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RINGKASAN

Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik didalam salah satu
upaya untuk tugas sebagai pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah suatu upaya STIK Siti
Khadijah Palembang agar supaya terlaksananya pemeriksaan antenatal care pada ibu hamil di
Puskesmas Pembantu di Desa Srinanti Kota Kayu Agung pada tahun 2020. Dengan tujuan
memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat dalam masa kehamilan.
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PRAKATA
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat ini yang berjudul “Peningkatan kemampuan berpidato dalam Bahasa Inggris untuk
siswa tingkat sma di sekolah Muhammadiyah Palembang” dapat terlaksana dengan baik, lancar
dan tanpa kendala apapun. Kegiatan ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar stanpa 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

2.

Ns. Dewi Rury Arindari, S.Kep.,M.NS selaku Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat

3.

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

4.

Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian pada
masyarakat ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu

Kami menyadari bahwa kegiatan pengabdian ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak
kendala yang dijumpai di lapangan. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan sebagai tindak lanjut program
ini sangat kami harapkan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan
masyarakat.
Demikianlah semoga kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini dapat bermanfaat bagi
kita semua aamiin.

Palembang, Desember 2020
Ketua Pelaksana,

Surya Darma,SE.SPd.M.Kes
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Satuan Acara Penyuluhan (SAP beserta materi)
Dokumentasi (foto, leaflet,daftar hadir peserta kegiatan)
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BAB 1
PENDAHULUAN
Pembelajaran bahasa Inggris di sekolah-sekolah masih menjadi prioritas untuk
dikembangkan, karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang paling banyak
dipakai. Menguasai bahasa Inggris bisa membuka banyak peluang baik itu

didunia

pendidikan maupun di dunia kerja, terutama untuk menghadapi diberlakukannya Masyarakat
Ekonomi Eropa. Menyadari pentingnya peran bahasa Inggris, ada banyak sekolah, terutama
tingkat SMA yang menambah jam pelajaran bahasa Inggris untuk memastikan bahwa siswa
tersebut dapat menguasai bahasa Inggris lebih baik.
Menurut pengamatan di beberapa sekolah yang menjadi mitra program studi
Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah palembang beberapa sekolah mitra
tersebut mempunyai kegiatan extrakurikuler bahasa Inggris dimana sekolah-sekolah tersebut
mengundang guru atau instruktur dari luar untuk mengisi kegiatan ekstrakurikular tersebut.
Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam ekstrakurikular tersebut bisa berupa praktek
berbicara (conversation), story telling, latihan debat (debate), dan pidato (speech). Kegiatankegiatan tersebut dipilih karena keterampilan berbicara dianggap bisa menjadi tolak ukur
keberhasilan belajar bahasa Inggris. Disamping alasan tersebut, banyaknya lomba storytelling, debate, dan speech tingkat SMA dan sederajat menjadi ajang pembuktian prestasi
siswa dalam penguasaan bahasa Inggris. Sehingga, beberapa sekolah memutuskan untuk
melatih siswa untuk ketrampilan-ketrampilan tersebut. Selain untuk meningkatkan
kemampuan berbahasa Inggris, sekaligus untuk mempersiapkan siswa untuk mengikuti
lomba-lomba yang bisa meningkatkan reputasi sekolah apabila siswa tersebut memenangkan
lomba.
Salah satu lomba yang diadakan setiap tahun yang diadakan oleh Himpunan
Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) adalah National English Speech Contest
(NESCO) yang merupakan lomba pidato yang diikuti oleh siswa-siswa SMA dan sederajat.
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Dari lomba tersebut diketahui bahwa peserta lomba lebih di dominasi oleh siswa dari sekolahsekolah negeri, selain itu kemampuan peserta lomba juga dirasa perlu ditingkatkan.
Kemampuan pidato (speech) dalam bahasa Inggris ini penting dimiliki oleh siswa, tidak
hanya untuk mengikuti lomba tetapi bisa juga untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa
untuk menggunakan bahasa Inggris di depan umum. Speech dipercaya bisa memberikan
kesempatan kepada siswa untuk berbicara dalam bahasa Inggris, berlatih mengemukakan
pendapat didepan umum, dan melatih kepercayaan diri siswa untuk berbicara bahasa Inggris.
Bila dilatih dengan benar, berpidato (speech) dengan bahasa Inggris ini bisa dijadiakan media
pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa SMA.
Beberapa sekolah mengadakan pelatihan speech ini dalam kegiatan ekstrakurikuler.
Akan tetapi, dalam pelaksanaan extrakurikuler tersebut ada beberapa kendala yang dihadapi
oleh sekolah, seperti, kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk menangani kegiatan
tersebut. Selain itu, sumber daya manusia yang ada kurang memenuhi standar kualifikasi
untuk memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler. Apabila bisa menemukan sumber daya manusia
dengan kualifikasi yang baik, sering kali sekolah tidak punya cukup dana untuk membiayai
instruktur tersebut. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler ini juga kurang peminatnya, disinyalir
karena kurang menariknya kegiatan tersebut. Dikarenakan beberapa permasalahan diatas,
pihak sekolah melaporkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler tersebut tidak berjalan dengan baik
sehingga tujuan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa tidak
tercapai. Oleh karena itu, perlu dicari solusi terhadap kegiatan ekstrakurikuler tersebut agar
pelaksanaannya bisa efektif dan tujuan pelaksanaan bisa dicapai.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam proposal ini bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan berpidato dalam bahasa Inggris untuk siswa SMA di sekolahsekolah muhammadiyah di palembang
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BAB II
TARGET DAN LUARAN
Kegiatan penyuluhan ini untuk mempererat silatuhrahmi dan memberikan informasi tentang
pembelajaran bahasa inggris di SMA muhammadiya palembang tahun
Luaran mediamassa elektronik (website) yang direncanakan setelah program pengabdian
dilaksanakan selain publikasi pada jumlah ilmiah nasional, juga nantinya akan didapatkan suatu
awal strategi/modal dan pelibatan yang akan sangat bermanfaat untuk peningkatan berpidato
dalam bahasa inggris
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BAB III
METODE PELAKSANAAN
A.Khalayak pelaksanaan
Murid-murid SMA Muhammadiyah kota palembang
B. Jadwal kegiatan
Waktu pelaksanaan program PKM pada dasarnya disesuaikan dengan jadwal sekolah- sekolah
target serta mahasiswa yang membantu pelaksanaan program. Secara umum, program PKM
pelatihan pidato Bahasa Inggris ini akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020

