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PRAKATA 

 

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat ini yang berjudul Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris dalam Apreisiasi Puisi di 

Panti Asuhan Mulya Hari Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Tahun 

2019 dapat terlaksana dengan baik, lancar dan tanpa kendala apapun. Kegiatan ini tidak akan dapat 

berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dan bantuan dari pihak terkait, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang 

setulus-tulusnya kepada :     

1. Dr. dr Ibrahim Edy Sapada, M.Kes selaku Ketua STIK Siti Khadijah Palembang 

2. Dewi Rury Arindari,S.Kep.,Ners.,M.Ns selaku Ka. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 

3. Meta Rosdiana, SST., M.Kes selaku Ketua Program Studi D III Kebidanan 

4. Warga masyarakat di Balai Desa Rambutan Kabupaten Banyuasin 

5. Semua pihak yang  telah membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini 

yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu 

Demikian semoga kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua. Aamiin... 

 

        Palembang,    Juli 2019 

        Ketua Pelaksana, 

 

 

       

        Abdul Azis Rifaat,M.Pd 
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RINGKASAN 

 

Melaksanakan Kegiatan pengabdian  masyarakat bagi tenaga pendidik di dalam salah satu 

upaya untuk melaksanakan salah satu tugas sebagai pelaksanaan salah satu tridarma perguruan 

tinggi salah satunya pengabdian ini adalah suatu upaya STIK Siti Khadijah Palembang agar supaya 

terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan 

teknologi kepada masyarakat. Berdasarkan hal ini, kami mengajukan usulan kegiatan  Peningkatan 

Kemampuan Bahasa Inggris dalam Apreisiasi Puisi di Panti Asuhan Mulya Hari Kelurahan 12 Ulu 

Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Tahun 2019 dengan tujuan pengabdian ini adalah 

memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat Khusus nya Remaja di Panti Asuhan Mulya 

Hari dapat meningkatkan kemampuan dalam bahasa inggris. 
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3. Kontrak pengabdian 

4. Satuan Acara Penyuluhan ( SAP beserta materi) 

5. Dokumentasi 

- Foto 

- Leaflet 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Analisis Situasi 

Menurut Most Literate Nation in the World, tahun lalu, Indonesia berada di peringkat 60 dari 

61 negara. (Kompas.com, 3 April 2017). Hal ini menunjukkan bahwa literasi di Indonesia masih 

sangat rendah. Apalagi jika dikaitkan dengan minat baca masyarakat Indonesia yang masih jauh 

dibandingkan dengan Negara negara lain. Data UNESCO yang pernah dilansir pada 2012 

menyebutkan indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001 atau satu orang yang memiliki 

minat baca dari setiap seribu penduduk. (Tirto.id, 1 Mei 2017). Jadi hanya satu orang yang 

memiliki minat baca dari seribu penduduk. Selain itu, indeks pembangunan manusia di Indonesia 

juga masih kalah dibandingkan negara-negara tetangga. Menurut data penelitian yang dilakukan 

oleh UNDP, Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia masih tergolong rendah, yaitu hanya 14, 

6%, sementara Malaysia 28 % dan Singapura 33 % (Kumparan, 10 September 2017).  

Melalui kegiatan ini kami berharap dapat memantik minat baca remaja terhadap karya sastra. 

Untuk itu, kami memulai dengan mengenalkan puisi-puisi berbahasa Inggris sesuai dengan usia 

peserta didik. Dalam hal ini peserta didik berusia sekolah dasar atau pada level elementary. Untuk 

makin mudah diterima oleh peserta didik, kami memadukannya dengan musik, yang akrab dan 

dekat dengan anak-anak remaja. Pengenalan musik dan puisi juga dilakukan melalui pemutaran 

video-video sejenis dari media youtube. Melalui media-media populer ini, diharapkan lebih mudah 

untuk dapat diterima oleh anak-anak remaja masa kini. Peningkatan kosa kata Bahasa Inggris juga 

menjadi bahan pertimbangan kami. Maka puisi yang dipilih dalam kegiatan ini adalah puisi 

berbahasa Inggris sesuai dengan usia peserta didik.  

