
 

Prosiding Hasil-Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018   
Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan ISBN : 978-602-52531-2-6 

 

82 

 

KONSELING KELOMPOK DENGAN TEKNIK SYSTEMATIC 

DESENTIZATION UNTUK MENGURANGI KECEMASAN TERHADAP 

PERMASALAHAN KELUARGA BERSAMA IBU-IBU DESA SEMANGAT 

DALAM KABUPATEN BATOLA 

 

Ainun Heiriyah dan Hamzah 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Kalimantan 

E-mail : ainun.heiriyah@yahoo.co.id 

 

 

ABSTRAK 

Setiap persoalan dalam keluarga tentu mempunyai batasan ketegangan yang 

berbeda, dengan dilaksanakan kegiatan konseling kelompok teknik desentisasi 

sitematis, ketua pelaksana mencoba mengurangi ketegangan yang dialami setiap 

kelompok. Sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan 

kepada para ibu-ibu rumah tangga di kawasan desa semangat dalam kabupaten 

barito kuala. Manfaat yang didapat dengan terselengaranya pengabdian ini salah 

satunya untuk membantu para ibu rumah tangga mencegah terjadinya atau 

meletusnya problema yang mengganggu kehidupan perkawinan mereka. 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 

06 s/d 15 Desember 2017. Dari uraian yang disampaikan oleh ibu-ibu Desa 

Semangat Dalam Kabupaten BATOLA berusaha melakukan relaksasi pernapasan 

dikala terkejut,, terkadang lupa dengan teknik relaksasi yang telah dipelajari 

ketika mendapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan emosi, tidak dapat 

melakukan teknik tersebut karena tidak terbiasa dan membiasakan diri melakukan 

teknik relaksasi pernapasan ketika mendapat suatu kabar tidak baik. 

Kata Kunci: Konseling kelompok, kecemasan, teknik systematic desentization 

 

 

ABSTRACT 

Each problem in a family has different has different tension limit, by holding 

counselling activity for group of systematic desentization technique, chief 

executive tried to reduce the tension in each group. Target of this public service is 

aimed at housewives at Semangat Dalam Village of Barito Kuala District. Benefit 

of this public service is to help the housewives to prevent the occurrence of 

problems which disturb their marriage life. The public service was held at 6 to 15 

of December, 2017. From the explanation of the housewives of Semangat Dalam 

Village BATOLA District, they tried to do breathing relaxation while were being 

shocked, they sometime forgot with the learned relaxation technique while were 

getting a problem related to emotion, they couldn't do the technique because they 

were not accustomed to it and they tried to get used to the technique while were 

getting a bad news. 
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Keywords : Group Counselling, Worry, systematic desentization technique 

 

 

PENDAHULUAN 

Problem atau permasalahan dalam keluarga sangatlah beragam. Setiap 

keluarga pasti pernah mengalami saat-saat kritis yang menyebabkan munculnya 

permasalahan di dalam sebuah keluarga. Problema di seputar kehidupan 

berkeluarga biasanya berada di sekitar: perbedaan watak/ tempramen, perbedaan 

kepribadian yang terlalu tajam antara suami dan isteri, ekonomi keluarga yang 

kurang mencukupi, ketidakpuasaan dalam hubungan seksual, hubungan antar 

keluarga yang tidak baik, adanya orang ketiga (WIL/PIL) dan lain-lain.  

Teknik desentisisasi sistematik salah satu tknik yang paling lazim 

digunakan untuk menangani kecemasan dan fobia, Corey, 2005 (Erford, 2016: 

302). Dengan menggunakan teknik systematic desentization dapat mengurangi 

kecemasan-kecemasan dan ketegangan permasalahan yang dirasakan setiap 

keluarga. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diadakan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat dengan judul “konseling kelompok dengan teknik sitematic 

desentization untuk mengurangi kecemasan terhadap permasalahan keluarga 

bersama ibu-ibu Desa Semangat Dalam Kabupaten Batola”  

 

KHALAYAK SASARAN 

Sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan kepada 

para ibu-ibu rumah tangga di kawasan desa semangat dalam kabupaten barito 

kuala. Tepatnya khalayak sasaran ini ialah ibu-ibu yang beralamat di bawah ini 

yang beralamat Komplek Persada Permai Baru 2 Jalur 2 RT/RW. 41/000 

Kelurahan Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. 

 

METODE 

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan beberapa metode dalam 

pelaksanaanya. Adapun metode atau teknik yang digunakan dalam pelaksanaan 
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kegiatan tersebut meliputi: (1) Metode Ceramah  : Pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan salah satu metode kegiatan 

ceramah, dengan menggunakan metode ini agar untuk mempermudah pemahaman 

masyarat mengenai konsep kegiatan dan tujuan kegiatan pengabdian yang akan 

dilaksanakan, menjelaskan secara rinci tahapan pelaksanaan kegiatan yang akan 

dilakukan bersama, dan (2) Metode Praktik Langsung : Pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat dengan teknik praktik langsung yaitu praktik 

dengan menggunakan strategi layanan konseling kelompok. Konseling kelompok 

merupakan salah satu pemberian layanan dalam bimbingan dan konseling yang 

dalam pelaksanaannya dapat dimasukkan teknik-teknik tertentu yang berkaitan 

dengan tujuan yang akan kita capai dalam sebuah kegiatan. Dalam strategi 

kegiatan konseling kelompok ini menggunakan teknik systematic desentization 

atau relaksasi yang merupakan suatu teknik yang mampu mengurangi kecemasan 

atau phobia yang dialami oleh klien. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan surat tugas Nomer: 127/UNISKA-P2M/XI/2017 yang 

memberikan izin penugasan kegiatan pengabdian kepada pelaksana kegiatan. 

Surat tugas tersebut juga merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 06 s/d 15 

Desember 2017 bersama ibu-ibu Desa Semangat dalam Kabupaten BATOLA. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama 3 hari 

dengan tanggal yang berbeda dan jumlah jam pelaksanaan kegiatan ialah 3 jam x ( 

3 ) hari yaitu dari tanggal 07- desember – 2017, 14 – desember – 2017, dan 01 – 

febuari – 2018. 

Pada kegiatan hari pertama tanggal 07-12-2017, pelaksana kegiatan 

mengumpulkan para ibu-ibu Desa Semangat Dalam Kabupaten BATOLA sekitar 

jam 16.00 sore dan terkumpul sekitar 12 orang peserta. Dalam kegiatan ini 

pelaksana kegiatan yaitu ketua pelaksana menyampaikan gambaran mengenai 

kegiatan yang akan dilaksanakan secara keseluruhan dengan detail yang meliputi: 
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(a) menyampaikan tujuan kegiatan pengadbian kepada masyarakat kepada ibu-ibu 

Desa Semangat Dalam Kabupaten BATOLA, (b) menjelaskan alur pelaksanaan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara menyeluruh, (c) menawarkan 

kesediaan ibu-ibu Desa Semangat Dalam Kabupaten BATOLA untuk bersedia 

bergabung dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat selanjutnya, (d) 

menjelaskan tata cara pelaksanaan mengenai praktik konseling kelompok, (e) 

menjelaskan tata cara melakukan teknik relaksasi systematic desentization, dan (f) 

menjelaskan kegunaan dan tujuan diberikannya teknik relaksasi systematic 

desentization. (g) menjelaskan mengenai kapan waktu yang tepat untuk 

melakukan relaksasi dengan teknik systematic desentization.  

Dari pertemuan pertama tersebut disepakati bersama bahwa pertemuan 

kedua dilakukan sekitar jam 14.00 siang. Peserta bersedia untuk mengikuti 

kegiatan di hari kedua ini berjumlah 8 orang ibu-ibu Desa Semangat Dalam 

Kabupaten BATOLA.  

Kegiatan hari kedua tanggal 14-12-2017 ini berjalan dengan lancar yang 

diawali dengan berdisiplinnya para peserta kegiatan datang tepat waktu sesuai 

jadwal yang telah ditentukan yaitu pukul 14.00 siang. Kegiatan pengabdian di hari 

kedua ini mula-mula diawali dengan mengulang penjelasan mengenai kegiatan 

konseling kelompok dengan teknik desentisasi sistematis yang akan dilaksanakan. 

Diselingi dengan break sebelum dilakukannya kegiatan inti dengan membagikan 

snack kepada para peserta kegiatan dan menjelaskan mengenai bingkisan yang 

akan mereka terima setelah acara selesai. Masuk pada kegiatan ini dipertemuan 

kedua ini peserta kegiatan yaitu ketua pelaksana yang akan memimpin kegiatan 

konseling kelompok dengan beberapa tahapan dan teknik systematic 

desentization.  

