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Pelatihan Menulis Dan Membaca Pidato Pada Guru Sekolah Dasar 

di UPT SDN Da’iring 2 Socah Kabupaten Bangkalan 

 

Ana Yuliati 

STKIP PGRI Bangkalan 

anayuliati@stkippgri-bkl.ac.id 

 

Abstrak 

Pengabdian Kepada Masyarakat ini berbentuk pelatihan menulis naskah pidato dan 

membaca pidato pada siswa Tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bangkalan. Pelaksanaan 

pelatihan ini dilakukan bersama mitra dari Sekolah Dasar Negeri Pejagan 5 Bangkalan dalam 

memfasilitasi tempat pelaksanaan dan sasaran peserta dari beberapa sekolah dasar negeri di 

sekitarnya yang berminat untuk mengikuti pelatihan tersebut. Tujuan dari kegiatan ini 

adalah untuk melatih ketrampilan menulis dan membaca pidato pada guru Sekolah Dasar 

agar lebih kreatif dalam persiapan mengikuti perlombaan mata pelajaran baik di tingkat 

kecamatan maupun tingkat kabupaten di Bangkalan. Hasil Pengabdian Masyarakat ini 

adalah pada dasarnya guru-guru sekolah dasar sebenarnya sangat mampu untuk 

mempersiapkan naskah pidato secara pidato sesuai topik yang ditentukan. Sedangkan dalam 

kemampuan membaca pidato, berdasarkan hasil selama pelatihan dilaksanakan, para guru 

seolah dasar lebih santai dengan menggunakan metode pidato manuskrip dan memoriter. 

 

Kata Kunci: Ketrampilan Menulis, Ketrampilan Membaca, Teks Pidato, Guru 

Sekolah Dasar 

 

 

Pendahuluan 

Setiap tahun di Kabupaten Bangkalan, pihak Dinas Pendidikan selalu mengadakan 

kegiatan lomba mata pelajaran untuk siswa/siswi Sekolah Dasar, baik di tingkat kecamatan 

maupun tingkat kabupaten. Salah satunya adalah lomba membaca pidato. Berpidato, bagi 

masyarakat adalah membaca teks naskah pidato. Padahal di jaman sekarang pidato tidak 

menutup kemungkinan cara membacanya rancu dengan membaca puisi maupun berdakwah. 

Oleh sebab itu, pengusul pengabdian kepada masyarakat berencana untuk melakukan 

kegiatan pelatihan menulis teks pidato dan membaca teks pidato pada guru Sekolah Dasar 

(SD) di Kabupaten Bangkalan, dengan berdasar pada fenomena berikut. 

1. Naskah pidato dalam lomba membaca pidato di tingkat Sekolah Dasar di Bangkalan, 50% 

merupakan hasil download dari internet, sedangkan siswa hanya membacanya saja dalam 

perlombaan. 

2. Membaca pidato pada siswa tingkat Sekolah Dasar biasanya selalu rancu dengan 

membaca puisi dan berdakwah. 

mailto:anayuliati@stkippgri-bkl.ac.id
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3. Membaca pidato pada siswa tingkat Sekolah Dasar, dituntut untuk menghafal naskah, 

sehingga mengurangi ekspresi maupun sikap berpidato yang sewajarnya. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pelatihan kepada guru Sekolah 

Dasar dalam beberapa hal berikut. 

a) Melatih ketrampilan menulis naskah pidato pada guru Sekolah Dasar, agar tidak terbiasa 

mendapatkan materi naskah pidato dari internet. 

b) Melatih ketrampilan membaca pidato guru khususnya dalam berpidato, agar tidak rancu 

dengan membaca puisi maupun berdakwah, dan dapat dilatihkan kepada siswa/siswi dari 

masing-masing guru. 

Berdasarkan analisis situasi di atas, maka permasalahan mitra adalah mengenai 

materi naskah yang dibacakan dalam lomba membaca pidato tingkat Sekolah Dasar di 

Bangkalan ini, yakni: 

1. Bagaimana kemampuan menulis pidato pada guru sekolah dasar? 

2. Bagaimana kemampuan membaca pidato pada guru sekolah dasar? 

 

Metode 

Metode dalam proses pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tiga tahap, yakni 

tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian, yakan dijelaskan berikut ini.  

a. Tahap Persiapan 

Tahap pertama yaitu Persiapan. Pada tahap ini, pengusul yang merupakan seorang 

dosen akan dibantu oleh dua mahasiswa aktif yang membantu proses observasi lapangan 

yakni ke SDN Da’iring 2 Bangkalan yang akan menjadi Mitra dalam pelaksanaan pengabdian 

kepada Masyarakat. Saat observasi ini, pengusul melakukan komunikasi mengenai 

kesepakatan dalam waktu pelaksanaan, penentuan tempat, dan penentuan beberapa sekolah-

sekolah yang akan diundang dalam pelaksanaan pelatihan. 

Hasil komunikasi yang telah disepakati adalah, pelatihan menulis dan membaca 

pidato bagi guru sekolah dasar akan dilaksanakan pada: 

Hari  : Jumat – Sabtu 

Tanggal : 14 -15 Desember 2018 

Tempat : UPT SDN Da’iring 2 Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan 

 

b. Tahap Pelaksanaan 

Tahap kedua yaitu pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan, pengusul melakukan 

pelatihan menulis naskah pidato ini selama dua (2) hari. Hari pertama, yakni materi 
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difokuskan pada teknik-teknik menulis naskah pidato, sedangkan hari kedua, materi 

difokuskan pada pelatihan membaca naskah pidato. Dalam pelaksanaan pelatihan ini, pada 

pertama, pelaksana menghadirkan koordinator wilayah dinas pendidikan kecamatan Socah 

Kabupaten Bangkalan dan Pengawas UPT SDN Da’iring 2 Socah. 

 

c. Tahap Penyelesaian 

Tahap penyelesaian. Dalam tahap ini, pengusul melakukan penyelesaian dengan 

sasaran sebagai berikut. 

1. Kepada peserta; Pengusul memberikan sertifikat kepada guru peserta pelatihan di akhir 

acara. 

2. Kepada Sekolah Mitra; Pengusul memberikan cindera mata kepada pihak sekolah 

pengusul untuk menyelesaikan hasil pengabdian kepada masyarakat. Teknisnya adalah 

membuat laporan akhir pelaksanaan pelatihan. 

3. Dosen Pengusul: dosen melakukan penyelesaian berupa pembuatan laporan akhir hasil 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan membuat artikel sebagai bentuk luaran 

untuk diterbitkan di jurnal pengabdian kepada masyarakat di LPPM STKIP PGRI 

Bangkalan. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Bagian Hasil ini akan memaparkan tentang hasil kemampuan menulis pidato dan 

membaca pidato pada guru sekolah dasar di UPT SDN Da’iring 2 Kecamatan Socah 

Kabupaten Bangkalan. Sebagai dasar penjelasan, penulis juga memaparkan konsep-konsep 

yang berkaitan, dan menjadi acuan dari pembahasan hasil pengabdian masyarakat. 

A. Kemampuan Menulis Pidato Pada Guru Sekolah Dasar 

Menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan (informasi) 

secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau 

medianya. Aktifitas menulis melibatkan beberapa unsur, yaitu penulis sebagai penyampai 

pesan, isi tulisan, saluran atau media, dan pembaca/pendengar (Dalman, 2014:3). 

Menurut Supriadi (1997), menulis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan 

penyampaian pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau 

medianya. Menulis merupakan suatu proses kreatif yang banyak melibatkan cara berpikir 

divergen (menyebar) daripada konvergen (memusat) (Dalman, 2013:5). 

Pidato adalah (1) pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan 

kepada orang banyak; (2) wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak 
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(KBBI, 2001). Selain itu, dalam sumber yang lainnya (Wikipedia) disebutkan bahwa, pidato 

adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi guna menyatakan 

pendapatnya atau guna memberikan orasi-orasi dan pernyataan tentang suatu hal/peristiwa 

yang penting dan patut diperbincangkan. Pidato adalah salah satu teori dari pelajaran 

bahasa indonesia. 

Menulis pidato merupakan hal yang dapat dikatakan gampang-gampang susah. 

Apalagi di jaman yang semakin canggih saat ini, membuat masyarakat mengambil 

mudahnya dalam membuat sebuah konsep tulisan. Misalnya, ketika butuh ide atau konsep, 

mereka lebih mudahnya tinggal mencari di internet, ketika dirasa bahasa yang ditemukan 

dalam internet sudah baik, langsung saja dijiplak.  

Sebelum berpidato, tentunya dibutuhkan beberapa persiapan salah satunya adalah 

materi yang akan disampaikan saat berpidato. Mempersiapkan naskah pidato, tentunya 

dibutuhkan juga keahlian/kemampuan menulis naskah teks pidato.  

Menurut Musaba (2012:46-57), ada beberapa persiapan yang harus diperhatikan atau 

dilakukan olehh seseorang ketika ia akan berpidato, diantaranya adalah persiapan topik, 

persiapan bahan atau materi, naskah pidato, persiapan mental, dan persiapan fisik.  

Berkaitan dengan penulisan naskah pidato ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

oleh setiap pembicara. Salah satu hal yang mendasar dalam menulis naskah pidato adalah 

keberadaan naskah tidak sama dengan karangan secara umum. Naskah pidato, seperti 

layaknya pidato, maka ada bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. 

Pendahuluan; salam pembuka, sapaan penghormatan untuk pendengar, ucapan terima kasih 

dari pembicara kepada pihak penyelenggaran acara atas kesempatan berbicara, baik juga 

disertai puji-pujian kepada Tuhan dan hal-hal lain yang bersifat umum. Isi; harus sesuai 

dengan topik pidato, penjabarannya harus mengena. Jika jatah pembukaan pidato 5%, maka 

isi  sekitar 85 – 90%, dan penutupnya 5 – 10%. 

Berdasarkan hasil pelatihan menulis dan membaca teks pidato bagi guru sekolah dasar, 

yang telah dilaksanakan di UPT SDN Da’iring 2 Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 

dan diikuti oleh 11 peserta, maka dihasilkan penilaian kemampuan menulis naskah pidato 

pada guru sekolah dasar dengan membatasi pada tiga (3) kriteria, yakni kemampuan menulis 

bagian pendahuluan, bagian isi, dan penutup. 

Kemampuan peserta dalam menulis pidato pada bagian pendahuluan dan penutup 

naskah pidato, hampir seluruh peserta mampu menulisnya sesuai dengan kajian konsep yang 

telah dipaparkan selama pelatihan berlangsung. Sedangkan pada kemampuan menulis 

naskah bagian isi pidato, 75% dari peserta hadir telah mampu menulisnya. 
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B. Kemampuan Membaca Pidato Pada Guru Sekolah Dasar 

Monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog. Monolog adalah 

kegiatan berkomunikasi atau berbicara yang dilakukan dalam satu arah. Dalam monolog 

hanya ada seorang pembiccara, sedangkan yang lainnya adalah pendengar. Pembicaraan 

hanya terjadi dalam satu arah. Secara khusus, bentuk berbicara monolog diantaranya adalah 

pidato, bercerita, dan membawakan acara (Abidin, 2013:143). 

Pidato merupakan salah satu bentuk kegiatan berbicara yang sangat diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari. Keterampilan berpidato tidak secara langsung dimiliki oleh seseorang, 

tetapi memerlukan latihan yang serius dan dalam waktu yang lama, kecuali bagi mereka yang 

memiliki bakat dan keahlian khusus (Abidin, 2013:145). 

Menurut Abidin (2013:145), dalam kehidupan sehai-hari pidato memiliki fungsi 

diantaranya adalah; memberikan informasi, menghibur, membujuk, menarik perhatian, 

meyakinkan, memperingatkan, membentuk kesan, memberikan instruksi, membangun 

semangat, dan menggerakkan massa. 

Rachmat (1999) dalam Abidin (2013: 157-159) membagi jenis pidato menjadi empat 

macam, yaitiu pidato impromtu, manuskrip, memoriter, dan ekstempore. Akan tetapi ada pula 

yang menyebut keempat bentuk ini bukan sebagai jenis pidato, tetapi metode pidato. 

a. Pidato Impromtu; pidato yang disampaikan tanpa persiapan. Pidato impromtu memiliki 

beberapa keuntungan, diantaranya (1) lebih dapat mengungkapkan perasaan pembicara 

yang sebenarnya, karena pembicara tidak memikirkan lebih dulu pendapat yang 

disampaikannya; (2) gagasan dan pendapatnya datang secara spontan, sehingga tampak 

segar dan hidup, (3) memungkinkan pembicara untuk terus berpikir. 

Adapun kelemahan impromtu antara lain: (1) menimbulkan kesimpulan yang 

mentah karena dasar pengetahuan yang tidak memadai; (2) penyampaian isi pidato 

tersendat-sendat dan tidak lancar; (3) gagasan yang disampaikan biasanya “acak-

acakan”; (4) karena tidak adanya persiapan, kemungkinan “demam panggung” sangat 

besar. 

b. Pidato Manuskrip; seriang disebut pidato dengan naskah. Di sini, orang berpidato 

membacakan naskah pidato dari awal sampai akhir. Keuntungan dari pidato manuskrip 

antara lain: 

(1) Kata-kata dapat dipilih sebaik-baiknya, sehingga dapat menyampaikan arti yang 

tepat dan pernyataan yang gamblang; 

(2) Penyataan dapat dihemat karena manuskrip dapat disusun kembali; 

(3) Kefasihan bicara dapat dicapai karena kata-kata sudah disiapkan; 
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(4) Hal-hal yang menyimpang dapat dihindari; 

(5) Manuskrip dapat diterbitkan atau diprbanyak. 

Adapun kelemahan pidato manuskrip adalah (1) komunikasi pendengar akan 

berkurang karena pembicara tidak berbicara langsung kepadda mereka; (2) pembicara 

tidak dapat melihat pendengar dengan baik, sehingga akan kehhilangan gerak dan 

bersifat kaku; (3) umpan balik dari pendengar tidak dapat mengubah, memperpendek 

atau memperpanjang pesan; (4) pembuatannya lebih lama daripada menyiapkan garis-

garis besarnya 

c. Pidato Memoriter; sering disebut juga dengan pidato hafalan. Pembicara atau orang yang 

akan berpidato menulis semua pesan yang akan disampaikan dalam sebuah naskah, 

kemudian menghafalkan dan menyampaikan kepada pendengar kata per kata secara 

hafalan. Pidato ini tidak berjalan dengan baik apabila pembicara lupa bagian yang akan 

disampaikan.  

Kekurangan pidato jenis ini antara lain tidak terjalin hubungan antara pembicara 

dan pendengar, memerlukan banyak waktu dalam persiapan, kurang spontan, perhatian 

beralih dari kata-kata pada usaha mengingat. 

d. Pidato Ekstempore; jenis pidato yang paling baik dan paling banyak digunakan oleh juru 

pidato yang mahir. Dalam pidato jenis ini, pembicara hanya menyiapkan garis besarnya. 

Pembicara tidak mengingat kata demi kata, tetapi bebas menyampaikan ide-idenya 

dengan rambu-rambu garis besar permasalahan yang telah disusun, pada pidato ini, 

komunikasi yang terjalin antara pembicara dan pendengarnya dapat brlangsung dengan 

lebih baik. Pembicara dapat langsung merespon yang terjadi dihadapannya sesuai dengan 

situasi dan kondisi yang dihadapinya. 

Bagi pembicara pemula, pidato jenis ini memeliki beberapa kelemahan, yaitu: 

persiapan kurang baik apabila dibuat terburu-buru, pemilihan bahasa yang jelek, 

kefasihan yang terhambat karena kekurangan memilih kata dengan segera, kemungkinan 

menyimpang dari garis besar pidato, dan tentu saja tidak dapat dijadikan bahan 

penerbitan. Akan tetapi, kekurangan-kekurangan tersebut dapat diatasi dengan banyak 

melakukan latihan berpidato (Abidin, 2013: 157-159). 

Hasil pelatihan membaca naskah pidato bagi guru sekolah dasar yang dilakukan 

di UPT SDN Da’iring 2 Socah Kabupaten Bangkalan, berdasarkan jenis pidato yang 

disampaikan, 75% peserta berpidato menggunakan metode manuskrip, 25% 

menggunakan metode memoriter. 
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Simpulan 

Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Dosen yang berjudul Pelatihan Menulis dan 

Membaca Pidato Bagi Guru Sekolah Dasar di UPT SDN Da’iring 2 Socah Kabupaten 

Bangkalan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya guru-guru sekolah dasar sebenarnya 

sangat mampu untuk mempersiapkan naskah pidato secara pidato sesuai topik yang 

ditentukan. Sedangkan dalam kemampuan membaca pidato, berdasarkan hasil selama 

pelatihan dilaksanakan, para guru seolah dasar lebih santai dengan menggunakan metode 

pidato manuskrip dan memoriter. 

 

Daftar Pustaka 

Abidin, Yusuf Zainal. 2013. Pengantar Retorika. Bandung: Pustaka Setia. 
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PKM Pelopor Kampong Literasi Perumahan Graha Mentari Blok D7  

Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan 

 

Siti Maria Ulfa 

STKIP PGRI Bangkalan 

sitimariaulfa@stkippgri-bkl.ac.id 

 

Abstrak 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam rangka lebih mengoptimalkan 

warga khususnya di perumahan Graha Mentari Blok D7 RT 003 RW 006. Anak-anak usia 

sekolah tersebut lebih banyak menghabiskan waktu senggang mereka dengan hanya 

melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat dan tidak mendukung tumbuh kembang 

mereka. Jika mereka tidak sedang bersekolah mayoritas mereka hanya menghabiskan waktu 

mereka dengan asyik bermain “gadget‟ atau sekedar duduk tanpa melakukan aktivitas yang 

berarti. Sangat diperlukan solusi yang bijak untuk seluruh masyarakat baik orang tua, anak-

anak dan remaja lebih menjadi kreatif dan lebih tanggap terhadap perubahan yang terjadi. 