Pemilihan puisi ini kami anggap selaras dengan program pengabdian masyarakat guna 

meningkatkan kemampuan bahasa inggris dalam apresiasi pusisi di Panti Asuhan Mulya Hari.  

Buku puisi berbahasa Inggris ini dimaksudkan untuk semakin memperkaya khasanah kosakata 

Bahasa Inggris Remaja  diPanti Asuhan Mulya Hari . Selain itu, kami juga mengharapkan agar 

para peserta dapat mengapresiasi keindahan kata-kata dalam puisi tersebut, apalagi jika disertai 

dengan alunan musik. 
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Untuk itu kami mengajukan usulan pengabdian masyarakat dengan judul Peningkatan 

Kemampuan Bahasa Inggris dalam Apreisiasi Puisi di Panti Asuhan Mulya Hari Kelurahan 12 Ulu 

Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Tahun 2019 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan analisis situasi tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut 

Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris dalam Apresiasi Puisi di Panti Asuhan Mulya Hari 

Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Tahun 2019. 

3. Tujuan Kegiatan 

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pentingnya Kemampuan Bahasa Inggris dalam 

Apresiasi Puisi di Panti Asuhan Mulya Hari Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota 

Palembang Tahun 2019. 
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BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

2.1 Target Luaran 

Target dalam kegiatan penyuluhan masyarakat tentang membaca puisi dalam berbahasa inggris 

ini agar mampu dan memiliki pengetahuan tentang cara membaca puisi Bahasa inggris dengan 

baik dan mempunyai kosakata yang benar di Panti Asuhan Mulya Hari Kelurahan 12 Ulu 

Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang. 

2.2 Luaran 

Dari pengabdian masyarakat mengenal tentang membaca bahasa inggris dalam apresiasi puisi 

dapat dihasilkan luaran berupa : 

1. Laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat 

2. Satu artikel pada media elektronik website 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

1.1 Khalayak Sasaran 

Sasaran kegiatan diarahkan kepada Remaja di Panti Asuhan Mulya Hari Kelurahan 12 Ulu 

Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang. 

2.2 Metode Kegiatan 

Metode kegiatan ini berbentuk memberikan pelatihan membaca puisi berbahasa inggris. 

2.3 Jadwal Pelaksanaan 

Tanggal : Kamis, 15 Juni 2019 

Waktu : Pukul 09.00 s.d Selesai 

Tempat : Panti Asuhan Mulya Hari Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota  

Palembang 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris dalam Apreisiasi Puisi di Panti Asuhan 

Mulya Hari Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Tahun 2019. berjalan 

dengan lancar. Sebelum melakukan kegiatan , pemateri memperkenalkan diri terlebih dahulu 

kemudian mencoba menggali pengetahuan dasar Mengenai Puisi dan Bahasa Inggris. Pemateri 

mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengertian Puisi. Setelah menggali pengetahuan dasar 

kemudian di lanjutkan dengan kegiatan pembacaan Puisi dalam bahasa inggris. Selama kegiatan 

berlangsung tampak peserta antusias dan  memperhatikan acara , 

Kegiatan pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 60 menit dan di akhir sesi 

pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait materi 

yang telah disampaikan. Didapatkan 3 pertanyaan dari peserta penyuluhan terkait materi isi materi. 

Setelah menjawab pertanyaan dari peserta, pemateri melakukan evaluasi terkait pemberian materi 

yang telah di sampaikan dengan cara memberikan pertanyaan kesempatan kepada peserta untuk 

menjawab pertanyaan tersebut. Peserta yang mampu menjawab pertanyaan mendapatkan door 

prize sebagai tanda apresiasi dan setelah itu kegiatan penyuluhan ditutup dengan kegiatan foto 

bersama antara pemateri dengan peserta seminar. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat membuat masyarakat khusus nya Anak-anak di 

Panti Asuhan Mulya Hari mendapat Apresiasi atas kemampuan nya . Kegiatan yang diberikan 

merupakan kegiatan  Apresiasi Puisi di Panti Asuhan Mulya Hari Kelurahan 12 Ulu Kecamatan 

Seberang Ulu II Kota Palembang Tahun 2019. Selain itu juga dibuka forum diskusi tanya jawab 

tanpa batas pertanyaan, Hal ini menyebabkan peserta menjadi lebih antusias dalam mengikuti 

kegiatan tersebut. Mengingat besarnya  manfaat yang dapat diambil dari kegiatan pengabdian pada 