Kegiatan hari ketiga yaitu evaluasi kegiatan pada tanggal 01-febuari-2018 

pemimpin kelompok mendatangi masing-masing peserta dengan menanyakan 

perkembangan dan tanggapan mengenai pelatihan yang telah dilakukan. Dari 

uraian yang disampaikan oleh ibu-ibu komplek persada permai baru 2 ini ketika 

menghadapi suatu ketegangan yang berasal dari permasalahan dalam keluarga 
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kepada pelaksana kegiatan ialah: (1) berusaha melakukan relaksasi pernapasan 

dikala terkejut, (2) terkadang lupa dengan teknik relaksasi yang telah dipelajari 

ketika mendapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan emosi, (3) tidak dapat 

melakukan teknik tersebut karena tidak terbiasa, (4) membiasakan diri melakukan 

teknik relaksasi pernapasan ketika mendapat suatu kabar tidak baik, (5) 

memperkenalkan teknik relaksasi pernapasan kepada anak2 remaja di lingkungan 

keluarga. Adapun tanggapan yang berikan oleh ibu-ibu komplek persada permai 

baru 2 setelah melakukan kegiatan tersebut ialah: (1) para peserta merasa senang 

dapat berkumpul bersama-sama dalam sebuah kegiatan yang belum pernah 

dilakukan sebelumnya, (2) para peserta sebenarnya merasa malu dengan 

permaslahan yang dibahasan dalam kegiatan, (3) para peserta merasa senang dan 

terbantu dengan diberikannya cara bagaimana mengurangi ketegangan, dan (4) 

para peserta merasa senang setelah acara yang dijadwalkan selesai mereka 

mendapat bingkisan berupa sembako dari dana APBU UNISKA yang membuat 

mereka bahagia, dan (5) para anggota kelompok berharap agar kegiatan serupa 

dapat dilakukan berulang dengan tema dan judul yang berbeda. 

 

FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

1. Kegiatan berjalan dengan lancar yang diawali dengan berdisiplinnya para 

peserta kegiatan datang tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu 

pukul 14.00 siang.  
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2. Kegiatan konseling kelompok dilakukan dengan 4 tahapan dalam konseling 

kelompok dan teknik relaksasi systematis desentization. 

3. Dari evaluasi kegiatan pada tanggal 01-febuari-2018 dari data yang diperoleh 

oleh pemimpin kelompok bahwa rata-rata anggota kelompok dalam kegiatan 

konseling kelompok merasa senang, merasa bahagia, merasa malu pada awal-

awal acara namun selanjutnya menjadi suasana yang biasa, merasa senang 

dengan kegiatan yang dilakukan dan berharap kegiatan seperti ini akan 

terulang lagi. 
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ABSTRAK 

Tujuan kegiatan ini adalah membantu dan membekali mahasiswa di bidang 

bahasa Inggris untuk meningkatkan professionalisme dan kompetensi mereka di 

bidang ilmu hukum. Metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab dan 

praktik penyusunan seputar draft perjanjian berbahasa Inggris. Dari target jumlah 

peserta yaitu 15 orang hanya terpenuhi 12 orang. Hal ini salah satunya disebabkan 

oleh keengganan mahasiswa ikut serta dalam kegiatan ini dengan berbagai macam 

alasan misalnya sibuk, terkendala waktu dan lain sebagainya. Peserta antusias 

dalam mengikuti kegiatan, yang terindikasi dari hangatnya diskusi dan tanya 

jawab seputar materi kegiatan. Penguasaan kosakata meningkat dan pronunciation 

sudah tepat. Dalam membuat draft perjanjian berbahasa Inggris, dan hasilnya pun 

memuaskan karena hampir 100% mahasiswa bisa membuat draft perjanjian 

dengan benar dan tepat. 

Kata Kunci : pengayaan, bahasa Inggris, draft perjanjian, hukum 

 

ABSTRACT 

The purpose of this activity is to help and equip students in the field of English to 

improve their professionalism and competence in the field of law. The methods 

used are speech, asked questions and practicing to make draft agreement in 

English. From the target of 15 participants, only 12 people are fulfilled. This is 

one of them caused by the reluctance of students to participate in this activity with 

various reasons such as busy, constrained time and so forth. Participants are 

enthusiastic in following the activities, it was indicated from the lively discussion 

and question and answer. Vocabulary mastery increases and pronunciation is 

appropriate. In making the draft agreement in English, and the result is 

satisfactory because almost 100% of students can make the draft agreement 

correctly and correctly. 

Keywords : enrichment, English language, agreement draft, law 
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PENDAHULUAN 

Dalam dunia hukum, penggunaan bahasa Inggris juga memiliki peranan 

penting, terutama dalam mengkaji literatur-literatur hukum yang berbahasa 

Inggris, menelaah dan menganalisis produk-produk hukum di negara lain, 

menelaah dan menganalisis kasus-kasus hukum di dunia internasional, serta 

praktik dan tindakan hukum lintas negara, seperti membuat draft Memorandum of 

Understanding (MoU), surat-surat perjanjian, surat-surat kerjasama, dan lain-lain. 

Dimana hal  ini memerlukan penguasaan kosakata ataupun istilah-istilah hukum 

dalam bahasa Inggris yang baik dan tepat sesuai dengan maksudnya, sehingga 

dapat menghindari kesalahfahaman dan penyalahgunaan kata-kata yang 

multitafsir untuk diperdebatkan. 

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) MAB 

Banjarmasin menjadikan Mata Kuliah Bahasa Inggris sebagai salah satu mata 

kuliah wajib, hal ini dengan tujuan dapat membantu dan membekali mahasiswa 

dalam meningkatkan professionalisme dan kompetensi mereka di bidang ilmu 

hukum. 

Namun, dikarenakan penyajian mata kuliah yang hanya satu semester 

dan luasnya aspek dalam pembelajaran bahasa Inggris, dianggap masih belum 

mencukupi kebutuhan wawasan mahasiswa Fakultas Hukum terutama di bidang 

bahasa Inggris yang terkait dengan aspek-aspek hukum.  

Berangkat permasalahan di atas, penulis berinisiatif melaksanakan 

sebuah kegiatan dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu Pengayaan 

Bahasa Inggris untuk Memahami dan Membuat Draft Perjanjian Berbahasa 

Inggris bagi Mahasiswa Fakultas Hukum UNISKA MAB Banjarmasin. 

  

KHALAYAK SASARAN 

Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mahasiswa 

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) MAB Banjarmasin 

tertutama yang sudah lulus mata kuliah Bahasa Inggris. 
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METODE 

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat ini adalah: Ceramah tentang kosa kata dan istilah-istilah hukum dalam 

bahasa Inggris, dan draft-draft perjanjian berbahasa Inggris oleh tim pengabdi 

dengan memanfaatkan fasilitas dan media pembelajaran yang tersedia; Tanya 

jawab yang berhubungan dengan tentang kosa kata dan istilah-istilah hukum 

dalam bahasa Inggris, dan draft-draft perjanjian berbahasa Inggris; dan praktik 

penyusunan draft perjanjian berbahasa Inggris. 

 

FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tentang Pengayaan Bahasa 

Inggris untuk Memahami dan Membuat Draft Perjanjian Berbahasa Inggris bagi 

Mahasiswa Fakultas Hukum UNISKA MAB Banjarmasin ini dilaksanakan 
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dengan jumlah peserta 12 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam 

Kalimantan (UNISKA) MAB Banjarmasin tertutama yang sudah lulus mata 

kuliah Bahasa Inggris. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 dan 18 

Desember 2017.Kegiatan berjalan lancar dan sesuai dengan target yang 

diharapkan karena antusiasme peserta dan penguasaan kosakata dan 

pronunciation (pengucapan) mahasiswa yang meningkat, serta hampir 100% 

mahasiswa sudah bisa membuat draft perjanjian berbahasa Inggris dengan benar 

dan tepat. 
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ABSTRAK 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar tempat hidup atau tempat 

tinggal kita. Perubahan lingkungan dapat disebabkan juga oleh faktor luar 

terutama seperti perubahan lingkungan yang diakibatkan dari ulah manusia. 

Manusia memiliki peranan yang sangat besar terhadap perubahan yang terjadi di 

lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kita sebagai manusia sudah sepatutnya 

menjaga lingkungan sekitar agar keseimbangan dalam lingkungan tetap terjaga. 