Diharapkan dengan memaksimalkan kampung literasi dengan tujuan agar mereka lebih 

responsif, peduli terhadap sesama, dan lebih berdaya guna terhadap dirinya dan lingkungan 

sekitar sehingga masyarakatnya akan lebih kondusif dan kreatif. Metode yang 

diimplementasikan pada program ini adalah pengembangan dan pemberdayaan kampung 

literasi kampung Blok D7 Perumahan Graha Mentari Bangkalan. Hasil dari kegiatan ini 

diharapkan mampu meningkatkan keterampilan membaca. 

 

Kata Kunci: Kampong Literasi, Taman Bacaan Warga, Pembudayaan Literasi 

 

Pendahuluan 

Perumahan Graha Mentari merupakan saah satu perumahan yang mempunyai 

tingakat kepadatan penduduka yang tinggi. Letaknya yang tidak jauh dari kota menjadi 

salah satu destinasi orang-orang untuk tinggal diperumahan tersebut. Perumahan ini 

mempunyai 10 Blok  dan setiap blok terdiri dari 14-20 rumah. Kegiatan warga RT ini tidak 

jauh beda dengan warga pada umumnya yaitu ketika mereka sedang senggang akan 

menghabiskan waktunya hanya dengan duduk dan bercengkrama santai di pos-pos 

keamanan ataupun bergerombol di tempat-tempat yang dianggap nyaman. 

Kegiatan tersebut bisa diliat dari pagi sampai malam hari. Kegiatan ini dilakukan 

oleh dari mulai anak-anak, remaja dan orang dewasa. Kegiatan yang hanya merupakan 

“tradisi omong dan donjandon” sudah selayaknya diarahkan ke kegiatan yang jauh lebih 
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bermakna dan bermanfaat. Bagi yang orang sudah dewasa kegiatan akan lebih mengarah 

“jagongan‟ atau duduk-duduk santai dan ngobrol tanpa ada tema ataupun arah yang jelas. 

Sedangkan bagi anak-anak ataupun remaja, meski lebih banyak berkumpul bersama untuk 

bermain gadget seperti smartphone atau tablet. 

Tradisi “tradisi omong dan donjandon”yang sudah mengakar selayaknya lebih 

dioptimalkan sebagai media komunikasi serta komunitas pengerak kegiatan yang lebih 

bermakna dan innovatif. Sebagai suri taudalan orang dewasa atau orang tua sepatutnya 

memberikan contoh yang baik bagi generasi muda atau bahkan anak-anak. Dengan ada 

program permberdayaan dan pembudayaan literasi tidak hanya orang dewasa dan remaja 

yang menjadi sasaran tetapi juga anak-anak akan juga dilibatkan sebagai warga masyarakat 

yang harus diperhatikan. Sebagai komponen masyarakat yang memegang kendali orang 

dewasa dalam konteks ini diharapakan mampu menjadi pengagas, pengerak dan suri teladan 

bagi remaja dan anak-anak untuk melakukan pembudayaan literasi di kedua mitra. Jika para 

orang dewasa atau orang tua sudah menjalankan tugas dan peranannya dengan baik otomatis 

anak-anak juga akan menjalani pemberdayaan literasi dengan penuh bimbingan dan senang 

hati. 

Kondisi yang terlihat ketika dilakukan observasi menunjukkan bahwa banyak 

melakukan kegiatan “tradisi omong dan donjandon” baik dari kalangan dewasa, orang tua 

dan remaja, sehingga anak-anakpun ketika jam belajarpun pada berkeliaran di jalan-jalan 

bermain dan beberapa dari mereka ada yang hanya duduk-duduk dan bermain gadget 

mereka. Dari sini sangat terlihat jelas bahwa baik orang tua, orang dewasa tidak mampu 

memberikan contoh ataupun mengarahkan anak-anak mereka untuk belajar dan lebih buruk 

lagi mereka para orang tua tidak mendampingi anak anak mereka bermain dan mendampingi 

anak-anak mereka untuk belajar. 

Metode 

Untuk tahap persiapan, kita harus melihat kembali ujuan kegiatan ini adalah untuk 

membantu pemberdayaan dan pembudayaan literasi di Blok D7 Perumahan Graha Mentari 

menjadi kegiatan yang lebih bermakna dan positif. Model Pemberdayaan dan Pembudayaan 

Literasi yang dilaksanakan ini akan meningkatkan keterampilan warga baik orang dewasa, 

remaja dan anak-anak agar menjadi lebih peka terhadap perubahan sosial dan mempunyai 

keterampilan mengelola Sumber Daya Manusia yang ada. Maka dari itu, untuk tahap 

persiapan kita harus mempersiapkan SDM yang dituju terlebih dahulu 
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Pengadaan Taman Bacaan Warga 

Lokasi mitra pertama dan mitra kedua yang merupakan lokasi kaplingan dari RT01 yang 

artiya padat penduduk yang tidak mempunya ruangan untuk fasilitas umum. Dengan 

keterbatasan ini dituntut untuk menciptakan taman bacaan warga yang nanti akan bisa 

dipindah jika sewaktu- waktu tempat yang sudah dijadikan taman bacaan warga akan 

diminta haknya oleh yang memiliki lahan tersebut. Taman Bacaan Warga dalam program ini 

akan ditempatkan di pos gardu yang biasanya digunakan sebagai warga untuk “donjandon”, 

sehingga taman tersebut dirancang seperti perpustakan kecil. 

Hasil dan Pembahasan 

Pada proses pendampingan, telah dilakukan kegiatan observasi dan diskusi dengan 

mitra terkait pengadaan taman baca. Diskusi ini membahas mengenai tempat dan kebutuhan 

apa saja yang bisa dibantu oleh mitra agar kegiatana ini berjalan dengan lancar. Karena 

kebetulan mitra tersebut bergelut dalam bidang distribusi buku, maka ditemukan hal positif 

yanitu terkait dengan buku-buku yang nantinya digunakan di taman baca. Sedangkan untuk 

sumber daya manusia, ketua dibantu oleh mahasiswa dalam menyiapkan semuanya. 

Untuk berikutnya adalah adanya pelatihan pengelolaan taman bacaan warga dan 

pemberdayaan masyarakat yang berbasis literasi. Pelatihan ini juga berkaitan dengan 

pendampingan cara mengelola taman bacaan warga yang sudah dirintis di program ini. 

Output dari kegiatan ini adalah mendata dan mempunya data base jumlah buku yang sudah 

dimiliki oleh taman bacaan ini. Kemudian akan ada struktur organisasi pengurus taman 

bacaan warga, serta akan terbitnya jadwal piket petugas taman bacaan warga beserta jam 

operasional. Untuk mengevaluasi taman bacaan warga ini diperlukan pencatatan jam 

kunjungan dan jumlah buku yang telah dipinjam ataupun dibaca oleh pengunjungnya. Selain 

itu akan ada daftar buku, jumlah buku beserta jenis koleksi buku yang sudah ada di taman 

bacaan warga. Pelatihan ini tidak terlaksana dengan baik karena terkendala oleh waktu. 

Yang terakhir yaitu kegiatan menumbuh kembangkan cinta membaca dan menulis. 

Kegiatan ini meliputi festival membaca, parade bercerita kembali ayo menulis dan berbagai 

kegiatan yang untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap kegiatan pembudayaan 

literasi. Hal ini disambut dengan antusias oleh anak-anak dan dapat dilihat melalui foto-foto 

di bawah ini: 



Prosiding Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

SNAPPMas 2018 

STKIP PGRI Bangkalan, 20 Desember 2018 

 

 

11 ISBN 978-623-7077-02-2 

 

Gambar 1: Anak-anak dan seorang ibu sedang asyik membaca 

 

Gambar 2: Anak-anak sepulang les menyempatkan diri membaca 

Simpulan 

 Simpulan dari kegiatan ini adalah bahwa Taman Baca difasum sebuah perumahan 

sangat dibutuhkan keberadaannya. Sejatinya hal ini harus dibicarakan dan diskusikan secara 

baik agar dapat terlaksana dengan baik. Hal ini akan menumbuhkan hal positif khususnya 
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minat baca anak-anak dan tidak menutup kemungkinan ibu-ibu yang ada disekitar 

perumahan tersebut. 
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PKM Geometri Untuk SMPN 5 Bangkalan Guna Menghadapi OSN 2019 

 

Moh. Affaf 

STKIP PGRI Bangkalan, Bangkalan 

mohaffaf@stkippgri-bkl.ac.id  

 

Abstrak 

Kegiatan Pengabdian ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan prestasi siswa-siswi SMP 

Negeri 5 Bangkalan pada ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2018 di bidang Matematika. 

Dengan melihat hasil seleksi OSN tingkat propinsi 2 tahun berturut-turut, yakni 2015 dan 

2016, dimana delegasi Bangkalan selalu gagal menembus propinsi melalui jalur passing grade, 

maka pengabdian ini juga memiliki target khusus meloloskan SMPN 5 Bangkalan dapat 

menembus propinsi melalui jalur passing grade. Jika Bangkalan dapat menembus propinsi 

melalui passing grade, maka diharapkan Bangkalan dapat lebih mudah menembus 

tahap/tingkat selanjutnya, yaitu nasional. Untuk mencapai tujuan dan target tersebut, 

kegiatan pengabdian ini  dilakukan dalam selama satu minggu untuk mengupas lebih jauh 

materi Geometri. Rencananya, pengabdian ini akan dimulai dengan menyeleksi siswa-siswi 

terbaik dari masing-masing sekolah mitra. Setelah lima siswa tersaring, maka selanjutnya 

akan dilakukan tahap pembenahan. Pada tahap ini, siswa akan lebih diarahkan pada materi-

materi dasar dalam Geometri. Pada tahap ini pula akan disampaikan dua materi besarnya, 

yaitu Garis di 𝑅2 dan Teknik Analitik. Selanjutnya, pada tahap pemantapan, siswa akan 

diarahkan pada soal-soal dengan tipe OSN tingkat Kota/Kabupaten serta diselingi dua materi 

besar berikutnya, yaitu Kesebangunan dan Sifat-sifat Segitiga dan Lingkaran. Terakhir, pada 

tahap penyelesaian siswa-siswa akan dibekali beberapa tips dan trik khusus untuk 

menyelesaikan soal-soal OSN tingkat Propinsi. Dengan demikian, pengabdian diharapkan 

dapat mencapai tujuan dan target yang telah dipaparkan di atas.  

Kata kunci : Geometri, Matematika, Olimpiade Sains Nasional, Pembinaan Persiapan 

Olimpiade. 

 

Pendahuluan 

Salah satu bidang yang dilombakan dalam ajang OSN adalah Matematika. Bidang ini 

dilombakan dari tingkat SD, SMP, sampai tingkat SMA. Secara garis besar, materi-materi 

yang perlu dipelajari untuk dapat berkompetisi dalam bidang ini sama, yaitu Operasi Hitung 

Aljabar, Geometri, Pencacahan atau Kombinatorika, dan Bilangan atau Teori Bilangan, 

tetapi porsinya saja yang tidak sama untuk setiap jenjang. Untuk materi-materi ini, setiap 

jenjang memiliki kesulitan-kesulitan tersendiri baik itu karena terlalu dalamnya ilmu yang 

diujikan pada materi tersebut atau pun karena memang belum pernah mendapatkan materi 

tersebut sebelumnya. 

mailto:mohaffaf@stkippgri-bkl.ac.id
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Berdasarkan Silabus OSN SMP tahun 2014(Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 

Pertama, 2013), Silabus OSN SMP tahun 2015(Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 

Pertama, 2014), dan Silabus OSN SMP tahun 2016(Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 

Pertama, 2015), materi OSN SMP untuk bidang Matematika masih sama, yaitu 

Bilangan/Teori Bilangan, Aljabar, Geometri dan pengukuran, Statistika dan 

Peluang/Kombinatorika, dan Kapita Selekta, yaitu Pemodelan Matematika dari materi-

materi Teori Bilangan, Aljabar, Geometri, dan Kombinatorika. Untuk SMP, Kombinatorika 

dan Teori Bilangan yang menjadi kendala karena memang belum pernah diajarkan di 

sekolah. Namun, secara keseluruhan, semua materi tersebut tetaplah suatu kesulitan bagi 

siswa mengingat soal-soal yang dimunculkan bukanlah soal-soal yang biasanya muncul 

disekolah. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pelatihan khusus untuk menyiapkan siswa-siswi 

guna memperoleh prestasi dalam ajang ini. 

Salah satu peserta dalam ajang OSN di bidang Matematika untuk jenjang SMP adalah 

siswa/siswi SMPN 5 Bangkalan. Menurut Kepala Dinas Kota Bangkalan, sekolah-sekolah ini 

hampir setiap tahunnya mewakili Bangkalan ke propinsi. Namun, hal ini bukan hasil yang 

mengesankan mengingat sekolah ini adalah SMP favorit di Kota Bangkalan. 

Selain itu, salah satu alasan mengapa hasil tersebut tidak mengesankan karena 

berdasarkan data dua tahun terakhir, yaitu 2015 dan 2016, sekolah-sekolah ini selalu gagal 

mengirim wakilnya ke tingkat Propinsi melalui passing gradeberdasarkan Daftar Passing 

Grade Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2015 (Dinas Pendidikan Jawa Timur, 2015) 

dan Daftar Passing Grade Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2016 (Dinas Pendidikan 

Jawa Timur, 2016).Bahkan di Tahun 2016 ini ada sedikit kejutan bagi Bangkalan, karena 

tahun ini dua Delegasi Bangkaln ini “digantikan posisinya” oleh SMPN 1 Kwanyar dan 

SMPN 1 Blega (Dinas Pendidikan Jawa Timur, 2016). Perlu diketahui, berdasarkan Panduan 

Pelaksanaan OSN SMP Tahun 201 (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 

2013), Tahun 2015 (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 2014), dan Tahun 

2016 (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 2015),peserta ditingkat propinsi 

diambil lewat dua jalur, yaitu lewat passing grade, 38 peringkat teratas propinsi dan dua 

peringkat teratas diluar peringkat passing grade tiap kabupaten. Ini artinya, nilai-nilai 

delegasi Kabupaten Bangkalan berada setidaknya di bawah 38 siswa-siswi terbaik lainnya di 

Jawa Timur. Dengan demikian, jika hanya berbekal hasil dari peringkat Kota Bangkalan, 

maka sekolah-sekolah ini akan sulit sekali untuk melenggang ke babak selajutnya, yaitu 

tingkat nasional, dimana nilai-nilai mereka akan dibandingkan dengan seluruh siswa SMP se-

Indonesia. Hal ini terbukti dari tidak adanya nama dari Delegasi Bangkalan dalam SK 
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Penetapan Peserta OSN Tahun 2014 (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 

2014), Tahun 2015 (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 2015), dan tahun 

2016 (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 2016). Oleh karena itu, diperlukan 

suatu pembinaan khusus pada sekolah-sekolah ini setidaknya untuk bisa menembus propinsi 

melalui passing grade terlebih dahulu. Jika hal ini bisa dicapai, maka selanjutnya pantas 

untuk membicarakan rencana selanjutnya untuk menyiapkan mereka lolos ke tingkat 

nasional. 

Metode 

Pengabdian ini akan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu dimulai dengan Tahap Persiapan, 

lalu dilanjutkan dengan Tahap Pelaksanaan, dan yang terakhir Tahap Penyelesaian. Khusus 

untuk Tahap Pelaksanaan akan dibagi lagi menjadi tiga tahap,yaitu Tahap Pembenahan 

yang akan dilakukan selama 1 hari, Tahap Pemantapan akan dilakukan selama 2 hari, dan 

Tahap Pemecahan akan dilakukan selama 2 hari, dengan masing-masing tahap akan 

dilaksanakan dua sampai tiga jam setiap minggunya. Selain itu, materi-materi yang akan 

diberikan adalah materi-materi Geometri. Dengan demikian, pengabdian ini diharapkan 

dapat mencapai tujuan dan target khusus yang telah dipaparkan di atas. 

Hal yang dilakukan pada tahap pertama adalah mempelajari literatur-literatur 

tentang Olimpiade Matematika SMP serta menyeleksi lima siswa terbaik dari sekolah mitra. 

Siswa yang akan mengikuti seleksi ini adalah dua sampai empat orang siswa dari masing-

masing kelas tujuh dan kelas delapan  yang nilai matematikanya paling tinggi. Tahapan ini 

direncanakan berlangsung pada sehari pertama pengabdian ini. 

Setelah lima siswa tersaring, maka selanjutnya akan dilakukan Tahap Pelaksanaan 

yang terdiri dari tiga tahap bagian, yaitu Tahap Pembenahan, Tahap Pemantapan, dan 

Tahap Pemecahan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, tahapan ini akan mengambil waktu 

yang paling banyak dari seluruh waktu pengabdian ini. Pada tahap pembenahan, siswa akan 

lebih diarahkan pada materi-materi dasar Geometri, yaitu Garis di 𝐑𝟐 dan Teknik Analitik. 

Selanjutnya, pada tahap pemantapan, siswa akan diarahkan pada soal-soal dengan tipe OSN 

tingkat Kota/Kabupaten serta diselingi dua materi besar, yaitu Kesebangunan dan Sifat-sifat 

Segitiga dan Lingkaran. Terakhir, pada tahap pemecahan siswa-siswa akan dibekali beberapa 

tips dan trik khusus untuk menyelesaikan soal-soal OSN tingkat Propinsi. 

Pada tahap terakhir, Kami akan fokus pada pembuatan draft buku ajar dan 

penyusunan laporan akhir. Tahapan ini diperkirakan akan menghabiskan waktu pengabdian 

di tiga hari terakhir. 
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Hasil dan Pembahasan 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengabdian ini  dibagi menjadi tiga tahap, 

yaitu dimulai dengan Tahap Persiapan, lalu dilanjutkan dengan Tahap Pelaksanaan, dan 

yang terakhir Tahap Penyelesaian. Khusus untuk Tahap Pelaksanaan  dibagi lagi menjadi 

tiga tahap,yaitu Tahap Pembenahan yang  dilakukan selama 1 hari, Tahap Pemantapan  

dilakukan selama 2 hari, dan Tahap Pemecahan  dilakukan selama 2 hari, dengan masing-

masing tahap  dilaksanakan dua sampai tiga jam setiap minggunya. Selain itu, materi-materi 

yang  diberikan adalah materi-materi Geometri. 