C. Bentuk Kegiatan
Bentuk kegiatan dalam pengabdian kepaa siswa-siswa ini adalah masih menjadi prioritas untuk di
kembangkan, karena bahasa inggris merupakan bahasa internasional yang paling banyak
dipakai.kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman peserta tentang pentingnya belajar
bahasa inggris untu siswa-siawa

JADWAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jadwal Kegiatan
No.

Bulan ke

Jenis Kegiatan
1

1

Penyusunan Proposal

2

Penandatanganan kontrak PKM

3

3

4

5

Pembekalan kepada mahasiswa sebagai
Pelaksana

4

Pelaksanaan Kegiatan

5

Penyusunan Laporan Kegiatan

6

2

Penggandaan laporan dan penyusunan lap
Keuangan

1
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan antusian yang sangat baik dari siswa-siswi i SMA
Muhammadiyah palembang tahun 2020. Tujuan dari kegiatan penyuluhan telah tercapai, diketahiu dari efaluasi yang
dilakukan mengalami peningkatan pengetahuan sebelum dan setelah dilakukan penyuluhan. Sedangkan sasaran dari
kegiatan penyuluhan pengabian kepada masyarakat dosen prodi DIII Kebidanan STIK Siti Khadijah Plembang juga telah
tercapai. Namun kelanjutan dari kegiatan perlu dipantau dan diperhatikan agar siswa-siswi tentang berpidato

