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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT. Pada bulan Oktober 2021 kami diberi kesempatan untuk
menyelesaikan penyusunan Jurnal Bidik: Pengabdian kepada Masyarakat Volume 2 Nomor 1
Oktober Tahun 2021. Berbagai artikel yang dimuat dalam terbitan ini dilandasi dengan semangat
menyebarkan dan sarana komunikasi sebagai hasil pengabdian bidang budaya, seni, sosial dan
kepustakawanan dari berbagai kalangan akademisi dan praktisi.
Semoga dengan terbitnya Jurnal Bidik: Pengabdian kepada Masyarakat ini, akan memberikan
manfaat untuk memperluas wawasan berinformasi masyarakat penggiat pengabdian kepada
masyarakat. Jurnal volume 2 nomor 1 menyajikan 8 artikel yang memiliki berbagai variasi topik
cakupan.
Kami menyadari bahwa ada berbagai kekurangan dalam jurnal ini, demi peningkatan kualitas
Jurnal Bidik: Pengabdian kepada Masyarakat kedepannya, kami berharap akan ada kritik dan saran
yang membangun dari pembaca agar selalu ada upaya perbaikan dan inovasi untuk jurnal ini. Ucapan
terimakasih juga kami sampaikan kepada segenap jajaran tim penerbitan Jurnal Bidik: Pengabdian
kepada Masyarakat atas dedikasi dan kerjasamanya dalam mewujudkan penerbitan edisi ini.

Salam

Redaksi
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Edukasi Pembuatan Video Media Pembelajaran Paud
Menggunakan Komputer Bagi Tenaga Pendidik
PAUD Lilik Kecamatan Bukit Raya
Roki Hardianto*, Wirdah Choiriah, Fana Wiza
Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, UNiversitas Lancang Kuning
*Email: roki@unilak.ac.id

Abstract
In this activity, educators at the Lilik PAUD School which is located at Air Cold Village, Bukit Raya District,
Pekanbaru City are taught about making learning media in the form of computer-enabled videos. So far, educators
have used learning media manually by utilizing cardboard and pictures made independently by the teacher. During the
Covid-19 pandemic, teachers had difficulties in making learning media that could be applied in online learning. This
activity was initiated by the Association of Indonesian Early Childhood Educators and Education Personnel
(HIMPAUDI) Bukit Raya District. The output of this activity is in the form of products made by training
participants, scientific journals of activity results, news of activities published on online media and teaching modules
that can be used by teachers.
Keywords: OBS Studio, IT, PAUD, Covid-19, E-Learning
Abstrak
Pada kegiatan ini tenaga pendidik di Sekolah PAUD Lilik yang beralamat di Kelurahan Air Dingin
Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru diajarkan tentang membuat media pembelajaran dalam
bentuk video yang bisa komputer. Selama ini pada tenaga pendidik menggunakan media
pembelajaran secara manual dengan memanfaatkan kertas karton dan gambar-gambar yang dibuat
mandiri oleh guru. Selama masa pandemic Covid-19, para guru kesulitan dalam membuat media
pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran daring. Kegiatan ini di inisiasi oleh
Himpunan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI)
Kecamatan Bukit Raya. Luaran kegiatan ini adalah berupa produk yang dibuat oleh peserta pelatihan,
jurnal ilmiah hasil kegiatan, berita kegiatan yang terbit pada media online dan modul ajar yang bisa
dimanfaatkan guru.
Kata kunci: OBS Studio, IT, PAUD, Covid-19, E-Learning

Pendahuluan
Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Lilik beralamat Jalan Datuk Wan Abdurrahman
No.70, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Merupakan sekolah PAUD yang memilik 3
tingkatan sekolah yaitu Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) dan Taman Penitipan
Anak (TPA).
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Gambar 1. Kegiatan Pagi PAUD Lilik

Tenaga Pendidik PAUD Lilik adalah berasal dari lulusan S1 PAUD Universitas Lancang
Kuning dan beberapa perguruan tinggi di Provinsi Riau serta lulusan setingkat SMA. Jumlah siswa di
PAUD Lilik lebih kurang 150 siswa. PAUD Lilik tergabung dalam organisasi HIMPAUDI
(Himpunan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia) di Kecamatan Bukit
Raya. Organisasi ini mengakomodir sekolah dalam proses pembelajaran lebih baik untuk memajukan
sekolah dan sebagai wadah aspirasi bersama. Tenaga Pendidik PAUD Lilik masih minim dalam
pemahaman penggunaan computer dalam membuat dan mendesign media pembelajaran. Media
pembelajaran masih dibuat secara manual menggunakan kertas lipat dan sejenisnya.
Gambar 2. Kegiatan Belajar Bersama Dihalaman Sekolah

Dimasa Pandemi Covid-19 proses pembelajaran di PAUD Lilik sangat terkendala karena
pemerintah mewajibkan pembelajaran secara daring, hal ini untuk menghambat penyebaran Covid19 serta menjaga anak-anak siswa tetap aman dan sehat. Tingkat kemampuan penggunaan computer
dan internet oleh tenaga pengajar masih minim. Termasuk membuat media pembelajaran secara
digital sebagai penunjang pembelajaran daring menjadi terkendala.
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Pendekatan Pelaksanaan Program
Metode pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah dengan menggunakan metode
praktek. Pada tahapan awal, narasumber akan menjelaskan tentang materi dan topik Pengabdian
Kepada Masyarakat kepada peserta pelatihan. Kemudian akan dijelaskan aplikasi pendukung yang
digunakan dalam membuat media pembelajaran digital dalam bentuk video. Alat dan bahan yang
dibutuhkan dalam membuat media pembelajaran digital adalah (1) Komputer; (2) OBS Studio; (3)
Slide Presentasi dari Ms. Powerpoint; (4) Gambar pendukung ( https://www.canva.com/ ).
Peserta dipandu cara mendownload OBS Studio dan menginstalnya di komputer peserta.
Kemudian peserta diminta membuat media pembelajaran dalam bentuk slide presentasi
menggunakan Ms Powerpoint. Kemudian peserta diarahkan melakukan proses pembuatan video
dengan aplikasi OBS Studio dengan melakukan setting Langkah-langkah perekaman hingga menjadi
sebuah media pembelajaran dalam bentuk video.
Diawal pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat peserta diminta mengisi angket untuk
melihat tingkat pemahaman peserta terhadap tema Pengabdian Kepada Masyarakat. Kemudian
diakhir peserta juga mengisi angket tentang tingkat pemahaman terhadap materi Pengabdian Kepada
Masyarakat.

Pelaksanaan Program
Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan secara langsung di
PAUD Lilik pada hari Sabtu, 3 Juli 2021 jam 09.00 WIB. Hadir sebagai peserta adalah ketua Yayasan
Lembaga Pendidikan Salsabilla, para guru dan tenaga pengajar PAUD Lilik termasuk kepala sekolah
sebanyak 8 orang.
Tema dari Pengabdian Kepada Masyarakat adalah “Edukasi Pembuatan Video Media
Pembelajaran Paud Menggunakan Komputer Bagi Tenaga Pendidik PAUD Lilik Kecamatan Bukit
Raya”. Maksudnya adalah guru dan tenaga pengajar PAUD Lilik diajarkan materi membuat video
pembelajaran menggunakan aplikasi OBS Studio dengan memanfaatkan komputer.
Aplikasi OBS Studio adalah sebuah aplikasi Open Broadcaster Software Studio yang biasa
digunakan dalam membuat dan mengolah video dengan kreatif untuk hal live webinar dari social
media atau video offline. Dengan aplikasi ini pengguna dapat membuat sebuah video pembelajaran
yang kreatif dan inovatif dengan mengkombinasikan beberapa aplikasi lain seperti power point atau
gambar yang menarik. Aplikasi ini dapat di download pada link https://obsproject.com/ secara
gratis.
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Gambar 3. Sambutan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Salsabilla

Pada proses pembelajaran khususnya selama Pandemi Covid-19, PAUD Lilik sudah
menggunakan video pembelajaran yang dishare kepada siswa dan orang tua siswa melalui aplikasi
https://new.edmodo.com/home. Video pembelajaran dibuat menggunakan handphone dengan
sentuhan editing sederhana oleh guru.
Pihak sekolah mengaku video pembelajaran yang dibuat oleh guru dalam proses pembelaran
selama pandemic Covid-19 sangat tidak efektif karena sebelumnya mereka tidak pernah
mendapatkan pelatihan tentang pembuatan video pembelajaran. Dengan kegiatan pelatihan ini Ketua
Yayasan Lembaga Pendidikan Salsabilla sangat berharap dapat membantu para guru dalam
mengupgrade wawasan dibidang IT khususnya dalam pembuatan media pembelajaran dalam bentuk
video.
Narasumber kegiatan ini adalah Roki Hardianto, M.Kom sekaligus ketua Pengabdian Kepada
Masyarakat. Diawal kegiatan penjelasan tentang teknik dan trik membuat bahan ajar dari Microsoft
Office Powerpoint dengan tema yang menarik karena siswa yang akan diajar adalah siswa tingkat usia
dini yang cenderung lebih suka dengan gambar dan animasi yang menarik. Hal ini perlu dilakukan
karena guru di PAUD Lilik tidak ada backgroundnya dari jurusan IT atau pernah mengecap
pendidikan berbasis IT. https://www.canva.com/ adalah website yang biasa digunakan untuk
membuat slide yang menarik dengan animasi keren-keren. Pada website itu guru bisa mendapatkan
gambar yang sesuai dengan tema pembelajaran siswa.
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Gambar 4. Peserta Sedang Diskusi Dengan Narasumber

Dalam pelaksanaan kegiatan, untuk melihat tingkat pemahaman peserta dalam penerapan
materi yang disampaikan narasumber maka disebarkan angket dengan hasil sebagai berikut:
1.

Apakah pelatihan ini menambah wawasan anda sebagai peserta ?
Tidak

Ya

2.

Terhadap materi pelatihan, bagaimana pemahaman anda ?
Paham

Sangat
Paham

3.

Apakah saudara sudah pernah mendapatkan materi yang sama sebelumnya ?
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Sudah

Belum

4.

Jika dilakukan praktik, apakah saudara mampu membuat sebuah video pembelajaran
sederhana ?

0%
Mampu
100%

Tidak Mampu

Dari 4 pertanyaan angket yang diajukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peserta
mendapatkan pengetahuan baru dibidang IT khususnya membuat media pembelajaran dalam bentuk
video dengan aplikasi OBS Studio. Selama ini ternyata peserta belum pernah mendapatkan wawasan
/ pelatihan dengan materi yang sama dengan kegiatan saat ini. Peserta mampu membuat dengan
sendiri video pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran daring.
Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, luaran yang di capai adalah
1. Publikasi Berita Kegiatan
Berita kegiatan yang di terbitkan pada media berita online sapa riau pada link
http://www.sapariau.com/berita/detail/dosen-unilak-berikan-edukasi-pembelajaranberbasis-it-kepada-guru-paud-lilik,
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Gambar 5. Publikasi Kegiatan Pada Media Online Sapa Riau

Berita kegiatan yang di terbitkan pada media berita online sapa riau pada link
https://uvdona.com/dosen-unilak-berikan-edukasi-pembelajaran-berbasis-it-kepada-guru-paudlilik/
Gambar 6. Publikasi Kegiatan Pada Media Online Uvdona

Selain itu juga terbit pada website Fakultas Ilmu Komputer Universitas Lancang Kuning
https://fasilkom.unilak.ac.id/berita/detail/dosen-unilak-berikan-edukasi-pembelajaran-berbasis-itkepada-guru-paud-lilik
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Gambar 7. Publikasi Kegiatan Pada Website Fakultas Ilmu Komputer

Tujuan dari berita adalah untuk mempublikasikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
yang telah dilaksanakan sebagai kegitan Tri Dharma Perguruan Tinggi dosen kepada masyarakat.
Berita kegiatan dapat disebarluaskan dengan menggunakan social media berupa facebook, twitter,
Instagram, whatsapp dan lainnya.