Hal yang dilakukan pada tahap persiapan adalah mempelajari literatur-literatur 

tentang Olimpiade Matematika SMP serta menyeleksi lima siswa terbaik dari sekolah mitra. 

Siswa yang  mengikuti seleksi ini adalah dua sampai empat orang siswa dari masing-masing 

kelas tujuh dan kelas delapan  yang nilai matematikanya paling tinggi. Tahapan ini 

direncanakan berlangsung pada sehari pertama pengabdian ini. 

Setelah lima siswa tersaring, maka selanjutnya  dilakukan Tahap Pelaksanaan yang 

terdiri dari tiga tahap bagian, yaitu Tahap Pembenahan, Tahap Pemantapan, dan Tahap 

Pemecahan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, tahapan ini  mengambil waktu yang paling 

banyak dari seluruh waktu pengabdian ini. Pada tahap pembenahan, siswa  lebih diarahkan 

pada materi-materi Geometri, yaitu Garis di R2 dan Teknik Analitik. Selanjutnya, pada tahap 

pemantapan, siswa  diarahkan pada soal-soal dengan tipe OSN tingkat Kota/Kabupaten serta 

diselingi dua materi besar yang tersisa, yaitu Kesebangunan dan Sifat-sifat Segitiga dan 

Lingkaran. Terakhir, pada tahap pemecahan siswa-siswa  dibekali beberapa tips dan trik 

khusus untuk menyelesaikan soal-soal OSN tingkat Propinsi. 

Pada tahapan ini, Kami  fokus pada pembuatan buku ajar dan penyusunan laporan 

akhir. Tahapan ini diperkirakan  menghabiskan waktu pengabdian di tiga hari terakhir. 

Dalam tahap penyaringan, kami melakukan melakukan seleksi kepada 15 siswa terbaik 

SMPN 5 Bangkalan berdasarkan pengamatan WaKa Kurikulum SMPN 5 Bangkalan. Dalam 

tes seleksi ini, kami memberikan 20 soal Teori Bilangan mulai dari dasar sampai beberapa 

soal OSK dan OSP bidang Matematika SMP. Hasilnya, Dari 12 siswa terbaik tersebut, hanya 

5 siswa saja yang bisa menjawab dengan benar, sisanya semuanya menjawab dengan salah. 

Dari 5 siswa tersebut, mereka hanya bisa menjawab dengan benar satu sampai dua nomor 

saja dari 20 soal yang ada. 

Selama melakukan transfer materi kurang lebih enam hari, para siswa terpilih sangat 

antusias mengikuti kegiatan ini. Meskipun demikin, sepertinya materi ini memang benar-
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benar masih terasa asing bagi para siswa terpilih. Hal ini dapat dilihat dari hasil tes akhir 

yang dilaksanakan pada hari keenam. Soal tes akhir ini masih seputar topik yang dijelaskan 

dalam kegiatan ini dengan tingkat kesulitan yang relatif sama dengan soal tes seleksi. Dari 

kelima siswa terpilih ini, hanya ada satu siswa saja yang jawaban benarnya meningkat, yaitu 

dia berhasil menjawab 4 dari 20 soal yang ada. Namun, hasil ini masih belum sesuai dengan 

harapan kegiatan ini, sedangkan keempat siswa yang lain masih bisa menjawab soal untuk 

materi dasar saja. 

Simpulan 

Dari kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa kemampuan atau pengetahuan siswa SMPN 

5 Bangkalan dalam Materi Geometri untuk Olimpiade Matematika masih kurang. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai tes akhir siswa-siswa terpilih yang tidak mengalami peningkatan yang 

signifikan dari hasil tes seleksi. Hal ini bisa saja disebabkan karena materi ini belum 

terstruktur dengan baik di kurikulum sekolah dan pelaksanaan kegiatan ini relatif singkat. 

Namun, dalam kegiatan pelatihan ini, para siswa sangat antusias dalam mempelajari materi 

ini. 
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Abstrak 

Klub bola basket perempuan di Kabupaten Bangkalan saat ini belum berkembang cukup 

pesat seperti di kota besar Indonesia. Tercatat hanya klub SRIKANDI yang khusus 

menaungi minat dan bakat para perempuan bangkalan dalam olahraga bola basket. Melalui 

observasi dan diskusi yang dilalui antara pelaksana program dan mitra terdapat 3 

permasalahan yang perlu penanganan khusus melalui program kemitraan masyarakat yaitu 

kuranganya pengetahuan dalam bidang kepelatihan olahraga serta kurangnya pengetahuan 

manajemen organisasi klub olahraga bola basket secara umum dimana hal ini juga 

mengakibatkan mitra belum bisa menyusun program latihan tahunan yang sesuai. Ketiga 

permasalahan ini akan dicoba selesaikan dengan tiga cara yaitu sosialisasi pengetahuan 

dalam kepelatihan, pendampingan dalam proses latihan dan pelatihan penyusunan program 

latihan yang akan menghasilkan produk akhir program latihan tahunan yang sesuai karakter 

tim SRIKANDI sebagai klub bola basket khusus wanita di Kabupaten Bangkalan. Melalui 

produk akhir tersebut diharapkan pelaksanaan latihan menghasilkan perencanaan yang 

sistematis dan terstruktur dalam jangka waktu setahun. Melalui proses kegiatan selama tiga 

bulan dari sosialisasi pada bulan pertama dan pendampingan pada saat latihan hingga 

pertandingan serta pelatihan dalam menyusun program latihan tahunan akhirnya tujuan 

utama program ini dapat tercapai sehingga klub bola basket SRIKANDI memiliki program 

latihan tahunan yang memadai sebagai acuan pelaksanaan latihan selama setahun. 

Kata kunci : Klub, Bola Basket, Program Latihan  

 

Pendahuluan 

Klub bola basket SRIKANDI merupakan klub bola basket khusus putri di Kabupaten 

Bangkalan. Berdiri pada awal tahun 2018 klub bola basket ini sedang menata organisasinya 

dengan berbagai keterbatasan yang ada. Berawal dari inisiatif untuk memasyarakatkan bola 

basket di bangkalan khususnya bagi kalangan para perempuan klub ini didirikan oleh 

imroatus solihah. Dengan berbekal pengalaman sebagai pemain pada beberapa tahun 

sebelumnya pendiri bola basket ini mengajak beberapa teman seperjuangannya sesama 

penggemar olahraga bola basket.  

Sebagai klub bola basket khusus perempuan yang baru berdiri klub ini belum memiliki 

sarana dan prasarana secara mandiri dan sebagian besar merupakan hasil swadaya dari 

mailto:fajar@stkippgri-bkl.ac.id
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beberapa yang berkenan. Dalam keterbatasan ini klub bola basket ini tetap berusaha 

bertahan dalam segala keterbatasan yang ada. Atas hal tersebut setiap pemain junior 

maupun senior dalam klub ini juga saling berpartisipasi dalam melengkapi kebutuhan sarana 

dan prasarana klub. Salah satu partisipasi para pemain adalah sebisa mungkin pemain 

membawa bola latihan sendiri-sendiri untuk memaksimalkan target latihan yang akan 

dicapai. 

Pengembangan klub olahraga tidak akan luput dari kompetensi pengetahuan olahraga 

pada setiap sumber daya manusia yang terkait. Dalam hal ini dasar-dasar organisasi klub 

olahraga menjadi salah satu modal dalam pengembangan klub yang lebih baik lagi. Salah 

satu indikator kompetensi pelatihan adalah lisensi kepelatihan bola basket yang dikeluarkan 

oleh PERBASI pengurus daerah Jawa Timur. Para pendiri klub bola basket SRIKANDI 

untuk saat ini belum ada yang memiliki lisensi kepelatihan meskipun hanya sekedar lisensi C 

tingkat dasar. Atas indikator inilah klub bola basket SRIKANDI dapat dikatakan perlu 

mendapat bantuan upaya pemberdayaan masyarakat dengan dukungan pengetahuan dan 

keterampilan kepelatihan olahraga dalam memaksimalkan hasil latihan yang dijalankan. 

Konsep pemberdayaan yang dapat disampaikan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan 

kerja dan keadilan sebagai bentuk kerja sama masyarakat dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan sosial. 

Bola basket sebagai olahraga yang cukup kompleks membutuhkan pengetahuan yang 

lebih mendalam dalam setiap proses latihan. Permainan bola basket merupakan permainan 

yang terdiri dari dua regu atau tim berisi 5 pemain inti dan maksimal 7 pemain cadangan 

masing-masing regu atau timnya serta saling memperebutkan penguasaan bola untuk 

melakukan serangan dengan tujuan untuk memasukkan bola ke dalam keranjang dan 

mencetak angka (Hidayatullah, 2017). Beberapa komponen pengetahuan dasar kepelatihan 

menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam perkembanngannya. Seperti 

piramida faktor latihan yang pernah dikemukakan oleh Tudor Bompa dimana faktor 

pengetahuan latihan fisik menjadi pondasi yang mendukung ketiga faktor latihan lainnya. 

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang aspek kebugaran/fisik yang harus 

dikuasai secara dominan untuk dapat tampil lebih baik dari lawannya atau sekedar 

meningkatkan performa terbaiknya (Hidayatullah, 2018). Faktor persiapan latihan yang 

kedua adalah pengetahuan keterampilan gerak/skill dengan memaksimalkan hasil latihan 

fisik yang sesuai diharapkan dalam fase selanjutnya akan mendukung pencapaian 

kemampuan gerak setiap atlet melalui proses latihan.  Faktor persiapan latihan yang ketiga 

adalah pengetahuan pelatih dalam mempersiapkan strategi permainan mengingat cabang 
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olahraga bola basket merupakan olahraga secara tim yang melibatkan lebih dari satu orang 

pemain sehingga pergerakan yang harmonis secara tim menjadi suatu hal penting yang patut 

diperhatikan. Untuk faktor  persiapan latihan yang terakhir adalah faktor persiapan latihan 

mental yang dalam prosesnya membutuhkan persiapan dan pengetahuan yang mendalam 

dan spesifisik sesuai perkembangan setiap atlet yang dilatih. 

Berdasarkan hasil wawancara pengusul dengan mitra (Pendiri dan Pelatih klub basket 

SRIKANDI) mengatakan bahwa melalui aktivitas olahraga bola basket harapannya remaja 

di Kabupaten Bangkalan dapat lebih berpartisipasi dalam aktivitas gerak terutama bagi 

perempuan. Belum adanya klub bola basket perempuan di Bangkalan menjadi salah satu 

peluang bagi SRIKANDI untuk menjadi pioner dalam mengembangkan hal tersebut. Melalui 

berdirinya klub bola basket SRIKANDI khusus perempuan ini diharap akan menjadi wadah 

bagi para remaja perempuan di Bangkalan untuk ikut aktif berpertisipasi dalam aktivitas 

olahraga bola basket yang merupakan kegiatan positif sehingga terjauhkan dari aktivitas 

yang negatif. Untuk mengembangkan aktivitas latihan pada tahap yang lebih baik 

dibutuhkan perencanaan program latihan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam olahraga. Melalui penerapan IPTEK dalam olahraga yang tepat diharapkan 

proses latihan akan berjalan secara tepat dan efektif pada setiap prosesnya mengingat saat 

ini perkembangan IPTEK olahraga sedang berkembang dengan pesatnnya dimana 

penerapannya mulai menjadi perhatian tersendiri pada berbagai kesempatan. 

 

Gambar 1. Para senior SRIKANDI saat bertanding (baju pink) 

Sumber Gambar : Dokumen Klub SRIKANDI 
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Dari sisi IPTEK olahraga, penyusunan program latihan tahunan memiliki peran 

penting sebagai bahan perencanaan latihan selama periode setahun penuh. Penyusunan 

program latihan merupakan kegiatan yang cukup kompleks yang melibatkan beberapa faktor 

yang mempengaruhi hasilnya. The design of an effective training program is a complex process, 

however, involving the application and synergism of established scientific principles, progressive 

research findings, veteran and modern practices, and professional knowledge to accommodate 

individual situations, needs, and goals (Peterson et al, 2005). Selain itu, program latihan dapat 

menggambarkan beban dan intensitas latihan dengan lebih mendetail dan terukur pada 

setiap aspek yang dibutuhkan. Dengan program latihan yang terstruktur dan sistematis ini 

diarapkan pula dapat memancing optimisme dan motivasi dari para pemain bima sparta 

untuk menjalani latihan dengan lebih baik sehingga pencapaian prestasi akan lebih 

maksimal. Melalui program PKM ini tim pengusul bersama mitra akan melakukan pelatihan 

dan pendampingan kepada mitra dalam penyusunan program latihan tahunan dan 

melakukan pendampingan saat pelaksanaan program hingga melaksanakan evaluasi program 

latihan yang telah berjalan dalam waktu satu bulan. 

Dalam merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh mitra, pelaksana program 

kemitraan kepada masyarakat telah mendiskusikan beberapa pokok permaslahan yang 

sedang dihadapi oleh mitra. Beberapa pokok permasalahan yang merupakan hasil diskusi 

pengusul bersama mitra menyimpulkan bebera hal antara lain adalah : 

 Kuranganya pengetahuan dalam bidang kepelatihan olahraga. 

 Kurangnya pengetahuan manajemen organisasi klub olahraga bola basket secara umum. 

 Hal ini juga mengakibatkan mitra belum bisa menyusun program latihan tahunan yang 

sesuai. 

 

Metode 

Solusi I 

Dalam memcahkan permasalahan yang pertama pelaksana program mempersiapkan 

susunan kegiatan sosialisasi pengetahuan umum dalam bidang kepelatihan olahraga dengan 

beberapa hal yang disampaikan antara lain adalah : 

 Bidang-bidang ilmu yang harus dipelajari pelatih sebagai dasar dalam mempersiapkan 

latihan sesuai dengan kebutuhan. 
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 Pengetahuan tentang perbedaan perlakuan pada gender dan tingkatan umur yang 

berbeda serta klasifikasi pengelompokan yang sesuai. 

 Pemahaman dalam prinsip-prinsip latihan yang sesuai. 

 Pemahaman dalam faktor-faktor persiapan latihan yang perlu dikatahui. 

Solusi II 

 Dalam memecahkan permasalahan yang kedua pelaksana program mempersiapkan 

pendampingan saat pelaksanaan kegiatan latihan dengan fokus beberapa hal yang 

disampaikan antara lain adalah : 

 Pendampingan saat pelaksanaan tes dan pengukuran. 

 Pendampingan saat melaksanakan latihan. 

 Pendampingan saat melaksanakan pertandingan. 

Solusi III 

 Dalam memecahkan permasalahan yang ketiga pelaksana program mempersiapkan 

pelatihan penyusunan program latihan dengan beberapa hal yang disampaikan antara lain 

adalah : 

 Pelatihan dalam memahami format program latihan yang akan digunakan. 

 Pendampingan saat pelatih menyusun program latihan tahunan. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Realisasi program kemitraan masyarakat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini 

dilaksanakan dalam susunan kegiatan yang terstruktur seperti pada penjelasan berikut ini. 

 Sosialisasi pengetahuan kepelatihan kepada pengurus dan pelatih klub bola basket 

SRIKANDI yang dilaksanakan di awal kegiatan pada bulan Oktober 2018 dengan 

materi meliputi : 

 Melakukan pendampingan dengan cukup intensif dalam tahap persiapan penyusunan 

program latihan tahunan mulai tahap tes dan pengukuran pada November 2018, 

pendampingan saat melakukan latihan pada dua minggu berturut-turut pada bulan 

November 2018 hingga pendampingan pada tahap mengikuti pertandingan resmi 

saat mengikuti 3x3 pada bulan desember 2018. 

 Memberikan pelatihan dan pendampingan saat penyusunan program latihan. 
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Patisipasi mitra dalam program ini adalah untuk menghadirkan seluruh pemain dan 

pelatih serta pengurus klub setiap kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung mengingat 

pentingnya informasi yang akan disampaikan. Selain itu mitra juga membantu proses 

jalannya program kemitraan baik saat sosialisasi pengetahuan, pendampingan latihan dan 

mencarikan event pertandingan sampai partisipasi aktif dalam penysusunan program latihan 

tahunan. 

Relevansi pelaksanaan program kemitraan masyarakat ini dengan mitra adalah pada 

pengetahuan dalam kepelatihan bola basket dimana dalam kegiatan ini mitra kerjasama akan 

memperoleh pengetahuan baru dalam menyusun program latihan tahunan secara mandiri 

pada setiap tahun berikutnya dengan karakter tim yang berbeda. Pengetahuan baru ini akan 

besar manfaatnya bagi mitra dalam memaksimalkan hasil latihan yang akan diraih sehingga 

harapannya akan ada prestasi yang diraih sebagai hasil dari latihan tersebut. Secara 

keilmuan pelaksana program yang juga memiliki latar belakang erat dalam olahraga bola 

bsket akan sangat membantu terlaksananya program kemitraan masyarakat ini dengan lebih 

baik. 

