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Penyelenggaraan program PPG-SM3T dalam kehidupan berasrama bertujuan:  a) 

membentuk  peserta  Program  PPG  SM-3T  menjadi  pribadi bermoral luhur, berprestasi, mandiri, 

disiplin, sehat jasmani dan rohani; b) membentuk  peserta  yang  peka  dan  mampu  beradaptasi 

dengan lingkungan yang majemuk dan c) menumbuhkan pribadi-pribadi yang peduli, jujur, 

demokratis, cerdas, tangguh,  berkarakter dan profesional. Oleh karena itu, pengelola asrama perlu 

memfasilitasi progran tersebut melalui kegiatan pembinaan. 

Kegiatan pengabdian ini bertujuan membina karakter, sikap interpersonal personal dan sosial 

(etika profesional) serta kreativitas peserta PPG- SM3T Universitas Riau sebagai calon guru 

profesional. Target sasaran adalah sebanyak 62 orang peserta PPG SM3T UR Tahun 2015. 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu: 1) pelatihan pembuatan media pembelajaran dan 

unjuk kreativitas seni dan budaya  dilaksanakan pada tanggal 24 sd 28 November 2015. Tempat: 

Aula Wisma Gedung Guru Riau (GGR) Jalan Lobak lantai dua; 2) pelatihan kursus mahir dasar 

(KMD) pramuka pada tanggal 3 sd 9 Desember 2015. Tempat:  Kegiatan Indoor di Aula Wisma 

Gedung Guru Riau (GGR) Jalan Lobak lantai dua (tanggal 3 sd 6 Desember 2015). Kegiatan 

autdoor di lapangan PMIPA FKIP Universitas Riau (tanggal 7 sd 9 Desember 2015). 

Hasil pelatihan adalah berbagai produk media pembelajaran dan pertunjukan seni berupa 

kabaret (seni suara, drama, dan tari) yang dikemas sangat kreativitif dalam menyampaikan pesan-

pesan  yang mengandung unsur-unsur mendidik. Kegiatan kursus mahir dasar dilaksanakan sangat 

sesuai dengan jadwal  yang diprogramkan, Model pada pelatihan ini, bersifat lentur/fleksibel 

(peserta dapat mengeluarkan dan berbagi pendapat) serta dapat digunakan untuk berbagai aktifitas  

yang sifatnya membangun, kreativitas dan karakter peserta  melalui kerjasama berkelompok.  

Kontribusi kegiatan ini adalah untuk mengarahkan kegiatan program PPG-SM3T dalam 

kegiatan kehidupan berasrama yang berpeluang berbagi pengalaman, meningkatkan motivasi dan 

gairah solidaritas profesi serta umpan balik dalam pembangunan karakter dan etika profesi Peserta 

PPG-SM3T Universitas Riau”. 
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