Refleksi Capaian Program
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yang telah dilaksanakan pada PAUD Lilik
dengan topik pembuatan media pembelajaran berbasis IT menggunakan OBS Studio. Pada kegiatan
ini guru PAUD Lilik diajarkan menggunakan aplikasi OBS Studio untuk membuat video
pembelajaran sebagai penunjang pembelajaran secara daring menggunakan e-learning dalam hal ini
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https://new.edmodo.com/ dan sosial media whatsapp. Output media pembelajaran dari
penggunaan aplikasi OBS Studio adalah sebuah video pembelajaran.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan baik dengan capaian materi adalah 90% peserta memahami
penggunaan aplikasi OBS Studio dan mampu membuat video pembelajaran secara mandiri. Kegiatan
ini harus dilaksanakan secara rutin agar dapat tetap meningkatkan pemahaman dan kemahiran
penggunaan aplikasi OBS Studio dan pemahaman penggunaan aplikasi editing video seperti
filmoora, adobe premier atau aplikasi editing sejenis.

Penutup
Berdasarkan hasil pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema “Edukasi
Pembuatan Video Media Pembelajaran Paud Menggunakan Komputer Bagi Tenaga Pendidik PAUD
Lilik Kecamatan Bukit Raya” adalah
1. Sekolah mengapresiasi kegiatan karena mampu meng-upgrade wawasan guru terhadap IT
2. Kegiatan sangat membantu karena guru dapat membuat media pembelajaran menggunakan
powerpoin dengan desain dan animasi yang menarik, karena sebelumnya hanya
menggunakan handphone untuk merekam guru saat menjelaskan materi
3. Peserta kegiatan antusias dan mampu menerapkan materi yang diajarkan kepada kegiatan
pembelajaran daring
Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di
PAUD Lilik maka ada beberapa saran terhadap kegiatan kedepan, diantaranya :
1. Kegiatan yang serupa untuk dapat dilakukan secara rutin
2. Memperdalam topik kegiatan berkaitan dengan hal umum dalam penggunaan IT, seperti
penggunaan Microsoft Office dan sejenisnya
3. Kami dari PAUD Lilik selalu siap menerima pengetahuan baru di bidang IT.
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Membaca Puisi Arab Sebagai Cara Mencintai
Bahasa Arab
Muhammad Walidin*, Faqihul Anam, Masyhur, Munandar
Prodi Bahasa dan Sastra Arab
Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
*Email: Muhammadwalidin_uin@radenfatah.ac.id

Abstract
Arabic poetry is well known since thousands years ago (500 AC). It is a medium of expression, entertainment, and
information for Arab people. Arabic poetry also attracts many people for it’s rythmic and ryhme patterns, both people
in common and scientific community. So, this Community Service Program held by Department of Arabic Literature,
Faculty of Adab and Humanities, UIN Raden Fatah Palembang tried to make Arabic Poetry Reading as a way to
motivate students to love Arabic more. Furthermore, the students felt motivated after hearing the poetry reading to
learn Arabic as the sixt language of United Nations.
Keywords: Arabic Poetry, rythme and ryhme
Abstrak
Puisi Arab telah berumur ribuan tahun. Keberadaannya sebagai media ekspresi, hiburan, dan
informasi membuat puisi terus bertumbuh hingga sekarang. Keindahan puisi Arab dengan pola ritme
dan sajak juga menarik banyak orang, baik masyarakat awam maupun masyarakat ilmiah. Program
pengabdian kepada masyarakat ini mencoba menjadikan pembacaan puisi Arab sebagai cara untuk
memotivasi pelajar agar lebih mencintai bahasa Arab. Penerima sasaran PKM mendapatkan manfaat
dari program ini dengan tumbuhnya kecintaan pada bahasa Arab setelah mendengar pembacaan
puisi Arab yang merdu secara musikalitas.
Kata kunci: puisi Arab, wazan dan qafiyah, motivasi

Pendahuluan
Bahasa Arab merupakan bahasa yang tergolong dalam bahasa Semit. Ia berkerabat dengan
bahasa Ibrani, Arami, Punisia, Babilonia atau Asyiria, dan Ethiopia. Dibandingkan dengan bahasa
kerabatnya, Bahasa Arab memiliki lebih banyak penutur, yakni sekitar 422 juta jiwa pada saat ini.
Para penutur bahasa Arab modern ini tinggal di 26 negara, khususnya Asia Barat dan Afrika Utara.
Berkaitan dengan banyak penutur bahasa Arab di seluruh dunia, pada tanggal 18 Desember 1973,
PBB menjadikan bahasa ini sebagai bahasa internasional ke 6, setelah bahasa Inggris, Tionghoa,
Perancis, Rusia, dan Spanyol.
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Bahasa Arab, sebagaimana bahasa lainnya adalah media komunikasi yang digunakan oleh
penuturnya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Bahasa adalah sistem lambang bunyi ujaran yang
arbitrer yang dipakai sebagai media komunikasi oleh masyarakat penggunanya. Sifatnya yang arbiter
itulah yang membuat bahasa bahasa menjadi unik, sebagaimana dikatakan oleh Ronald Wardhaugh.
Para penutur Indonesia menyebut kayu yang didisain untuk duduk sebagai bangku atau kursi.
Sementara masyarakat Arab menyebutnya maq’ad atau kursiyun. Di negara-negara yang menggunakan
bahasa inggris, para penuturnya menyebut benda yang memiliki fungsi demikian dengan nama chair.
Demikianlah berbagai pengungkapan sesuatu secara berbeda dalam berbagai bahasa karena bahasa
adalah sistem lambang atau simbol bunyi yang berkembang berdasarkan suatu aturan yang disepakati
oleh pemakainya. Setiap lambang bahasa memiliki makna atau konsep. Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa setiap suatu ujaran bahasa memiliki makna.
Bahasa bersifat universal dan tidak terikat dengan agama tertentu, tetapi lebih merujuk pada
sikap nasionalisme. Demikian juga dengan bahasa Arab, ia digunakan oleh 422 juta jiwa dengan latar
agama yang beragam. Kalaupun bahasa Arab banyak dikaitkan dengan kitab suci ummat Islam, hal
ini adalah sebuah keberuntungan bagi bahasa Arab karena al-Qur’an menghindarkan bahasa ini dari
proses kepunahan.
Saat ini, bahasa Arab semakin digandrungi para pelajar karena fungsi bahasa Arab sebagai
media komunikasi yang digunakan untuk berbagai keperluan. Para pelajar yang beragama Islam
cenderung belajar bahasa Arab untuk memahami warisan keilmuan klasik yang adiluhung dan tertulis
dalam bahasa Arab. Sebagaimana kita ketahui, Islam mengalami masa keemasan sejak masa dinasti
Umayyah di Timur (90 tahun), Dinasti Umayyah di Barat (275 tahun), Dinasti Abbasiyah (750-1250
M), dan masa kebangkitan (sejak 1798). Banyak karya-karya avant garde intelektual muslim yang
dicatat dalam bahasa Arab (Siti Maryam, 2002:79-147). Bagi para calon pekerja untuk kawasan Timur
Tengah, Bahasa Arab akan menarik untuk dipelajari sebagai media komunikasi yang mempermudah
pekerjaan. Bagi para pelancong, bahasa Arab digunakan untuk menjalin komunikasi dengan warga
setempat dan memahami aturan yang berlaku di tempat tersebut.
Berbagai metode telah digunakan para sarjana untuk membuat pelajaran bahasa Arab
menjadi mudah. Metode tersebut secara formal dapat dipelajari di berbagai lembaga pendidikan
formal (sekolah di bawah Kementerian Agama) atau nonformal (kursus, program sandwich, program
magang). Pola pembelajaran bahasa Arab di berbagai tempat tersebut kiranya masih perlu ditunjang
dengan berbagai motivasi agar para pelajar/pengguna semakin cinta dengan bahasa Arab.
Salah satu motivasi agar para pelajar mencintai bahasa Arab adalah dengan mengajarkan
keindahan bahasa Arab melalui pembacaan puisi Arab. Puisi Arab pada hakekatnya terbagi dalam
dua kategori, pertama adalah puisi konvensional/tradisional (shi’r multaz}am/qadi>m) dan kedua
adalah puisi bebas (shi’r mursal). Dalam definisi puisi konvensional, as-shi’r ( )الشعرberarti ucapan atau
tulisan yang memiliki waz}an (ritme) dan qa>fiyah (rima). Waz}an yang berati timbangan adalah polapola tertentu yang disebut dengan Bah}ar atau matra/metrum/ritme. Ada 16 jenis bah}ar yang
dipelajari dalam ilmu Aru>d}, yaitu ilmu yang mempelajari benar tidaknya timbangan sy’ir dan
kemungkinan hal aneh dan cacat dalam bah}ar tersebut (Wajih, 2006: 11-12). Penggunaan waz}an
dan qa>fiyah dalam puisi tradisional Arab hukumnya adalah wajib, bila ia ingin disebut sebagai puisi.
Bila tidak, maka ia hanya bisa disebut sebagai prosa (Wajih, 2006: 13). Adapun bah}ar yang dimaksud
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adalah bah}ar basi>t}, t}awi>l, rajz, ka>mil, ramal, madi>d, khafi>f, wa>fir, mutada>rik, hazaj,
mutaqa>rib, sari>’, khafif, muns}arih, mud}a>ra’, muqtad}ab (Umam, 1990: 4).
Bila dibandingkan dengan puisi lama Indonesia, terdapat kesamaan definisi. Wirjosoedarmo
dalam (Pradopo, 1997: 5) mengemukakan definisi puisi yaitu karangan yang terikat oleh: 1) banyak
bait dalam tiap baris (kuplet/strofa, suku karangan), 2) banyak kata dalam setiap baris, 3) banyak
suku kata dalam setiap baris, 4) rima, dan 5) irama. Sayangnya, definisi ini sudah tidak cocok lagi bagi
puisi zaman sekarang sehingga sulit untuk menjumpai puisi seperti ini di Indonesia. berbeda dengan
puisi Arab, Penggunaan pola timbangan yang ketat dalam puisi Arab konvensional sudah sangat
akrab di telinga masyarakat Arab. Hal ini telah berlangsung sejak zaman jahiliyah (500 M) hingga
masa kebangkitan sastra Arab modern (1805 saat Muhammad Ali Pasha berkuasa). Bahkan, hingga
kini sebenarnya puisi Arab konvensional masih terus hidup karena keunikan dan keindahan polanya.
Seperti juga puisi Indonesia yang mengalami pembaharuaan di era Angkatan 1945, sastra
Arab juga mengalami perubahan tersebut lebih awal. Saat kedatangan Perancis ke Mesir pada tahun
1798-1801, kesusastraan Arab bersinggungan dengan sastra Barat. Tersebab pengaruh kesusastraan
Barat ini, sastra Arab akhirnya mengenal puisi bebas (al-sh’ir al-Mursal). Puisi ini tidak terikat lagi
dengan prosodi/matra gaya lama. Secara bentuk lebih dekat kepada prosa sastra, enjambementnya tidak
lagi berbentuk dua baris sejajar (bait) sebagaimana qasidah, tetapi tersusun ke bawah seperti juga puisi
Indonesia modern. Para pelopor puisi bebas ini termasuk di antaranya adalah Ahmad Zaki Abu
Syadi (1892-1955), pemimpin aliran madrasah Apollo di Mesir dan tiga serangkai madrasah diwan (1921),
Abbas Mahmud al-‘Aqad (1889-1964), Abd al-Rahman Syukri (1889-1958), dan Ibrahim Abd alQadir al-Mazini (1890-1949). Tapi ada juga yang mengatakan bahwa pelopor puisi bebas ini adalah
penyair perempuan Irak bernama Nazik al-Malaikah (1923-1970) dalam puisinya Qasi>dah alKu>li>ra (Senandung Kolera) yang terbit terbit tahun 1947.
Aliran-aliran pembaharu ini terinspirasi dengan tokoh sentral pembaharuan sastra Arab, yaitu
Khalil Mutran (1872―1949). Khalil Mutran adalah penyair kelahiran Lebanon yang tinggal di Mesir.
Ia merupakan orang pertama yang mengembangkan aliran romantik dalam perpuisian Arab. Ia
terpengaruh dengan puisi romantik Prancis, terutama puisi-puisi naratif Hugo, lirik-lirik Mussel dan
Baudelaire (Andangdjaja, 1983: 19). Hal ini karena ia lama tinggal di Perancis dan mempelajari sastra
Perancis. Alhasil, Syair-syairnya pasca kepulangannya ke Mesir menjadi sangat bercorak romantik,
bersifat individualistik, introspekstif, dan ekspresif. Ia lebih memprioitaskan makna makna dalam
puisi-puisinya ketimbang bentuk. Ia memerangi despotisme, kezaliman, diskriminasi kelas,
kebodohan, ketimpangan sosial, dan memperjuangkan kemajuan dan kebebasan berpikir
(Andangdjaja, 1983: 19). Khalil Mutran dengan berani mendobrak dominasi puisi Arab konvensional
dan membebaskan diri darinya. Ia berhasil menghancurkan pola prosodi (qasidah) berbasis waz}an
dan qa>fiyah melalui karya-karya progresifnya. Kemudian, barisan pembaharu ini diperkuat oleh
Khalil Jibran (lahir 1883), Adonis (lahir 1930), Khalil Hawi (lahir 1925), Fadwa Tuqan (lahir 1917),
dan Nizar Qabbani (lahir 1923), dan masih banyak lagi penyair lainnya (Sukron Kamil, 2009: 16-18).
Sebagaimana disebutkan pada bagian di atas bahwa puisi Arab konvensional adalah unik dan
indah. Keindahan puisi ini bermula dari diksi yang tepat untuk menghasilkan efek musikalitas.
Sebuah bait puisi akan mempertimbangkan potongan-potongan irama (taqti>’), satuan suara (terdiri
dari vokal dan konsonan), satuan irama (al-taf’ilah), irama (wazn), kecepatan irama (zih}a>f), cacat
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irama (‘illat), yang terangkum dalam metrum/lagu (al-bah}r, serta diakhiri dengan sajak (qa>fiyah).
Qa>fiyah adalah kata terakhir pada bait syair, yang dihitung mulai dari huruf yang terakhir pada bait
sampai dengan huruf hidup sebelum huruf sukun yang ada di antara kedua huruf hidup tersebut
(Habibie, 2018:114).
Karena susahnya menulis puisi Arab, tak heran bila Shauqi D}aif menyatakan bahwa
memproduksi puisi itu bukalah perkara mudah (D}aif, 1943:13). Bayangkan bila ini puisi Arab terdiri
dari ratusan bait, maka adalah hal yang sulit bagi penyair untuk memilih diksi dengan irama yang
sama untuk makna yang dimaksudkan. Dan bila berhasil ditulis, maka hal itu akan menunjukkan
kehebatan pernyairnya. Kesulitan para penyair dalam menulis puisi Arab akan terbayarkan dengan
apresiasi masyarakat pembaca/pendengar yang terbujuk lena oleh keindahan musikalitasnya. Oleh
karena itulah, pembacaan puisi Arab dengan segala keindahannya dapat digunakan sebagai motivasi
pelajar untuk mencintai bahasa Arab.