Melalui kegiatan sosialisasi pengetahuan dasar kepelatihan ini pengurus, pelatih dan 

pemain klub bola basket SRIKANDI memiliki wawasan baru yang sesuai dalam bidang 

terkait. Pretest dilakukan untuk melihat karakteristik tim SRIKANDI secara umum dari 5 

macam variabel utama yang dipilih sebagai acuan. Kelima variabel tersebut antara lain 

adalah daya tahan (Endurance), menggiring bola basket (Basketball dribbling), tembakan 

dari daerah medium (medium range shoot), kelincahan (Agility) dan daya ledak (Power). 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif menggunakan SPSS diperoleh beberapa data seperti 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1. Output Descriptive Statistic dari SPSS 

(sumber : Hidayatullah, 2018) 
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Dengan memperhatikan berbagai hasil deskripsi data output SPSS diatas dapat 

disimpulkan beberapa hal penting antara lain yang pertama adalah terjadi 

kesenjangan yang cukup tinggi pada variabel daya tahan antara nilai tertinggi 

dan terendah. Kesenjangan yang terjadi antara terbaik dan terburuk cukup 

merata dengan mendekati titik tengah dengan sedikit mendekati pada catatan 

yang terbaik sehingga dapat disimpulkan sebagian besar keterampilan 

menggiring bola basket sudah cukup baik. Lebih lanjut lagi dalam penelitian ini 

ditemukan pula bahwa kemampuan menembak pemain SRIKANDI dapat 

dikatakan cukup merata diantara yang terendah hingga tertinggi walau terjadi 

kesenjangan yang cukup tinggi antara nilai tertinggi dan terendah. Pada 

kesempatan berikutnya diketahui bahwa tidak terjadi kesenjangan yang terlalu 

jauh pada setiap pemain SRIKANDI terutama pemain dengan nilai tertinggi 

dan terendah. Sedangkan untuk variabel terakhir yaitu daya ledak menunjukkan 

kecondongan mendekati nilai minimal yang artinya sebagian besar nilai daya 

ledak cenderung berada pada nilai yang mendekati nilai terendah (Hidayatullah, 

2018). 

 

 

Gambar 2. Pendampingan Saat Melakukan Latihan 

 

Pendampingan saat melakukan latihan secara umum dilaksanakan untuk memberi 

pemahaman-pemahan yang tepat dalam teknik dasar permainan bola basket. Rangkaian 

kegiatan ini juga ditujukan untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi pelatih dalam 

berbagai variasi latihan yang sesuai sehingga harapannya saat variasi latihan bertambah 
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akan mengurangi tingkat kejenuhan pemain. Selain itu berbagai variasi latihan yang 

disampaikan saat latihan diharapkan akan meningkatkan variasi gerakan, pola dan strategi 

yang akan dijalankan. Sebab permainan bola basket merupakan permainan yang cukup 

kompleks dengan berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan di dalamnya. 

Bola basket merupakan cabang olahraga yang cukup kompleks dimana melibatkan berbagai 

aspek kebugaran jasmani di dalamnya (Hidayatullah, 2018). 

 

Gambar 3. Pendampingan Saat Pertandingan 

Pendampingan saat pertandingan dilakukan oleh pelaksana program untuk memberi 

bantuan kepada mitra dalam mengorganisir pertandingan. Selain itu pengamatan saat 

pertandingan dapat menjadi bahan yang dapat digunakan dalam menentukan program 

latihan kedepannya. Dalam kesempatan ini diketahui bahwa pemain-pemain SRIKANDI 

memiliki kemampuan mental yang perlu dilatih dan dikuatkan lagi baik melalui latihan atau 

menambah jam terbang pertandingan. 

 

Gambar 4. Penjelasan Program Latihan Tahunan 

Melalui berbagai indikator penunjang yang dikumpulkan sebagai dasar dalam 

menentukan konsep program latihan tahunan, telah terkumpul gambaran kemampuan 

pemain-pemain SRKANDI secara umum. Melalui hal ini selanjutnya dapat disusun program 
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latihan tahunan yang merupakan program jangka pendek dalam menentukan beban latihan 

melalui keempat persiapan latihan yang dicetuskan oleh tudor boma yaitu persiapan latihan 

fisik, skill, strategi dan mental. Selanjutnya pelaksana program memberikan pelatihan 

penyusunan program latihan tahunan pada mitra dengan menggunakan informasi awal yang 

diperoleh selama proses pendampingan. 

Tabel 2. Program Latihan Tahunan Yang Dihasilkan 

 

Hambatan utama dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini yang paling 

utama adalah tingkat kehadiran anggota klub SRIKANDI dalam latihan rutin yang kurang 

maksimal. Hambatan utama ini dikhawatirkan akan mempengaruhi hasil latihan yang 

dicapai menjadi kurang maksimal mengingat intensitas latihan yang kurang memadai. Selain 

hambatan utama tersebut juga terdapat hambatan sekunder seperti kurangnya dasar 

kemampuan anggota klub SRIKANDI yang seharusnya sudah menguasai fundamental 

sehingga saat dikembangkan pada tingkat lanjut muncul beberapa kesulitan yang harus 

dihadapi. 

Simpulan 

Klub bola basket perempuan di Kabupaten Bangkalan saat ini memang belum 

berkembang dengan cukup pesat dimana rata-rata aktifitas olahraga bola basket perempuan 

banyak ditemukan di tingkat sekolah saja. Dengan berdirinya klub bola basket SRIKANDI 

ini diharapkan dapat mengakomodasi perempuan-perempuan di Kabupaten Bangkalan 

untuk ikut berpartisipasi dalam olahraga bola basket. Dengan sosialisasi yang telah 

dilakukan mengenai manajemen dan organisasi sebuah klub olahraga, saat ini klub bola 

basket SRIKANDI telah memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengelola itu semua. 

Sosialisasi yang dilanjutkan pengambilan data tes dan pengukuran memberikan pengetahuan 
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awal pada pelaksana program dan mitra terkait karakter tim SRIKANDI itu sendiri yang 

akan menjadi salah satu bahan dalam mengambil keputusan dalam menyusun program 

latihan tahunan. 

Pendampingan saat latihan dan pertandingan juga dilaksanakan sebagai solusi 

pemecahan masalah berikutnya. Dimana saat kegiatan latihan berlangsung pelasksana 

program telah menyampaikan banyak variasi latihan yang baru kepada mitra dengan 

harapan menambah variasi latihan yang diberikan kepada pemain. Sedangkan pada saat 

pertandingan pendampingan dilakukan untuk melihat kemampuan umum pemain secara 

umum dalam menghadapi pertandingan resmi terutama dari sisi mental dan keterampilan 

bermain secara umum. Hasil observasi saat pendampingan selama pertandingan ini juga 

dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam penyusunan 

program latihan. 

Pelatihan penyusunan program latihan yang telah dilakukan sebagai tujuan akhir 

dalam program ini telah dilaksanakan sesuai dengan target pencapaian program. Dalam 

penyusunan program latihan setelah di jelaskan formatnya kepada pemain dan staf pelatih 

serta official SRIKANDI kegiatan dilanjutkan dengan staf pelatih menyusunnya berdasar 

hasil observasi yang terkumpul. Dengan berbekal semua hal tersebut telah tersusun program 

latihan tahunan yang dapat digunakan oleh klub bola basket SRIKANDI mulai awal tahun 

depan 2019 dengan tetap memperhatikan prinsip evaluasi dalam perjalanannya. Sehingga 

program latihan pada tahun-tahun berikutnya dapat berkembang dengan menyesuaikan 

kebutuhan dan kondisi yang dihadapi oleh tim SRIKANDI. 

Dalam perkembangannya kedepan harapannya program kemitraan masyarakat dalam 

bidang olahraga dapat dilaksanakan secara berkelanjutan baik dalam bidang olahraga serupa 

ataupun lainnya. Dengan terlaksananya program kemitraan dalam bidang olahraga seperti 

ini harapannya dapat membentuk manajemen organisasi klub olahraga yang tertata dengan 

baik di Kabupaten Bangkalan pada khususnya sehingga prestasi olahraga Kabupaten 

Bangkalan yang saat ini berada pada posisi yang kurang baik berdasarkan hasil PORPROV 

tahun-tahun sebelumnya dapat meningkat juga secara signifikan pada tahun yang akan 

datang. 
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Abstrak 

Hybrid learning yang merupakan penggabungan antara pembalajaran tatap muka 

konvensional dan pembelajaran berbasis teknologi khususnya smartphone menyediakan 

banyak fitur dalam pembelajaran bahasa Inggris. Inovasi ini sangat memungkinkan untuk 

dipakai tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga kursus bahasa Inggris yang sering 

luput dari perhatian. Faktanya, kursus bahasa Inggris sangat besar kontribusinya dalam 

mencetak siswa yang mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang baik. Seiring 

perkembangan zaman, hybrid learning yang menggunakan teknologi smartphone sangat bisa 

untuk dipergunakan dalam percepatan pembelajaran di kursus, dan program yang bisa 

dijadikan percontohan adalah hybrid learning untuk pelatihan IELTS, terutama dalam 

keterampilan menyimak (listening) dan menulis (writing). Terdapat beberapa aplikasi 

berbasis Android yang bisa digunakan siswa untuk dipergunakan dalam pembelajaran di luar 

kelas sehingga target pembelajaran dapat segera tercapai. The Great Wall English Course 

Bangkalan merupakan salah saru kursus bahasa Inggris yang tertua di Bangkalan dan masih 

bertahan sampai kini. Dalam program pelatihan hybrid learning di kursus ini, pembelajaran 

IELTS dinilai cukup berhasil.  

Kata kunci: hybrid learning, IELTS, teknologi dalam pembelajaran  

 

Pendahuluan 

Tes kecapakan bahasa Inggris saat ini sudah banyak digunakan oleh berbagai 

institusi untuk beberapa kebutuhan, seperti studi lanjut, tes seleksi CPNS, beasiswa, dan 

pekerjaan. Selain TOEFL yang sudah banyak digunakan, IELTS (International English 

Language Testing System) merupakan pilihan alternatif untuk standar tes kecapakan bahasa 

Inggris yang mengedepankan bahasa British English daripada American English. IELTS 

sendiri di beberapa negara telah menjadi pilihan utama dalam tes kecakapan bahasa Inggris 

seperti di Inggris, Australia, dan Selandia Baru ketika mahasiswa internasional ingin 

melanjutkan studinya, baik level undergraduate maupun post-graduate program. Pada 

umumnya, tes TOEFL diminta oleh universitas di Amerika Serikat dan Kanada, sementara 

tes IELTS diterima oleh institusi di negara Australia, Inggris dan Selandia Baru. Namun, 

sekarang banyak universitas yang menerima kedua tes bahasa inggris tersebut, misalnya 

banyak universitas Amerika Serikat yang juga menerima tes IELTS.  

Di dalam IELTS, salah satu bagian tes yang sebagian besar orang merasa sulit adalah 

writing task yang merupakan bagian tes ketiga setelah listening comprehension dan reading 
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comprehension. Dalam IELTS, writing task dibagi menjadi dua bagian, yakni writing task 1 

yang fokusnya ada pada interpretasi grafik dan task 2 yang fokusnya pada essay writing. Oleh 

karenanya, perlu diberikan treatment atau perlakuan khusus dalam pembelajaran IELTS 

writing ini. Latihan yang diperkukan ketika ingin mengerjakan soal IELTS writing ini adalah 

bagaimana peserta tes melakukan task accomplishment. Dalam arti lain, bagaimana kita 

membuat essay sesuai dengan apa yang ditanyakan dengan alasan-alasan yang logis dan 

berwawasan.  

Dalam salah satu program pembelajaran di kursus Bahasa Inggris the Great Wall 

English Course, diajarkan tentang IELTS writing di program, terutama untuk level 

mahasiswa tingkat atas (intermediate / Advanced). Siswa yang tergabung dalam kelompok 

ini telah menguasai Bahasa Inggris dasar yang harus dimiliki sebelum mengikuti kelas IELTS 

atau TOEFL. Dalam kelas ini, siswa dilatih untuk mengasah wawasan topik, kemampuan 

menggunakan kalimat dengan grammatikal yang bagus dan tepat, dan kosa kata yang luas 

dan relevan dengan konteks. Ketiga kemampuan itu harus secara komprehensif dimiliki oleh 

mahasiswa agar mampu mendapatkan skor atau band untuk writing paling tidak 6,0. Selain 

pembelajaran konvensional berupa penjelasan konsep-konsep dasar, mahasiswa perlu 

diberikan akses dan kebebasan dalam meningatkan wawasan dan kemampuan menulis 

mereka dengan cara memanfaatkan sumber-sumber atau konten-konten internet. Atas dasar 

inilah perlu diterapkan model pembelajaran e-learning dengan konsep hybrid atau hybrid 

learning yang menngabungkan perkuliahan konvensional dengan e-learning.  

Mengingat pentingnya pengetahuan tentang penulisan akademik dalam bahasa 

Inggris ini, dirasa perlu diadakan pelatihan untuk memperkenalkan pembelajaran hybrid 

learning untuk membantu intruktur dan siswanya agar terbantu dalam percepatan 

pembelajaran di luar kelas sehingga siswa memiliki kompetensi yang bagus dalam 

menghadapi tes IELTS writing.  

 

Metode 

Prosedur Hybrid Learning 

Secara spesifik Profesor Steve Slemer (2005) dan Soekartawi (2005) menyarankan enam 

tahapan dalam merancang dan menyelenggarakan Hybrid Learning agar hasilnya optimal, 

yaitu : 

1. Tetapkan macam dan materi bahan ajar. 
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2. Tetapkan rancangan dari Hybrid Learning yang digunakan. 

3. Tetapkan format dari on-line Learning. 

4. Lakukan uji terhadap rancangan yang dibuat. 

5. Selenggarakan Hybrid Learning dengan baik dengan cara menyiapkan tenaga 

pengajar yang ahli dalam bidang tersebut. 

6. Siapkan kriteria untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Hybrid Learning. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Kegiatan PPM yang dilaksanakan dengan acara tatap muka dan praktek 

pengembangan media pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Pertemuan tatap muka 

dengan metode ceramah dan demonstrasi, dilanjutkan latihan/praktek 

Untuk menggunakan media pembelajaran berbasis Android, mulai dari pemilihan 

materi, penyusunan, pemilihan huruf, pemberian efek dan animasi dan tampilan. Kegiatan 

ini dilaksanakan dua hari  yaitu pada hari Jumat tanggal 27 dan 28 November 2018. Kegiatan 

ini dihadiri oleh sejumlah peserta dari kelas C sebanyak 7 peserta dan 1 instruktur di The 

Great Wall English Course Bangkalan. Adapun terdapat 3 aplikasi berbasis Android yang 

telah dihimpun untuk berbagai keperluan dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. 

Aplikasi-aplikasi tersebut secara ringkas dirangkum sebagai berikut: 

 

IELTS Writing  

 

 

 

Gambar 1; ikon aplikasi IELTS Writing 

Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis melalui playstore. Tujuan dari 

dikembangkannya aplikasi ini adalah untuk menyediakan materi pembelajaran IELTS 

writing secara gratis untuk mempelajari IELTS writing secara mandiri. Aplikasi ini 

dioperasikan secara offline, sehingga pengguna tidak harus selalu terkoneksi dengan internet 

apabila ingin menggunakannya. Di sinilah pengguna mampu mengembangkan kemampuan 

menulis IELTS nya ketika keadaan offline.  

Terdapat fitur-fitur interaktif yang disediakan oleh aplikasi ini, diantaranya adalah: 
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a) Lessons 

Materi-materi dasar IELTS writing diantaranya bagaimana membuat thesis statement, 

overview, dan topic sentence.  

b) Questions with answers 

Tanya jawab seputar soal-soal IELTS writing yang berkisar tentang permasalahan 

umum yang sering dijumpai siswa. 

c) Practice Test with answers 

Soal beserta model answer 

d) Letter samples 

Contoh surat-surat (khusus untuk general training) 

e) Graph samples 

Contoh grafik  

f) Essay samples 

Contoh essay  

g) Useful links 

Tautan yang terkait dengan sumber-sumber referensi lainnya. 

Podcast HD 

 

 

 

Gambar 2; Ikon Podcast HD 

 

Podcast adalah episode program yang tersedia di Internet. Podcast biasanya 

merupakan rekaman asli audio atau video, tetapi bisa juga merupakan rekaman siaran 

televisi atau program radio, kuliah, pertunjukan, atau acara lain. 

Ada banyak pilihan podcast yang bisa didengar. Ada ratusan kategori dan puluhan 

atau bahkan ratusan ribu podcast yang bisa Kita pilih sesuai dengan minat dan hobi kita. 

Bandingkan dengan radio, ada berapa banyak stasiun radio di kota kita? Ada radio untuk 

orang bisnis, radio untuk wanita dan sebagainya, tapi jumlahnya tidak begitu banyak.  

Tidak ada iklan berlebihan seperti radio, yang rasanya tiap 10 menit ada iklan atau 

selingan lagu. Sehingga kita bisa mendengarkan podcast sesuai dengan waktu yang kita 
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miliki. Jadi misal Kita jogging jam 5 pagi, kita bisa mendengarkan podcast yang bermanfaat 

atau yang kita sukai.  

Kita otomatis menerima episode baru di smartphone (sudah di download dan siap 

didengarkan) dari podcast yang Kita langganan. Jadi tidak perlu repot-repot lagi harus 

download di komputer, lalu pindahkan filenya ke smartphone. 

Podcast yang sudah didengar, bisa otomatis dihapus sehingga tidak menghabiskan 

space memori di smartphone kita. Hal ini tidak menjadi bahan kekhawatiran jika internal 

space di smartphone penuh.  

  

Evaluasi Kegiatan  

Hasil kegiatan PPM secara garis besar mencakup beberapa komponen sebagai berikut: 

1. Keberhasilan target jumlah peserta pelatihan 

2. Ketercapaian tujuan pelatihan 

3. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan 

4. Kemampuan peserta dalam penguasaan materi 

Target peserta dalam satu kelas yang ditentukan adalah total 10 orang, namun yang 

tercapai adalah sebanyak 6 orang, dimana terdapat 4 siswa yang tidak hadir kursus. Namun, 

jumlah kehadiran sebanyak tersebut sudah cukup mewakili karena lebih dari setengah siswa 

yang hadir.   

Kemampuan siswa dilihat dari penguasaan materi masih kurang dikarenakan waktu 

yang singkat dalam penyampaian materi dan kemampuan para peserta yang berbeda-beda. 

