasikannya dan
mengadaptasi berbagai teori.

Sementara itu, Kasi Pembinaan Fr.rngsional pen-
didilqn (tundft) DisdikKota MalangJianio mengung-
kapkan, pelatihan diselenggamkan sejakMarethinga
Ivlei "Untuk kegiatan di dalam ruangan, dtgelar 2l -ZZ
IUarct Selaniutrya, kegiatan di luar ruangan mulai
23'Marct-12'Mei. Ialu, kembali kegiatan di dalam
ruanganpada 15-15 Meii jelaslianto (viq/calid)