Pedekatan Pelaksanaan Program
PKM kali ini dilakukan dengan kombinasi pendekatan lecturing, Performance, dan small group
discussion. Pada tahap lecturing, seorang mahasiswa sebagai presenter memberikan penjelasan tentang
pentingnya bahasa Arab, definisi puisi dan sejarah sastra Arab. Tahap selanjutnya adalah pertunjukan
pembacaan puisi Arab dan musikalisasi puisi Arab yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Pada
tahap small group discussion, beberapa dosen dari prodi Bahasa dan Sastra Arab menjadi mentor untuk
beberapa kelompok siswa untuk menganalisis keindahan puisi Arab dan memadukannya dengan
suara musik dari media yang telah disiapkan.

Pelaksanaan Program
Kegiatan PKM ini berlangsung pada tanggal 19 Maret di Pondok Pesantren Darul Muttaqin
Kayu Agung Kabupaten OKI, Sumatera Selatan. Partisipan yang diharapkan hadir adalah seluruh
siswa Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Muttaqin, baik putra maupun putri. Sementara
penggiat PKM adalah dosen-dosen prodi Bahasa dan Sastra Arab; Muhammad Walidin, M.Hum.,
Drs, Masyhur, M.Ag., Ph.D, Munandar, Lc.,M.Ed., Ph.D, Faqihul Anam, M.Hum., dan seorang
mahasiwa dari angkatan 2017 bernama Redo Fandea.
Dalam menyajikan narasi PKM ini, akan dibagi dalam 3 tahap. Pertama, lecturing, kedua
Performance, dan ketiga small group discussion.
1. Tahap lecturing
Tahapan ini dimulai dengan mengenalkan urgensi mempelajari bahasa Arab, definisi puisi
Arab dan sejarahnya oleh Redo Fandea; mahasiwa prodi Bahasa dan Sastra Arab angkatan 2017.
Istilah-istilah dalam puisi Arab:
a. Definisi shi’r:
.الشعر هو الكﻼم الموزون المرتبط بمعنى وقافية

Al-Shi’r huwa al-kala>m al-mauz}u>n al-murtabit} bimakna wa qa>fiyah
Artinya: Shi’r atau syair atau puisi Arab adalah ucapan yang memiliki wazan (pola timbangan;
ritme), bermakna, dan diakhiri dengan sajak.
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b. Waz}an
berarti timbangan/pola-pola tertentu yang disebut dengan Bah}ar atau
matra/metrum/ritme. Ada 16 jenis bah}ar yaitu bah}ar basi>t}, t}awi}l, rajz, ka>mil, ramal,
madi>d, khafi>f, wa>fir, mutada>rik, hazaj, mutaqa>rib, sari>’, khafi>f, muns}arih, mud}a>ra’,
muqtad}ab. Salah satu waz}an yang dijadikan contoh di sini adalah bah}ar rajaz. Berikut pola
waz}annya:
مستفعلن مستفعلن
0//0/0/ 0//0/0/
Mustaf’ilun Mustaf’ilun
كا للؤلؤ الرطب العذ ب
0//0/0/ 0//0/0/
Kal lu’ lu’ir rat bil azib

مستفعلن مستفعلن
0//0/0/ 0//0/0/
Mustaf’ilun Mustaf’ilun
يا ذالذي ألفاظه
0//0/0/ 0//0/0/
Ya zal lazy al fa zu hu

c. Qa>fiyah adalah kata terakhir pada bait syair, yang dihitung mulai dari huruf yang terakhir
pada bait sampai dengan huruf hidup sebelum huruf sukun yang ada di antara kedua huruf
hidup tersebut. Sebagai contoh adalah bait berikut ini:
كا للؤلؤ الرطب العذب
جي ربنا خد من كذب

يا ذالذي ألفاظه
ما مثل قولي با لتحا

Gambar 1. Rido Fandea sedang presentasi mengenai bahasa dan puisi Arab

2.

Tahap Performance
Tahap ini adalah kelanjutan dari tahap sebelumnya. Bila dalam presentasi telah diterangkan
keindahan musikalitas puisi Arab, maka pada tahap ini dua orang presenter akan melakukan
pertunjukan dengan pembacaan puisi Arab dari Penyair Turki Usmani yang bernama Nikolas alSaigh. Tahap pertama, dosen (Muhammad Walidin, M.Hum.) memberi perkenalan puisi kemudian
dilanjutkan dengan musik pengiring. Terdapat jeda antara setiap syair yang dibacakan secara
bergiliran oleh dosen dan mahasiswa. Dalam setiap jeda itu, diisi oleh musik pengiring yang
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bernuansa musik Timur Tengah dan India. Gabungan antara musik dan puisi mendatangkan
perasaan yang syahdu, visual imajinatif, dan perasaan menyenangkan ketika mendengar puisi Arab.
a. Muhammad Walidin
PENDAHULUAN
Khalil bin Ahmad al-Farahidi
Kita patut berterima kasih pada tokoh ini
Ditelitinya syair-syair Arabi,
Mengapa nadanya begitu dan begini
Ia simpulkan bahwa syair syair Arabi
Memiliki timbangan ritmik nan surgawi
Lalu ia beri nama ilmu ini
Yang Anda kenal dengan Arud} wal Qawa>fi,
Inilah salah satu timbangan ritmik berjenis bahar Rajaz Majzuk
Dari puisi Nikolas al-Saigh, salah satu penyair Turki Usmani
Selamat menikmati !
-Musik berjalan-https://youtu.be/dsf9toVwZg4
b. Redo Fandea
كا للؤلؤ الرطب العذب
جي ربنا خد من كذب

يا ذالذي ألفاظه
ما مثل قولي با لتحا

و أنعم متصله
بقولنا رب صله

يا من له عوارف
ما مثل إن نصب المضاف

-Musik berjalan-https://youtu.be/dsf9toVwZg4

a. Muhammad Walidin, M.Hum.
مدهبة مفضضه
أترجة معضضه

نرجسة مضعفة
تحسب لوﻻ ريحها

لؤلؤة مرضضه
أنفسنا محرضه

أورض ياقوت على
ماإنتني على الهوى

-Musik berjalan- https://youtu.be/dsf9toVwZg4

b. Redo Fandea
فى علمه فاق اﻷنام
جى قولنا مكره عام

يا أيها القرم الذ ى
ماد يضاهى فى التحا

والليل يقض نحبه
درعليه عشبه

يمر بى وفد الصبا
مر بروض زاهر
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-Musik berjalan- https://youtu.be/dsf9toVwZg4
A dan b (Bersama-sama)
نشوة من أحبه

فخلته من طيبه

Gambar 2. Kedua presenter sedang membacakan puisi Arab diiringi musik

Penampilan puisi Arab ini diapresiasi oleh para siswa Madrasah Aliyah Pondok Pesantren
Darul Muttaqin. Untuk lengkapnya, silakan unduh di channel youtube: https://youtu.be/5tEJ4ytNxE
3. Tahap Small Group Discussion
Tahap ini perlu dilakukan untuk memperdalam bagaimana ritme dan irama yang ajeg bisa
muncul dari puisi tersebut. Suara yang berbunyi dapat disesuaikan dengan ketukan tangan atau
potongan bunyi sehingga menghasilkan resonansi suara merdu.
Group besar akan dipecah menjadi lima group kecil dengan anggota group sekitar 10 orang.
Group 1 dipimpin oleh M. Walidin, M.Hum. Group 2 dikepalai oleh Drs. Masyhur, M.Ag., Ph.D.,
Group 3 dimotori oleh Munandar, Lc., M.Ed., Ph.D. Group 4 dikomandoi oleh Faqihul Anam,
M.Hum., dan group 5 dikawal oleh Redo Fandea.
Setiap presenter akan mengajak anggota group untuk mencoba merasakan ketukan setiap
suara puisi di atas. Kemudian, mereka diajak untuk memvisualisasikan vowel dan konsonan ke dalam
tanda / untuk konsonan, dan tanda 0 untuk vowel. Lihat bagan berikut:
كا للؤلؤ الرطب العذ ب
0//0/0/ 0//0/0/
Kal lu’ lu’ir rat bil azib
0//0/0/ 0//0/0/