Pelestarian lingkungan pada saat ini lebih menitik beratkan upaya penanggulangan 

dari lingkungan yang sudah tercemar. Salah satu pencemaran lingkungan yang 

menjadi masalah yang sulit dipecahkan oleh manusia akhir-akhir ini adalah 

sampah atau limbah. Daur ulang limbah merupakan upaya untuk mengolah barang 

atau benda yang sudah tidak digunakan agar dapat digunakan kembali. 

Memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai agar dapat dipakai kembali 

merupakan bagian dari pemanfaatan limbah domestik. Dengan pengelolaan 

sampah dengan cara daur ulang (recycle) diharapkan dapat mengurangi 

permasalah mengenai sampah atau limbah domestik. Kegiatan ini bertujuan untuk 

memberikan manfaat bagi anak-anak panti asuhan Harapan Ibu berupa tambahan 

wawasan dan pengetahuan mengenai pemanfaatan limbah. Metode yang 

digunakan berupa ceramah, diskusi, dan praktik dalam memanfaatkan limbah 

botol bekas. Adapun hasil dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada 

para peserta dimana mereka memiliki tambahan wawasan dan pengetahuan 

mengenai sampah, kelestarian lingkungan dan cara memanfaatkan sampah atau 

limbah yang ada disekitar mereka menjadi produk yang dapat digunakan kembali. 

Kata Kunci : lingkungan, daur ulang, limbah 

 

 

ABSTRACT 

Environment is everything that is around the place of life or our residence. 

Environmental changes can be caused too by external factor especially such as 

environmental changes that is caused by human's act. Human has a very big role 

towards environmental changes around. Because of that, we are as human must 

take care of the surrounding environment so the balance in environment will 

always be guarded. Preservation of the environment at this time focuses more on 

efforts to overcome the polluted environment. One of the environmental pollution 

that becomes a difficult problem to be solved is waste. Waste recycling is an effort 
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to process things that are not used anymore so that can be used again. Making use 

of useless things so that could be usd again id a part of utilization of domestic 

waste. With the waste management with recycle way is expected to be able to 

reduce thr problems about domestic waste. This activity is aimed to give benefits 

to children of Harapan Ibu orphanage in the forn of additional insight and 

knowledge about waste utilization. Method used was lecturing, discussio., and 

practice in utilizing used bottle waste. As for the result of this activity could give 

benefits to the participatios where they have additional insight and knowledge 

about waste, environmental sustainability, and the way to make use of waste 

around them to be a product that can be used again. 

Keywords : environmental, recycling, waste 

 

 

PENDAHULUAN 

 Berpikir kreatif merupakan hasil belajar dalam kecapakan kognitif 

(Slameto, 2010). Kecakapan kognitif itu dapat diperoleh melalui informasi fakta 

dan pengetahuan verbal. Informasi fakta dan pengetahuan verbal dapat dipelajari 

dengan cara mendengarkan informasi dari orang lain  atau dengan cara membaca, 

dengan begitu dapat memperoleh konsep-konsep yang membentuk prinsip-prinsip 

sehingga prinsip-prinsip itu penting di dalam memecahkan masalah dan di dalam 

membangun kreativitas. 

Remaja panti asuhan perlu memiliki keterampilan-keterampilan tertentu 

guna membentuk jiwa mereka. Pemikiran-pemikiran kreatif tidak bisa muncul 

dengan sendirinya tanpa adanya rangsangan. Usaha mengembangkan manusia dan 

masyarakat yang memiliki kepekaan, mandiri, bertanggung jawab, serta mampu 

memecahkan masalah dan terampil diperlukan layanan pendidikan untuk 

mewujudkannya (Budiningsih, 2012). Anak-anak panti asuhan harus memiliki 

bekal keterampilan karena mereka dituntut untuk mandiri dalam menjalani 

kehidupan. Salah satu program yang dapat dilakukan untuk membekali anak-anak 

panti asuhan Harapan Ibu adalah mengenalkan kepada mereka bagaimana cara 

memanfaatkan sampah atau limbah yang ada disekitar mereka untuk bisa diolah 

dan menjadi produk yang dapat digunakan kembali. Dengan demikian diharapkan 

anak-anak mengetahui dan dapat berpikir kreatif dalam membuat atau 

memanfaatkan sampah yang ada disekitar mereka. 
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KHALAYAK SASARAN 

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah anak-anak panti asuhan 

Harapan Ibu Banjarmasin.  

 

METODE 

Metode dalam pelaksanaan kegiatan ini ada dua macam : 

1. Metode Ceramah 

Ceramah merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran di sekolah maupun instruktur dalam mengajarkan materi 

yang disampaikan. Pada kegiatan ini narasumber/ pelaksana akan menggunakan 

media LCD dan laptop sebagai alat bantu dalam menampaikan materi mengenai 

pemanfaatan produk daur ulang limbah. 

2. Metode Diskusi/ Tanya Jawab 

Dari kegiatan sosialisasi ini nantinya akan ada Diskusi/ Tanya jawab yang  

akan dilakukan pada sesi akhir saat menyampaikan materi. Diskusi merupakan 

metode yang digunakan untuk mendiskusikan masalah yang diangkat untuk 

mendapatkan jawaban berdasarkan kesepakatan bersama. 

 

PEMBAHASAN 

Dari hasil pengabdian masyarakat yang berjudul “sosialisasi pemanfaatan daur 

ulang limbah di Panti Asuhan Harapan Ibu Banjarmasin diperoleh hasil : 

1. Pihak panti asuhan harapan ibu yang menjadi peserta dalam acara 

sosialisasi dapat merasakan manfaat dalam kegiatan tersebut karena mereka 

dapat pengetahuan mengenai cara memanfaatkan limbah/ sampah di 

lingkungan sekitar mereka. 

2. Dari pemaparan materi yang disampaikan oleh pembicara yakni ketua, 

peserta yang terdiri dari anak-anak panti asuhan harapan ibu sangat antusias 

dalam mengikuti kegiatan, hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa 
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anak yang bertanya untuk mengetahui secara mendalam apa yang telah 

disampaikan oleh pembicara. 

3. Kegiatan lomba/ game yang melibatkan para peserta dapat menarik minat 

dan mengasah keterampilan kreatif para peserta dalam memodifikasi botol 

bekas yang telah disediakan. Dengan demikian mereka dapat mengetahui 

dan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar mereka 

menjadi barang-barang yang bermanfaat dan bahkan bernilai ekonomis. 

 

FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini 

memberikan manfaat bagi anak-anak panti asuhan Harapan Ibu berupa tambahan 

wawasan dan pengetahuan mengenai sampah, kelestarian lingkungan dan cara 
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memanfaatkan sampah atau limbah yang ada disekitar mereka menjadi produk 

yang dapat digunakan kembali. 

Adapun saran yang disampaikan bahwa kegiatan seperti ini perlu 

dilakukan dan ditindak lanjuti lagi dengan mengadakan pelatihan-pelatihan 

kepada para anak panti asuhan agar mereka memiliki keterampilan dalam 

memanfaatkan limbah yang ada disekitar mereka menjadi barang yang bernilai 

ekonomis. 
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ABSTRAK 

Calon guru adalah cikal bakal seorang guru yang memiliki tugas dan wewenang 

dalam mendidik, mengayomi, dan  mengajar peserta didik di lingkungan sekolah 

baik dasar maupun menengah, yang harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya 

untuk mewujudkan tugas-tugas sebagai pendidik tidak hanya dari segi teori 

namun juga praktik. Kondisi sekarang didapati bahwa calon guru cenderung 

dibekali pengetahuan dan pemahaman hanya dari segi teoritis saja, sehingga 

diperlukan kegiatan-kegiatan untuk mengatasi hal tersebut. Kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat berupa sosialisasi ini dimulai dengan adanya penyebaran 

informasi tentang media pembelajaran bagi mahasiswa calon guru. Pelaksanaan 

kegiatan terdiri dari sosialisasi dalam bentuk teori dan pembuatan media 

pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan dilakukan praktik dan evaluasi. Dari 

kegiatan dihasilkan bahwa Media pembelajaran sangat membantu dalam proses 

belajar mengajar, model-model media pembelajaran, baik media manual dan 

elektronik, mempunyai keuntungan dan kelemahan masing-masing, yang jika 

dipadukan akan dapat saling melengkapi satu sama lain. 