Masyarakat ini, maka kegiatan pembinaan menyeluruh juga perlu dilaksanakan setiap bulannya 

agar dapat terus melakukan kontrol dan monitoring terhadap kegiatan penyuluhan yang telah 

dilakukan sebelumnya. Tim PPM juga berharap para dosen STIK Siti Khadijah tetap menjaga dan 

meningkatkan komitmen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya 

pengabdian pada masyarakat dengan melihat aspek-aspek kecil yang akan berdampak besar di 

masa yang akan datang.  
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Pasal 1 

Judul Kegiatan Pengabdian 

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan 

pengabdian dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima perintah tugas untuk melaksanakan 

kegiatan pengabdian yang berjudul: ”Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris dalam 

Apresiasi Puisi di Panti Asuhan Mulya Hari Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II 

Kota Palembang Tahun 2019”. 

Pasal 2 

Waktu Kegiatan Pengabdian 

Waktu Kegiatan Pengabdian adalah 2 bulan, terhitung tanggal 06 Mei sampai dengan 06 Juli 

2019. 

Pasal 3 

Personalia Kegiatan Pengabdian 

Susunan personalia kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksana Utama : Abdul Aziz Rifaat,S.Pd.,M.Pd 

2. Anggota Pelaksana  : Tiara Pratiwi,M.Keb 

 

Pasal  4 

Biaya Kegiatan Pengabdian 

 

Biaya pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibebankan pada Anggaran 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat STIK Siti Khadijah Palembang Tahun 2019 dengan nilai 

kontrak sebesar Rp. 2.500.000,- 

Pasal 5 

Cara Pembayaran 

Pembayaran biaya kegiatan pengabdian menurut tahapan berikut: 

(1) Tahap I sebesar 70% dari nilai kontrak diluar anggaran konferensi/publikasi yang 

diterimakan paling lambat dua minggu setelah Kontrak Hibah Internal Pengabdian kepada 



 

 

 

 

Masyarakat ini ditandatangani oleh kedua pihak melalui Pusat Pengabdian kepada 

Masyarakat STIK Siti Khadijah Palembang. 

(2) Tahap II sebesar 30% dari nilai kontrak diluar anggaran konferensi. Publikasi yang 

diterimakan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pengumpulan laporan akhir kegiatan 

pengabdian. 

(3) Tahap III diberikan sesuai anggaran konferensi/publikasi diterimakan PIHAK KEDUA 

setelah  menerima LOA (Letter of Acceptences) dan melakukan konferensi/publikasi 

kegiatan pengabdian. 

Pasal 6 

Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak 

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA: 

 Hak PIHAK PERTAMA adalah: 

a. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian terjadi pelanggaran 

terhadap isi perjanjian oleh pelaksana. 

 Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah: 

a. Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

kegiatan pengabdian 

b. Melakukan pemantauan kemajuan kegiatan pengabdian 

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA: 

 Hak PIHAK KEDUA adalah: 

a. Menerima dana kegiatan pengabdian sesuai dengan pasal 4 

 Kewajiban PIHAK KEDUA adalah: 

a. Memastikan keaslian judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagimana 

disebutkan dalam pasal 1 Kontrak Hibah Pengabdian kepada Masyarakat ini (bukan 

duplikat/jiplakan/plagiat) dari kegiatan pengabdian orang lain. 

b. Menyerahkan laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling lambat dua 

minggu setelah berakhir kegiatan 



 

 

 

 

c. Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak kegiatan 

ini DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang 

telah diterima kepada STIK Siti Khadijah Palembang. 

 

Pasal 7 

Keaslian Kegiatan Pengabdian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain 

(1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul kegiatan tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain 

atau tidak sedang didanai oleh pihak lain 

(2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh 

PIHAK KEDUA 

Pasal 8 

Monitoring dan Evaluasi 

(1) Pelaksanaan kemajuan kegiatan pengabdian dijadwalkan pada bulan pertama setelah Kontrak 

Hibah Internal Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ditandatangani (Juni 2019) 

(2) Format laporan kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA 

 

Pasal 9 

Laporan Akhir Kegiatan Pengabdian 

 

Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi: 

(1) Hardcopy Laporan Akhir Kegiatan masing-masing sebanyak 2 eksamplar (dijilid): Laporan 

Hasil Kegiatan Pengabdian dan Naskah Publikasi jika ada. 