يا ذالذي ألفاظه
0//0/0/ 0//0/0/
Ya zal lazy al fa zu hu
0//0/0/ 0//0/0/

Dari percobaan di atas, dapat diketahui bahwa pola timbangan/ritme di atas mengikuti pola:
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مستفعلن مستفعلن
0//0/0/ 0//0/0/
Mustaf’ilun Mustaf’ilun

مستفعلن مستفعلن
0//0/0/ 0//0/0/
Mustaf’ilun Mustaf’ilun

Pola ini kemudian diganti dengan bahar wafir dengan pola :
مفاعلتن مفاعلتن فعولن
0/0// 0/// 0// 0///0//
Mufa>latun Mufa>latun Fa’u>lun

مفاعلتن مفاعلتن فعولن
0/0// 0/// 0// 0///0//
Mufa>latun Mufa>latun Fa’u>lun

Selanjutnya, siswa akan diajak untuk menerapkan pola bunyi irama bahar wafir ini ke dalam
syair yang familiar di telinga mereka yaitu, puisi berjudul al-I’tira>f (Pengakuan) karya Abu Nawas.
وﻻ أقوى على النار الجحيم
فإنك غافر الذنب العظيم
فهب لي توبة يا ذا الجﻼل

إلهي لست للفردوس أهﻼ
فهب لي توبة واغفر ذنوبي
ذنوبي مثل أعداد الرمال

وذنبي زائد كيف احتمال

وعمري ناقص في كل يوم

Setelah diajak memperhatikan pola ritme puisi Abu Nawas, anggota group akan menyadari
bahwa bunyi merdu dari puisi tersebut bersumber dari keteraturan bah}ar wa>fir yang menjadi
polanya. Mereka juga akan sadar bagaimana sulitnya penyair menentukan diksi sehingga semua kata
terpilih tunduk pada keselarasan bunyi sesuai pola waz}annya.

Refleksi Capaian Program
Mengetahui keindahan puisi Arab bagi pelajar adalah kegiatan yang sangat menyenangkan.
Pola-pola atau rumus-rumus yang tampak rumit pada saat teori ternyata menjadi mudah saat
diaplikasikan ke dalam kegiatan praktek pembacaan puisi berdasarkan teori al-Arud} wa al-Qawa>fi.
Sayangnya, kegiatan dalam sesi small group discussion tidak berjalan maksimal karena kekurangan waktu.
Sesi ini diputuskan untuk diganti dalam kelas besar dengan pembelajaran klasikal. Walaupun
demikian, penerima sasaran PKM merasakan senang dengan pembelajaran pembacaan puisi Arab
sehingga mereka memiliki motivasi yang tinggi untuk rajin belajar bahasa Arab.

Penutup
Mempelajari bahasa Arab adalah tugas bagi pelajar yang memiliki matapelajaran bahasa Arab
di sekolah masing-masing. Para guru/dosen selalu mencari cara bagaimana pelajaran bahasa Arab ini
mudah diterima dan tinggi motivasi mempelajarinya. Berbagai metode pembelajaran telah diciptakan
dan banyak cara untuk memotivasi pelajar agar semangat dan lebih mencintai bahasa Arab. Salah
satu cara meningkatkan motivasi belajar bahasa Arab bagi siswa adalah dengan pembacaan puisi
Arab. Puisi dikenal sebagai ekspresi dengan bahasa yang indah. Di samping itu, puisi, khususnya
puisi Arab atau shi’ir memiliki pola-pola tertentu yang menghasilkan musikalitas. Unsur musikalitas
inilah yang akan membawa perasaan senang bagi para pendengarnya. Dengan program PKM ini,
diketahui siswa Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Muttaqin Kayuagung Sumatera Selatan
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mengalami peningkatan motivasi belajar bahasa Arab setelah mengikuti sesi program PKM dosen
dan mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah
Palembang.
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Abstract
In the current pandemic, learning is done online, but many teachers have not been able to maximize online learning
media. This service is aimed at teachers of public elementary schools in Sumbersekar, Dau, Malang Regency with the
hope that teachers will be able to have more abilities in digital literacy, especially online learning media. The method
used in this training is by providing materials, including: Digital Literacy, Powtoon, Kahoot, Google Meet, Zoom,
Flashcard, Edmodo, Google Classroom, and Learning Innovation. The materials used are learning modules that have
been prepared and printed, PPT, as well as direct practice on a computer and displayed on the LCD. As a result,
participants showed positive progress in understanding digital literacy and some of the online learning media that had
been provided. Participants have been able to try several application menus provided and the results of the pre-test and
post-test have shown positive results. This is very important in order to show the impact of training for online learning
in the classroom with the increase in digital literacy skills.
Keywords: Pandemic; Online Learning Media; Digital Literacy
Abstrak
Di masa pandemi saat ini, pembelajaran dilakukan secara online, namun banyak guru yang belum
mampu memaksimalkan media pembelajaran secara online. Pengabdian ini ditujukan kepada guru
SD Negeri di Sumbersekar, Dau, Kabupaten Malang dengan harapan, guru mampu memiliki
kemampuan lebih dalam literasi digital khususnya media pembelajaran online. Metode yang
digunakan dalam pelatihan ini adalah dengan pemberian materi, antara lain: Literasi digital, Powtoon,
Kahoot, Google Meet, Zoom, Flashcard, Edmodo, Google Classroom, dan Inovasi Pembelajaran.
Pemberian materi yang digunakan adalah modul pembelajaran yang telah disiapkan dan dicetak,
PPT, maupun praktek langsung pada komputer dan ditampilkan pada LCD. Hasilnya, peserta
menunjukan kemajuan yang positif dalam memahami literasi digital dan beberapa media
pembelajaran secara online yang telah diberikan. Peserta sudah mampu mencoba beberapa menu
aplikasi yang diberikan serta hasil pre-test dan post-test telah menunjukkan hasil yang positif. Hal ini
sangatlah penting guna menunjukkan dampak pelatihan bagi pembelajaran online di kelas nantinya
dengan bertambahnya keterampilan literasi digital.
Kata kunci: Pandemi; Media Pembelajaran Online; Literasi Digital
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Pendahuluan
Di dalam masa pandemi seperti saat ini dan pemberlakuan PPKM di Indonesia, telah banyak
membuat pergerakan banyak sektor terganggu. Menurut data yang dipublikasikan oleh CNBC
Indonesia (2021), pada tanggal 08 Agustus 2021 pada pukul 12.00 WIB, disebutkan hingga hari
tersebut pasien positif berjumlah 3.666.031, pasien sembuh berjumlah 3.084.702, dan meninggal
berjumlah 107.096. Dari data tersebut, kasus Covid-19 dalam kurun waktu Sabtu (7/8/2021) pukul
12.00 WIB hingga Minggu (8/8/2021) pukul 12.00 WIB bertambah hingga 26.415
Gambar 1. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia

Sumber: CNBC Indonesia

Pandemi COVID-19 memaksa setiap orang untuk dapat bekerja atau melakukan kegiatannya
secara daring atau di dalam rumah. Dampak dari pandemi ini terasa di berbagai bidang, tidak
terkecuali dengan bidang pendidikan. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia pada 13 April 2020 saja, terdapat 68.729.037 murid yang belajar di rumah.
Dengan jumlah peserta paling banyak yaitu siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/sederajat. Ada
28.587.688 murid yang melakukan belajar jarak jauh. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah/sederajat menyusul dengan 13.086.424 murid yang belajar di rumah (Yosepha Pusparisa,
2020).
Gambar 2. Jumlah peserta didik yang belajar di rumah

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 13 April 2020
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Dari data di atas, SD Negeri yang terdapat di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau,
Kabupaten Malang juga melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh, yaitu SDN 1 Sumbersekar dan
SDN 2 Sumbersekar. Namun, dengan keterbatasan sarana prasarana dan juga kemampuan literasi
digital yang ada, banyak dari guru yang belum memanfaatkan berbagai media pembelajaran online
dengan semaksimal mungkin. Desa Sumbersekar sendiri merupakan salah satu dari sepuluh desa
yang ada di Kecamatan Dau. Desa Sumbersekar memiliki luas wilayah seluas 4.72 Km2 dan terbagi
menjadi empat dusun, yaitu dusun Precet, Semanding, Krajan, dan Banjartengah. Terdapat 5 RW
dan 26 RT, 2 SD Negeri, 2 SD Swasta, 1 SMP Negeri dan 2 SMP Swasta. Selain itu, terdapat fasilitas
publik berupa lapangan bulu tangkis dan sepakbola yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk
berolahraga. Total jumlah penduduk warga desa Sumbersekar sebanyak 7.674 dan perekonomian
warga didapatkan dari pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan (Pemerintah Kecamatan
Dau, 2017).
Di zaman sekarang, literasi digital sangatlah penting. Literasi digital sendiri merupakan
ketertarikan, sikap dan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital dan alat
komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi
informasi, membangun pengetahuan baru, serta berkomunikasi dengan orang lain agar dapat
berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat (Kurniawati & Baroroh, 2016). Dengan banyaknya
pengguna internet di Indonesia seperti saat ini, literasi digital sangat dibutuhkan untuk dapat
memanfaatkan dengan maksimal. Menelisik pengumuman APJII pada 9 November 2020, disebutkan
bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia hingga kuartal II naik menjadi 73,7% dari populasi
atau setara 196,7 juta pengguna. Data ini bahkan hampir menembus 200 juta pengguna dari populasi
RI yang 266,9 juta menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) (Indonesia Internet Provider
Association, 2020). Angka yang sangat banyak, dan hal ini dapat menjadi keuntungan atau kelemahan
kita sendiri. Bagaimana cara kita memaksimalkan potensi yang ada pada internet dan meminimalisir
dampak negatifnya, yaitu dengan literasi digital itu sendiri.
Menurut penelitian dari Candrasari et al. (2020) yang berjudul “Pengembangan Dan
Pendampingan Literasi Digital Untuk Peningkatan Kualitas Remaja Dalam Menggunakan Internet”
disebutkan bahwa pemberian literasi digital kepada masyarakat awam mampu membuat masyarakat
yang tidak paham sekali dengan aplikasi dan media digital lainnya, akhirnya dapat memahami
berbagai aplikasi dan menu-menu yang ada di dalamnya. Hal tersebut menjadi salah satu tujuan awal
pengabdian ini yaitu dapat menjadi sumber referensi guru guna mendapatkan pengetahuan dan
keterampilan dalam menggunakan media digital khususnya media pembelajaran. Menurut Silvana
dan Darmawan (2018) Literasi digital berfungsi sebagai rangkaian gerakan melek media yang
dirancang untuk meningkatkan kontrol individu terhadap media yang mereka gunakan, dalam hal ini
adalah media pembelajaran secara online. Menurut Harjono (2019), penguasaan literasi digital
memungkinkan pembelajar meningkatkan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor melalui
aktivitas belajar yang lebih baik, lebih cepat, lebih mudah, dan menyenangkan di lingkungan belajar
digital.
Pengabdian yang dilaksanakan di SD Negeri Sumbersekar 1 ini berfokus dalam memberikan
literasi digital khususnya media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran jarak jauh (online).
Arti media menurut AECT (Association of Education and Communication Technology) yang

Bidik Vol. 2 No. 1 Oktober 2021 | 23
dikutip oleh Asnawir dan M. Basyiruddin Usman (2002) “media adalah segala bentuk yang
dipergunakan untuk proses penyaluran informasi”. Sedangkan pengertian lain media adalah alat
bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran
(Djamarah et al., 2006). Jadi, dapat dapat disimpulkan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat
digunakan dalam proses transfer informasi guna mencapai tujuan pembelajaran.
Pembelajaran sendiri menurut Hamalik (2003) adalah suatu kombinasi yang tersusun
meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling
mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan (2002) pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan yang menjadikan orang atau
makhluk hidup belajar. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah segala sesuatu yang dilakukan
untuk mendapatkan tujuan dari pembelajaran.
Maka, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala bentuk alat untuk
penyalur informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pengabdian ini, media pembelajaran
yang akan dibahas adalah media yang bersifat online. Diharapkan dengan adanya pengabdian ini,
dapat menambah literasi digital bagi guru yang juga akan berdampak lebih baik pada proses
pembelajaran daring serta akan menambah antusiasme murid pada akhirnya.

