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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 Merangsang
Aktifitas Membaca Tulisan Berbahasa Inggris Bagi PemulaDi Desa Sukajaya
KayuAgung pada tahun 2020. Dengan tujuan menberikan pengetahuan kepada
masyarakat dalam masa kehamilan.

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb
Puji Syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkah, rahmat dan
lindungan Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan pengabdian masyarakat yang
berjudul Merangsang Aktifitas Membaca Tulisan Berbahasa Inggris Bagi PemulaDi
Desa Sukajaya Kota Kayu Agung Tahun 2020
Laporan ini dibuat dalam rangka penerapan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat

dosenSTIK Siti Khadijah Palembang. Perguruan tinggi sebagai

implementasi dan desimenasi pada masyarakat. Pengabdian masyarakat merupakan
salah satu tugas dan fungsi utama yang harus dijalankan oleh para dosen dan tenaga
fungsional di perguruan tinggi.
Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Dr. dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes selaku Ketua STIK Siti Khadijah
Palembang
2. Dewi Rury Arindari, S.Kep,Ners.,M.N.S. selaku ketua Pusat pengabdian yang
telah memberikan arahan dan bimbingan dan arahan kepada kami untuk hingga
terselesainya penelitian ini.
3. Abdul Aziz Rifaat, Spd., M. Pd.selaku ketua pelaksana
4. Bapak kades Sukajaya Kayu Agung
5. Teman-teman dosen STIK Siti Khadijah Palembang yang senantiasa mendukung
dan memberi semangat sampai penelitian ini selesai.
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan proposal
pengabdian masyarakat ini, oleh karena itu masukan dan saran yang membangun
sangat penulis harapkan untuk perbaikan laporan penelitian ini selanjutnya
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Palembang,

Juli 2020

Abdul Aziz Rifaat, Spd., M. Pd.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Analisis Situasis dan Permasalahan
Membaca dewasa ini bukanlah menjadi aktifitas yang menyenangkan bagi
sebagian besar pelajar di Indonesia. Menurut data UNESCO (2016) dikutip dari minat
baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya dari 1.000
orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca (Anggraeni, 2019). Terlebih,

berdasarkan laporan PISA yang baru rilis, Selasa 3 Desember 2019, skor

membaca Indonesia ada di peringkat 72 dari 77 negara (liputan 6.com, 2019).

Membaca dewasa ini menjadi aktifitas yang langka dilakukan oleh
mayoritas siswa di masa modern ini. Mereka cenderung menghabiskan waktu
Bersama gadget tanpa memperdulikan lingkungan sekitar. Bahkan kadangkala
sebagian besar waktu mereka habis ditemani alat komunikasi canggih tersebut.
Tak dapat dipungkiri, hidup pada masa digitalisasi ini memberikan
pengaruh yang luar biasa cepat pada setiap aspek kehidupan masyarakat. Tak
terkecuali siswa pada tingkat sekolah, baik dasar, menengah, ataupun atas semua
merasakan pengaruhnya. Pengaruh ini juga berdampak pada kebiasaan-kebiasaan
siswa dewasa ini. Kecenderungan hidup serba digital dalam Pendidikan juga
berpengaruh pada kehidupan sosial mereka.
Kebiasaan inilah yang membuat dunia Pendidikan kita berada pada titik
nadir dimana guru-guru yang seharusnya berada di posisi tertinggi justru menjadi
terkesampingkan. Hal ini pula yang berdampak pada tingkat kualitas Pendidikan
di negara Indonesia.

Banyak hal yang dapat digunakan sebagai stimulan dalam upaya
meningkatkan kecenderungan siswa untuk belajar, dalam hal ini membaca teks
berbahasa Inggris. Salah satunya adalah dengan teks-teks yang mengandung
cerita rakyat (local story). Pardede (2011) berpendapat bahwa short story
(termasuk didalamnya local story) adalah salah satu media yang efektif yang
dapat

digunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris karena keunikan

karakteristiknya, seperti panjang teks dan kesederhanaan teksnya. Dia juga
berpendapat bahwa cerita pendek dapat membantu guru dalam meningkatkan
kemampuan siswa seperti kemampuan membaca, menulis, mendengar, dan
berbicara.

B. Rumusan Masalah
Minat membaca teks dalam Bahasa Inggris yang kurang dari penghuni
panti asuhan Ar-Rasyid

C. Tujuan Kegiatan
Menstimulasi aktifitas membaca teks berbahasa Inggris menggunakan
media local short story kepada penghuni panti asuhan Ar-Rasyid.

D. Manfaat
Manfaat kegiatan ini adalah penghuni panti asuhan Ar-Rasyid dapat
memanfaatkan berbagai macam bentuk cerita pendek dalam Bahasa Inggris
menjadi media belajar Bahasa Inggris

BAB II
TARGET DAN LUARAN
Target luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa laporan
pengabdian masyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahasa
inggris, dengan memberikan penyuluhan tentang Merangsang Aktivitas Membaca
Tulisa Berbahasa Inggris di Desa Sukajaya Kota Kayu Agung.
Luaran yang direncanakan setelah program pengabdian dilaksanakan selain
publikasi pada media massa cetak( Koran dan website ), juga nantinya akan
didapatkan suatu awal strategi/modal dan masyarakat yang akan sangat bermanfaat
untuk meningkatkan pengetahuan tentang berbahasa inggris.