Kata kunci : sosialisasi, media pembelajaran, calon guru, pengabdian 

masyarakat 

 

 

ABSTRACT 

Teacher aspirant is a pioneer of a teacher who has a duty and authority in 

educating, guarding, and teaching the students in school environment both 

elementary and secondary school, who has have to prepare themselves to create 

the duties as educator not only theoretically but also practically. Current condition 

is found that the teacher aspirants is disposed to be supplied by knowledge and 

comprehension theoretically only, so some activities to handle that problem are 

needed. This public service that is in form of socialization was started by 

spreading the information about learning method for the university students of 

teacher aspirants. The implementation consisted of socialization theoretically and 

the making of learning method, then it was continued by pra tice and evaluaion. 

From the activity was obtained that learning method helped a lot in teaching-

learning process, learning mehod models, both manually and electronically, have 

their own benefits and lacks, that if it is integrated then it could complete each 

other. 



 

Prosiding Hasil-Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018   
Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan ISBN : 978-602-52531-2-6 

 

98 

 

Keywords : socialization, learning nedia, teacher aspirants, public service 

 

 

PENDAHULUAN 

Kota Banjarmasin saat ini merupakan salah satu kota yang cukup 

berkembang. Kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan ini memiliki 

jumlah sumber daya manusia yang cukup memadai untuk menunjang seluruh 

kegiatan perekonomian dan perindustrian yang ada. Namun, tingkat pendidikan 

dan pemahaman akan perkembangan dan kemjuan di Kota ini dapat dikategorikan 

masih berada di bawah rata-rata. Keadaan ini dibuktikan dengan masih cukup 

banyaknya warga masyarakat yang buta huruf. Hal ini menuntut adanya 

peningkatan di berbagai bidang khususnya pendidikan (Dirjen Pendidikan Non 

Formal dan Informal 2009: 5). 

Mahasiswa calon guru terutama yang bernaung di bawah Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) adalah cikal bakal seorang guru yang 

memiliki tugas dan wewenang dalam mendidik, mengayomi, dan mengajar 

peserta didik di lingkungan sekolah baik dasar maupun menengah. Untuk itu 

setiap mahasiswa memiliki tugas dalam mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk 

mewujudkan hal tersebut tidak hanya dari segi teori namun juga praktik. 

Kenyataan  yang ada sampai saat ini adalah bahwa mahasiswa calon guru 

cenderung dibekali pengetahuan dan pemahaman hanya dari segi teoritis saja. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang mahasiswa dalam 

mempersiapkan diri untuk mengajar adalah pemahaman akan berbagai metode 

dan teknik mengajar. Berkaitan dengan hal ini seorang calon guru (mahasiswa) 

harus memiliki banyak referensi dan praktik yang memadai. Selain itu seorang 

calon guru juga harus memiliki bekal pemahaman terkait karakteristik dan 

psikologi peserta didik serta media pembelajaran sehingga nantinya akan 

memudahkan dalam memilih dan menyesuaikan proses pembelajaran. 

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

sebagai berikut: 
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a. Kota Banjarmasin adalah kota yang sedang berkembang dan bergerak maju, 

namun terkendala dalam masalah pendidikan yang berada di bawah rata-rata 

dan dibuktikan dengan masih banyaknya warga yang buta huruf. 

b. Mahasiswa calon guru cenderung dibekali pemahaman dan pengetahuan 

tentang proses pembelajaran hanya dari segi teoritis saja tanpa adanya praktik 

langsung yang memadai. 

Pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 

memberikan sebuah pelatihan dan inovasi bagi mahasiswa calon guru se-kota 

Banjarmasin dalam membekali diri dan mempersiapkan diri tidak hanya dengan 

teori tetapi juga dengan ilmu praktik agar nantinya dapat melaksanakan proses 

belajar-mengajar dengan baik. Inovasi dan pelatihan yang diberikan tentunya 

sejalan dengan dasar-dasar ilmu kependidikan yang menjadi road map dan 

pemahaman teori-teori pendidikan yang.  

Luaran yang diharapkan dari pelaksanaan pengabdian ini adalah 

terbentuknya calon-calon guru dalam menerapkan berbagai inovasi dan media 

pembelajaran serta penyelesaian terhadap beberapa masalah pendidikan yang ada 

di kota Banjarmasin terutama yang perlu dan sangat penting untuk dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

KHALAYAK SASARAN 

Khalayak sasaran dalam pengabdian ini adalah calon guru kimia di 

Banjarmasin. 

 

METODE 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi ini dimulai 

dengan adanya penyebaran informasi tentang media pembelajaran bagi mahasiswa 

calon guru sebagai obyek atau sasaran utama pelaksanaan kegiatan. Penyebaran 

informasi dilakukan dengan dua cara yakni secara langsung dan menggunakan 

media informasi. Penyebaran informasi secara langsung dilakukan dengan 

pemberitahuan secara lisan dan langsung pada beberapa Program Studi 
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Pendidikan Kimia di Banjarmasin. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan sosialisasi. 

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi berlangsung selama tiga hari dimana hari pertama 

sosialisasi dalam bentuk teori dan pembuatan media pembelajaran, pada hari 

kedua dan ketiga dilakukan praktik. 

Setelah pelaksanaan praktik mengajar di kelas, maka pada calon guru 

diberikan evaluasi terhadap metode/media pembelajaran yang telah dilaksanakan, 

dimana dievaluasi berkaitan dengan : 

a. Efektivitas penggunaan media pembelajaran 

b. Kondisi kelas saat praktik 

c. Keberlanjutan 

 

PEMBAHASAN 

Pada pengabdian ini, diikuti oleh 12 orang calon guru UIN Banjarmasin, 

dimana diberikan alternatif penggunaan media pembelajaran, dalam hal ini media 

gambar dan penggunaan media komputer. 

Keunggulan media karton/gambar : 

a. Dapat lebih kreatif dalam membuat materi, dikarenakan media ini menuntut 

kemampuan imajinasi dalam menyusun materi, sehingga materi tersebut 

menarik bagi siswa 

b. bergantung pada energi listrik, di daerah yang kelistrikan nya belum tersedia 

masih sering terkendala padamnya listrik, sehingga media gambar/karton ini 

tetap bisa disampaikan 

c. Dapat melibatkan siswa dalam pembuatannya, hal ini akan membuat 

kreativitas siswa menjadi lebih baik, dan membuat siswa menjadi tidak bosan 

di kelas 

Kelemahan media karton/gambar manual : 

a. Perlu waktu dalam menggambar/desain media 

b. Perlu keterampilan dalam menggambar 

c. Dalam pembuatan dalam bentuk kelompok, terkadang hanya satu dua orang 

saja yang bekerja dalam pembuatannya 
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d. Bahan kertas mudah rusak 

e. Tidak bisa dimodifikasi dengan cepat 

f. Perlu ukuran yang besar, agar dapat dilihat orang banyak 

Keunggulan media komputer/powerpoint/video : 

a. Bisa dibuat bentuk interaktif 

b. Bisa disisipkan video, sehingga lebih menarik 

c. Pada zaman teknologi informasi sekarang ini, sumber-sumber media 

pembelajaran banyak sekali tersedia, untuk berbagai macam bidang ilmu 

d. Bisa dimodifikasi dengan cepat jika ada kesalahan 

e. Bisa diperbanyak/dibagikan ke orang lain, bahkan dengan lokasi yang 

berjauhan, bisa dikirim via internet 

f. Bisa menggunakan proyektor LCD, sehingga tampilan bisa lebih besar, dan 

dapat dilihat di kelas yang besar 

Kelemahan media elektronik/komputer/powerpoint/video : 

a. Tergantung pada listrik 

b. Perlu keterampilan computer 

c. Perlu komputer yang harganya relatif mahal, sehingga tidak semua orang 

punya 

d. Pada bahan yang bersumber dari dunia maya, maka diperlukan verifikasi agar 

informasi yang disampaikan betul-betul valid kebenarannya 

Dari kelebihan dan kekurangan kedua media tadi, maka dapat dilihat 

bahwa kedua media ini mempunyai keunggulan dan kelemahan yang saling 

menutupi/melengkapi. Kelemahan gambar manual, dapat ditutupi oleh media 

komputer, dan sebaliknya. Sehingga bagi calon guru, diperlukan penguasaan 

kedua media ini dalam hal persiapan media pembelajaran. 