Permasalahan Mitra
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan. Literasi digital guru SD
Negeri di Desa Sumbersekar belum berjalan efektif dan efisien. Penggunaan aplikasi atau media
digital lain sebagai penunjang pembelajaran jarak jauh belum dikuasai secara maksimal.
1. Literasi digital untuk pembelajaran jarak jauh belum efektif.
2. Belum mengetahui dengan baik fungsi menu-menu yang ada pada media digital yang
digunakan untuk media pembelajaran
3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh.
4. Belum terbiasanya guru dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh.
Melihat permasalah diatas, terciptalah ide untuk melakukan pelatihan literasi digital ini.
Melalui literasi digital inilah, bapak/ibu guru SD Negeri di Sumbersekar diharapkan dapat
mendorong pengetahuan dan kemampuannya dalam memaksimalkan media pembelajaran jarak jauh.
Harapan akhir dari pengabdian ini adalah terciptanya pembelajaran online yang lebih komprehensif
dan lebih menyenangkan lagi bagi siswa maupun guru itu sendiri.
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Pedekatan Pelaksanaan Program
Gambar 3. Alur pengabdian kepada masyarakat

Pelaksanaan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat ini telah dilakukan dengan
memberikan pelatihan kepada seluruh guru SD Negeri di Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten
Malang. SD Negeri yang ada di Sumbersekar adalah SD Negeri Sumbersekar 1 dan SD Negeri
Sumbersekar 2. Peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 24 orang guru yang berasal dari
gabungan SDN Sumbersekar 1 dan SDN Sumbersekar 2 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
2021a, 2021b).
Gambar 4. Peserta Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan diawali dengan Pemberian PreTest kepada peserta. Setelah itu pemberian materi seperti Literasi digital, Powtoon, Kahoot , Google,
Meet, Zoom, Flashcard, Edmodo, Google Classroom, dan yang terakhir berdiskusi mengenai
beberapa Inovasi Pembelajaran yang dapat dilakukan di sekolah. Pemberian materi sangat bervariasi,
seperti menggunakan modul pembelajaran yang telah disiapkan dan dicetak, menggunakan PPT,
maupun praktek secara langsung pada komputer dan ditampilkan pada LCD. Setelah materi
berakhir, diadakan diskusi dan tanya jawab mengenai materi yang telah disampaikan dan peserta
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mengisi Post-test yang telah disediakan guna digunakan sebagai alat pengukuran dampak pengabdian
ini. Setelah acara selesai, diadakan monitoring hasil pengabdian melalui grup WhatsApp yang bisa
dilakukan secara online, dan sebagai wadah untuk saling bertukar pikiran mengenai materi literasi
digital.

Pelaksanaan Program
Pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan literasi digital pembelajaran jarak jauh
sangat penting dilakukan di era pandemi saat ini. Kegiatan tersebut memberikan peluang para guru
untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran kepada siswa. Pelatihan ini menjadi salah satu media
berlatih guru untuk meningkatkan kompetensi dalam menggunakan media-media pembelajaran jarak
jauh.
Gambar 5. Suasana Pelaksanaan Pelatihan

Sebelum melakukan pelatihan, mahasiswa membagikan kuesioner Pre-Test kepada peserta
untuk diisi. Kuesioner berisi pertanyaan mengenai pemahaman para guru terhadap materi yang akan
disampaikan seputar media yang biasa digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Peserta dapat
memilih jawaban dengan pilihan sangat setuju(SS), setuju(S), tidak setuju(TS), dan sangat tidak
setuju(STS).
Gambar 6. Pengisian Pre-Test dan Post-Test
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Gambar 7. Kuisioner Pre-Test dan Post-Test

Peserta diberikan modul tercetak, ppt dan pdf yang dapat dipelajari sendiri setelah pelatihan
ini selesai. Materi yang dipaparkan dalam pelatihan ini meliputi inovasi pembelajaran, literasi digital,
Zoom, Google Meet, Edmodo, Google Classroom, Flashcard, Kahoot, dan Powtoon. Materi
Powtoon berisi tentang sejarah dan deskripsi singkat, mengenal menu-menu utama Powtoon, dan
cara membuat video Powtoon (Fathoni et al., 2019). Materi Flashcard berisi tentang deskripsi, fitur
yang tersedia, hingga cara membuat kartu Flashcard. Materi Edmodo berisi tentang beberapa menu
dan fitur yang dapat digunakan untuk mempermudah membuat kuis dan menu-menu lainnya yang
dapat membantu mempermudah pekerjaan (Agus & Shavab, 2020).
Gambar 8. Pemaparan Materi oleh Mahasiswa

Materi Google Classroom memaparkan deskripsi singkat, cara membuat kelas, cara
mengundang siswa, dan cara membuat presensi (Hapsari & Pamungkas, 2019). Materi Kahoot berisi
tentang sejarah singkat, deskripsi, cara membuat akun Kahoot sekaligus melengkapi data pribadi,
cara membuat kuis, dan cara import soal kuis dari spreadsheet (Jumila et al., 2018). Dengan mediamedia tersebut diharapkan mampu memaksimalkan dan menambah semangat guru dan siswa-siswi
dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di era pandemi.
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Gambar 9. Peserta Mempraktikkan Materi

Peserta pelatihan dapat melakukan praktik sesuai dengan materi yang disampaikan. Praktik
dilakukan menggunakan laptop atau gawai yang mereka bawa. Untuk mempermudah latihan, peserta
dibagikan modul. Sesi tanya jawab disediakan untuk diskusi bagaimana kesulitan yang dihadapi para
peserta. Mahasiswa akan membantu memecahkan masalah yang dihadapi peserta dengan cara
melakukan pendampingan secara langsung atau pengulangan materi presentasi yang belum dikuasai.
Gambar 10. Sesi tanya jawab dan pendampingan

Setelah pelatihan selesai, peserta diberikan kuesioner Post-Test untuk mengukur tingkat
keberhasilan pelatihan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para
peserta dan bagaimana dampak pelatihan bagi peserta. Untuk memaksimalkan pelatihan ini, juga
telah disediakan sesi tanya jawab, praktik, dan pendampingan. Berikut diagram persentase tingkat
pemahaman peserta mengenai materi yang disampaikan pada pelatihan literasi digital pembelajaran
jarak jauh.
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Gambar 11. Tingkat Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Pelatihan
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Dari beragam materi yang disampaikan pada saat pelatihan, peserta terbiasa menggunakan
google classroom dan google meet. Sedangkan untuk materi yang lain, peserta masih belum bisa
menggunakan fitur-fitur yang ada. Persentase peningkatan pemahaman peserta terhadap materi
inovasi pembelajaran yaitu sebesar 17%, materi literasi digital sebesar 8%, Zoom 19%, Google Meet
16%, Edmodo 46%, Google Classroom 17%, Flashcard 25%, Kahoot 28%, dan Powtoon 25%.
Tabel 1. Presentase Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Pelatihan

Persentase Pemahaman

No
.

Materi

1

Pre-Test

PostTest

Peningkatan

Inovasi Pembelajaran

67%

83%

17%

2

Literasi Digital

79%

88%

8%

3

Zoom

77%

96%

19%

4

Google Meet

80%

96%

16%

5

Edmodo

46%

92%

46%

6

Google Classroom

83%

100%

17%

7

Flashcard

4%

29%

25%

8

Kahoot

25%

53%

28%

9

Powtoon

21%

45%

25%
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Rata-rata

22%

Hasil menunjukkan bahwa pelatihan memberikan dampak positif bagi peserta. Sebelum
pelatihan banyak peserta yang belum memahami media pembelajaran tersebut, khususnya Flashcard,
Kahoot, dan Powtoon. Kemudian, setelah pelatihan diselenggarakan terdapat peningkatan
pemahaman dengan rata-rata 22%. Peningkatan pemahaman yang terendah pada materi literasi
digital yaitu 8%, sedangkan peningkatan pemahaman yang tertinggi yaitu pada materi Edmodo
sebesar 46%. Peserta merasa antusias mendapatkan materi dan modul dari pelatihan ini yang dapat
dijadikan pedoman dalam latihan mandiri di rumah.

Refleksi Capaian Program
Kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat yang dilakukan di Sumbersekar,
Kecamatan Dau, Kabupaten dengan target guru SD Negeri Sumbersekar 1 dan SD Negeri
Sumbersekar 2 telah dilaksanakan. Hasil kegiatan dari pengabdian masyarakat ini telah memberikan
dampak yang cukup baik kepada pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai literasi digital dan
beberapa media pembelajaran secara online. Rata-rata peningkatan pemahaman peserta setelah
mengikuti pelatihan yaitu 22%. Peserta sudah mampu mencoba beberapa menu aplikasi yang
diberikan serta hasil pre-test dan post-test telah menunjukkan hasil yang positif juga.

Penutup
Berdasarkan pemaparan pelaksanaan Kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat di
atas, bahwa kegiatan semacam ini telah memberikan dampak yang cukup positif kepada mitra yaitu
guru SD di SD Negeri Sumbersekar 1 dan SD Negeri Sumbersekar 2 . Oleh sebab itu, kegiatan ini
diharapkan dapat dilaksanakan berkelanjutan pada tahun–tahun berikutnya. Serta perlu dilakukan
evaluasi kegiatan agar ke depan dapat menyusun kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat
yang lebih baik dan bermanfaat.
Kekurangan pengabdian ini adalah waktu yang masih dirasa kurang dikarenakan dimasa
pandemi dan PPKM yang masih berlangsung. Pengabdian ini akan tetap di monitoring melalui group
whatsapp untuk dapat bertukar informasi secara online dan sumber referensi bagi inovasi
pembelajaran di masa pandemi seperti saat ini secara komprehensif.
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Abstract
The school library is an institution that acts as a center for information, educational activities, research, recreation for
school residents. In supporting this role, school libraries must strive to provide excellent services according to the
applicable national library standards. To realize a standardized library, the school library must conduct an assessment
through library accreditation. With hope, an accredited library will provide services in accordance with the needs of
users. However, awareness of school library accreditation in Riau Province is still very low. This is proven by the
number of accredited school libraries that have not reached 1% of the total 1,391 school libraries in Riau Province.
This has led to the holding of training and assistance related to school library accreditation for library managers or
librarians of SMKN 7 Pekanbaru. The method used in this activity is to conduct training and assistance in preparing
accreditation forms and preparing school library accreditation forms. The activity was delivered by means of, interactive
discussion, assistance and evaluation using the checklist, pretest and posttest methods.
Keywords: accreditation, school library, pekanbaru