BAB III
METODE KEGIATAN
A. Metode
Metode yang akan digunakan adalah berupa membaca teks berbahasa
Inggris berupa local short story di panti asuhan. Tema teks local short story akan
disesuaikan dengan latar belakang penghuni panti. Media yang digunakan adalah
teks-teks local short story berbahasa Inggris. Kegiatan ini dilaksanakan pada
bulan Februari-Maret2020. Kegiatan akan dilaksanakan di panti asuhan ArRasyid yang beralamat Desa Sukajaya Kota Kayu Agung. Sasaran kegiatan pada
kegiatan ini adalah penghuni panti asuhanAr-Rasyid Palembang.

B. Jadwal Kegiatan
Jadwal kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan tergambar pada Tabel 1
dibawah ini:
Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan
Persiapan
Implementasi
Pelaporan

Juni

Juli

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Kegiatan
Puji syukur atas segala karunia Allah SWT akhirnya Kegiatan ini telah
dilaksanakan dengan baik dan Alhamdulillah berjalan sebagaimana mestinya tanpa
ada kendala berarti. Tujuan dari kegiatan ini Mendorong minat penghuni panti asuhan
Ar-Rasyid dalam belajar bahasa Inggris secara umum telah berhasil dilaksanakan.

B. Pembahasan
Pada umumnya, sasaran dari kegiatan ini telah tercapai walaupun belum
bisa dikatakan sempurna. Tentu banyak hal yang menjadi bahan evaluasi sehingga
kedepannya dapat dilakukan kegiatan serupa dengan lebih baik lagi. Sebagai catatan,
kelanjutan dari kegiatan ini perlu diperhatikan lebih dalam lagi mengingat
implementasi kegiatan ini masih sangat terbatas dari berbagai hal seperti anggaran
kegiatan yang terbatas, kondisi pandemi Covid19 yang merajalela, dan waktu yang
sedikit.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dari hasil kegiatan ini dapat disimpilkan bahwa Local Short Story ataw
cerita pendek local berbahasa Inggris dapat menstimulasi penghuni panti asuhan ArRasyid dalam belajar Bahasa Inggris pada umumnya dan membaca pada khususnya.
Penghuni panti asuhan Ar-Rasyid secara umum tertarik dengan metode ini sehingga
kegiatan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

B. Saran
Mengingat besarnya manfaat yang dapat diambil dari kegiatan
pengabdian kepada masyarakat ini, penulis berharap agar kegiatan ini dapat
dilaksanakan terus secara berkesinambungan agar dapat bermanfaat bagi pelaksana
dan masyarakat. Sebagai tambahan, bagi pihak STIK Siti Khadijah agar dapat
menjaga dan meningkatkan komitmen dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan
Tinggi khususnya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT TUGAS DOSEN

SURAT TUGAS MAHASISWA

KONTRAK PENGABDIAN

MATERI
A. Membaca

Menulis adalah kegiatan yang dilakukan melalui beberapa proses yang
butuh ketelitian dalam melakukannya. Menulis merupakan rangkaian proses yang
masing-masing proses saling terkait sehingga diakhir penulisan mendapatkan bentuk
yang sesuai harapan begi penulis dan dapat dimengerti oleh pembaca. Tompkins
(1994) menyatakan bahwa menulis memiliki bebrapa tahapan yang harus dilalui dari
setiap tahapannya yang meliputi pra-menulis, mengonsep, memperbaiki, merapikan,
dan menulis bentuk akhir.
Menulis

hendaknya

dilakukan

denganpikiran

yang

jernih

untuk

menghindari hasil tulisan yang dapat benar-benar dimengerti bahkan dinikmati oleh
pembaca. Menurut Leo (2007) menulis merupakan process mengeksperisikan pikiranpikiran dalam kata-kata sehingga harus dilakukan dengan tenang.
B. Cerita Pendek
Menurut Umasugi, Hanapi, and Handayani (2018) cerita pendek dapat
menciptakan suasana kelas diskusi dalam hal bertukar pikiran. Siswa pada umumnya
sulit untuk bertukar pikiran dengan media tertentu. Dengan cerita pendek, mereka
akan masuk pada situasi kelas dimana mereka terpacu untuk saling bertukar pikiran
satu sama lainnya sehingga ide-ide baru dapat muncul dalam hal tertentu.
Pada umumnya, anak-anak sangat tertarik untuk membaca cerita-cerita
pendek baik cerita lokal ataupun cerita yang diadopsi dari berbagaai macam budaya
negara lain. Penghuni panti asuhan Ar-Rasyid mayoritas adalah siswa aktif yang
tersebar di berbagai sekolah dan sebagian besar adalah anak-anak. Dengan demikian,
sangatla bijak jika penghuni di panti asuhan Ar-Rasyid diberikan media yang layak
guna menstimulasi atau merangsang aktifitas membaca mereka terutama dalam
Bahasa Inggris.

DOKUMENTASI KEGIATAN

DAFTRA HADIR

REALISASI ANGGARAN

No

Jenis

Volume

Satuan (Rp)

Total (Rp)

1

Kertas

2 Rim

50.000

100.000

2

Cartridge

2

250.000

500.000

3

Transportasi dan

20 liter

10.000

200.000

Akomodasi
4

Sembako

1 Paket

1.500.000

1.500.000

5

Honorarium

1 Paket

500.000

500.000

6

Cindera mata

1 buah

200.000

200.000

Total

3.000.000