dalam bahasa inggris

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk melihat sejauh mana kemampuan siswa
mengikuti lomba pidato bahasa Inggris pada tingkat SMA/MA se-kota palembang .
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya, maka dapat
disimpulkan:
1. Terdapat 5 komponen bahasa Inggris yang digunakan oleh peserta lomba pidato bahasa
Inggris, yaitu: 1) menyatakan ide pokok pidato secara jelas, 2) mengantarkan
permasalahan yang terjadi agar topik yang disampaikan menarik, 3) menjelaskan keadaan
sekarang yang mempengaruhi permasalahan yang ada, 4) menyakinkan bahwa yang
disampaikan berguna bagi pendengar, 5) menyimpulkan pidato dengan memberikan
pernyataan terakhir.
2. Selama penampilan peserta lomba pidato bahasa Inggris, komponen berpiadato:
mengantarkan permasalahan yang terjadi agar topik yang disampaikan menarik dan
menyimpulkan pidato dengan memberikan pernyataan terakhir merupakan komponen
berpidato yang paling banyak digunakan oleh peserta lomba dengan persentase 27.3%.
SARAN
Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian, maka penelitian memberikan bebrapa
saran, yaitu:
1. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi siswa untuk memberikan wadah lomba
pidato bahasa Inggris setiap tahunnya guna meningkatkan kepercayan diri dan
kemampuan berbicara bahasa Inggris mereka
2. Perlunya standar panduan pidato bahasa Inggris guna memberikan panduan bagi
peserta dalam menampilkan pidato bahasa Inggris
3. Perlunya seminar dan pelatihan pidato bahasa Inggris bagi siswa setingkat SMA
DAFTAR PUSTAKA
Dimyati dan Mujiono. 1999. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Gay, L. R. 2000. Educational Research: Competencies for Analysis and Application, Sixth
edition. New Jersey: Florida International
Hamzah B. Uno. 2008. Teori Motivasi dan Pengukurannya. Jakarta: Bumi Aksara
Harmer, Jeremy. The Practice of English Language Teaching. Malaysia: longman. Fourth
Edition.
Nunan, David. 2003. Practical English Language Teaching, First Edition. Singapore:
McGraw-Hill.
Niki Otresa. 2007. An Analysis of Students’ Application in Persuasive Speech Principles. (A
Case Study at the Fifth Semester Students’ of English Department of STAIN
Batusangkar). Batusangkar (Unpublished Thesis)
Raudatul Husna. 2009. An Analysis of Collocation Errors Found in Students’ Personal
Experience Speech. Batusangkar (Unpublished Thesis)
Satrina. 2009. An Analysis of the Application of Speech Principles in Story Telling by
Students at the Fifth Semester Students of English Department of STAIN Batusangkar

DOKUMENTASI KEGIATAN
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NO. URAIAN
1. Honor
2. Bahan/ Perangkat Penunjang/ Peralatan
3. Perjalanan
4 Pengumpulan dan Pengolahan Data, Laporan.
Jumlah Biaya

JUMLAH (Rp)
Rp. 1.400.000,00
Rp. 1.160.000,00
Rp. 100.000,00
Rp. 340.000,00
Rp. 3.000.000,00

Rencana Anggaran Biaya
REKAPITULASI BIAYA YANG DIUSULKAN
1. Honor
No. Pelaksana
Kegiatan
1 Ketua Tim
2 Pelaksana
3 Teknisi
4 Ketua RT
JUMLAH BIAYA

Jumlah

Jumlah jam/ Honor/ Jam
minggu

Biaya (Rp)

16 pertemuan
16 pertemuan
16 pertemuan
16 pertemuan

4 jam
4 jam
4 jam
4 jam

Rp.640.000,00
Rp.320.000,00
Rp.240.000,00
Rp.200.000,00
Rp.1.400.000,00

2. Bahan/ Perangkat Penunjang/ Peralatan
No. Bahan
Volume
1.
Fotokopi Leaflet
40 lembar
2.
Clipchart
1 buah
3.
Spanduk
2x3 meter
4.
Souvenir
30 buah
5.
Snack
30 kotak
JUMLAH BIAYA
3. Perjalanan
No. Jenis
1.
Bensin Mobil
JUMLAH BIAYA

Volume
1 hari

Rp.40.000,00
Rp.20.000,00
Rp.15.000,00
Rp.12.500,00

Biaya Satuan (Rp)
Rp.
750,00
Rp. 200.000,00
Rp . 40.000,00
Rp. 17.000,00
Rp. 10.000,00

Biaya Satuan (Rp)
RP. 200.000,00

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data, Laporan, Publikasi, Seminar,
Pendaftaran HKI, dan Lain-Lain
No. Tujuan
Volume
Biaya Satuan (Rp)
1.
Kertas A4 80gram
1 rem
Rp. 40.000,00
2.
Tinta Printer
Warna dan Hitam Rp. 286.000,00
3.
Jilid
4 rangkap
Rp. 15.000,00

Biaya (Rp)
Rp. 30.000,00
Rp. 200.000,00
Rp. 120.000,00
Rp. 510.000,00
Rp. 300.000,00
Rp. 1.160.000,00

Biaya (Rp)
Rp.100.000,00
Rp. 100.000,00

Biaya (Rp)
Rp. 40.000,00
Rp. 240.000,00
Rp. 60.000,00
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JUMLAH BIAYA

Rp. 340.000,00
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