Abstrak
Perpustakan sekolah merupakan sebuah institusi yang berperan sebagai pusat informasi, kegiatan
pendidikan, penelitian, rekreasi bagi warga sekolah. Dalam mendukung peran tersebut, perpustakaan
sekolah harus berupaya memberikan layanan yang prima sesuai standar nasional perpustakaan yang
berlaku. Untuk mewujudkan perpustakaan yang berstandar, perpustakaan sekolah harus melakukan
penilaian melalui akreditasi perpustakaan. Dengan harapan, perpustakaan yang sudah terakreditasi
akan memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Namun kesadaran terhadap
akreditasi perpustakaan sekolah di Provinsi Riau masih sangat rendah. Hal ini di buktikan dengan
jumlah perpustakaan sekolah yang terakreditasi belum mencapai 1% dari total 1.391 perpustakaan
sekolah di Provinsi Riau. Hal inilah yang mendorong untuk diadakannya pelatihan dan
pendampingan terkait akreditasi perpustakaan sekolah kepada pengelola perpustakaan atau
pustakawan sekolah SMKN 7 Pekanbaru. Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini ialah dengan
melakukan pelatihan dan pendampingan penyusunan borang dan mempersiapkan dokumen borang
akreditasi perpustakaan sekolah. Kegiatan tersebut disampaikan dengan cara, diskusi interaktif,
pendampingan dan evaluasi dengan metode ceklist, pretest dan posttest.
Kata kunci: akreditasi, perpustakaan sekolah, pekanbaru
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Pendahuluan
Provinsi Riau sebagai provinsi yang sedang berkembang, senantiasa memperhatikan
kemajuan dari berbagai aspek, salah satumya ialah pendidikan. Salah satu unsur penting dari
pendidikan adalah perpustakaan. Perpustakaan sering diibaratkan sebagai jantungnya sebuah institusi,
yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, kebudayaan, dan rekreasi. Salah satu indikator
perpustakaan yang sesuai SNP ialah perpustakaan yang telah memperoleh pengakuan akreditasi.
Tahun 2019, Provinsi Riau patut berbangga karena Perpustakaan SMK Labor Kota Pekanbaru
terpilih sebagai juara 1 tingkat nasional, yang mewakili Provinsi Riau (Sindo News, 2019 ). Namun,
berdasarkan rekapitulasi data dari PNRI kurang dari 1% perpustakaan di Provinsi Riau belum terakreditasi dari 1.391 total perpustakaan sekolah di Riau. Berdasarkan aturan, sudah menjadi suatu
keharusan semua perpustakaan mencapai SNP, dimana untuk mencapai SNP dibutuhkan proses
penilaian yang disebut akreditasi.
SMK N Pekanbaru merupakan sekolah menengah kejuruan yang berlokasi di Kec. Rumpai
Kota Pekanbaru. Sekolah tersebut telah memiliki perpustakaan yang sudah terkelola baik.
Perpustakaan SMKN 7 Pekanbaru memiliki berfungsi untuk mendukung kegiatan belajar dan
mengajar. Perpustakaan sebagai jantungnya lembaga pendidikan, seharusnya dikelola sesuai dengan
Standar Nasional Perpustakaan (SNP) sehingga akan memperoleh pengakuan atau akreditasi.
Berdasarkan pengamatan, perpustakaan yang menjadi mitra pangabdian belum memahami tentang
pengisian borang akreditasi, mempersiapkan dokumen/lampiran akreditasi dan belum pernah
mengajukan akreditasi perpustakaan. Sehingga mitra merasa perlu untuk melakukan akreditasi
perpustakaan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas. Untuk mempersiapkan akreditasi, mitra
melakukan kerjasama dengan akademisi untuk pembinaan dan pendampingan, dalam hal ini Prodi
Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning.
Sesuai Undang-undang No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa semua jenis
perpustakaan yang terdiri dari perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, khusus, dan umum harus
sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan Nasional RI, 2008). Untuk mencapai
SNP ini dibutuhkan proses penilaian yang dinamakan akreditasi. Berdasarkan data sensus PNRI
2018, dari 164.000 perpustakaan berbagai jenis yang ada di Indonesia dan sudah sesuai dengan SNP
masih sangat kecil (Perpustakaan Nasional RI, [2018]).
Pentingnya perpustakaan mendapatkan akreditasi adalah menunjukkan perpustakaan sudah
memenuhi standar sesuai regulasi yang ada dan tentu saja kepuasan pemakai akan terwujud ketika
perpustakaan sudah memenuhi instrument SNP. Selanjutnya imbas dari perpustakaan yang
memenuhi standar akan memberikan pelayanan prima, peningkatan budaya gemar membaca ,
meningkatkan peran perpustakaan dalam mencerdaskan kehidupan, serta memberikan sumbangan
skor ketika sekolah akan melakukan akreditasi institusi.
Berdasarkan hasil identifikasi pada mitra, maka diketahui permasalahan yang dihadapi, yaitu
terbatasnya pengetahuan pustakawan terkait pengisian borang akreditasi perpustakaan sekolah untuk
mencapai Standar Nasional Perpustakaan (SNP), mempersiapkan dokumen/lampiran borang serta
mekanisme pengajuan akreditasi perpustakaan sekolah sehingga pustakawan perlu untuk
mendapatkan pendampingan dan pembinaan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan terkait
pengisian borang, penyiapan dokumen/laporan borang akreditasi, dan pengiriman borang akreditasi.
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Pedekatan Pelaksanaan Program
Kegiatan pengabdian ini diperuntukkan pustakawan sekolah yang menjadi mitra pengabdian.
Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dikemas menggunakan pendekatan sosialisasi SNP
dan akreditasi, workshop pengelolaan perpustakaan sekolah dan bimtek penyusunan borang
akresitasi. Kegiatan tersebut disampaikan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif dan
praktek. Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sekitar 3 orang yang terdiri dari kepala
sekolah, staf perpustakaan dan pustakawan. Agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar sesuai
dengan tujuannya, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
Pertama, melakukan evaluasi pre-test kepada seluruh peserta sebelum pelatihan dimulai. Pada
tahap pertama, peserta diberikan 5 (lima) pertanyaan pre-test dengan jawaban pilihan ganda yang
dibagikan kepada peserta yang datang.
Kedua, memberikan materi pokok kepada peserta, pada tahap ini, peserta pelatihan diberikan
materi mengenai pentingnya akreditas perpustakaan sekolah, Standar Nasional Perpustakaan (SNP),
dan instrument akreditasi perpustakaan sekolah. Hal ini penting dilakukan untuk menyamakan
persepsi materi yang akan disampaikan, materi yang disampaikan pada tahap ini adalah:
a. Undang-undang Republik Indonesia No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
b. Manajemen Perpustakaan Sekolah (Hartono, 2017)
c. Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (Perpustakaan Nasional RI, 2018)
Peralatan yang dibutuhkan:
a. Proyektor
b. Laptop
c. Handout materi
d. Power Point
e. Handout instrument akreditasi perpustakaan sekolah menengah atas/madrasah (PNRI,
2018)
Ketiga, diskusi interkatif, peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan materi yang
telah disampaikan. Kesempatan tanya-jawab diberikan oleh narasumber bertujuan untuk
memperjelas hal-hal yang perlu diuraikan, sehingga tidak terjadi keraguan.
Keempat, praktik simulasi penyusunan borang akreditasi. Pada tahap ini, tim pelaksana
bersama dengan peserta melakukan praktik simulasi penyusunan borang akreditasi sesuai instrument
akreditasi perpustakaan sekolah. Materi yang disampaikan:
a. Instrumen Akreditasi Perpustakaan Sekolah
b. Praktik penyusunan artikel ilmiah
Peralatan yang dibutuhkan:
a. Laptop
b. Power Point
c. Proyektor
d. Praktek penyusunan borang akreditasi perpustakaan sekolah
Tahap ini peserta diberikan bimbingan penyusunan borang akreditasi perpustakaan sekolah,
luaran yang diharapkan yaitu draf kasar borang akreditasi. Selanjutnya Hasil penyusunan borang
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tersebut dikumpulkan dan dianalisis oleh tim dan narasumber untuk dianalisis dan diberikan
masukan untuk perbaikan lebih lanjut oleh tim.
Kelima, melakukan evaluasi akhir dari kegiatan bimtek melalui post-test kepada seluruh peserta
setelah selesai kegiatan, peserta dipersilahkan mengisi 5 (lima) soal pilihan ganda. Hasil post-test ini
akan dianalisis oleh tim untuk melihat tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah
diberikan oleh narasumber.

Pelaksanaan Program

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk pendampingan dalam
rangka mempersiapkan akreditasi perpustakaan SMK Negeri 7 Pekanbaru telah selesai dilaksanakan
pada bulan Februari sampai Juni 2020. Kegiatan tersebut terlaksana dengan baik. Mitra dalam
kegiatan ini adalah Perpustakaan SMK Negeri 7 Pekanbaru yang terdiri dari kepala perpustakaan,
pustakawan dan staf perpustakaan. Kegiatan dilaksanakan di ruang perpustakaan SMK Negeri 7
Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso Km. Rumbai Pesisir Pekanbaru.
Sebelum melaksanakan kegiatan, tim melakukan analisis situasi dan kebutuhan di lapangan.
Kegiatan ini dilakukan dengan berdiskusi dengan Mitra dan survey singkat di lapangan terkait
kemampuan pustakawan dalam mengisi borang akreditasi perpustakaan sekolah dasar. Setelah tim
melakukan analisis situasi dan permasalahan mitra, masing-masing mitra menyambut baik yang akan
dilaksanakan, yakni pendampingan pengisian boring akreditasi. Bentuk partisipasi mitra ditunjukkan
dengan kesediaannya untuk menyiapkan tempat, mempersiapkan perlengkapan, dan menjadi
penanggung jawab kegiatan sehingga kegiatan berlangsung dengan baik. Antusiasme dan semangat
mitra sangat tinggi dapat dilihat pada gambar 1 berikut.
Gambar 1. Pendampingan Pengisian Borang Akreditasi Perpustakaan

Selama kegiatan pendampingan, beragam pertanyaan diajukan kepada tim pendamping.
Tampak mitra memiliki keinginan untuk meningkatkan mutu perpustakaan melalui akreditasi.
Mereka sadar bahwa perpustakaan memiliki posisi strategis dalam mendukung kegiatan belajar
mengajar di sekolah. Hal ini karena perpustakaan merupakan jantungnya sebuah institusi pendidikan
yang menunjang proses kegiatan belajar mengajar bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan
siswa maupun masyarakat sekitar.
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Materi yang disampaikan oleh tim kepada mitra adalah tentang akreditasi perpustakaan,
pengisian borang akreditasi perpustakaan. Dalam pelaksanaannya, materi diberikan dalam beberapa
bagian, yaitu; pertama, diberikan materi tentang akreditasi perpustakaan, kedua tentang teknik
pengisian borang akreditasi, dan ketiga peserta diberikan tips dan trik dalam kegiatan akreditasi
perpustakaan sekolah. Tahap pelaksanaan kegiatan workshop dilakukan dengan beberapa tahapan.
1. Mempersiapkan data kuantitaif
Mitra mempersiapkan data-data kuantitatif terkait pengisian borang akreditasi
perpustakaan. Pada tahap ini peserta mempersiapkan data perpustakaan seperti jumlah
koleksi, data sarana prasarana, data kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan perpustakaan,
sumberdaya manusia dan lain-lain yang dianggap perlu untuk mendukung kegiatan
pengisian borang akreditasi perpustakaan sekolah.
2. Materi tentang pengisian borang akreditasi perpustakaan
Tim memberikan materi tentang pengisian borang akreditasi perpsutakaan sekolah. Tahap
ini peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi untuk menyamakan persepsi tentang
pengisian borang akreditasi.
3. Pengisian Borang Akreditasi
Tim membagikan borang akreditasi mitra. Selanjutnya mitra mengisi borang akreditasi
yang telah dibagikan yang dibimbing oleh tim pendamping.
4. Mengoreksi hasil pengisian borang akreditasi
Tim mengoreksi borang akreditasi yang telah diisi oleh mitra. Kegiatan ini bertujuan
untuk melihat skor yang diperoleh dari borang yang telah diisi. Dalam tahap ini borang
akreditasi Perpustakaan SMK Negeri 7 Pekanbaru memperoleh skor 79,25 dapat
dikategorikan bahwa perpustakaan SMK Negeri Pekanbaru Terkareditasi B.
Hasil dari kegiatan ini adalah berupa peningkatan pemahaman dan kemampuan mitra dalam
memahami materi yang disampaikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan kemampuan mitra dalam
mengisi borang akreditasi perpustakaan sekolah. Selain itu, hasil evaluasi dari kuesioner pretest dan
posttest diperoleh hasil bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman dan kemampuan dalam
mengisi borang akreditasi perpustakaan. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut.
Tabel 1. Hasil Pretest dan Postest

No

Materi

Pretest (%)

Post test

Peningkatan (%)

(%)
1.
2.