Dari pelaksanaan sosialisasi yang telah dilakukan, banyak sekali diberikan 

inovasi yang bisa dilaksanakan calon guru dalam mempersiapkan media 

pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran akan membuat kelas menjadi aktif 

dan dinamis, sehingga pelajaran yang disampaikan akan lebih mudah sampai ke 

sasaran. 
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FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan, bahwa : 

a. Diperlukan peningkatan kualitas calon guru dalam hal kemampuan belajar 

dan mengajar 

b. Media pembelajaran sangat membantu dalam proses belajar mengajar 

c. Model-model media pembelajaran, baik media manual dan elektronik, 

mempunyai keuntungan dan kelemahan masing-masing, yang jika dipadukan 

akan dapat saling melengkapi satu sama lain. 
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ABSTRAK 

Tuntutan kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris dan peningkatan berpikir 

kritis menjadikan kompetisi debat bahasa Inggris menjadi ajang tahunan oleh 

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sistem yang digunakan dalam kompetisi debat 

tahunan tersebut yaitu system British Parliamentary.  Kegiatan ini bertujuan untuk 

(1) Membantu mahasiswa dalam meningkatkan daya saing  melalui media debat 

ilmiah. (2) Membantu mahasiswa  dalam meningkatkan  kemampuan bahasa 

Inggris lisan, dan menciptakan kompetisi yang sehat antar mahasiswa, (3) 

Memfasilitasi mahasiswa dalam berpikir kritis dan analitis, sehingga mahasiswa 

diharapkan mampu bersaing di tingkat regional, nasional,  maupun internasional, 

(4) Memfasilitasi mahasiswa  dalam menyampaikan pendapat secara logis dan 

sistematis, (5) Membantu mahasiswa dalam membangun kepekaan terhadap 

permasalahan nasional dan internasional beserta alternatif pemecahannya melalui 

kompetisi debat. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu 

metode seminar dan praktek. Adapun hasil yang dicapai dalam kegiatan 

pengabdian ini yaitu daya saing antar mahasiswa melalui media debat ilmiah  

semakin meningkat, kemampuan bahasa Inggris lisan mahasiswa semakin baik, 

kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis dan analitis semakin baik, 

kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat secara logis dan 

sistematis baik, kepekaan mahasiswa terhadap permasalahan nasional dan 

internasional beserta alternatif pemecahannya melalui kompetisi debat semakin 

meningkat. 

Kata Kunci : Strategi, Debat, British Parliamentary 

 

 

ABSTRACT 

Demand of communication capability in English and the increasing of thinking 

critically make English debate competition becomes yearly site of General 

Directorat of Learning and Student's Need, Ministry of Research, Technology, 

and High Education. System used in the yearly debate competition is British 

Parliamentary system. This activity is aimed to (1) Help the students in increasing 

compete capacity through scientific debate media. (2) Help the students in 

increasing the English speaking skill, and create a fair competition between 

studens, (3) Facilitate the students in thinking critically and analytical, so the 
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students are expected to be able tk compete in regional, national, or international, 

(4) Facilitate the students in delivering opinion logically and sistematically, (5) 

Help the studends in building the sensitivity on national and international 

problems and its solving alternative through debate competition. Method used in 

this public service was seminar and practice method. As for results obtained in 

this public service were compete capacity between students through scientific 

debate media has increased more, the students' English speaking skill has became 

better, the students' ability in thinking critically and analytical has been better, the 

students' ability in delivering opinion logically and systematically has been good, 

the students' sensitivity on national and international problems and its solving 

alternative has increased more. 

Keywords : Strategy, Debate, British Parliamentary 

 

 

PENDAHULUAN 

Tingkat persaingan sumber daya manusia (SDM) di pasar kerja nasional 

dan internasional terus meningkat seiring dengan pemberlakuan pasar bebas dan 

atau peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi baru pada 

berbagai bidang usaha, serta kebutuhan tingkat profesionalisme (knowledge, hard 

skill, soft skill) yang semakin tinggi. Sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi, 

Direktorat Jenderal  Pembelajaran dan Kemahasiswaan menetapkan pola 

pembinaan  mahasiswa  untuk memberi wadah berkembangnya potensi  

mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, 

berilmu, cakap, kreatif, terampil, kompeten dan  berbudaya . Salah satu usaha 

pembinaan tersebut adalah melalui kompetisi debat, yang telah dirumuskan dalam 

National University Debating Championship (NUDC). Kegiatan debat telah lama 

menjadi kebutuhan dunia akademik mahasiswa. Tuntutan kompetens penguasaan 

pengetahuan dan wawasan global menjadi salah satu alasan mengapa debat perlu 

menjadi bagian akademik mahasiswa. Di saat negara - negara berkembang 

mewajibkan muatan debat ke dalam kurikulum  pendidikan mereka, Indonesia 

perlu terus menjadikan debat sebagai bagian kajian akademik, dalam bentuk 

apapun. Kegiatan debat menuntut mahasiswa tidak hanya mampu mengungkapkan 

ide dalam bahasa Inggris, tetapi juga menuntut mahasiswa mampu menguasai 

pengetahuan global, menganalisis, membuat judgement, dan meyakinkan publik. 



 

Prosiding Hasil-Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018   
Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan ISBN : 978-602-52531-2-6 

 

106 

 

Di dalam debat, mahasiswa akan dihadapkan persoalan-persoalan nyata yang 

dihadapi suatu masyarakat atau bangsa. Mahasiswa harus mampu berposisi dan 

meyakinkan publik bahwa posisi mereka benar dan tepat. Oleh karena itu, debat 

merupakan media yang tepat dalam melatih kemampuan negosiasi dan 

argumentasi mahasiswa dalam NUDC 2017. Sudah tepat jika institusi pendidikan 

di Indonesia melaksanakan lomba debat antar mahasiswa dalam rangka 

internalisasi semangat kompetisi positif yang bermuatan tuntutan kemampuan 

komunikasi dan argumentasi. 

Kenyataan di lapangan menunjukan bahwa debater dari perguruan tinggi  

swasta di bawah naungan KOPERTIS  XI masih kalah kualitas dengan debater 

dari pulau Jawa. Berangkat dari realita itu, para mahasiswa calon debater perlu 

dipersiapkan dan mempersiapkan diri sedini mungkin mengingat NUDC telah 

menjadi agenda rutin tahunan oleh Kemeristek Dikti. Hal ini menjadi penting 

karena kegiatan tersebut bisa menjadi ajang promosi bergengsi bagi kampus. 

Kegiatan ini bertujuan untuk: 

a. Membantu mahasiswa dalam meningkatkan daya saing  melalui media debat 

ilmiah. 

b. Membantu mahasiswa dalam meningkatkan  kemampuan bahasa Inggris lisan 

dan menciptakan kompetisi yang sehat antar mahasiswa.  

c. Memfasilitasi mahasiswa dalam berpikir kritis dan analitis, sehingga 

mahasiswa diharapkan mampu bersaing di tingkat regional, nasional,  

maupun internasional. 

d. Memfasilitasi mahasiswa  dalam menyampaikan pendapat secara logis dan 

sistematis. 

e. Membantu mahasiswa dalam membangun kepekaan terhadap permasalahan 

nasional dan internasional beserta alternatif pemecahannya melalui kompetisi 

debat 
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KHALAYAK SASARAN 

Khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah mahasiswa(i) semester satu dan 

semester tiga  Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris yang memiliki 

kemampuan speaking yang mumpuni. 

 

METODE 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode seminar (Seminar 

on Debating) dan praktek. Dalam seminar on debating, para peserta terlebih 

dahulu diajarkan tentang teori debat yang lazim digunakan dalam National 

University Debate Championship (NUDC). Setelah itu peserta diajarkan tentang 

strategi-strategi debat.   Adapu strategi-strategi   debat yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

1. Ketika debater berada pada posisi pembicara pertama (Prime Minister)  dari 

tim pemerintah  maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah tidak 

mendefinisikan status quo, tidak melakukan truism, tidak melakukan squirrels, 

tidak menetapkan kejadian suatu kasus dimasa lampau atau dimasa yang akan 

datang, tidak menggantung kasus yang sedang dibahas. 

2. Ketika debater berada pada posisi pembicara pertama (Leader of the 

Opposition) dari tim oposisi maka hal yang perlu diperhatikan adalah tidak 

menentang definisi yang dibawakan oleh pembicara pertama dari tim 

pemerintah jika definisi yang disampaikan sudah baik. 

3. Ketika debater berada pada pembicara  ketiga dari masing-masing pihak baik 

dari pihak pemerintah maupun pihak oposisi, maka hal yang perlu diperhatikan 

adalah tidak menentang argumentasi yang disampaikan oleh pembicara 

sebelumnya dari tim yang sama. Contoh: jika pembicara ketiga dari pihak 

pemerintah, maka dia tidak boleh membawakan argumentasi yang 

bertentangan dengan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara 

pertama (Prime Minister) dan pembicara kedua (Deputy Prime Minister). 