Hal ini disebabkan jumlah materi yang banyak hanya disampaikan dalam waktu sehari 

sehingga tidak cukup waktu bagi para peserta untuk memahami dan mempraktekkan secara 

lengkap semua materi yang diberikan.  

 

 

 

 

Gambar 3; Kursus dan nomor izinnya 
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Gambar 4; Penjelasan aplikasi 

 

 

 

 

 

Gambar 5; Teaching Trial oleh instruktur 

Secara keseluruhan kegiatan pendampingan penggunaan media pembelajaran mobile-

learning dengan menggunakan aplikasi Android untuk menciptakan percepatan 

pengembangan skill ini dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini selain diukur dari keempat 

komponen di atas, juga dapat dilihat dari kepuasan peserta setelah mengikuti kegiatan. 

Manfaat yang diperoleh instruktur adalah dapat menyusun dan mengembangkan media 

pembelajaran dengan kualitas yang lebih baik dan diharapkan kualitas tersebut sudah 

mengikuti standar untuk dapat dipakai sebagai poin dalam penilaian portofolio sertifikasi 

guru. 

Simpulan 

Program pendampingan dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan 

lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun meskipun belum semua peserta 

pendampingan menguasai dengan baik materi yang disampaikan. Kegiatan ini mendapat 

sambutan sangat baik terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti pendampingan dengan 

tidak meninggalkan tempat sebelum waktu pelatihan berakhir. 

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dapat diajukan beberapa saran sebagai 

berikut: (1) Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian perlu ditambah agar tujuan kegiatan 

dapat tercapai sepenuhnya, tetapi dengan konsekuensi penambahan biaya pelaksanaan. Oleh 

karena itu biaya PPM sebaiknya tidak sama antara beberapa tim pengusul proposal, 
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mengingat khalayak sasaran yang berbeda pula. (2) Adanya kegiatan lanjutan yang berupa 

pelatihan sejenis selalu diselenggarakan secara periodik sehinga dapat meningkatkan 

kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. (3) Perlu adanya variasi lain 

dalam penggunaan aplikasi Android sebagai platform yang mumpuni dalam mobile learning.  
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Abstract 

The research tried to investigate the students’ pronunciation in An Namirah Senior High 

School through phonemic chart media. The findings reported that most of students got 

problem or difficulties in pronouncing the correct of sound symbol, intonation, stress, and 

rhythm. Furthermore, the results figured that the  problems influenced by many factors such 

as lack of reading dictionary, practicing, listening, imitating, and the process of teaching 

learning the teacher caused the students felt bored because the teaching learning process 

seemed to be monotonous. These findings recommended that phonemic chart is a solution to 

solve the students’ pronunciation problems. The researcher strongly agreed that the applying 

this chart became a good media for students in accommodating their pronunciation ability 

and also to make the situation in teaching learning process more enjoyable and fun.  

Keywords: pronunciation, phonemic chart, teaching learning process. 

 

Introduction 

In linguistics, there are two sub disciplines deal with sound, namely phonetics and 

phonology. Phonetics consists of the objective ways in explaining and analyzing the sounds 

range of humans use in their languages. Moreover, speech organs and muscles are involved in 

producing the different sounds of the world’s languages known as articulatory phonetics. 

Those sounds are then directly transmitted from the speaker to the hearer, and acoustic and 

auditory phonetics will focus on the physics of speech as it travels through the air in the form 

of sound waves, and the effect those waves have on a hearer’s ears and brain. It follows that 

phonetics has strong associations with anatomy, physiology, physics and neurology 

(McMahon, 2002: 01).  

Kelly (2000: 09) had same idea about pronunciation; he cited that the study of 

pronunciation consists of two fields, namely phonetics and phonology. Phonetics deal with 

speech sounds. A phonetician usually focused in one or more of the following areas: 

physiological, articulatory, acoustic, auditory, and perceptual phonetics. Then, phonology is 

primarily concerned with how the sounds interpreted and systematized by the speaker. 

Phonology covers the system and the pattern which exist in the particular languages. He also 

stated that the study of phonology of English investigated the area of the vowels, consonants, 
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and suprasegmental features of language. Pronunciation analyze to the ability to use the 

intonation, correct stress, and rhythm of a word in a oral language. While Harmer cites that 

in the pronunciation of English, there are three areas we need to know – apart from speed and 

volume – which are intimately connected with meaning. Those are sound, stress, pitch and 

intonation (1998: 50). A word can be spoken in different styles by various persons  or groups, 

depending on many things, such as: the area in which they grew up, the area in which they 

now live, if they have a speech or voice disorder, their ethnic group, their social class, or their 

education. Brown claims that the goal of English pronunciation teacher should therefore be 

more realistically focused on clear, comprehensible pronunciation (2007: 284). The students 

must be able to use the correct sounds, stress, rhythm, and intonation in teaching learning 

process. But the reality in the school, the students’ mastery in pronunciation is still in low 

level. It was seen from the way they speak English in the class and they did not use the correct 

sounds, stress, rhythm, and intonation. From the recently research  showed that the difficulty 

above may be influenced by many things such as lack of practicing, listening, imitating, and 

teaching learning process by the teacher caused the students felt bored because the teaching 

learning process seems to be monotonous. Related the problems above, this article tried to 

investigate the problem had been arisen from the students’ proficiency in pronunciation. The 

researcher wanted to make a different media in teaching pronunciation by using phonemic 

chart. It was listened to the sounds of English by clicking on the symbols and clicking on the 

top right hand corner of each symbol to hear sample words including the sounds. After that 

the sounds of phonemic chart were repeated by the students and the teacher would try to fix 

the incorrect pronunciation produced by the students. The researcher strongly agreed that 

this chart were able an alternative media for students to their pronunciation ability and also 

to make the situation of teaching learning process more enjoyable.  

Method 

Descriptive qualitative was used in this research method. In this regard, there are 

three steps taken in conducting the research, namely data collection, data analysis, and 

presentation of analysis results (Arikunto, 1993: 310). Data was carried out on the An 

Namirah Senior High School. Data was from the students’ speaking in pronunciation in 

interacting with the other students or in practicing the Language. The data was taken by 

observing the class then interviewing the students.  

Discussion  
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The findings of this study showed that the use of phonemic chart media could make 

different atmosphere of English class and the students’ pronunciation skill. The students’ 

pronunciation skill improvement was from some aspects. The first is to make sure that the 

students recognized in their own vocal tract the difference between these (consonants, 

monophthongs and diphthongs) criteria. It was taken from distinguishing consonants from 

vowels and two kinds of vowels. It was supported by Howlader (2011), he utters that the 

second language learners or foreign language in acquiring pronunciation was concerned by 

imitation, discrimination of sounds, using phonetic transcript and communication.  

Here the researcher made a first exploration of how and where the sounds are 

produced, and at the same time distinguish vowels from consonants. As we can see, the 

phonemic chart has three main sections. The vowels are shown in the upper half, 

monophthongs on the left, and diphthongs on the right. The consonants are shown in the 

lower half. The colon by five of the vowel symbols indicates length. The box in the top right-

hand corner contains stress and intonation symbols. So, in this step the students knew about 

the pronunciation symbol or produced specific sounds. 

In general, the aim of activity is to experience the auditory, visual and physical 

aspects of sounds. To make this experience more vivid, there are three kinds of feedback which 

the writer can give in the activity. Those are (1) kinesthetic feedback: the internal physical 

sensation of touch and of muscle movement in our throat, mouth, tongue and lips, etc; (2) 

auditory feedback: what we hear, externally through the air, and internally through our head 

(we can enhance the latter by blocking our ears with our-fingers when we speak); and (3) visual 

feedback: any physical movement connected with the production of the sound that we can see 

in our self. In line with Marianne, Donna and Janet (2000) proposed that in developing 

approaches of pronunciation in a second language context will be effective by using techniques 

like visual and auditory reinforcement, tactile reinforcement, kinesthetic enforcement, use of 

authentic materials (e.g. jokes, advertising copy, comic strips, passages from literature). They 

also suggest using techniques from psychology, theatre arts and other disciplines. Their 

proposals and suggestions are certainly effective and worth following (see Howlader, 2011). 

The second aspect of students’ improvement was the word in isolation in which the 

students put the phonemes together into sequences to form syllables and words. In this aspect, 

pronunciation focuses on words spoken carefully in isolation. This kind of pronunciation is 

recognized by native speakers of English as a slow, clear and deliberate pronunciation of 

words, and it corresponds to the pronunciation given for individual words in a learners’ 
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dictionary. It is sometimes also called the citation form of a word. During this stage, the 

students studied how the phonemes begin to flow, or melt, into one another, affecting and 

changing each other, and forming a seamless flow. They also noticed how the phonemes 

overlap, so that the second phoneme is forming before the first has finished.  

Another thing in the second aspect is that the students explored about word stress. 

Word stress is the term used to describe the accent or emphasis given to a particular syllable 

of a word, and it is a more or less invariable attribute of that word when spoken in isolation. 

Words of more than one syllable contain both stressed and unstressed syllables. Learners’ 

dictionaries indicate the stressed syllable (s) for every multi-syllable word as if it were being 

spoken in isolation. The stress symbol used by most dictionaries is /'/ just before the affected 

syllable. The location of this stress is as much a part of the pronunciation of a word as are the 

phonemes themselves. Sounds and stress both contribute to the acoustic identity of a word, 

so both of them need to be studied at the same time. 

Both the sequence of sounds and the stress pattern are essential parts of the identity 

of a word spoken in isolation, and both affect the way a word will behave in the stream of 

speech. Stress only exists relative to unstressed, and so learning to unstressed is as important 

as learning to stress. Vowel reduction is an important ingredient of unstressed and it 

contributes to the aural recognition of words. Pitch movement is an ingredient of primary 

stress. Sounds and stress should always be learned together as two inseparable parts of any 

one, whole pronunciation. It may be that a word spoken with not-quite-right sounds, but with 

correct stress pattern, is more easily understood than one with more or less correct sounds but 

incorrect stress pattern.  

The next aspect deals with connected speech, just as at the second aspect we found 

that a word is not just the sum of its individual sounds, so at the third aspect we find that 

connected speech is not just the sum of its individual words. Continuous connected speech 

consists of a flow of sounds which are modified by a system of simplifications through which 

phonemes are connected, grouped and modified. Stream of speech pronunciation brings 

together the three branches of practical phonology: sounds, stress and intonation. After the 

following overview, these three areas are examined to the degree of detail that the writer had 

found its benefit to practical classroom work. 

Conclusion  

Pronunction is a prior thing in speaking skill. One will use convey a real meaning by 

using a correct pronunciation of the words. They will mislead the meaning they utter if the 
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use the wrong pronunciation of English. The implementation of phonemic chart media was 

able to make the different occasion of the students’ pronunciation skill. The procedures of 

conducting the research to the students’ pronunciation were generally divided into some tasks. 

Firstly, the students discuss about sounds in isolation in which they talked about the correct 

sound symbol, the way and the place its. Secondly, the students discussed about words in 

isolation in which the students put the phonemes together into sequences to form syllables 

and words. The last, the students conducted about connected speech which consisted of a flow 

of sounds which are modified by a system of simplifications through which phonemes are 

connected, grouped and modified. The result of the use of phonemic chart media showed that 

students’ pronunciation were different.  
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Pemberdayaan Guru SD Untuk Meningkatkan Budaya Menulis Siswa Melalui Mind 

Mapping 
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Abstrak  

makalah ini membahas tentang kegiatan pemberdayaan guru SD untuk mengembangkan dan 

mempraktekkan mind mapping ini terhadap pembelajaran siswa/i mereka. membuat Mind 

Mapping menggunakan  media karton, Powerpoint, Aplikasi Canva yang inovatif dan 

interaktif kepada KKG SD Arosbaya dalam menumbuhkan minat menulis siswa/i dengan 

pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Untuk mencapai tujuan dan 

target yang signifikan, pelatihan ini akan dilakukan secara intensif.  Pelaksanaan kegiatan 

ini dimulai dari tahap persiapan, pelaksanan, dan penyelesaian. Dari kegiatan pelatihan 

pemberdayaan Guru SD Kecamata Arosbaya menggunakan instrumen lembar observasi, 

angket, dan tes awal dan akhir, maka hasil kegiatan ini diperoleh yakni Pelaksana tampaknya 

sangat menguasai apa yang akan diajarkannya dan dilatihnya tentang pembuatan Mind 

Mapping yang menarik dan inovatif menggunakan apliaksi Canva, Karton, Powerpoint 

kepada peserta Guru SD Kecamatan Arosbaya. Penjelasan tentang tujuan dan manfaat 

pelatihan dapat dipahami dan diterima oleh peserta dengan baik. Penyajian isi materi atau 

modul yang sudah disebarkan kepada peserta Guru SD sangat menarik. Tanpa banyak 

penjelasan yang diberikan, Peserta mampu menunjukkan hasil karya pembuatan Media Mind 

Mapping yang mudah sesuai dengan dengan isi buku tema 7 subtema 3 tentang Indahnya 

Persatuan dan Kebersamaan. Sedangkan tingkat kepuasan peserta pelatihan yang diperoleh 

dari angket setelah pelaksanaan kegiatan tersebut berakhir menunjukkan hasil yang sangat 

signifikan sebesar 89% dan bahkan cenderung permintaan peserta untuk ditindaklanjuti 

keseluruh Guru Se Kecamatan Arosbaya 

  

Kata Kunci: Pemberdayaan Guru SD,Budaya Menulis Siswa,  Mind Mapping 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia 

yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan di masa depan dan berkompetisi dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan merupakan hal yang paling 

utama yang menjadi tolak ukur perkembangan suatu bangsa agar tidak tertinggal dari 

bangsa lain. 

Seperti yang disampaikan oleh Sunaryo,  (dalam Wardah dan Adman, 2018) yang 

menjelaskan bahwa salah  satu  ciri  utama  yang  menjadi  keberhasilan pembelajaran 

tampak dan tergambarkan pada seperangkat kemampuan pengetahuan, sikap dan  

keterampilan.  Ketiga  komponen  tersebut  sesungguhnya  terbentuk  oleh  kebiasaan, 

penguatan  yang  menjadi  watak  yang  bertumpu  pada  pola  berpikir  seseorang.  Dengan 

demikian  pengetahuan  yang  diberikan  oleh  pengajar  merupakan  aspek  strategis  dalam 

mailto:mustain@stkippgri-bkl.ac.id
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meningkatkan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian hasil belajar yang 

terstandar.  Proses pembelajaran dapat berhasil apabila terdapat kesinambungan antara 

pengajar dan  peserta  didik  yang  ikut  aktif  dalam  pembelajaran.  Kesinambungan  proses 

pembelajaran akan berdampak pada perubahan siswa dari tidak tahu menjadi tahu dan dari 

tidak  mengerti  menjadi  mengerti.  Perubahan  tersebut  dapat  tercapai  apabila  di  dukung 

dengan  berbagai  macam  faktor.  Faktor  ini  dapat  berpengaruh  dalam  proses  belajar 

sehingga menentukan kualitas hasil belajar peserta didik. 

Hal tersebut dengan Menurut Nirwana, dkk (dalam Patma dkk, 2017) bahwa 

keterampilan belajar adalah suatu keterampilan yang harus  dikuasai  oleh  peserta  didik  

untuk  dapat  menguasai  materi  yang  dipelajari,  sehingga peserta  didik  dapat  mencapai  

keberhasilan  dalam  belajar.  Hal  tersebut  dapat  diartikan  bahwa peserta  didik  dalam  

menguasai  materi  yang  dipelajari  diperlukan  keterampilan  belajar. Penguasaan  terhadap  

kete-rampilan  belajar  dapat  meminimalisasi  hambatan  dalam  belajar, sehingga mereka 

dapat mencapai keberhasilan belajar. 

Keberhasilan seseorang dalam belajar ditentukan oleh bagaimana kete-rampilan orang 

tersebut di dalam kegiatan belajarnya. Peserta didik dalam proses belajar harus terampil 

dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk pencapaian tujuan belajarnya. 

Keterampilan belajar ini menyangkut tentang cara-cara belajar yang efektif dan efisien, 

sebab banyak peserta didik gagal dalam belajarnya dikarenakan tidak mengetahui cara yang 

baik dan tepat untuk belajar. 

Keterampilan  belajar  yang  baik  akan  memberikan  dampak  positif  pada  peningkatan 

daya serap terhadap materi yang dipelajari, kecepatan dalam memahami materi yang 

dipelajari, serta  peningkatan  hasil  belajar  peserta  didik  (Anwar  dalam Patma, 2017).  

Begitu  juga  sebaliknya, kurangnya  penguasaan  dalam  keterampilan  belajar  juga  akan  

memberikan  dampak  pada rendahnya prestasi belajar, kemampuan mengelola waktu yang 

kurang, dan rendahnya motiva si belajar.  

Belajar  akan  menyenangkan  apabila  dapat  melibatkan  kedua  belah  otak,  yaitu  otak 

kanan  dan  otak  kiri  (Windura,  2016:13).  Mind  map  akan  menggunakan  kedua  sisi  otak  

yaitu otak  kiri  dan  otak  kanan  karena  mind  map  menggunakan  gambar,  warna,  dan  

imajinasi  (otak kanan) dengan menggunakan kata, angka, dan logika (otak kiri). Belajar 

dengan menggunakan mind map, menjadikan belajar tidak cepat bosan, materi pelajaran 

akan mudah untuk diingat, dan meningkatkan hasil belajar.  