Pemahaman konsep akreditasi
perpustakaan
Kemampuan pengisian borang
akreditasi

Data diolah Juni 2020

57,75

88,50

30,75

45,03

85,67

40,64
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Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh materi yang disampaikan tim dapat dipahami dengan
baik oleh peserta. Pada indikator pemahaman tentang konsep akrediasi perpustakaan SD/MI
mengalami peningkatan sebesar 30,75%. Sedangkan pada indikator kemampuan pengisian borang
akreditasi mengalami peningkatan sebesar 40,64%. Berdasarkan hasil tersebut tim berkesimpulan
bahwa peningkatan pemahaman dan kemampuan tersebut karena antusiasme peserta dan keinginan
peserta untuk meningkatkan mutu perpustakaan melalui akreditasi perpustakaan sekolah.
Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan beberapa hal yang menjadi rekomendasi untuk
kegiatan yang akan datang. Temuan tersebut antara lain, persiapan data-data peserta workshop yang
kurang lengkap, seperti belum memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), laporan-laporan
kegiatan, dan lain sebagainya.
Refleksi Capaian Program
Kesimpulan dari hasil pemaparan kegiatan yang telah dilaksanakan bahwa secara umum
seluruh target yang direncanakan telah tercapai dengan baik dan sesuai dengan usulan program
Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan ini mendapat respon positif dari para pesera yang dapat
dilihat dari jumlah peserta yang dating, serta antusiasme peserta selama workshop berlangsung.
Selanjutnya terjadi peningkatan pemahaman dan kemampuan peserta dalam mengisi borang
akreditasi. Indikator tersebut ditunjukkan dari hasil evaluasi pretest dan post test yang terjadi
peningkatan yang cukup signifikan. Sementara luaran utama dari kegiatan ini berupa artikel ilmiah
yang berhasil dikirim ke jurnal Dinamisia LPPM Universitas Lancang Kuning.

Penutup
Beberapa rekomendasi yang tim berikan terkait hasil kegiatan yang telah dilaksanakan antara
lain:
1. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebaiknya menjadi pedoman dan dilaksanakan oleh
pustakawan sekolah dalam mempersiapkan akreditasi perpustakaan sekolah.
2. Berdasarkan pengamatan tim, kagiatan serupa perlu dilaksanakan workshop serupa guna
memberikan pendampingan dan bimbingan dalam proses kegiatan akreditasi perpustakaan.
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Abstract
This service activity aims to provide introduction and training to Alumni Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Lancang Kuning, especially those who are already working. A common problem for partners is that they
do not have adequate skills in managing Web-based Electronic Archives. The implementation of this service is
expected to improve the understanding and skills of Alumni Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Lancang Kuning on how to manage Web-based electronic archives. The output produced in accordance with this
activity plan is in the form of scientific articles. The method of implementing the activity is counseling. Submission of
material is carried out by Lecturers who are members of the team proposing online community service activities.
Keywords: Filing System, Electronic Archive, Alumni.
Abstrak
Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pengenalan dan pelatihan kepada Alumni
Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning terutama yang sudah
bekerja. Permasalahan umum pihak mitra ialah belum memiliki keterampilan yang memadai dalam
mengelola Arsip Elektronik berbasis Web. Dilaksanakannya pengabdian ini diharapkan dapat
meningkatkan pemahaman dan dan keterampilan Alumni Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu
Budaya Universitas Lancang Kuning tentang bagaimana mengelola arsip elektronik berbasis Web.
Luaran yang dihasilkan sesuai dengan rencana kegiatan ini yaitu berupa artikel ilmiah.Adapun
metode pelaksanaan kegiatan ialah penyuluhan. Penyampaian materi dilakukan oleh Dosen yang
tergabung dalam tim pengusul kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara daring.
Kata kunci : Sistem Pengarsipan, Arsip Elektronik, Alumni.

Pendahuluan
Berbicara tentang Arsip Dinamis Elektronik tidak terlapas dari dokumen elektronik
sedangkan keberadaan dokumen elektronik tidak terlepas dari tekknologi informasi.Teknologi
Informasi di sini adalah teknologi untuk mengolah, menyimpan, temu kembali serta penyebaran
informasi.
Pada teknologi informasi terdapat dua komponen utama, yaitu computer dan
telekomunikasi.Secara sederhana computer adalah mesin hitung yang mampu menjalankan tugasnya
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dengan kecepatan tinggi yang terdiri dari tiga bagian utama yaitu masukan, pengolahan dan
luaran.Tidak kalah pentingnya pengelolaan Arsip berbasis Web ini untuk memudahkan temu kembali
arsip kapan saja diperlukan. Alumni ilmu perpustakaan selayaknya memiliki keterampilan dalam
mengelola arsip dinamis secara elektronik berbasis Web.

Metode Pelaksanaan
Metode Pelaksanaan
Adapun metode pelaksanaan kegiatan ialah memberikan keterampilan dalam menggunakan
Aplikasi Arsip Elektronik berbasis Web kepada Alumni Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya
Unilak. Penyampaian materi dilakukan oleh Dosen yang tergabung dalam tim pengusul kegiatan
pengabdian kepada masyarakat. Selain itu kegiatan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat
menggunakan dua metode, yaitu 1) Ceramah atau penyuluhan. Dalam metode ini penceramah atau
penyuluh menyampaikan materi tentang pengenalan dan pelatihan tentang Pengelolaan Arsip
Elektronik Berbasis Web. Dalam kesempatan itu peserta dibebaskan untuk bertanya jawab dengan
pemateri . Rincian dari metode ini ialah pemaparan mengenai Aplikasi yang digunakan untuk
mengelola Arsip Elektronik Berbasis Web. 2) Dialog interaktif, dalam hal ini peserta diposisikan
sebagai subjek yang dapat memberikan ulasan terkait Pengelolaan Arsip Elektronik berbasis Web.
Dialog ini sebagai curah pendapat (brainstorming) dari peserta untuk memperoleh masukan berupa
persoalan, aspirasi, usulan, gagasan dan solusi. 3) Penyebaran kuisioner sebelum dan sesudah
dilaksanakannya pelatihan (kuisioner pretest dan posttest). Tujuan dilaksanakannya penyebaran
kuisioner ini adalah untuk mendapatkan perbandingan pengetahuan dan wawasan peserta sebelum
dan sesudah materi diberikan.
Prosedur Kerja
Prosedur kerja yang akan dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu Pertama, tahap
persiapan. Persiapan ini difokuskan dengan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk
melaksanan kegiatan ini, studi literatur dan melakukan koordinasi dengan organisasi terkait untuk
melakukan kegiatan.
Kedua, perancangan materi Pengenalan dan Pelatihan Sistem Pengelolaan Arsip Elektronik
Berbasis Web untuk Alumni Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Unilak, dengan
mempersiapkan materi yang akan disampailkan dalam kegiatan ini. Modul diberkan kepada Peserta
melalui Zoom.
Ketiga, pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana Pengabdian dari Universitas Lancang
Kuning. Adapun yang menjadi ukuran keberhasilan kegiatan ini, yakni 1) Terwujudnya kerja sama
antara pelaksana kegiatan dengan pihak mitra, 2) Jumlah peserta yang hadir minimal 50% dari
undangan, 3) Adanya interaksi dua arah dalam kegiatan antara pembicara dan peserta, 4)
Meningkatnya pemahaman peserta terkait dengan materi yang disampaikannya, 5) Peningkatan
pemahaman peserta kegiatan diukur dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan.
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Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Hasil dan Luaran yang Dicapai
Hasil
Kegitan ini dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting pada
tanggal 06 Juli 2021, yang diikuti oleh 49 orang peserta yang terdiri dari Alumni Prodi Ilmu
Perpustakaan yang bekerja di perpustakaan sekolah dan Instansi Pemerintah maupun swasta yang
ada di kota Pekanbaru. Kegiatan ini terlaksana dengan baik dan memperoleh beberapa hasil yang
telah dicapai.
Tahap pertama, peserta diberikan kuesioner pretest melalui google form dan diberikan
waktu selama 10 menit untuk mengisinya. Setelah itu dilanjutkan dengan kata pengantar dan
penjelasan tentang “Pengenalan dan Pelatihan Arsip.
Tahap kedua, peserta menyimak pemaparan materi yang disampaikan oleh Tim Pengabdian
yang berlansung selama 60 menit, dan dilanjutkan praktik penggunaan Aplikasi Arsip Elektronik
Berbasis Web selama 120 menit.
Tahap ketiga, peserta diberikan kesempatan bertanya dan menyampaikan kendala yang
dihadapi dalam menjalankan tugas sebagai Admin ataupun Arsiparis di instansi masingmasing
Luaran yang Dicapai
Evaluasi didapatkan dari hasil kuesioner yang diisi peserta sebelum dan sesudah pelatihan.
Jawaban kuesioner ini menggambarkan bagaimana pemahaman peserta terhadap materi yang telah
disajikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rekapitulasi jawaban peserta pada tabel berikut:
Tabel 1. Hasil Pretest dan Posttest

No

Item
Pertanyaan

Apakah Anda pernah mendengar tentang arsip atau
kearsipan ?
Apakah anda pernah mengikuti pelatihan tentang
2
arsip ataupun kearsipan?
1

Pretest

Posttest

94,9%

100%

29,5%

55,1%
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Apakah anda pernah mengikuti pelatihan
pengarsipan elektronik berbasis web?
Apakah anda memahami tentang sistem
4
pengarsipan elektronik berbasis web?
Apakah anda memahami penggunaan aplikasi
5
pengarsipan elektronik berbasis web?
3

7,7%

44,9%

12,8%

46.9%

11,5%

46,9%

Dari hasil post test untuk 49 peserta (100%) peserta pernah mendengar dan sekaligus telah
mengikuti pelatihan ini. Setelah mengikuti pelatihan ini terlihat adanya peningkatan pemahaman dari
pelaksanaan pelatihan ini, mereka mengerti dan memahami perangkat dan pengelolaan arsip
elektronik.

Simpulan dan Saran
Simpulan
Pelatihan ini bermanfaat bagi peserta baik sebagai admin maupun tata usaha sekolah dalam
mengelola arsip dan dokumen di perpustakaan ataupun di sekolah dimana mereka bekerja. Terbukti
dengan hasil pretest dan posttest menunjukkan terdapat peningkatan pemahaman tentang Arsip
eklektronik dengan sistem pengarsipan berbasis Web, 50 % dari mereka mengerti dan mampu dan
akan menerapkan sistem pengarsipan yang sudah diberikan pada pelatihan ini. Pelatihan ini sangat
bermanfaat sekali bagi mereka yang mengikutinya dan instansi yang mereka naungi.
Saran
Setelah pelatihan ini dilaksanakan diharapkan kepada peserta dapat mempraktekkan atau
menggunakan sistem pengelolaan Arsip Elektronik ini di instansi tempat bekerja mereka masingmasing. Diharapkan juga mereka bisa bergabung dalam satu Group di medsos agar bisa saling
mengisi dan berbagi pengetahuan dan pengalaman.
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Abstract

The purpose of this training activity is (1) to provide an understanding of the stages of managing a show or event. (2)
So that the event can be walk on the planned. To achieve this, training activities are needed including (1) Providing
performing arts management materials, (2) Assisting partners and to be holding Komunitas Kesara that will launch a
poetry musical album.
Keywords: Performing Arts Management, Kesara, Training.
Abstrak
Tujuan dari kegiatan pelatihan ini adalah (1) memberikan pemahaman tahap-tahap dari memenej
sebuah pertunjukan atau acara. (2) Agar acara yang digelar, dapat berjalan sesuai dengan yang
direncanakan. (3) Untuk mencapai ini, maka diperlukan kegiatan pelatihan meliputi (1) Memberikan
materi manjemen seni pertunjukan, (2) Mendampingi mitra yang kebetulan akan menggelar acara
peluncuran album musikalisasi puisi.
Kata Kunci: Manajemen Seni Pertunjukan, Kesara, Pelatihan.