4. Ketika debater berada pada pembicara terakhir (Government Whip) baik itu 

dari pihak pemerintah maupun dari pihak oposisi maka hal yang perlu 



 

Prosiding Hasil-Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018   
Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan ISBN : 978-602-52531-2-6 

 

108 

 

diperhatikan adalah tidak membawakan argumentasi atau materi baru dalam 

debat yang sedang berlangsung. 

Selain strategi tersebut, hal lain yang tak kalah penting untuk diketahui 

oleh debater adalah aspek-aspek yang menjadi penilaian oleh dewan juri. Aspek 

yang harus dinilai dalam kompetisi debat Bahasa Inggris yang menggunakan  

sistem British Parliamentary secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu matter 

(isi dari argumentasi ) dan manner (cara atau gaya dalam menyampaikan 

argumentasi.). Dalam penilaian yang berkaitan dengan aspek matter (isi), seorang 

debater harus mampu menyampaikan materi yang substansi dengan menyertakan 

alasan, contoh, studi kasus, fakta, serta hal-hal lain yang terkait dengan topik yang 

dibicarakan.  Sedangkan dalam penilaian yang berkaitan dengan manner (cara 

atau gaya), seorang debater  harus menguasai elemen-elemen yang terkait antara 

lain kontak mata, intonasi, gerakan tangan, gaya bahasa yang digunakan, serta 

penggunaan catatan, atau elemen lain yang bisa mempengaruhi efektifitas 

presentasi yang dibawakan oleh debater.  

Sedangkan dalam praktek, tim pelaksana  mempertontonkan simulasi 

debat terlebih dahulu. Setelah simulasi dianggap cukup, para peserta diminta 

untuk melakukan praktek secara langsung. 

 

FOTO KEGIATAN 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan peserta kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat yang telah kami laksanakan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: Melalui kegiatan Debat Ilmiah dengan menggunakan Bahasa 

Inggris sistim British Parliamentary,  mahasiswa(i)  program studi pendidikan 

bahasa Inggris khususnya semester satu dan tiga mengalami peningkatan dalam 

hal berkompetisi secara sehat, berbahasa Inggris secara lisan, berpikir kritis dan 

analitis terhadap suatu hal, dan dalam hal menyampaikan pendapat secara logis 

dan sistematis. 
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ABSTRAK 

Rempah khususnya temulawak adalah salah satu bahan baku jamu. Letak 

wilayah Bong yang begitu strategis menjadikan hampir sebagian warga menjadi 

penjual jamu tradisional. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan warga dalam 

pengolahan temulawak menjadi produk yang lebih bernilai ekonomis menjadikan 

temulawak hanya dimanfaatkan sebagai bahan pembuat jamu. Tujuan kegiatan 

pengabdian ini untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan terkait 

pembuatan es krim temulawak sebagai alternatif kuliner baik untuk konsumsi 

pribadi maupun ide peluang usaha. Kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga hari 

meliputi kegiatan sosialisasi, pendataan, penyebaran undangan serta pemberian 

materi dan praktik langsung. Khalayak sasaran kegiatan pelatihan ini adalah ibu-

ibu penjual jamu tradisional di wilayah Bong Kelurahan Melayu Banjarmasin. 

Kegiatan ini disambut dengan antusiasme yang tinggi dari ibu-ibu penjual jamu 

tradisional. Pada akhir kegiatan, tim pelaksana membagikan angket respon kepada 

khalayak sasaran. Hasil analisis angket tersebut menunjukkan bahwa : (1) 

khalayak sasaran menyatakan bahwa kegiatan ini memberikan pengetahuan dan 

keterampilan baru yang berguna, (2) kegiatan ini memberikan kesan yang baik 

bagi khalayak sasaran, (3) khalayak sasaran mulai mempertimbangkan untuk 

menjadikan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dari kegiatan ini 

sebagai alternatif usaha dan (5) Bekal keterampilan dari kegiatan ini dianggap 

mampu menawarkan solusi dari persoalan yang terjadi pada diri maupun 

lingkungan sekitar khalayak sasaran. 

Kata Kunci : es krim, temulawak 

 

 

ABSTRACT 

Spices especially Curcuma xanthorriza Roxb is one of materials of herbal 

medicine. The location of Bong area is so strategic that almost some residents 

become traditional herbalist sellers. The lack of knowledge and skills of the 

people in the processing of Curcuma xanthorriza Roxb into a more economical 

product makes Curcuma xanthorriza Roxb only used as a herbal medicine 

ingredient. The purpose of this dedication activity to provide knowledge and skills 

related to the production of Curcuma xanthorriza Roxb ice cream as a culinary 

alternative for personal consumption and business opportunity ideas. This activity 

will be held in three days covering socialization activities, data collection, 

mailto:herlina_apriani@yahoo.com
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dissemination of invitations and the provision of materials and direct practice. The 

target audience of these training activities are women traditional herbal medicine 

sellers in Bong Kelurahan Melayu Banjarmasin. This activity was greeted with 

high enthusiasm from women of traditional herbalist sellers. At the end of the 

activity, the implementing team distributed a response questionnaire to the target 

audience. The results of the questionnaire analysis show that: (1) the target 

audience stated that this activity provides useful new knowledge and skills, (2) 

this activity gives a good impression to the target audience, (3) the target audience 

begins to consider making the knowledge and skills obtained from this activity as 

an alternative business and (5) Provision of skills from this activity is considered 

able to offer solutions of problems that occur in self and the environment around 

the target audience. 

Keywords : Curcuma xanthorriza Roxb, ice cream 

 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu lokasi di kota Banjarmasin yang mayoritas penduduknya sebagai 

penjual jamu adalah di wilayah Bong (sebutan untuk kuburan Cina) Kelurahan 

Melayu Kecamatan  Banjarmasin Tengah. Di wilayah tersebut, sebagian besar 

para wanita bekerja sebagai penjual jamu tradisional. Wilayah tersebut berada di 

jalan Veteran berdekatan dengan pasar Kuripan. Wilayah tersebut juga berada 

pada daerah pusat pendidikan dimana terdapat   TK & Kelompok Bermain, SD, 

SMP dan  kampus, berada di belakang pusat perbelanjaan modern Duta Mall dan 

Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Selain itu, wilayah Bong juga berdekatan dengan 

Menara pandang, maskot kota dan pasar terapung mingguan. Lokasi yang 

strategis tersebut menjadi peluang besar bagi para warga di wilayah tersebut untuk 

berusaha terutama berjualan jamu. 

Jamu yang dibuat oleh warga Bong terbuat dari berbagai rempah, salah 

satunya adalah temulawak. Temulawak diketahui memiliki banyak manfaat antara 

lain sebagai antihepatitis, antikarsinogenik, antimikroba, antioksidan, 

antihiperlipidemia, antiviral, antiinflamasi dan detoksikasi (Chandra, 2013). 

Temulawak dapat pula dimanfaatkan warga Bong menjadi campuran es krim. Es 

krim adalah kuliner yang bisa dinikmati oleh semua lapisan kalangan masyarakat. 

Es krim temulawak merupakan cara menikmati khasiat jamu dalam sajian modern. 
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Es krim temulawak tidak saja menawarkan manfaat dari segi kesehatan tetapi juga 

mampu memanjakan lidah penikmatnya. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan 

taraf perekonomian khususnya warga Bong. 

Wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa penjual jamu tradisional 

di wilayah Bong menghasilkan suatu informasi bahwa mereka belum pernah 

mengetahui cara lain pengolahan temulawak salah satunya sebagai es krim. 

Berdasarkan paparan di atas, maka perlu adanya pelatihan kepada masyarakat 

khususnya warga Bong Kelurahan Melayu Banjarmasin untuk dapat membuat 

olahan rempah yang bernilai ekonomis dan sehat untuk dikonsumsi. Salah satu 

diantaranya adalah produksi es krim temulawak. Kegiatan pelatihan tersebut 

bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan terkait 

pembuatan es krim temulawak sebagai alternatif kuliner baik untuk konsumsi 

pribadi maupun ide peluang usaha. 

 

KHALAYAK SASARAN 

Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 

adalah ibu-ibu penjual jamu tradisional di wilayah Bong  RT 22 dan 23 Kelurahan 

Melayu yang berjumlah 16 orang. 