(2) Format laporan hasil kegiatan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Buku 

Panduan Pengabdian kepada Masyarakat STIK Siti Khadijah Palembang baik dalam hal tata 

tulis maupun urutan masing-masing komponen. 

 

Pasal 10 

Hak Kepemilikan Atas Barang/ Peralatan Kegiatan Pengabdian 

 

(1) Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi 

milik STIK Siti Khadijah Palembang. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut: 



 

 

 

 

(a) Barang atau alat berupa cartridge, printer alat perekam, akses internet dan sejenisnya pada 

dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya kegiatan pengabdian selama masih dapat 

menggunakan fasilitas STIK Siti Khadijah Palembang. 

(b) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku jurnal. CD, VCD. 

DVD, cassete, dan sejenisnya yang merupakan software, program, alat atau referensi 

kegiatan pengabdian yang didapatkan (dibeli) dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

menjadi milik STIK Siti Khadijah Palembang. 

(2) Software dan/atau hardware yang merupakan hasil kegiatan pengabdian harus tak terpisahkan 

dari pekerjaan kegiatan pengabdian. 

(3) Pemindahan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui 

PIHAK PERTAMA. 

Pasal 11 

Sanksi 

Segala kelalaian disengaja maupun tidak, yang meyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan 

hasil kegiatan pengabdian pada batas waktu dalam pasal 2 yang telah ditentukan akan 

mendapatkan sanksi sebagai berikut: 

(1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan kegiatan pengabdian STIK Siti Khadijah palembang 

pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota pelaksana. 

(2) PIHAK KEDUA diberi kesempatan perpanjangan waktu kegiatan pengabdian selama 2  (dua) 

minggu sampai dengan 20 Juli 2019 

(3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan kegiatan 

pengabdiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima 

kepada STIK Siti Khadiah Palembang dengan cara: 

a) Mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA, atau  

Dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

SATUAN ACARA PENYULUHAN 

 

Pokok Pembahasan  :  Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris 

Sub pokok pembahasan : Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris dalam Apresiasi Puisi 

Sasaran : Seluruh Remaja di Panti Asuhan Mulya Hari 

Hari/ Tanggal   : Kamis, 15 Juni 2019 

Tempat : Panti Asuhan Mulya Hari 

Jam / Waktu   : 09:00- 10:00 WIB 

 

1) Tujuan 

A. Tujuan Umun 

Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit tentang  Puisi dalam Bahasa Inggris 

di Panti Asuhan Mulya Hari Kota Palembang diharapkan dapat meningkatkan minat 

baca pyisi dalam bahasa inggris ; 

B. Tujuan Khusus 

Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit diharapkan Seluruh Remaja di Panti 

Asuhan Mulya Hari Menambah Minat membaca puisi Berbahasa Inggris : 

2) Isi Materi (Uraian  materi penyuluhan terlampir/ dilampirkan) 

Materi penyuluhan yang akan di sampaikan meliputi: 

 

3) Metode Penyuluhan 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

 

4) Media 

1. Laptop 

2. LCD 

3. Leaftlet 

  



 

 

 

 

5) Setting Tempat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Penyaji Moderator 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Observe 



 

 

 

 

6) Kegiatan Penyuluhan 

No Waktu Kegiatan penyuluhan Kegiatan peserta 

1. Pembukaan 

(10 Menit) 

1. Memberi salam dan 

memperkenalkan diri 

2. Menjelaskan tujuan 

dari penyuluhan. 

3. Menggali pengetahuan 

Peserta tentang Gizi 

Seimbang Pada Lansia 

4. Melakukan kontrak 

waktu. 

1. Menjawab 

salam dan 

mendengarkan 

2. Mendengarkan 

dan 

memperhatikan 

3. Menjawab 

Pertanyaan 

4. Menyetujui 

Kontrak waktu 

2. Kegiatan Inti 

(20 Menit) 

Menjelaskan Tentang: 

1.   

