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RINGKASAN 
 
Sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib, Bahasa Inggris telah diperkenalkan kepada 
anak-anak sedini mungkin. Akan tetapi metode pengajaran yang berbeda menjadi salah satu 
kekurangan yang membuat mata pelajaran ini kurang digemari. Salah satu cara untuk 
mengatasi hal ini adalah dengan mengembangkan metode belajar melalui perpaduan 
pengajaran dalam dan di luar kelas. Sebagai contoh metode ini adalah dengan melakukan 
proses belajar di alam bebas, misalnya di lapangan atau di sawah. Telah banyak metode yang 
digunakan untuk memperkaya gaya belajar untuk Bahasa Inggris. Salah satunya itu 
menerapkan konsep English Day. Pengabdian ini dapat meningkatkan minat belajar peserta 
dengan menggunakan konsep English Day. Kemampuan mengacu kepada kemampuan 
berbahasa dan materi yang diberikan harus materi bertingkat yang sesuai mengikuti 
perkembangan kebahasaan siswa. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan bekal 
pengetahuan kepada siswa agar dapat memiliki pemahaman dan peningkatan kemampuan 
dalam bahasa inggris 
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Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan 

Pengabdian kepada Masyarakat yang berjudul Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris 

SMAN 11 Lorok Pakjo 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. H. Ibrahim Edy Sapada, M.kes selaku Ketua STIK Siti Khadijah Palembang 
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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 
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Palembang,         Juli  2018  
Ketua Pelaksana, 

 
 
 
 

Surya Darma, S.Pd., M.Si 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1. Analisa Situasi 

Masalah Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang digunakan 

sebagai bahasa komunikasi penghubung antar semua bangsa dan negara di seluruh dunia. 

Kemampuan berbahasa Inggris merupakan salah satu kemampuan yang sangat penting 

bagi siswa karena Bahasa Inggris sudah menjadi bahasa universal yang digunakan dalam 

dunia teknologi, pendidikan, politik, perdagangan, serta merupakan alat komunikasi yang 

paling sering digunakan oleh dunia. Dalam dunia modern yang penuh dengan tantangan 

dan persaingan yang ketat ini, setiap orang disarankan tidak hanya memiliki tingkat 

pendidikan yang tinggi, namun juga dituntut keterampilan khusus yang lazim kita sebut 

skill. Salah satu skill yang paling dibutuhkan saat ini adalah Bahasa Inggris. Sesuai 

dengan penjelasan di atas, Bahasa Inggris merupakan bahasa global, maka bagi yang 

ingin selangkah lebih maju dari orang pada umumnya, perlu bahkan harus menguasai 

Bahasa Inggris (Pattymahu, 2012). 

Kemampuan berbahasa Inggris merupakan salah satu kemampuan yang sangat 

penting bagi siswa. Bahasa Inggris merupakan salah satu mata pelajaran dalam UN 

(Ujian Nasional). Pelajaran Bahasa Inggrispun menjadi salah satu hal yang penting untuk 

melanjutkan jenjang pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Maka dari itu, pembelajaran 

sejak dini hendaknya dilakukan agar mempermudah akses pembelajaran Bahasa Inggris 

yang lebih komprehensif. Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan pentingnya 

pelajaran Bahasa Inggris dengan tiga tujuan, diantaranya mengembangkan kemampuan 

berkomunikasi dalam bahasa Inggris, baik dalam bentuk lisan atau tulis, yang meliputi 

kemampuan mendengarkan (listening), berbicara (speaking), membaca (reading), dan 

menulis (writing), menumbuhkan kesadaran tentang hakikat bahasa dan pentingnya 

bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar dan 

mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antarbahasa dan budaya serta 

memperluas cakrawala budaya agar siswa memiliki wawasan lintas budaya dan dapat 

melibatkan diri dalam keragaman budaya (Sidiknas, 2000). 

Pengabdian ini dapat meningkatkan minat belajar peserta dengan menggunakan 

konsep English Day (Syahfutra & Niah, 2017). Selanjutnya, salah satu metode lainnya 

yaitu meningkatkan kemampuan membaca dengan dua metode berbeda yaitu Intensive 

Reading (IR) dan Extensive Reading (ER). IR dapat diartikan sebagai metode membaca 
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dengan mempertimbangkan keinginan pembacanya. Jadi ketika mereka diberikan teks 

bacaan, harus sesuai dengan minat dan keinginan pembacanya. Sedangkan ER 

didefenisikan sebagai metode membaca yang memberikan perhatian kepada kemampuan 

pembaca. Kemampuan mengacu kepada kemampuan berbahasa dan materi yang 

diberikan harus materi bertingkat yang sesuai mengikuti perkembangan kebahasaan 

mereka. 