  

METODE 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan ini dimulai 

dengan adanya sosialisasi dan penyebaran informasi bagi warga khususnya ibu-

ibu pedagang jamu tradisional yang ada di wilayah Bong. Penyebaran informasi 

dilakukan secara langsung dengan pemberitahuan secara lisan dan berkoordinasi 

dengan ketua RT. Kemudian melakukan pendataan kesediaan ibu-ibu penjual 

jamu tradisional untuk hadir dalam kegiatan pelatihan pembuatan es krim 

temulawak. Selanjutnya penyebaran undangan kepada ibu-ibu penjual jamu 

tradisional.  Tahap berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan pelatihan. Pelaksanaan 

kegiatan pelatihan berlangsung dalam dua tahap yaitu pemberian teori terkait 
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temulawak, es krim, es krim temulawak dan praktik langsung pembuatan es krim 

temulawak.  

   

PEMBAHASAN 

 Es krim temulawak pertama kali diproduksi dan dipasarkan di daerah 

Yogyakarta. Rasa temulawak yang pahit dan aroma khasnya yang menyengat 

bukan merupakan kendala bagi pemasaran es krim temulawak di daerah tersebut. 

Hal ini disebabkan masyarakat Yogyakarta secara turun-temurun memang sudah 

sangat akrab dengan jamu tradisional. Sehingga rasa dan aroma temulawak 

tersebut tidak menyurutkan minat mereka untuk menikmati khasiat temulawak 

dalam bentuk es krim. Keadaan di atas sedikit berbeda dengan selera masyarakat 

Banjarmasin. yang cenderung menyukai kuliner dengan rasa yang manis dan 

aroma yang tidak terlalu menyengat. Untuk itu lah tim pelaksana mencoba 

memberikan solusi sebagai alternatif olahan temulawak yang akan bisa 

meningkatkan konsumsi temulawak sehingga tidak kalah bersaing dengan rempah 

yang lain. 

Setelah mendapatkan resep es krim temulawak yang sesuai selera 

konsumen masyarakat Banjarmasin khususnya warga di sekitar Jalan Veteran, 

maka tim pelaksana mulai melakukan tahap demi tahap kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yang telah disusun sebelumnya. Total tahapan kegiatan kepada 

masyarakat ini berlangsung selama tiga hari. Hari pertama, tim pelaksana 

berkoordinasi dengan ketua RT 22 dan 23 Gang 5 Sejati (Bong) untuk 

mensosialisasikan kepada warga Bong khususnya ibu-ibu penjual jamu tradisional 

bahwa akan dilaksanakan kegiatan pelatihan pembuatan es krim temulawak. Pada 

tahap ini, hampir sebagian besar khalayak sasaran menyambut rencana kegiatan 

tersebut dengan antusiasme yang tinggi. Tim pelaksana juga melakukan pendataan 

terhadap kesediaan khalayak sasaran untuk hadir pada kegiatan pelatihan yang 

akan dilaksanakan. Tahap ini merupakan tahap negosiasi waktu dan tempat 

pelaksanaan kegiatan pelatihan. Setelah berdiskusi dengan khalayak sasaran dan 

ketua-ketua RT di wilayah Bong, maka diputuskan bahwa kegiatan pelaksanaan 
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pelatihan akan diadakan dua hari setelah sosialisasi yaitu hari minggu tanggal 29 

Oktober 2017 bertempat di rumah sekretaris RT 22. Hasil dari pendataan 

kesediaan khalayak sasaran adalah terdapat enam belas orang ibu-ibu penjual 

jamu tradisional yang menyatakan bersedia dan dapat hadir pada kegiatan 

pelatihan yang akan diadakan. Hari kedua, tim pelaksana mulai menyebarkan 

undangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada khalayak sasaran. 

Undangan tersebut disebarkan berdasarkan data berupa daftar nama khalayak 

sasaran yang sebelumnya sudah menyatakan bersedia dan dapat hadir pada 

kegiatan pelatihan.  

Hari ketiga merupakan hari puncak dari kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dimana pada hari tersebut tim pelaksana memberikan pengetahuan 

dan keterampilan terkait es krim temulawak. Pelaksanaan kegiatan pada hari 

tersebut dibagi dalam dua agenda. Agenda pertama merupakan pemberian materi 

tentang temulawak, khasiat temulawak, es krim, manfaat es krim, bahan 

pembuatan es krim temulawak serta cara dan tips pembuatan es krim temulawak. 

Agenda kedua merupakan praktik langsung pembuatan es krim temulawak 

melalui demonstrasi yang diperagakan oleh tim pelaksana dihadapan khalayak 

sasaran. Hasil positif dari uji coba tersebut merupakan indikator bahwa es krim 

temulawak yang telah dimodifikasi dapat diterima oleh masyarakat Banjarmasin 

khususnya warga disekitar Jalan Veteran, sehingga apabila es krim temulawak 

dijadikan alternatif usaha dapat diterima oleh calon konsumen masyarakat 

Banjarmasin. Setelah tim pelaksana selesai melakukan demonstrasi pembuatan es 

krim temulawak, khalayak sasaran diberikan kesempatan untuk mencicipi sampel 

es krim temulawak yang telah tim pelaksana siapkan sebelumnya. Beberapa 

khalayak sasaran menyampaikan tanggapan setelah mencoba sampel es krim 

temulawak namun tanggapan-tanggapan tersebut bersifat positif. Diakhir kegiatan, 

tim pelaksana membagikan angket respon terhadap kegiatan pelatihan pembuatan 

es krim temulawak kepada khalayak sasaran.  

Hasil analisis angket yang telah diisi oleh khalayak sasaran dapat dilihat 

pada tabel 1 di bawah ini. 
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Tabel 1. Hasil Analisis Angket Respon Khalayak Sasaran 

No Pernyataan Persentase 

1 Kegiatan ini memberikan pengetahuan dan keterampilan 

baru bagi saya 

100% 

2 Selama kegiatan ini berlangsung saya diberikan 

kesempatan untuk bertanya, menyampaikan pendapat dan 

saran 

100% 

3 Saya mendapat tanggapan yang baik atas pertanyaan, 

pendapat dan saran yang saya ajukan 

100% 

4 Pengetahuan dan keterampilan yang diberikan dalam 

kegiatan ini berguna bagi saya 

100% 

5 Saya mulai mempertimbangkan untuk menjadikan 

pengetahuan dan keterampilan yang saya dapatkan dari 

kegiatan ini sebagai alternatif usaha 

 

93,75 % 

6 Kegiatan ini memberikan kesan yang baik untuk saya 100% 

7 Pengetahuan dan keterampilan dari kegiatan ini dapat 

memberikan solusi terhadap kebutuhan dan permasalahan 

yang terjadi pada saya atau lingkungan sekitar saya 

 

87,5 % 

8 Saya berharap kegiatan seperti ini akan diselenggarakan 

kembali dengan tema yang berbeda 

100% 

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua khalayak sasaran menyatakan 

bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu pelatihan pembuatan es krim 

temulawak : (1) memberikan pengetahuan dan keterampilan baru yang berguna 

bagi khalayak sasaran, (2) khalayak sasaran diberikan kesempatan untuk 

mengajukan pertanyaan, pendapat dan saran serta mendapat tanggapan baik dari 

tim pelaksana, (3) khalayak sasaran mendapatkan kesan yang baik dari kegaiatan 

ini, (4) khalayak sasaran berharap kegiatan seperti ini dapat diselenggarakan 

kembali dengan tema yang berbeda. Lima belas dari enam belas orang khalayak 

sasaran menyatakan bahwa mereka mulai mempertimbangkan pengetahuan dan 
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keterampilan tentang es krim temulawak yang didapatkan dari kegiatan ini 

sebagai alternatif usaha. Sedangkan empat belas dari enam belas orang khalayak 

sasaran menyatakan bahwa pengetahuan dan keterampilan dari kegiatan pelatihan 

ini dapat memberikan solusi untuk kebutuhan dan persoalan yang terjadi pada diri 

atau lingkungan sekitar khalayak sasaran. 