Benyamin  S  Bloom  (Sudjana,  2010),  dalam  teori  belajarnya  menyatakan  bahwa 

“Terdapat dua faktor utama yang dominan terhadap hasil belajar yaitu karakteristik intern 
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siswa  yang  meliputi  (kemampuan,  minat,  hasil  belajar  sebelumnya,  dan  motivasi)  serta 

karakteristik  ekstern  kualitas  pengajaran  yang  meliputi  (guru,  model  pembelajaran  dan 

fasilitas  belajar)”.  Sehingga  salah  satu  cara  belajar  yang  aktif  dan  menyenangkan  harus 

diterapkan  oleh  guru  untuk  membuat  peserta  didik  aktif  dan  tidak  bosan  mengikuti 

pembelajaran di kelas. Model  pembelajaran  yang  sesuai  adalah  model  pembelajaran  Mind  

Mapping. Menurut (Buzan, 2006), Mind Map adalah cara termudah untuk menempatkan 

informasi ke dalam otak dan mengambil informasi ke luar dari otak.  Mind Mapping  adalah 

cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakan pikiran-pikiran kita.  

Bila dilihat dari  faktor  ekstern  yang  mempengaruhi  hasil  belajar  yaitu  model  

pembelajaran  maka model pembelajaran Mind Mapping cocok digunakan.  Dengan model 

pembelajaran Mind Mapping akan  membantu  peserta  didik  belajar  menyusun,  dan  

menyimpan  sebanyak  mungkin informasi  yang  didapatkan,  dan  mengelompokkannya  

dengan  cara  alami,  memberi  akses yang  mudah  dan  langsung  (ingatan  yang  sempurna)  

kepada  apa  pun  yang  peserta  didik inginkan. Dalam hal ini, akan lebih di fokuskan pada 

pembelajaran menulis untuk anak SD.  

Dalam hal ini, model Mind Mapping untuk keterampilan menulis bisa dilakukan secara 

interaktif dan komunikatif mulai dari media karton, Mcrosoft Powerpoint, dan aplikasi Canva. 

Bentuk pengabdian yang akan dilaksanakan adalah Pemberdayaan Guru SD Untuk 

Meningkatkan Budaya Menulis Siswa/I Melalui Mind Mapping  

Permasalahan mitra KKG SD Arosbaya adalah Kurangnya metode pembelajaran 

yang aktif, inovatif,  kreatif, dan menyenangkan yang menyebabkan siswa/i SD tidak tertarik 

untuk menulis. Seperti yang kita ketahui, bahwa menulis merupakan suatu keterampilan 

yang patut dikembangkan oleh siswa/i SD untuk membantu mereka mengembangkan 

kreatifitas berfikir mereka. Dengan pelatihan ini pada para guru, diharapkan para guru bisa 

mengembangkan dan mempraktekkan mind mapping ini terhadap pembelajaran siswa/i 

mereka.  

 

METODE PELAKSANAAN 

Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari tahap persiapan yakni:  

1. Mempelajari buku siswa tema 4 subtema 7 SD kelas IV pada semester gasal terkait dengan 

unsur mind mapping yang ada di dalamnya dan mengumpulkan atau merangkum materi 

yang nantinya akan disampaikan.  

2. Mempersiapkan perangkat pelaksanaan kegiatan seperti  Kompetensi yang ingin dicapai, 

tujuan pelatihan, modul pelatihan, bahan untuk membuat mind mapping menggunaan 
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spidol berwarna, gunting, karton, dan Powerpoint pada komputer , aplikasi Canva dan 

materi menulis sederhana atau sumber belajar seperti buku tema IV subtema 7 

sebagaimana terlampir pada modul pelatihan  yang relevan dengan karakter peserta didik 

atau siswa SD di Arosbaya yang terdapat pada buku Tematik SD 

3. Membuat lembar pengamatan/observasi untuk mengetahui kegiatan pelatihan saat 

berlangsung dan angket untuk mengetahui tingkat kepuasan pelatihan bagi peserta 

pelatihan  

4. Pada tahap ini pula juga akan dilakukan pembuatan soal pretes dan posttest dan 

observasi ke sekolah yang dituju. 

5. Lembar hasil pengimbasan setelah pelatihan. 

 

Tahap kedua yaitu pelaksanaan. Pada tahap ini akan ada tiga sesi, yaitu pengenalan, 

penerapan, dan analisa. 

1. Pengenalan 

Guru sudah diberikan pelatihan peta konsep (mind mapping) sesuai dengan buku 

guru dan siswa pada Tema 7 subtema 3 SD kelas 4 tentang Indahnya Kebersamaan. Pada 

sesi ini juga mereka juga sudah diberikan penjelasan tentang mind mapping interaktif, 

dan inovatif seperti model mind mapping dari karton, aplikasi Canva dan Powerpoint. 

Adapun materi sebagai berikut: 

a. Membuat Peta Konsep menggunakan aplikasi CANVA 

Cara membuat peta konsep dengan aplikasi CANVA sangat mudah dan interaktif 

dalam keterampilan menulis. Aplikasi tersebut sangat mudah kita peroleh dari dari 

aplikasi digital berbasis android di Handphone maupun web di Internet melalui 

komputer. Peserta dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Buat akun CANVA baru untuk memulai desai peta konsep sendiri 

2) Pilih dari perpustakaan template profesional dalm aplikasi CANVA tersebut 

3) Unggah objek seperti gambar, foto, tulisan, warna atau lainnya sesuai dengan 

tema pada pelajaran tersebut. Anda bisa mengubah objek tersebut sesuai dengan 

kebutuhan peserta dengan menekan tombol yang tersedia di aplikasi tersebut. 

4) Desain objek tersebut sesuai dengan kebutuhan seperti peta konsep (mind 

Mapping) 

5) Simpan dan bagikan kepada peserta didik  

Berikut ilustrasi atau gambar penampakan aplikasi interaktif canva untuk 

membuat peta konsep yang menarik: 
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Gambar 3.1 Tahap 1: masuk pada laman: www.canva.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tahap 2: log in menggunakan akun Anda 

Gambar 3.2 Tahap 3: mulai lembar desain kerja dengan memilih template sesuai 

kebutuhan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.3 Tahap 4: pemilihan edit 
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Gambar 3.4 Tahap 5:unggah bisa melalui whatsapp dan media sosial lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tahap 6: selesai 

b. membuat Peta Konsep menggunakan Microsoft Powerpoint atau Word (peserta 

pelatihan sudah mampu membuat peta konsep) 

Membuat peta konsep pada Microsof Powerpoint atau word sangat mudah yaitu 

dengan cara-cara sebagai berikut: 

1) Buka Microsof Powerpoint 

2) Pada layar secara otomatis tersedia lembar kerja 

3) Pilih menu Insert, kemudian pilih shape jika membuat manual atau pilih 

smartart untuk peta konsep yang disediakan pada illustration 

4) Unggah tulisan tema sesuai dengan pemilihan topik yang mau kita ajarkan 

kepada siswa 

5) Berilah nama topik dari tema yang akan kita diskusikan 

 

 Gambar 3.5 contoh hasil Mind Mapping dari Powerpoint 

 

 

 

 

 

 

 



Prosiding Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

SNAPPMas 2018 

STKIP PGRI Bangkalan, 20 Desember 2018 

 

 

48 ISBN 978-623-7077-02-2 

c. Jenis-jenis mind mapping: 

1) Mind map silabus 

Jenis mind mapping pertama yang perlu kita ketahui adalah Mind Map 

Silabus atau mind map makro. Mind mapping silabus adalah jenis mind 

mapping yang membantu memberikan gambaran tentang apa yang dipelajari 

dan biasanya mind mapping ini dibuat dengan ukuran besar dan ditempel di 

dinding. Berikut contoh mind mapping silabus: 

 

Gambar 3.6 contoh mind mapping silabus 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Mind Map Bab 

Kemudian ada juga jenis mind mapping berikutnya yakni Mind mapping Map 

Bab. Mind Mapping  ini dibuat berdasarkan rangkaian bab yang telah dipelajari, 

namun harus diringkas poin penting atau garis besarnya saja untuk mudah 

mengingatnya. Berikut contoh mind map bab: 

 

Gambar 3.7 contoh mind map Bab 
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3) Mind Map Paragraf 

Selanjutnya ada Mind mapping paragraf. Tahukah kita? Nah, Jenis mind map 

paragraf ini dapat memberikan informasi secara lengkap karena selain bisa 

melihat ringkasan setiap bab, bisa juga mengetahui detail penjelasannya. 

Gambar 3.8 contoh mind map paragraf 

 

 

 

 

 

 

 

d. Membuat Peta Konsep menggunakan Media Karton  

Membuat peta konsep menggunakan media karton membutuhkan bahan 

seperti karton dan alat seperti spidol, penggaris, dan lainnya. Menggunakan karton 

sangat mudah dilakukan secara manual oleh kita dengan menuangkan ide dan objek 

yang menarik. 

e. Cara Membuat Mind Mapping yang Menarik 

Seperti yang kita ketahui, Mind map merupakan media berpikir kreatif yang 

mencerminkan cara kerja otak secara alami. Mind map ini memungkinkan otak untuk 

menggunakan semua gambar dan asosiasi dalam pola radial dan jaringan 

sebagaimana otak dirancang. 

Berikut beberapa hal yang penting dalam membuat Mind Mapping 

1. Pastikan tema utama terletak ditengah-tengah. Memang hal ini tidak mutlak, 

tetapi untuk memudahkan kita untuk membuat banyak percabangan akan lebih 

baik jika mind map berinti di tengah. 

2. Dari tema utama, akan muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan 

tema utama. 

3. Cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis, warna atau simbol 

gambar 

4. Gunakan variasi huruf besar maupun huruf kecil 

5. Buatlah tulisan ataupun simbol gambar dengan warna yang beragam 

6. Jangan langsung membuat mind map di kertas yang digunakan untuk 

menggambar, draft peta pikiran terlebih dahulu dikertas buram 
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7. Rencanakan tempat peletakan bagan-bagan dan percabangan dengan sebaik-

baiknya 

f. Kompetensi Inti tingkat Pendidikan Dasar kelas IV 

 

g. Contoh pemanfaatan media aplikasi Canva untuk membuat Peta Konsep yang 

interaktif dengan mengaitkan Tema 7 subtema 3 Indahnya Persatuan dan Kesatuan 

Negeriku 

1. Kegiatan pembelajaran: Dengan mencermati teks tentang bentuk sikap toleransi 

terhadap keragaman suku, budaya, agama, ras, dan gender, siswa mampu 

menuliskan informasi baru dari teks. 

2. Kompetensi yang dikembangkan: Keterampilan: Membuat laporan tertulis, 

Berbicara di depan kelas, dan menuliskan informasi baru dalam teks bacaan 

3. Tujuan Pembelajaran: 

a) Setelah mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menuliskan 

kata sulit dan artinya dari teks bacaan dengan cermat. 

b) Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan pokok pikiran setiap paragraf 

dalam bacaan dengan rinci. 

h. Langkah-Langkah Pembelajaran: 

1. Siswa membaca teks berjudul ”Supaya Tetap Rukun, Mari Lakukan Sikap Ini”. 

2. Siswa berdiskusi membuat daftar kata sulit dari teks bacaan, selanjutnya mencari 

artinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia lalu menuliskan dalam buku 

catatannya.  

Contoh: Adat artinya aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. 

  Toleransi artinya bersikap menghargai orang lain, misalnya dalam hal  

  pandangan, kepercayaan, dan kebiasaan. 
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Pada bagian ini, guru bisa membuat peta konsep dengan aplikasi interaktif Canva 

sesuai dengan teks bacaan dan mencari objek yang relevan dengan teks tersebut 

yang tersedia secara online 

1. Siswa berdiskusi untuk menentukan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan. 

2. Guru menunjuk beberapa siswa untuk membacakan hasil diskusi kelompok 

mereka. 

3. Guru membimbing agar adanya perbedaan pendapat antar kelompok siswa dapat 

memperkaya wawasan siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh teks: 
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Bentuklah kelompok bersama 4-5 temanmu. Bacalah dalam hati teks  

”Supaya Tetap Rukun, Mari Lakukan Sikap Ini”. 

a. Adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan 

lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut 

b. Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks “Supaya Tetap Rukun, 

Mari Lakukan Sikap Ini” 

 

 

c. Guru dapat memberikan umpan balikan mengenai materi pelajaran yang sudah 

didiskusikan, kemudian memberikan refleksi, setelah itu guru dapat memberikan 

tugas rumah pada siswa. 

2. Penerapan  

Pada saat penerapan pelatihan membuat Mind Mapping,p para peserta KKG SD 

Arosbaya diberikan materi tentang Mind Mapping dan jenis-jenisnya serta bagaimana 

menggunakan media interaktif dari karton, aplikasi canva,dan powerpoint. Selain itu, 

peserta dapat mempraktikkan cara membuat Mind Mapping interaktif disesuaikan 

dengan kebutuhan pembelajaran di kelas menggunakan buku Tema IV subtema 7 SD 

kelas IV. Dari buku yang dibahas tersebut, penggunaan Mind Mapping tersedia untuk 

disajikan. Maka dari itu, instruktur secara langsung mempraktikkan didepan peserta 

pelatihan selama 4 jam. Pada sesi penerapan pelatihan tersebut, instruktur mengamati 

dengan menggunakan  lembar pengamatan tentang kegiatan peserta pelatihan dan 

angket untuk mengetahui tingkat kepuasan pelaksanaan pelatihan tersebut setelah 

kegiatan selesai.  

Kegiatan pengambilan data dari partisipan peseta tersebut dijadikan bahan kajian 

refleksi dan umpan balikan dari kegiatan tersebut. 

3. Analisa  

Pada bagian ini,setelah mendapatkan data yang terkumpul dari hasil observasi, angket, 

dan pretest dan posttest, maka instruktur mengkaji data tersebut untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan dari pelaksanaan tersebut. 

3.3 Tahap Penyelesaian 

Pembuatan jurnal atau prosiding dan penyusunan laporan akhir akan dilakukan pada 

tahap ini. Dimana tahap ini akan membutuhkan waktu selama tiga sampai empat minggu. 

BAGIAN DISINI KITA BUAT MINDMAPPING MENARIK DAN 

INTERAKTIF! 
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Dan pada tahap ini merupakan tahapan yang terpenting dalam pelaksanaan pengabdian 

tersebut. Yang nantinya jurnal tersebut akan dikirim ke jurnal abdimas. 

 

HASIL  DAN LUARAN YANG DICAPAI 

Dari kegiatan pelatihan pemberdayaan Guru SD Kecamata Arosbaya menggunakan 

instrumen lembar observasi, angket, dan tes awal dan akhir, maka hasil kegiatan ini diperoleh 

yakni Pelaksana tampaknya sangat menguasai apa yang akan diajarkannya dan dilatihnya 

tentang pembuatan Mind Mapping yang menarik dan inovatif menggunakan apliaksi Canva, 

Karton, Powerpoint kepada peserta Guru SD Kecamatan Arosbaya. Penjelasan tentang 

tujuan dan manfaat pelatihan dapat dipahami dan diterima oleh peserta dengan baik. 

Penyajian isi materi atau modul yang sudah disebarkan kepada peserta Guru SD sangat 

menarik. Tanpa banyak penjelasan yang diberikan, Peserta mampu menunjukkan hasil 

karya pembuatan Media Mind Mapping yang mudah sesuai dengan dengan isi buku tema 7 

subtema 3 tentang Indahnya Persatuan dan Kebersamaan.  

Sedangkan tingkat kepuasan peserta pelatihan yang diperoleh dari angket setelah 

pelaksanaan kegiatan tersebut berakhir menunjukkan hasil yang sangat signifikan sebesar 

89% dan bahkan cenderung permintaan peserta untuk ditindaklanjuti keseluruh Guru Se 

Kecamatan Arosbaya 

Dari hasil pelaksanan pelatihan tentang pemberdayaan Guru SD untuk 

meningkatkan budaya menulis siswa SD melalui Mind Mapping menghasilkan luaranyang 

dicapai berupa draf artikel pengabdian kepada masyarakat dan modul pelatihan  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pelaksanaan pemberdayaan Guru SD untuk meningkatkan budaya 

Menulis Siswa SD melalui Mind Mapping dengan menggunakan lembar observasi kegiatan 

pelatihan dan angket tingkat kepuasan pelaksanaan kegiatan, maka pelaksana dapat 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksana dan peserta sangat menguasai apa yang akan diajarkannya dan dilatihnya 

tentang pembuatan Mind Mapping yang menarik dan inovatif menggunakan apliaksi 

Canva, Karton, Powerpoint kepada peserta Guru SD Kecamatan Arosbaya. 

2. tingkat kepuasan peserta pelatihan yang diperoleh dari angket setelah pelaksanaan 

kegiatan tersebut berakhir menunjukkan hasil yang sangat signifikan sebesar 89% 

Berkenaan dengan hasil laporan Pengabdian kepada masyarakat yang sudah dicapai 

ini, peneliti memberikan saran kepada Tenaga Pendidik yang menjadi peserta pelatihan 
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dapat menggunakan Pendekatan Mind Mapping kepada Siswanya agar mereka tertarik 

menemukan ide dan menuliskan ide tersebut sesuai kaidah penulisan yang baik dan benar, 

sehingga budaya menulis siswa dapat dilestarikan dan Pelaksana lanjutan dapat mengkaji 

dan mengguakan teori empiris yang ada pada laporan ini untuk dijadikan rujukan dalam 

melakukan kegiatan yang akan datang, karena Pelaksana merasa dalam pelaksanaan dan 

kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini masih ada kekurangan-kekurangan untuk 

diperbaiki sesuai dengan dinamika keilmuan 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Aritonang,  M.,  Suharta,  Suyanti,  R.  D.  2013.  Integrasi  Strategi  Pembelajaran  dan  

Media Pembelajaran untuk Membentuk Karakter dan Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa SMA Pada Pokok Bahasan Minyak Bumi.  Skripsi. Pendidikan Kimia 

Pascasarjana  Universitas Negeri Medan. 

Ariyanti dan Immawan, Zidni, Muslimin. 2015. Efektivitas Alat Permainan Edukatif (APE) 

Berbasis Media dalam Meningkatkan Kemampuan Berhitung pada Anak Kelas 2 di 

SDN 2 Wonotirto Bulu Temanggung.  Jurnal Psikologi Tabularasa. Volume 10, No.1, 

April 2015: 58 – 69 

Pratiwi, Eka Tenriawaru. Implementasi Mind Mapping Dalam Kegiatan Pembelajaran Dan 

Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Karakter. Prosiding Seminar Nasional  Volume 

01, Nomor 1. 