  

1. Menyampaikan 

informasi yang 

telah diketahui 

2. Mendengarkan 

dan 

Memperhatikan. 

 

3. Tanya Jawab 

(15 Menit) 

1. Memberi kesempatan 

Peserta Untuk 

bertanya  

2. Menjawab pertanyaan 

dari peserta 

 

1.Peserta Aktif 

Bertanya 

2.Menjawab 

pertanyaan 

 

4. Penutup 

(15 Menit) 

1. Menyimpulkan materi 

yang telah di berikan 

1. Menyebutkan 

sesuai materi 

yang diberikan. 



 

 

 

 

2. Menyakan Kembali 

mengenai materi 

penyuluhan 

3. Mengucapkan terima 

kasih dan salam 

penutup 

 

2. Menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan 

3. Mendengarkan 

dan membalas 

salam 

 

 

7) Evaluasi Lisan 

Prosedur              : Pemahaman materi 

Bentuk                :  Essay 

Jenis                    : Lisan 

  



 

 

 

 

LAMPIRAN MATERI 

1. Pengertian membaca puisi 

Baca puisi atau porty reading muncul di Indonesia sejak tahun1960, istilah ini di bawa ke 

Indonesia oleh W.S Rendra yang merupakanoleh-oleh atas kepulanganya dari Amerika. 

Sebelumnya di Indonesia dikenal dengan istilah deklamasi. 

Membaca puisi adalah upaya menyampaikan isi, perasaan, pikiran yang terkandung dalam 

puisi kepada orang lain agar mereka memahami dan sanggup menikmati kandungan isi puisi 

tersebut. Di samping itu, baca puisi juga upaya untuk menggugah rasa seni dan mengklitik rasa 

indah para pendengar. Sasaran yang hendak dicapai dalam membaca puisi yaitu agar pendengar 

dapat memahami dan menikmati puisi tersebut untuk menyentuh kepekaan estetisnya. Sesuai 

dangan pendapat di atas, bahwa membaca puisi adalah upaya untuk menyampaikan isi atau pesan 

yang terkandung dalam puisi dengan tujuan agar pendengar mampu menangkap pesan-pesan yang 

ingin disampaikan oleh pengarangnya, maka dalam membaca atau membawakan suatu puisi 

seorang pembaca harus mempunyai teknik atau cara membaca puisi yang baik.  

Pengertian teknik cara membaca puisi yang baik tidak hanya dilihat dari segi vokalnya saja, 

tidak dapat dilihat dari segi ekspresinya dalam penampilan. Dari sini jelas, bahwa untuk bisa 

membaca puisi dengan baik tidak hanya diperlukan keterampilan membaca saja, namun juga harus 

disertai dengan keterampilan menampilkan puisi. Adapun pengertian dari ketiga tersebut adalah 

sebagai berikut:  

1. Ekspresi: mimik wajah yang menunjukkan perasaan hati (senang, sedih, bahagia, marah).  

2. Intonasi: ketepatan penyajian tinggi rendah nada.  

3.Penampilan: seorang pembaca puisi yang baik tidak hanya dilihat dari cara dia membaca 

puisi, namun juga dapat dilihat dari cara dia menampilkan puisi yang dibacanya. Menampilkan 

puisi dapat dikatakan atau bisa dimasukkan dalam kategori seni gerak, dimana gerak dan olah 

tubuh mengikuti alur puisi yang sedang dibaca. 

b. Teknik membaca puisi  

Teknik membaca puisi diantaranya adalah:  

1. Mempertimbangkan Aspek Kesastraan Langkah awal yang harus dilakukan seorang pembaca 

puisi adalah memilih puisi yang akan dibacakannya. Puisi yang akan dibacakan harus mengandung 

nilai-nilai kesastraan yang tinggi. Ciri - ciri puisi yang mengandung nilai kesastraan yang tinggi 

diantaranya adalah: totalitas sajak, ide, pokok persoalan, dan tema .  