 

 

FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu pelatihan 

pembuatan es krim temulawak di Wilayah Bong Kelurahan Melayu Banjarmasin 

selesai diadakan, maka kesimpulan dari kegiatan tersebut adalah masyarakat Bong 

khususnya ibu-ibu penjual jamu tradisional  : 
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1. Mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru yang berguna dalam 

pembuatan temulawak menjadi es krim 

2. Mendapatkan kesan yang baik dari kegiatan ini  

3. Mulai mempertimbangkan untuk menjadikan pengetahuan dan keterampilan 

yang didapatkan dari kegiatan ini sebagai alternatif usaha 

4. Menganggap bahwa pengetahuan dan keterampilan dari kegiatan ini mampu 

menawarkan solusi dari kebutuhan dan persoalan yang terjadi pada diri 

maupun lingkungan sekitar 
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ABSTRAK 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan (1) untuk memberikan 

pengetahuan dan pemahaman keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris dan 

(2) untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pemanfaatan 

picture series sebagai media pembelajaran dalam melatih keterampilan berbicara 

dalam bahasa Inggris. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk 

ceramah, diskusi dan pelatihan. Hasil dari pelaksanaan pengabdian ini 

mengungkap bahwa anak-anak Yayasan Panti Asuhan Muhammadiyah 

Banjarmasin mengaku senang dengan diadakannya kegiatan pelatihan berbicara 

dalam bahasa Inggris ini. Adapun permasalahan yang kerap dialami mereka dalam 

praktik keterampilan adalah permasalahan yang berkaitan dengan faktor internal 

dan faktor eksternal. Secara keseluruhan pelatihan berbicara dalam bahasa Inggris 

menggunakan picture series sebagai media di hari kedua jauh lebih efektif 

ketimbang berbicara bahasa Inggris tanpa media (di hari pertama). Hal ini bisa 

dilihat di hari kedua pelaksanaan kegiatan, dimana 7 dari 10 anak mampu 

menunjukkan performa lisan mereka dengan menggunakan picture series dengan 

teknik story telling dan tanya jawab. Berbeda dengan pelaksanaan di hari pertama, 

yang hanya 3 dari 10 orang anak yang mampu menunjukkan performa lisan tanpa 

menggunakan picture series dengan teknik yang sama yakni story telling dan 

tanya jawab. 

Kata Kunci : pelatihan, keterampilan berbicara, picture series 

 

 

ABSTRACT 

The social dedication activity is intended to (1) provide knowledge and 

understanding about the English speaking skill and (2) to provide knowledge and 

understanding about the use of picture series as an instructional in training English 

speaking skill. The operational methods in this activity are carried in the form of 

speech, discussion and training. The result of social dedication reveals that the 

children of  Panti Asuhan Muhammadiyah Foundation Banjarmasin happy that the 

training of English speaking was held. The obstacles they often encountered in 

practicing English speaking skill deals with internal and external factors. In 

general, the English speaking training using picture series on the second day was 

much better than the one on the first day with no using picture series. It could be 
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seen on the second day on which 7 of ten children could show their oral 

performance using picture series using with telling story technique and question-

answer. Different from the first day, on which only 3 of 10 children could show 

their oral performance using no picture series with the same technique, story-

telling and question-answer. 

Keywords: training, speaking skill, picture series 

 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu dari sekian banyak media pembelajaran yang yang mesti 

dipertimbangkan oleh pengajar bahasa Inggris dalam mengajarkan keterampilan 

berbicara adalah media gambar (Perdana, 2014: 12). Bisa sangat berguna karena 

ia bisa memudahkan siswa memahami topik pelajaran.  

Di antara berbagai jenis gambar yang umumnya tersedia adalah picture 

series. Penggunaan picture series, sebagai salah satu alat visual, bisa membantu 

tidak hanya untuk meningkatkan semua keterampilan berbahasa namun juga untuk 

mendongkrak lingkungan di kelas serta untuk meyakinkan partisipasi siswa secara 

lebih besar. Dalam praktiknya penjelasan menggunakan picture series membawa 

siswa melihat lebih penasaran dan lebih bermanfaat pada subjek yang diberikan. 

Selain itu, mengajar menggunakan picture series lebih bermakna ketimbang tanpa 

menggunakan media karena dengan penggunaan media demikian memudahkan 

siswa belajar dan mengingat bahan ajar secara lebih mudah. Karena itu, 

penggunaan gambar dipercaya efektif mendongkrak minat dan motivasi siswa 

dalam aktifitas berbicara bahasa Inggris di kelas (Wright, 1989).  

Pengalaman di kelas tersebut coba ditularkan ke lingkungan anak-anak 

yang lebih bersifat informal, khususnya panti asuhan. 

Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah ini berdiri sejak 1972, terletak di 

Jalan Pangeran No.12 RT 24 dan dihuni sebanyak 28 orang anak, yang 10 orang 

di antaranya bersekolah di sekolah menengah (SMA)/sederajat), dan kebanyakan 

mereka bersekolah di di SMKN 2 dan SMKN 4 Banjarmasin. 

Keseharian anak-anak Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah ini diisi 

dengan berbagai aktifitas seperti mengaji, muhadarah, sholat 5 waktu berjamaah 
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di mesjid, dan berbagai aktifitas lain. Melalui tanya jawab diperoleh informasi 

bahwa anak-anak panti asuhan kurang mengetahui dan memahami akan 

pentingnya belajar berbicara bahasa Inggris dan anak-anak panti asuhan 

memerlukan picture series sebagai media dalam melatih keterampilan berbicara 

bahasa Inggris. 

 

KHALAYAK SASARAN 

Secara khusus, khalayak sasaran pada kegiatan pelatihan berbicara dalam 

Bahasa Inggris ini adalah anak-anak di lingkungan Panti Asuhan Yatim 

Muhammadiyah yang tengah menempuh jenjang pendidikan sekolah menengah 

atas (SMA)/sederajat yang berjumlah sebanyak 10 (sepuluh) orang. Berdasarkan 

informasi yang diperoleh melalui pengelola Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah, 

disebutkan bahwa kebanyakan mereka semua bersekolah di SMKN 2 dan SMKN 

4 Banjarmasin. 

 

METODE 

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk (1) ceramah dan 

diskusi, dan (2) pelatihan. 

Ceramah dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap peserta 

pelatihan berbicara bahasa Inggris di lingkungan Panti Asuhan Yatim 

Muhammadiyah. Diskusi juga dilakukan untuk mengetahui sejumlah 

permasalahan yang kerap dialami anak-anak dalam praktik berbicara. Diskusi ini 

dilakukan di hari pertama selesai ceramah. 

Pelatihan diberikan dalam bentuk keterampilan berbicara bahasa Inggris 

dilengkapi media khususnya picture series.  

 

PEMBAHASAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan 

Panti Asuhan Muhammadiyah Banjarmasin ini berbentuk pelatihan berbicara 

bahasa Inggris menggunakan picture series di lingkungan Panti Asuhan Yatim 
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Muhammadiyah yang bertujuan (1) untuk memberikan pengetahuan dan 

pemahaman keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris dan (2) untuk 

memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pemanfaatan picture series 

sebagai media pembelajaran dalam melatih keterampilan berbicara bahasa Inggris. 

Di hari pertama, dilakukan tahapan pretest; anak-anak panti asuhan Yatim 

Muhammadiyah akan diminta mempraktikkan keterampilan berbicara mereka 

tanpa gambar, sedangkan di hari kedua, dilakukan tahapan post test; anak-anak 

panti asuhan Yatim Muhammadiyah diminta berbicara dengan menggunakan 

media picture series. Adapun indikator pencapaian keterampilan berbicara dalam 

bahasa Inggris (baik dengan atau tanpa media picture series) ini lebih 

dititikberatkan pada fluency (kelancaran), vocabulary (kosakata) dan 

comprehension / content (pemahaman / isi), ketimbang pronunciation 

(pengucapan), grammar (tatabahasa). 

 

FOTO KEGIATAN 

 Foto Kegiatan Pelatihan Berbicara  Bahasa Inggris menggunakan picture series di 

Lingkungan Panti Asuhan Muhammadiyah Banjarmasin 
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KESIMPULAN 

Kesimpulan dari kegiatan pelatihan berbicara dalam bahasa inggris di 

lingkungan panti asuhan Muhammadiyah Banjarmasin ini adalah: 

Pengetahuan dan pemahaman keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris 

dapat diberikan/diajarkan kepada kepada siapa saja baik dalam lingkungan formal 

ataupun non formal semisal panti asuhan. Picture series bisa dimanfaatkan sebagai 

media pembelajaran dalam melatih keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris. 

 Pelaksanaan kegiatan pelatihan semacam ini hendaknya bisa terus 

dilakukan dan dibudayakan di segala usia dan juga di lingkup bukan saja formal 

tetapi juga non formal. Media pembelajaran keterampilan berbicara dalam bahasa 

Inggris juga bisa diupgrade dan diperkaya serta lebih bersifat kekinian dengan 

tetap memperhatikan unsur-unsur ekonomis, kemudahan dan kebermanfaatannya. 
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