Padma, Varieta Santi, dkk. 2017. Pengembangan Panduan Mind Mapping untuk 

Meningkatkan Keterampilan Belajar. CONSILIUM : Jurnal Program Studi 

Bimbingan dan Konseling First Published Vol 5 (2) June 2017 

Syam, Natriani dan Ramlah. 2015. Penerapan Model pembelajaran Mind Mapping Dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Pada Matapelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Siswa 

Kelas Iv Sdn 54 Kota Parepare. Jurnal Publikasi Pendidikan 

http://ojs.unm.ac.id/index.php/pubpend Volume V Nomor 3 September 2015. ISSN 

2088-2092 

Wardah, Hani Latipah, dan Adman. Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik (Studi Kuasi Eksperimen Pada 

Kompetensi Dasar Mengidentifikasikan Fasilitas dan Lingkungan Kantor Kelas X 

Program Keahlian Administrasi Perkantoran di SMKN 3 Bandung). Jurnal 

Pendidikan Manajemen Perkantoran Vol.1_No.2_hal. 125-137_Januari 2018 

 

  

http://ojs.unm.ac.id/index.php/pubpend


Prosiding Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

SNAPPMas 2018 

STKIP PGRI Bangkalan, 20 Desember 2018 

 

 

55 ISBN 978-623-7077-02-2 

 

Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Permainan Edukatif 
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Abstrak 

Krisis jati diri dan karakteristik sudah terjadi pada anak-anak di lingkungan sekitar 

kita. Fenomena ini sesungguhnya menjadi tantangan bagi para orang tua dan Guru, 

dimana pendidikan itu seharusnya mampu menjadi suatu wadah untuk 

mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban tingkah laku. Pada poin ini, 

peran aktif orangtua sebagai teladan akan sangat mempengaruhi pembentukan 

karakter anak. Bekal awal berupa karakter yang diperoleh anak di lingkungan keluarga 

diyakini akan memberikan efek bagi anak ketika sudah memasuki prasekolah maupun 

sekolah. Bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain, pembelajaran berorientasi 

pada perkembangan anak, pembelajaran berorientasi pada kebutuhan anak, 

pembelajaran berpusat pada anak, pembelajaran menggunakan pendekatan tematik, 

pembelajaran pakem, pembelajaran mengembangkan kecakapan hidup, pembelajaran 

yang didukung oleh lingkungan yang kondusif, pembelajaran yang demokratis, dan 

pembelajaran yang bermakna. Guru pada tingkat dasar (kelas bawah, kelas 1-4 Sekolah 

Dasar) berperan sebagai fasilitator dan bertanggung jawab untuk menciptakan situasi 

yang dapat menumbuhkan prakarsa, motivasi dan tanggungjawab peserta didik untuk 

belajar melalui Permainan Edukatif.  Program Kemitraan Masyarakat ini 

dilaksanakan di KKG Gugus I Korwil Arosbaya. Peserta yang bergabung pada 

program ini sebanyak 25 Peserta. Antusias para guru mengungkapkan bahwa pelatihan 

ini diminati dan sukses. 

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, dan Permainan Edukatif 

 

Pendahuluan 

Peranan Pendidikan karakter menjadi salah satu tantangan bagi semua guru, dimana 

pendidikan itu seharusnya mampu menjadi suatu wadah untuk mengembangkan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam 

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 Lubis 

(dalam Hadisi, 2015) menyebutkan bahwa  Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. 

mailto:mariyatulkiptiyah@stkippgri-bkl.ac.id
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Deskripsi di atas sinkron dengan pengungkapan Hidayatullah (dalam Yati, 2016) 

bahwa pendidikan karakter sebaiknya dilakukan secara terintegrasi dan terinternalisasi di 

seluruh kehidupan sekolah, dalam hal ini anak SD tingkat bawah (kelas 1). Terintegrasi 

karena pendidikan karakter tidak dapat dipisahkan dari aspek lain dan merupakan landasan 

dari seluruh aspek, termasuk materi pembelajaran. Terinternalisasi karena pendidikan 

karakter harus mewarnai seluruh aspek kehidupan. 

Pendidikan karakter diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang 

berkepribadian baik serta menjunjung asas-asas kebajikan dan kebenaran di setiap perilaku 

dalam kehidupannya, sehingga menjadi pribadi yang sempurna sesuai dengan kodratnya. 

Pendidikan pada masa anak yang baru masuk SD diharapkan dapat menfasilitasi 

pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Melalui pendidikan ini, diharapkan 

anak dapat mengembangkan segenap potensi yang dimiliki (Nurhayati, dalam Ariyanti dan 

Immawan, 2015).  Rahman (dalam Ariyanti dan Immawan, 2015) menyebut masa anak-anak  

ini sebagai masa the golden age, di mana anak mampu menyerap informasi dengan cepat. Oleh 

karena itu, kesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk proses belajar 

anak. Karena dengan permainan edukatif, anak-anak akan dituntuk untuk bisa 

mengembangkan karakter yang ada. Seperti, mengembangkan kedisiplinan, menghargai, 

perduli, cinta sesama dan lain-lain.  

Permasalahan yang tampak adalah mulai lunturnya karakter bangsa pada generasi 

penerus. Dengan program ini, diharapkan para guru bisa membantu membentuk karakter 

anak mulai dari dini  dengan memberikan permainan edukatif. Permainan edukatif disini, 

diharapkan untuk bisa membantu para orang tua supaya putra-putri mereka bisa 

mengembangkan karakter yang sudah mulai memudar. 

Bermain menurut Satiadarma (dalam Syamsuardi, 2012) merupakan sarana bagai 

anak-anak untuk belajar mengenal lingkungan kehidupannya.Pada saat bermain, anak-anak 

mencobakan gagasangagasan mereka, bertanya serta mempertanyakan berbagai persoalan, 

dan memperoleh jawaban atas persoalan-persoalan mereka. Syamsuardi menyampaikan 

bahwa manfaat permainan edukatif dapat melatih kemampuan motorik, melatih konsentrasi, 

mengembangkan konsep sebab akibat, Melatih bahasa dan wawasan, dan Mengenalkan 

warna dan bentuk. 

Metode 
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Pada program ini terdapat tiga tahapan, diantaranya: tahap persiapan. Pada tahap 

ini hal yang dilakukan yaitu mempelajari referensi terkait dengan unsur permainan Edukatif 

dan mengumpulkan atau merangkum materi yang nantinya akan disampaikan. Pada tahap 

ini pula juga akan dilakukan pembuatan soal dan observasi ke sekolah yang dituju. Persiapan 

dilaksanakan mulai dari bulan November minggu pertama dengan berdiskusi dan  menemui 

ketua KKG Guru SD di Arosbaya. Tahap pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan ini 

dilaksanakan pada tanggal 16 November 2018, bertempat di SDN 3 Arosbaya yang dihadiri 

sekitar 24 Guru SD. Pada tahap ini akan ada tiga sesi, yaitu pengenalan, penerapan, dan 

analisa. Guru akan diberikan pelatihan permainan edukatif. Pada sesi ini juga mereka akan 

diberikan penjelasan tentang Permainan Edukatif secara tepat dan praktis. Kemudian, untuk 

sesi berikutnya merupakan sesi penerapan unsur permainan Edukatif secara mudah, cepat 

dan tepat. Dalam sesi berikutnya akan dipaparkan mengenai langkah-langkah yang mudah 

terkait penggunaan unsur permainan. Sesi terakhir pada tahap pelaksanaan ini merupakan 

perbandingan dari sesi pertama. Dan tahap evaluasi yaitu menemukan kendala – kendala 

yang ditemui selama pelaksanaan dan advokasi kegiatan PKM ini, sebagai pertimbangan 

tindak lanjut dari keberlanjutan PKM. Indikator keberhasilan kegiatan PKM  ini adalah 

ketika peserta antusias dalam mengikuti pelatihan. Hal ini akan terlihat dari jumlah peserta 

yang hadir dalam pelatihan. 

 

 Hasil dan Pembahasan.  

Berikut uraian yang telah dilaksanakah. Pada tanggal 02/11/2018 melakukan 

Koordinasi awal dengan ketua KKG Arosbaya. 08/11/2018. Koordinasi awal ke KORWIl 

KKG Arosbaya. Dan pada tanggal 14/11/2018 melaksanakan Koordinasi lanjutan ke 

KORWIl KKG Arosbaya.  

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 November 2018, bertempat 

di SDN 3 Arosbaya yang dihadiri sekitar 24 Guru SD. Pada tahap ini akan ada tiga sesi, yaitu 

pengenalan, penerapan, dan analisa. Guru akan diberikan pelatihan permainan edukatif.  

Kegiatan PKM permainan edukasi ini dilaksanakan pada guru di tingkat 

rendah/bawah (Kelas 1 SD) mendapatkan beberapa informasi seperti: Manfaat dan Ciri-ciri 

alat permainan edukatif, Pentingnya Alat Permainan Edukatif, Pengelolaan alat permainan 

edukaktif , Karakteristik Kegiatan Bermain edukatif, dan Jenis-jenis media APE 
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Pemateri (saya) juga menyampaikan bahwa manfaat dan Ciri-ciri alat permainan 

edukatif Menurut Suryadi (dalam Syamsuardi, 2012), bahwa manfaat mainan edukatif 

sebagai berikut: 

1. Melatih kemampuan motorik. Stimulasi untuk motorik halus diperoleh saat menjumput 

mainan, meraba, memegang dengan kelima jarinya, dan sebagainya, sedangkan 

rangsangan motorik kasar didapat anak saat menggerakkan mainannya, melempar, 

mengangkat dan sebagainya.  

2. Melatih konsentrasi. Mainan edukatif dirangsang untuk menggali kemampuan anak, 

termasuk kemampuannya dalam berkonsentrasi. Saat menyusun puzzel katakanlah anak 

dituntut untuk fokus pada gambar atau bentuk yang ada di depannya, ia tidak berlari-

larian atau melakukan aktifitas fisik lain sehingga konsentrasinya bisa lebih tergali. Tanpa 

konsentrasi, bisa saja hasilnya tidak memuaskan. 

3. Mengembangkan konsep sebab akibat. Contohnya dengan memasukkan benda kecil ke 

dalam benda yang besar, anak akan memahami bahwa benda yang lebih kecil bisa dimuat 

ke dalam benda yang lebih besar. Sedangkan benda yang lebih besar tidak bisa masuk ke 

dalam benda yang lebih kecil. Ini adalah pemahaman konsep sebab akibat yang sangat 

dasar. 

4. Melatih bahasa dan wawasan. Permainan edukatif sangat baik bila diikuti dengan 

penuturan cerita. Hal ini akan memberikan manfaat tambahan buat anak, yakni 

meningkatkan kemampuan bahasa juga keluasan wawasan. 

5. Mengenalkan warna dan bentuk. Dari mainan edukatif, anak dapat mengenal 

ragam/variasi bentuk dan warna. Ada benda berbentuk kotak, segi empat, bulat, dengan 

berbagai warna, biru, merah, hijau dan lainnya. 

 

Simpulan 

Setelah kegiatan PKM permainan edukasi ini dilaksanakan pada guru di tingkat 

rendah/bawah (Kelas 1 SD) mendapatkan beberapa informasi seperti: Manfaat dan Ciri-ciri 

alat permainan edukatif, Pentingnya Alat Permainan Edukatif, Pengelolaan alat permainan 

edukaktif , Karakteristik Kegiatan Bermain edukatif, dan Jenis-jenis media APE. Juga 

manfaat mainan edukatif pada pendidikan karakter, seperti: Melatih kemampuan motorik 
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dengan kerja keras, kreatif dan tanggungjawab. Melatih kemampuan konsentrasi dengan 

karakter Menghargai Prestasi serta berkreatifitas. 
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Abstrak 

Problem proses belajar-mengajar yang di hadapai oleh mitra TK Raudlatul Atfal sangat 

krusial. Hal ini terdeteksi saat pra-observasi peneliti dengan mitra. Setelah peneliti tinjau 

langsung ke lokasi dan mewawancarai pengelola mitra terkuak beberapa problem misalnya, 

1) proses belajar-mengajar di kelas kurang motivasi, 2) minat siswa untuk belajar kurang, dan 

3) daya ingat siswa pada menganal huruf rendah. Proses belajar-mengajar yang digunakan 

guru menoton menggunakan media dan metode yang terbatas. Hal ini karena banyak guru 

yang sudah mengajar tidak mengikuti pelatihan. 

Tenaga pengajar yang kurang baik atau sumber daya manusia (SDM) yang mengajar 

siswa-siswi TK Raudlatul Atfal adalah siswa lulusan Madrasah Tsanawiyah. Alternatif ini 

karena pengelola Yayasan tidak bisa mengambil guru yang ahli di bidang TK karena jika 

megambil guru yang ahli maka pengelola harus membayar gaji setiap bulan sedangkan 

pemasukan uang ke yayasan tidak ada. Seluruh guru yang mengajar di yayasan tersebut 

tidak ada satupun yang diberi honor (sifatnya pengabdian). Kurikulum yang digunakan 

masih kurikulum pesantren. 

DenganTarget manajemen misalnya meningkatkan program mengajar dengan media 

yang cukup, bahan ajar yang lengkap, kurikulum yang terencana dengan sistem yang matang 

sesuai dengan undang-undang pemerintah. Memberi pelatihan terhadap guru TK dua mitra. 

Menciptakan media belajar, seperti audio visual, mengenal huruf. 

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini pendampingan kepada guru dalam  dengan 

cara pemberi pelatihan workshop. Pada workshop tersebut guru dilatih membuat medi audio 

visual, memanfaatkan media audio visual. Evaluasi kegiatan tersebut guru diberi tugas 

membuat audio visual kemudain dipresentasikan dengan tanya jawab. 

Hasil dari pelatihan workshop tersebut sangat bermanfaat, guru mampu membuat 

media audio visual serta memanfaatkan audio visual dalam proses pembelajaran siswa. Media 

audio visual itu mengacu pada pengenalan huruf hijaiyah. Hasil pelatihan bisa  diaplikasikan 

di TK Raudlatul Adfal desa Bandang Laok kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan ketika 

proses pembelajaran. 

Kata kunci: Pengembangan SDM pada membuat (Media Belajar) 

 

PENDAHULUAN 

Analisis Situasi 

Mengacu pada “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 

9 ayat 1” pendidikan (TK) di desa Bandang Laok kecamatan Kokop perlu adanya perhatian 

agar anak mendapat pendidikan yang layak sesuai dengan harapan orang tua, masyarakat, 

bangsa, dan negara. 

Cara mengajar guru di pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) masih menggunakan 

tradisional. Karena pengajarnya mayoritas juga lulusan Madrasah Tsanawiyah (pendidikan 

mailto:sakrim@stkippgri-bkl.ac.id
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non formal juga). Mengajar seadanya dan sesuai dengan keinginan, padahal untuk mengajar 

siswa tersebut ada aturan yang sudah dirancang oleh pemerinah sesuai dengan UUD tentang 

proses mengajar. Jika mengajar sesuai hati pribadi kualitas hasil belajar siswa tidak bisa 

dijamin kebenaran dan kesuksesannya. 

Satu alasan yang mendalam mengajar sesuai dengan keinginan guru karena 

pendidikan (TK) Raudlatul Atfal pendidikan non formal. Secara administrasi honor guru 

tidak tidak dipreoritaskan oleh pemerintah. Padahal pada Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 3 jo. Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 pasal 4 ayat 2 menetapkan, bahwa “TK merupakan 

pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal”. 

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan : 

a. Tidak mengubah status kelembagaan pendidikan TK yang merupakan jalur pendidikan 

formal menjadi jalur pendidikan non formal, 

b. Memastikan bahwa pengelolaan dan pembinaan pendidikan TK tetap berada di jalur 

pendidikan formal. 

Taman Kanak-kanak (TK) yang berada di desa Bandang Laok Kecamatan Kokop 

Kabupaten Bangkalan ini adalah Taman Kanak-kanak (TK) Raudlatul Atfal berada di 

dusun Longkak.TK ini secara geografis berada di daerah tertinggal baik pendidikan dan 

ekonomi. Ketertinggalan pendidikan dan ekonomi akan dijabarkan di Bab dua serta akan 

didukung dengan fakta-fakta yang ada. Penanganan yang serius terhadap TK ini sangat 

dibutuhkan oleh peserta didik. 

Untuk bisa ter-cover secara jelas maka pendidikan Taman Kanak-kanak akan diurai 

sebagai berikut: 

TK Raudlatul Atfal Bandang Laok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan 

Nama sekolah :TK Raudlatul Atfal 

Kepala sekolah : Umar Faruq 

Alamat : Batu Kessel Bandang Laok kecamatan Kokop kabupaten Bangkalan. 

TK Raudlatul Atfal berada dibawah naungan Yayasan yang berdiri sejak tahun 70 an. 

Jumlah siswa di Yayasan setiap tahun stagnan 50-60 siswa. 60 siswa tersebut dibagi menjadi 

3 kelas yaitu; TK-1, TK-2, dan TK-3.  

Fasilitas  

1. Ruang Kelas 

Proses pelaksanaan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru TK Raudlatul Atfal 

masih belum punya ruang kelas secara khusu. Karena yang berada di Yayasan tersebut 
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tiga tingkat pendidikan yaitu; 1) tingkat TK, 2) tingkat Madrasah Diniyah, dan 3) 

tingkat Madrasah Tsanawiyah. Jadi untuk tingkat TK ini masih berada di mushalla, dan 

tiga kelas ini jika ada acara (musholla digunakan) maka biasanya pindah ke kelas lain. 