 

 

 

 

2. Pertimbangan Potensi Oratoris Langkah yang kedua dalam persiapan membaca puisi adalah 

mempertimbangkan potensi puisi jika dibacakan. Pada tahap ini kita mempertimbangkan apakah 

larik-larik yang tertulis dalam sajak tersebut jika dibacakan memiliki potensi satuan-satuan bunyi 

yang oratoris. Artinya, satuan-satuan bunyi yang dapat menimbulkan efek kenikmatan, keharuan, 

dan menggiring pembaca pada proses perenungan akan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.  

c. Persiapan membaca puisi Banyak kalangan berpendapat bahwa membaca puisi hanya bisa 

dilakukan oleh orang-orang yang memiliki bakat dan suara yang bagus. Pendapat ini tidak benar, 

sebab kemampuan membaca puisi dapat dikembangkan melalui pelatihan yang dilaksanakan 

dengan sabar, tekun, telaten, dan semangat. Hazim Amir (tanpa tahun) menjelaskan bahwa ada 

beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai persiapan pembacaan puisi, seperti dalam 

uraian berikut ini.  

1.Ekspresi  

2.Suara  

3.Penampilan  

d. Pelatihan membaca puisi Pada umumnya pelatihan membaca puisi dikerjakan secara 

berkelompok pada tempat dan waktu tertentu. Untuk menjaga keajegan latihan, sebaiknya 

disepakati jadwal tertentu. Berikut ini adalah serangkaian latihan yang dapat dikerjakan:  

1. Memilih, memahami, dan menghayati isi puisi yang akan dibaca.  

2. Membubuhkan tanda-tanda pembacaan pada teks puisi.  

3. Latihan pernapasan dan suara sebagai persiapan membaca puisi.  

4. Latihan membaca puisi.  

1.3 Contoh Poem (Puisi) 

1. Trees – Joyce Kilmer 

I think that I shall never see 

A poem lovely as a tree. 

A tree whose hungry mouth is prest 

Against the earth’s sweet flowing breast; 

A tree that looks at God all day, 

And lifts her leafy arms to pray; 



 

 

 

 

A tree that may in summer wear 

A nest of robins in her hair; 

Upon whose bosom snow has lain; 

Who intimately lives with rain. 

Poems are made by fools like me, 

But only God can make a tree. 

(terjemahan) 

Pohon-pohon – Joyce Kilmer 

Saya berpikir bahwa aku tidak akan melihat 

Puisi yang indah sebagai pohon. 

Sebuah pohon yang lapar mulut adalah prest 

Terhadap bumi payudara mengalir manis; 

Sebuah pohon yang tampak pada Tuhan sepanjang hari, 

Dan mengangkat lengannya berdaun untuk berdoa; 

Pohon yang mungkin di musim panas memakai 

Sarang robins di rambutnya; 

Berdasarkan yang dada salju telah lain; 

Yang intim hidup dengan hujan. 

Puisi yang dibuat oleh orang-orang bodoh seperti saya, 

Tetapi hanya Tuhan dapat membuat sebuah pohon. 

2. I Will Be Here  by Nicole George 

Whenever you’re sad, 

or feeling blue, 



 

 

 

 

Just call on me. 

I’ll be here for you. 

Whenever you’re happy, 

or feeling sad, 

Just call on me. 

You are going to be glad that you had. 

‘Cause I’m gonna be there 

with open arms. 

I’m going to be there 

to bear your arms. 

 

  



 

 

 

 

Lampiran 5 

LAMPIRAN FOTO 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 6 

Realisasi Anggaran Biaya 

 

No. Kegiatan Kebutuhan Anggaran 

1.  Konsumsi • Snack 

30 x Rp. 15.000 

 

 

Rp. 450.000 

 

2.  Penyuluhan • Cetak Leaflet 

30 x Rp. 3000 

• Souvenir 

 

Rp.  90.000 

Rp.  150.000 

3.  Umum • Honorarium 

Pelaksana 

Rp. 200.000 x 3 orang 

• Honorarium RT 

Rp. 400.000 

• Honorarium Kader 

PKK 

Rp. 250.000 x 2 orang 

• Pembuatan laporan       

kegiatan dan 

penggandaan 

Rp. 200.000 

• ATK 

Rp. 110.000 

 

 

 

Rp. 600.000 

 

Rp. 400.000 

 

 

 

Rp. 500.000 

 

 

 

 

Rp. 200.000 

 

Rp.  110.000 

 

 TOTAL  Rp. 2.500.000 

 

 