 

2. Rumusan Masalah 

Sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib, Bahasa Inggris telah 

diperkenalkan kepada anak-anak sedini mungkin. Akan tetapi rendahnya frekuensi 

pemahaman dalam bahasa inggris dan metode pengajaran yang berbeda menjadi salah 

satu   kekurangan yang membuat mata pelajaran ini kurang digemari dan dipahami oleh 

siswa SMAN11 Lorok Pakjo. 

 

3. Tujuan Kegiatan 

Meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa tentang program bahasa 

inggris sehingga dapat ikut mensukeskan program pemerintah di SMAN 11 Lorok Pakjo. 
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BAB II 
TARGET DAN LUARAN 

 
A. Target 

Target luar program Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris adalah siswa 

mampu memliki bekal pengetahuan agar dapat memiliki pemahaman dan peningkatan 

kemampuan dalam bahasa inggris. Dengan materi yang memberikan pemahaman 

peningkatan kemampuan bahasa inggris diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

mereka. 

 
B. Luaran 

Dari kegiatan program Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris ini dapat dihasilkan 

luaran berupa : 

1. Laporan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. 

2. Satu artikel pada media massa elektronik website. 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

1. Khalayak Sasaran 

Sasaran kegiatan diarahkan kepada masyaratkat di SMAN 11 

 

2. Metode Kegiatan 

Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode ceramah. 

 

3. Jadwal Pelaksanaan 

Tanggal : Sabtu 09 Juni 2018 

Waktu : Pukul 09.00 s.d Selesai 

Tempat : Aula SMAN 11 Lorok Pakjo 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan antusias yang 

sangat baik dari masyarakat di SMAN 11 Lorok Pakjo. Tujuan dari kegiatan penyuluhan 

telah tercapai, diketahui dari evaluasi yang dilakukan mengalami peningkatan pengetahuan 

sebelum dan setelah dilakukan penyuluhan. Sedangkan sasaran dari kegiatan penyuluhan 

pengabdian kepada masyarakat dosen prodi D3 kebidanan STIK Siti Khadijah Palembang 

juga telah tercapai. Namun kelanjutan dari kegiatan perlu dipantau dan diperhatikan agar 

siswa dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. 

Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, pemateri memperkenalkan diri terlebih 

dahulu kemudian mencoba menggali pengetahuan dasar Bahasa Inggris. Pemateri mengajukan 

beberapa pertanyaan mengenai pengetahuan dasar bahasa inggris. Setelah menggali 

pengetahuan dasar kemudian pemateri mulai memaparkan materi peningkatan kemampuan 

bahasa inggris. Selama kegiatan penyuluhan berlangsung tampak peserta antusias dan 

memperhatikan isi materi penyuluhan. 

Kegiatan pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 45 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. 
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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 

 

Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat membuat siswa mau mengikuti kegiatan 

peningkatan kemampuan bahasa inggris. Tujuan dilaksanakan program peningkatan 

kemampuan bahasa inggris agar siswa lebih memahami tentang bahasa inggris . 

Kegiatan yang diberikan merupakan kegiatan penyuluhan peningkatan kemampuan 

bahasa inggris di SMAN 11 Lorok Pakjo. Selain itu juga dibuka forum diskusi tanya jawab 

tanpa batas pertanyaan, Hal ini menyebabkan masyarakat 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. 



8	
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 
Ainul, S., Zul Amri. (2016). Improving Elementary School Students’ Speaking Skill Ability 

Using Pass Ball Game: Journal Of English Language Teaching. vol 5. 
http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jelt/article/view/7307. Diakses maret 2018.  

 
Alam, Qutbi. (2013). Improving English Oral Communication Skills of Pakistan Public 

School’s Students. International Journal of English Language
 Teaching. 1 (2). diakses pada maret 2018. 

 
Arsyad. (2011). Media Pembelajaran, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.  
 
Asyhar, Rayanda. (2011). Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran. Jakarta: Gaung 

Persada (GP) Press.  
 
Atasani, Ida Melati, A.A.I.N. Marhaeni & M. Sutama. (2013). Pengaruh Penerapan Metode 

Bermain Peran Terhadap Kemampuan Berbicara Siswa Ditinjau dari Minat 
Berbahasa. Diakses pada maret 2018. 