2. Sitem Belajar di Dalam Kelas 

Proses belajar dalam kelas masih menggunakan sistam kuno, guru menulis di papan siswa 

disuruh menulis di buku. Bernyanyi atau bacaan al-quran masih manual, artinya guru 

menyampaikan siswa meniru. Pengenalan terhadap angka, huruf, binatang, tumbu-

tumbuhan masih belum ada. Selain alatnya tidak ada, gurunya juga terbatas kemampuan 

dalam mendidik. Seperti yang disampaikan di depan, guru yang mengajar siswa yang 

senior (lulusan Madrasah Tsanawiyah). Media ajar yang seharusnya memberi nuansa 

baru bagi peserta didik dan strategai belajar tidak dimiliki oleh sekolah. 

Gambar 1. Kondisi  TKRaudlatul Atfal Kelas I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. KondisiTK Raudlatul Atfal Kelas II 
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Gambar 3. Kondisi kelas III dan Media yang digunakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODE PELAKSANAAN 

Pendampingan di sini mendampingi guru dalam proses belajar dengan cara pemberi 

pelatihan workshop dan seminar. Workshop dan seminar mengacu pada meningkatkan pada 

pembuatan dan pemanfaatan media audio visual menganal dan memahami huruf hijaiyah. 

Media yang dibuat nantinya bisa diterapkan dalam proses pembelajaran di TK Raudlatul 

Atfal desa Bandang Laok kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan. 

1. Mempersiapkan buku ajar 

2. Mempersiapkan media mengenal dan memahami huruf hijaiyah dalam proses 

pembelajaran. 

Pelaksanaan  

Persiapan kegiatan yang dilakukan yaitu, guru menyiapkan materi pembelajaran dari 

buku-buku. Materi yang disiapkan oleh guru sesuai dengan media yang akan dibuat atau 

diaplikasikan ketika proses pembelajaran. Setelah guru menyiapkan materi, lalu pemateri 

memberi pemahaman terkait media yang akan diterapkan pada proses pembelajaran. Selain 

itu pemateri memberi wawasan kepada guru agar mampu mengaplikasikan media-media 

yang ada, khususnya pada media audio visual yang ada di yutube (belajar mengenal huruf 

hijaiyah). 

Evaluasi 

Untuk mengetahu pemahaman guru dalam membuat dan pemanfaatan media audio 

visual menganal dan memahami huruf hijaiyah, maka pada saat ini diberikan tes praktik 

memasukkan ke power point nantinya bisa diterapkan dalam proses pembelajaran di TK 

Raudlatul Atfal desa Bandang Laok kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan.  
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HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

Persiapan Kegiatan 

Persiapan kegiatan yang dilakukan yaitu, guru menyiapkan materi pembelajaran 

dari buku-buku. Materi yang disiapkan oleh guru sesuai dengan media yang akan dibuat atau 

diaplikasikan ketika proses pembelajaran. Setelah guru menyiapkan materi, lalu pemateri 

memberi pemahaman terkait media yang akan diterapkan pada proses pembelajaran. Selain 

itu pemateri memberi wawasan kepada guru agar mampu mengaplikasikan media-media 

yang ada, khususnya pada media audio visual yang ada di yutube (belajar mengenal huruf 

hijaiyah). 

Pada proses pembelajaran kesulitan guru untuk menerapkan media sebagai 

pembantu respon atau motivasi siswa pada mata pelajaran sebagai kendala utama. 

Pemahaman guru serta pengalaman guru bagaimana menerapkan media pembelajaran 

sebagai faktor utama. Ijasah Tsanawaiyah dan Madrasah Aliyah sebagai kualifikasi dalam 

mengajar pendidikan TK Raudlatul Atfal, fenomina tersebut sebagai faktor utama perlunya 

pelatihan pembuatan dan pengaplikasian media audio visul dalam pembelajaran memahami 

huruf hijaiyah. 

Pada tahap persiapan kegiatan tersebut program yang dilakukan yaitu pengkajian 

terhadap teori-teori untuk menyusun konsep dan teknik pembuatan media pembelajaran 

audio visual. Media audio visual didonwload kemudian dimasukkan ke dalam power point. 

Pada saat itu guru mulai dilatih untuk memasukkan kemudian diaplikasikan ke dalam proses 

pembelajaran. 

Ada beberapa langkah bagaimana memasukkan video ke dalam power point 

diantaranya, kita harus mengetahua format video tersebut, karena tidak semua format video 

bisa dimasukkan ke dalam power point. Sebagai contoh format FLV jika dimasukkan ke 

dalam power point tentunya tidak bisa. Jika video ingin support maka format dari FLV ke 

format MP4. Selain itu, untuk memperindah tanpilan media dalam power point maka perlu 

pengaturan. 

Selain video yang dijadikan contoh untuk media pembelajaran garu juga diberi 

kesempatan untuk mengambil video kemudian dimasukkan ke dalam power point untuk 

menjadi latihan. Sebagai acuan adalah materi-materi yang disampaikan sesuai dengan topik 

pembelajaran mengenal dan mengahafal huruf hijaiyah.  

Untuk mengetahui keberhasilan para peserta pelatihan pembuatan media audio 

visual maka dilakukan tes kepada peserta. Pelaksanaan tes dilakukan pada saat itu dengan 

cara praktek secara individu. Pada saat tes atau praktek tersebut dilakukan pengawasan 
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sambil memberi tahu kesulitan para peserta dalam memasukkan dan mengaplikasikan media 

audio visual ke dalam proses pembelajara.  

Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiaatan pelatihan pembuatan media pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 05 sd. 

06 Desember 2018. Kegiatan pelatihan diikuti sepuluh peserta yaitu guru TK Raudlatul Atfal 

desa Bandang Laok kecamatan Kokop kabupaten Bangkalan. Pelaksanaan kegiatan tersebut 

menggunakan metode demonstrasi serta praktek pembuatan dan pemanfaatan media audia 

visual untuk memahami huruf hijaiyah. Pada pelatihan tersebut akan dibuktikan dengan 

dokumentasi saat proses pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hasil Kegiatan 

Hasil kegiatan pelatihan pembuatan media audio visual menambah pengetahuan 

secara teoritis dan praktis. Secara teori guru-guru TK Raudlatul Atfal desa Bandang Laok 

kecamatan Kokop bisa memahami pengertian media audia visual, memehami jenis-jenis 

media audio visual, dan memahami kelebihan media audio visual dalam proses pembelajara. 

Guru menambah pengetahuan tentang metode pembelajaran. 
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Secara praktis guru mampu membuat media audio visual, mampu memanfaatkan 

media audio visual, mempu memasukkan media audio visual ke dalam power point. Guru 

mampu mengaplikasikan media audio visual dalam proses pembelajaran di TK Raudlatul 

Atfal desa Bandang Laok kecamatan Kokop untuk mengenal dan memahami huruf hijaiyah.  

Respon siswa TK Raudlatul Atfal terhadap penggunaan media audio visual pada 

proses pembelajaran sangat bagus. Hasil belajar siswa TK Raudlatul Atfal desa Bandang 

Laok kecamatan Kokop kabupaten Bangkalan sangat meningkat.  
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Penerapan Media Pembelajaran Berbasis  e-learning  Untuk Guru Sekolah 

Menengah Pertama 

 

Hendra Sudarso 

STKIP PGRI Bangkalan 

hendrasudarso@gmail.com 

Abstrak 

Menggunakan media pembelajaran yang variatif dan menyenangkan merupakan 

tugas para guru, salah satunya media berbasis e-learning. Dengan berbedanya latar belakang 

dari tiap siswa maka hal tersebut menjadi salah satu kendala yang harus dipecahkan. Maka 

guru harus mampu memberikan sebuah Proses Belajar Mengajar yang menyenangkan 

dengan berbagai metode dan media pembelajaran yang menarik. Selain hal tersebut, 

kompetensi guru (teacher competence) dalam memberikan formulasi dan media pembelajaran 

yang pas agar siswa dapat memahami dan menerapkan materi yang disampaikan guru. 

Adapun metode pelaksanaan Progran pengabdian ini diantaranya: Tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan dan tahap penyelesaian. Hasil dari program pengabdian ini adalah mengerti dan 

pahamnya para guru menggunakan e-learning dalam pembelajaran setelah pelatihan selesai. 

Selain itu, antusiasnya para guru dalam pelaksanaan pelatihan ini merupakan salah satu 

faktor yang mendukung keberhasilan program ini.   

Kata kunci: Media Pembelajaran, e-learning dan Sekolah Menengah Pertama. 

 Pendahuluan 

Media pembelajaran merupakan salah satu hal yang harus dipahami dan diaplikasikan 

oleh guru agar PBM (Proses Belajar Mengajar) menjadi berhasil. Oleh karenanya setiap guru 

harus mampu menguasai dan menerapkannya dengan baik. Dalam konteks saat ini, seorang 

guru harus mampu memberikan bentuk media pembelajaran yang variatif dan 

menyenangkan, salah satunya media berbasis e-learning. Dengan berbedanya latar belakang 

dari tiap siswa maka hal tersebut menjadi salah satu kendala yang harus dipecahkan. Maka 

guru harus mampu memberikan sebuah Proses Belajar Mengajar yang menyenangkan 

dengan berbagai metode dan media pembelajaran yang menarik. Selain hal tersebut, 

kompetensi guru (teacher competence) dalam memberikan formulasi dan media pembelajaran 

yang pas agar siswa dapat memahami dan menerapkan materi yang disampaikan guru. 

Karena hal ini juga memberikan dampak yang signifikan kepada siswa tersebut nantinya. 

Dari segi media pembelajaran, terlihat bahwa guru masih belum maksimal dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media berbasis e-learning. 

E- learning merupakan pembelaj aran jarak jauh yang menggunakan teknologi 

komputer atau biasanya disebut internet. Henderson dalam Horton (2003 ) menjelaskan e- 

learning merupakan pembelaj aran berbasis web yang bisa diakses dari internet. Kumar 
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(2002) mendefinisikan e-learning sebagai sembarang pembelajaran menggunakan rangkaian 

elektronik (Local A r ea N etwork (LAN) , W ide Area Network (WAN), atau internet) untuk 

menyampaikan isi pembelaj aran, interaksi atau bimbingan. Kamarga (2000) mendefinisikan 

e-learning sebagai kegiatan belajar yang disampaikan melalui perangkat elektronik komputer 

yang memperoleh bahan belaj ar yang sesuai dengan kebutuhannya.  

Metode 

Metode pengabdian ini terdiri dari 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut:  

Tahap Persiapan, Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari tahap persiapan. Pada tahap 

ini hal yang dilakukan yaitu mempelajari referensi terkait dengan media pembelajaran 

berbasis e-learning dan mengumpulkan atau merangkum materi yang nantinya akan 

disampaikan. Pada tahap ini pula juga akan dilakukan pembuatan media power point untuk 

disampaikan kepada para guru nantinya. 

Tahap Pelaksanaan, Tahap kedua yaitu pelaksanaan. Pada tahap ini akan ada dua 

sesi, yaitu pengenalan dan penerapan. Guru akan diberikan bentuk media pembelajaran 

berbasis e-learning. Pada sesi ini juga mereka akan diberikan penjelasan tentang 

penerapannya. Kemudian, untuk sesi berikutnya merupakan sesi penerapan media 

pembelajaran berbasis e-learning.  

Tahap Penyelesaian, Pembuatan jurnal dan penyusunan laporan akhir akan 

dilakukan pada tahap ini. Dimana tahap ini akan membutuhkan waktu selama tiga sampai 

empat minggu. Dan pada tahap ini merupakan tahapan yang terpenting dalam pelaksanaan 

pengabdian tersebut.  

 

Hasil dan Pembahasan.  

Hasil 

Hasil dari program ini, adalah pelaksanaan pelatihan program e-learning pada guru-

guru di SMP Al-Fadlaly Klampis yang berada di desa Probungan Tenggun Dajah Kecamatan 

Klampis Bangkalan. Dari pelatihan tersebut di ikuti oleh para guru yang seharusnya 23 Guru. 

Namun, karena adanya kegiatan lain di luar sekolah. Yang hadir 19 Guru. Berikut materi 

pelatihan yang disampaikan  

E-l earning dalam mengajar 
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E- learning sendiri merupakan salah satu bentuk dari konsep distance learning. 

Bentuk e-learning sendiri cukup luas, sebagai contoh adalah sebuah portal yang berisi 

informasi ilmu pengetahuan yang dapat dikatakan sebagai situs e-learning, jadi e-learning 

atau internet enabled learning menggabungkan metode pengajaran dan teknologi sebagai 

saraa dalam belajar. E-learning merupakan proses belajar secara efektif yang dihasilkan 

dengan cara menggabungkan penyampaian materi secara digital yang terdiri dari dukungan 

dan layanan dalam belajar (Karwati dalam Suharyanto dan Mailangkay, 2016).  

Fungsi Pembelajaran Berbasis e-learning dan Jaringan 

Fungsi  pembelajaran  Berbasis  e-learning (dalam hal ini berbasis Komputer  dan  

Jaringan) terhadap  kegiatan  pembelajaran  di  dalam  kelas  (classroom  instruction),  yaitu  

sebagai suplement  yang  sifatnya  pilihan/opsional,  pelengkap  (complement),  atau  

pengganti (substitution) (Siahaan, Karwati dalam Suharyanto dan Mailangkay, 2016). 

a. Tambahan (suplement) 

Dikatakan  berfungsi  sebagai  tambahan  (supplement),  apabila  peserta  didik 

mempunyai  kebebasan  memilih,  apakah  akan  memanfaatkan  materi  pembelajaran 

elektronik atau  tidak. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban/ keharusan bagi peserta didik 

untuk mengakses materi pembelajaran elektronik. Sekalipun sifatnya opsional, peserta 

didik  yang  memanfaatkannya  tentu  akan  memiliki  tambahan  pengetahuan  atau 

wawasan. 

b. Pelengkap (complement) 

Dikatakan  berfungsi  sebagai  pelengkap  (complement)  apabila  materi pembelajaran  

elektronik  diprogramkan  untuk  melengkapi  materi  pembelajaran  yang diterima  siswa  

di  dalam  kelas  (Lewis,  2002).  Sebagai  pelengkap  berarti  materi pembelajaran  

elektronik  diprogramkan  untuk  menjadi  materi  pengayaan (reinforcement)  atau  

perbaikan  (remedial)  bagi  peserta  didik  di  dalam  mengikuti kegiatan pembelajaran 

konvensional. 

c. Pengganti (substitution) 

Beberapa sekolah/ perguruan tinggi di negara-negara maju memberikan beberapa 

alternatif  model  kegiatan  pembelajaran/perkuliahan  kepada  para  peserta  didiknya.  

Pelaksanaan E-Learning  
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Konsep  pembelajaran  dengan  menggunakan  Komputer  dan  Jaringan 

memungkinkan  proses  pengembangan  pengetahuan  tidak  hanya  terjadi  di  dalam ruangan  

kelas  saja  dimana  guru  secara  terpusat  memberikan  pelajaran  secara  searah, tetapi  

dengan  bantuan  peralatan  komputer  dan  jaringan,  para  siswa  dapat  secara  aktif 

dilibatkan dalam proses belajar-mengajar. 

Sebagai  bagian  dari  perkembangan  e-Learning,  Web  merupakan  salah  satu teknologi  

internet  yang  telah  berkembang  sejak  lama  dan  yang  paling  umum  dipakai dalam  

pelaksanaan  pendidikan  dan  latihan  jarak  jauh  (e-Learning)  tersebut. Secara  umum  

aplikasi  komunikasi  di  internet  terbagi  menjadi  2  jenis,  yaitu  sebagai berikut: 

a.   Synchronous System 

Aplikasi yang berjalan secara real time dimana seluruh pemakai bisa berkomunikasi pada 

waktu yang sama, contohnya: chatting, video conference, dan sebagainya. 

b.   Asynchronous System  

Aplikasi  yang  tidak  bergantung  pada  waktu  dimana  seluruh  pemakai  bisa mengakses  

ke sistem dan melakukan komunikasi antar mereka disesuaikan dengan waktunya masing-

masing, contohnya: e-mail, dan sebagaian. 

Prinsip pembuatan E-learning 

Beberapa prinsip membuat situs pembelajaran atau website e-learning menurut 

Munir (dalam Suharyanto dan Mailangkay, 2016) antara lain: 

1 . Merumuskan tujuan pembelajaran; 

2. Mengenalkan materi pembelajaran; 

3. Memberikan bantuan dan kemudahan bagi pembelajar untuk mempelajari materi 

pembelajaran; 

4. Memberikan bantuan dan kemudahan bagi pembelajar untuk mengerjakan tugas-tugas 

dengan perintah dan arahan yang jelas; 

5. Materi pembelajaran yang disampaikan sesuai standar yang berlaku secara umum, serta 

sesuai dengan tingkat perkembangan pembelajar; 

6. Materi pembelaj aran disampaikan dengan sistematis dan mampu memberikan motivasi 

belajar, serta pada bagian akhir setiap materi pembelaj aran dibuat rangkumannya; 
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7. Materi pembelajaran disampaikan sesuai dengan kenyataan, sehingga mudah dipahami, 

diserap, dan dipraktekkan langsung oleh pembelajar; 

8. Metode penjelasannya efektif, jelas, dan mudah dipahami oleh pembelajar dengan disertai 

ilustrasi, contoh dan demonstrasi; 

9. Sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan pembelaj aran, maka dapat dilakukan 

evaluasi dan meminta umpan balik (feedback) dari pembelajar . 

Simpulan 

Pelaksanaan pelatihan program e-learning pada guru-guru di SMP Al-Fadlaly 

Klampis yang berada di desa Probungan Tenggun Dajah Kecamatan Klampis Bangkalan ini 

merupakan salah satu kegiatan pelatihan yang diikuti 19 guru. Pada penggunaan e-learning 

dalam proses belajar secara efektif yang dihasilkan dengan cara menggabungkan 

penyampaian materi secara digital. Terdapat beberapa fungsi pembejaran dengan 

menggunakan e-learning, diantaranya: sebagai tambahan (suplement), pelengkap 

(complement), dan Pengganti (substitution). 
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