9	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN 



10	
 

 
LAMPIRAN 1 

SURAT TUGAS DOSEN
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LAMPIRAN 2, 

SURAT TUGAS MAHASISWA
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LAMPIRAN 3. 
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LAMPIRAN 4. 
SAP DAN MATERI 

 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 

Pokok Pembahasan : Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris  
Sasaran : Siswa 
Hari / Tanggal : Sabtu, 09 Juni 2018 
Tempat : Aula SMAN 11 Lorok Pakjo 
Jam / Waktu : 09:00 – 10:00 WIB 

 

1. Tujuan 

a. Tujuan umum 

Setelah dilakukan pendidikan melalui penyuluhan diharapkan para siswadi wilayah 

Sekolah SMA N 11 mengetahui dan memahami dengan baik mengenai pelajaran 

bahasa inggris 

b. Tujuan khusus 

Setelah mengikuti pendidikan kesehatan selama 1x30 menit siswamampu 

menjelaskan tentang: 

a. Definisi peningkatan kemampuan bahasa inggris 

b. Cara menerapkan bahasa inggris 

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

a. Definisi peningkatan kemampuan bahasa inggris 

b. Cara menerapkan bahasa inggris 

3. Metode Penyuluhan 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

4. Media 

1. Leaflet 

2. LCD Proyektor 
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moderator	

 

 
penyaji	

Peserta	 Peserta Peserta	 Peserta	

Peserta	 Peserta	 Peserta	 Peserta	

Peserta	 Peserta	 Peserta	 Peserta	

Peserta	 Peserta	 Peserta	 Peserta	

 
Observer	

5. Setting tempat 
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6. Kegiatan penyuluhan 
 

No Waktu Kegiatan penyuluhan Kegian pesertata 
1 Pembukaan 

(5 menit ) 
1. Memberi salam dan 

memperkenalkan diri 
2. Menjelaskan tujuan 

dari penyuluhan. 
3. Menggali pengetahuan 

tentang bahasa inggris 
4. Melakukan kontrak 

waktu. 

1. Menjawab 
salam dan 
mendengarkan 

2. Mendengarkan 
dan 
memperhatikan 

3. Menjawab 
pertanyaan 

4. Menyetujui 
kontrak waktu 

2 Kegiatan Inti 
( 10 Menit) 

Menjelaskan tentang : 
1. Definisi 

peningkatan 

kemampuan bahasa 

inggris 

2. Cara menerapkan 

bahasa inggris 

1. Menyampaikan 
informasi yang 
telah diketahui 

2. Mendengarkan 
dan 
Memperhatikan. 

3 Tanya jawab 
(10 menit) 

1. Memberi kesempatan 
bertanya kepada 
peserta 

2. Menjawab pertanyaan 
dari peserta 

1. Peserta aktif 
bertanya 

2. Menjawab 
pertanyaan 

4 Penutup (5 
menit) 

1. Menyimpulkan materi 
yang telah diberikan. 

2. Menanyakan kembali 
mengenai materi 
penyuluhan 

3. Mengucapkan terima 
kasih dan salam 
penutup 

1. Menyebutkan 
sesuai materi 
yang diberikan. 

2. Menjawab 
pertanyaan yang 
diberikan 

3. Mendengarkan 
dan membalas 
salam 

 
7. Evaluasi Lisan 

Prosedur : Pemahaman materi 

Bentuk : Essay 

Jenis : Lisan 
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MATERI PENYULUHAN 
 

A. Pengertian 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar bagi manusia. Ada 

banyak pelajaran yang diajarkan kepada masyarakat Indonesia dari Pendidikan dasar 

sampai dengan di tingkat perguruan tinggi. Meskipun demikian, dalam proses belajar itu 

sendiri terkadang terdapat kelemahan. Hal ini dapat terlihat dari sarana dan prasarana 

yang ada di daerah-daerah yang keberadaanya cukup jauh dari ibukota. Sarana dan 

prasarana yang didapatkan oleh para siswa di daerah berbeda dengan sarana dan 

prasarana yang didapatkan oleh siswa di kota besar. Akibatnya, pengetahuan anak-anak 

yang memiliki latar belakang pendidikan di perkotaan biasanya terdapat kesenjangan 

dengan anak-anak yang berada di daerah. Kesenjangan ini akan semakin nampak jelas 

ketika mereka masuk di jenjang perguruan tinggi. 

Sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib, Bahasa Inggris telah 

diperkenalkan kepada anak-anak sedini mungkin. Akan tetapi metode pengajaran yang 

berbeda menjadi salah satu kekurangan yang membuat mata pelajaran ini kurang 

digemari. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan mengembangkan metode 

belajar melalui perpaduan pengajaran dalam dan di luar kelas. Sebagai contoh metode ini 

adalah dengan melakukan proses belajar di alam bebas, misalnya di lapangan atau di 

sawah. Telah banyak metode yang digunakan untuk memperkaya gaya belajar untuk 

Bahasa Inggris. Salah satunya itu menerapkan konsep English Day. Dalam hal ini 

diterapkan waktu khusus untuk berbahasa Inggris bagi para partisipan. 

Bahasa Inggris sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari komunikasi 

dalam ranah internasional. Hubungan komunikasi internasional dengan bahasa Inggris di 

berbagai sektor menjadi suntikan bagi banyak kalangan di Indonesia untuk belajar dan 

mengasah kemampuan bahasa Inggris mereka. Sebagai salah satu wadah pembimbing 

dan penyalur calon tenaga kerja, Sekolah Menengah Kejuruan juga memberikan materi 

pembelajaran Bahasa Inggris untuk menunjang karir siswa secara profesional di dalam 

negeri maupun luar negeri. 

Terlepas dari formalitas keberadaan mata pelajaran Bahasa Inggris di sekolah, 

tuntutan kerja dan perkembangan jaman mendorong peserta didik memiliki minat dan 

kemauan untuk belajar dan menguasai bahasa Inggris. Akan tetapi, minat yang tulus 

tersebut terkadang terbentur dengan kesulitan pemahaman materi dalam proses belajar 

mengajar. Sebagian besar peserta didik dalam pembelajaran bahasa Inggris sering 
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mengalami hambatan ketika dihadapkan pada materi tata bahasa Inggris atau grammar. 

Tata bahasa merupakan komponen utama dalam pembentukan kalimat sehingga peserta 

didik tentu harus mempelajari materi ini dari dasar. Meskipun bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia memiliki persamaan dalam abjad dan struktur pembentuk kalimat, aturan tata 

bahasa Inggris yang terikat oleh tenses (waktu) sering menyulitkan peserta didik karena 

kata kerja dalam bahasa Indonesia tidak terpengaruh oleh perbedaan waktu. Simple 

Present Tense merupakan materi dasar dari rangkaian bentuk waktu (tenses) dalam 

kalimat bahasa Inggris. Simple Present Tense banyak digunakan dalam percakapan 

maupun tulisan bahasa Inggris ketika si penutur maupun penulis membicarakan tentang 

kebiasaan maupun fakta sekarang. Bentuk Simple Present Tense diajarkan pertama kali 

sebelum bentuk waktu (tenses) lainnya dari jenjang sekolah dasar, namun, sebagian besar 

peserta didik jenjang sekolah menengah pun belum menguasainya dengan baik dan 

cenderung lupa dengan materi tersebut. 

 

B. Cara Menerapkan Bahasa Inggris 

Siswa - siswa SMAN 11 merupakan beberapa siswa yang mengalami kesulitan 

tersebut dan mereka perlu mendapatkan pengulangan materi Simple Present Tense agar 

mempermudah jalan untuk mempelajari materi tenses selanjutnya. Oleh karena itu, peran 

serta dosen bahasa Inggris dalam pengabdian masyarakat dapat meminimalisir kesulitan 

siswa terhadap tata bahasa Inggris, khususnya Simple Present Tense, dalam proses 

belajar mengajar di SMA tersebut dan menciptakan suasana baru dalam kelas agar 

memberi celah masuknya materi tersebut dalam pemahaman siswa secara psikologis, 

serta menggunakan metode pembelajaran yang menarik agar siswa dapat meningkatkan 

kemauan mereka untuk memahami bahasa inggris. 



 

LAMPIRAN 5. 
DOKUMENTASI KEGIATAN 

 
A. FOTO KEGIATAN 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

Lampiran 6. 
Realisasi Anggaran 

 
Kegiatan Kebutuhan Realisasi Anggaran 

Konsumsi • Snack 

50 x Rp. 10.000 

 

 

Rp. 500.000 

Penyuluhan • Cetak Media 

Penyuluhan 

• Souvenir 

 

Rp. 100.000 

Rp.  200.000 

Umum • Honorarium 

Pelaksana 

• Pembuatan 

laporan 

kegiatan dan 

penggandaan 

 

Rp.1.500.000 

 

Rp. 150.000 

 

 

 

TOTAL Rp. 2.000.000 

 
 
 

 