Pendahuluan
Analisis Situasi
Menurut Muhamad Takari, manajemen adalah kegiatan mengelola atau mengurus
sesuatu keperluan manusia. Dapat berbentuk sederhana seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah
tangga dalam mengelola keuangan keluarga, bisa pula berbentuk lebih kompleks seperti seorang
pengusaha
tempe
dalam
mengelola
usahanya
yang
melibatkan banyak orang.
Atau perusahaan yang lebih besar, seperti Perusahaan Terbatas
Perkebunan Negara (PTPN) yang melibatkan ribuan pekerja atau buruh, mandor, kepala bagian,
kepala cabang, asisten, direksi, dewan komisaris, dan seterusnya dengan sejumlah permasalahan yang
kompleks.
Dalam bidang kesenian juga demikian. Barangkali bagi pekerja seni yang masih baru,
memungkiankan
menjalankan secara sendirian. Sebut
saja
misalnya,
seorang
pelukis,
setelah lukisan produksinya maju, maka ia membutuhkan orang lain sebagai staf atau pembantunya,
misalnya pembuat bingkai dan kanvas. Kemudian setelah itu, jika ia dikenal secara meluas baik
nasional atau intemasional, ia segera memerlukan manajer yang dapat mengatur produksi jenis apa
dan kepada siapa harus dijual atau dilelang. Manajer ini akan mencari semua peluang bisnis seni. Ia
akan membentuk jaringan di tingkat global, dengan galeri-galeri intemasional yang memiliki nama.
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Sehingga manajemennya lebih kompleks dibanding ketika ia masih awal merintis karimya sebagai
seniman seni rupa.
Demikian juga dengan manajemen pertunjukan seni. Ada dua pemahaman yang menyatu
dalam sebuah sistem, yaitu manajemen yang dapat diartikan sebagai cara mengelola, dan pertunjukan
yang berkaitan dengan produksi dengan materi kesenian atau dapat juga dalam pengertian yang luas
sebagai daya untuk mengekspresikan seni untuk masyarakatnya.
Dalam pelaksanaannya, maksud, tujuan, dan sasaran pertunjukan seni perlu dirumuskan
dengan matang agar pertunjukan seni dapat berjalan secara optimal. Perumusan tersebut meliputi:
Menjelaskan maksud dan tujuan pertunjukan seni, menjelaskan perubahan dan manfaat apa yang
didapat dengan adanya pertunjukan seni, mengapa kumpulan kegiatan tersebut perlu dikelola sebagai
pertunjukan seni.
Dalam rangka mengelola pertunjukan seni ini, manusia yang terlibat di dalamnya perlu
sebuah sistem pengelolaan, agar proses keberlangsungan dari pertunjukan dari awal sampai akhir
dapat berjalan secara teratur, terarah, terpadu dan mencapai sasaran. Oleh karena itulah diperlukan
pengelolaan atau manajemen.
Permasalahan Mitra
Permasalahan utama yang menjadi alasan dilaksanakan pelatihan manajemen seni
pertunjukan ini karena sejauh yang dapat dilihat di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya, terutama
mahasiswa dan ormawa, seringkali melaksanakan kegiatan seni. Namun beberapa kegiatan yang
dilakukan tidak dimenej dengan baik dalam kerangka manajemen seni pertunjukan.
Padahal kita ketahui bersama, keberlangsungan setiap acara atau pertunjukan, tidak akan
terjadi begitu saja selain daripada dimenej dengan sebau system atau organisasi yang tersktruktur.
Sehingga capaian atau sasaran dari acara yang digelar dapat tercapai dari segala aspek yang
melingkupinya. Untuk itulah diperluksan sekali manajemen seni pertunjukan yang meliputi
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dan pengawasan.
Dengan dilakukan pelatihan ini yang meliputi pemberian materi sekaligus akan mendampingi
dalam praktek yang akan digelar oleh mitra yakni peluncuran album musikalisasi puisi karya
komunitas Kesara.

Metode Pelaksanaan
Kegiatan Ibm ini dilaksanakan bekerjasama dengan Komunitas Kesara dan beberapa
mahasiswa Fib Unilak. Sosialisasi ini meliputi kegiatan pemarapan dan juga pendampingan ketika
praktik pergelaran dilaksanakan.
Pelaksanaan kegiatan meliputi beberapa tahap sebagai berikut:
Pemberian dan pemaparan materi tentang ilmu manajemen seni pertunjukan. Pada tahap ini,
tim pengabdian FIB Unilak akan memaparkan materi manajemen seni pertunjukan kepada mitra.
Menjelaskan apa itu manajemen seni pertunjukan, fungsi, mekanisme, proses dan pentingnya
manajemen seni pertunjukan. Mendampingi mitra praktik menggelar acara pertunjukan, mulai dari
persiapan atua perencanaan sampailah kepada hari pertunjukan.
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Hasil dan Luaran yang Dicapai
Hasil
Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan sebulan menjelang peluncuran album yang akan
dilaksanakan oleh komunitas Kesara, tepatnya pada tanggal 16 Mei 2021. Bertempat di Studio Seni
Sagara Fakultas Ilmu Budaya Unilak. Dihadiri oleh seluruh personil Kesara sebanyak 7 orang dan
ditambah 4 orang mahasiswa FIB Unilak yang akan ditempatkan sebagai kru di dalam pelaksanaan
peuluncuran album komunitas Kesara tersebut.
Kegiatan pelatihan berlangsung selama setengah hari, mulai dari pukul 08:00 WIB sampai
dengan pukul 17:00 WIB. Adapun materi yang diberikan berupa perbekalan terkati dengan
Menjelaskan apa itu manajemen seni pertunjukan, fungsi, mekanisme, proses dan pentingnya
manajemen seni pertunjukan.
Dalam pemaparan tersebut juga dijelaskan aspek-aspek dari manajemen seni pertunjukan
yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dan pengawasan. Kelima
materi inilah yang kemudian diharapkan kepada peserta pelatihan untuk diaplikasikan dalam acara
yang hendak mereka laksanakan pada tanggal 15 Juni 2021. Artinya, usai pelatihan ini, seluruh
personil diarahkan dan didampingi oleh narasumber untuk melaksanakan aspek dari manajemen seni
pertunjukan yang telah diberi secara teoritis. Mereka dibantu dengan empat orang peserta lainnya,
untuk menyusun kelengkapan baik secara adminsitrasi sampai pertunjukan berlangsung.
Mulai dari menyusun struktur manajemen seni pertunjukan, mencari dana, menentukan
jemputan, mengirim undangan jemputan, menyusun rangkaian acara, mencari tempat pertunjukan
sampailah kepada konsep materi pertunjukan berserta set dekorasi. Selama sebulan, tim mereka
kemudian menyiapkan segala sesuatu terkait dengan pertunjukan mereka, didampingi oleh
narasumber.
Secara teoritis, pelatihan yang digelar berjalan lancar, hal itu dapat dilihat dari hasil pre
test dan pos test yang dibagikan kepada mitra.
Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pre-Test

No
1
2
3
4
5
6

Topik Test
Pengetahuan tentang seni
pertunjukan
Pengetahuan tentang Manajemen
seni Pertunjukan
Pengetahuan tentang perencanaan
Pengetahuan tentang
pengorganisasian
Pengetahuan tentang pengarahan
Pengetahuan tentang pengawasan

Ya

Tidak

11

0

1

10

1

10

1

10

1
1

10
10

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa mitra sangat mengetahui apa yang dimaksud
dengan seni pertunjukan, tapi tidak banyak yang tahu, bagaimana manajemen seni pertunjukan
diberlakukan dalam sebuah pertunjukan seni agar pertunjukan berjalan sesuai dengan yang
direncanakan sejak awal.
Berbeda dengan setelah dikasih pelatihan, seperti tertuang di dalam pos test berikut ini:
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Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Post-Test

No
1
2
3
4
5
6

Topik Test
Pengetahuan tentang seni
pertunjukan
Pengetahuan tentang Manajemen
seni Pertunjukan
Pengetahuan tentang
perencanaan
Pengetahuan tentang
pengorganisasian
Pengetahuan tentang pengarahan
Pengetahuan tentang
pengawasan

Ya

Tidak

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

Tabel di atas menunjukkan mitra sudah memahami aspek-aspek yang terdapat di dalam
manajemen seni pertunjukan. Tinggal lagi bagaimana aspek tersebut langsung diaplikasikan ke
pertunjukan yang akan digelar oleh komunitas Kesara.
Tiga minggu setelahnya, setelah melewati perisapan acara, didampingi oleh narasumber, acara
peluncuran album musikalisasi puisi Kesara bertajuk “Sehidang Nandung Berkisah” sukses
diselenggarakan di Sultan Resto yang beralamat di jalan Ronggowarsito-Pekanbaru. Acara
dilaksanakan pada hari Jumat, 15 Juni 2021. Tamu undangan yang hadir sebanyak 50 orang dari
kalangan Perusahaan, mahasiswa, dosen, pejabat dan seniman budayawan. Bahkan yang
meluncurkan album musikalisasi puisi Kesara, langsung diluncurkan oleh PJ Sekretaris Daerah
Provinsi Riau, Drs. H Masrul Kasmi, M.Si.
Dari hasil pendampingan dan evaluasi yang didapat usai acara peluncuran, tim yang
merupakan mitra dari pelatihan ini menjalankan aspek dari manajemen seni pertunjukan yang telah
diberikan, sangat baik. Hal itu terbukti dari tamu undangan yang hadir, dana yang mereka peroleh
dari sponsor, rangkaian acara yang digelar pun terbilang sukses.
Luaran yang Dicapai
Luaran yang dicapai dari pelatihan ini adalah Komunitas Kesara dan perwakilan mahasiswa
FIB Unilak mengerti dan paham tentang Manajemen Seni Pertunjukan. Para peserta menjadi
mengerti, bahwa setiap pertunjukan yang dipentaskan, tidak mengalir begitu saja melainkan dengan
adanya system manajemen yang baik sejak awal perencanaan sampailah kepada pertunjukan.
Hasil pengetahuan yang didapat pada pelatihan ini, tentu diharapkan dapat disebarluaskan
kepada rekan-rekan mahasiswa yang lainnya. Karena secara umum, apa yang telah mereka lakukan
dalam praktik langsung dari pelatihan ini, dinilai sangat bagus.
Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Tidak dapat tidak, dikatakan bahwa manajemen seni pertunjukan merupakan pengetahuan
yang sangat diperlukan bagi insan-insan seni dan budaya. Karena hal ini mencakup bagaimana
mengorganisir segala hal yang terkait dengan sebuah komunitas seni budaya. Mulai dari memenej
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keanggotaan, struktur, dana, sampai kepada hal-hal yang terkait dengan pertunjukan dan
keperluannya.
Dari pelatihan inilah hal itu dapat disimpulkan. Mitra yang menjadi peserta dari pelatihan
melaksanakan acara peluncuran album musikalisasi puisi ini berjalan sukses. Tahap demi tahap
mereka lakukan. Dapat dikatakan, suksesnya acara yang mereka gelar, adalah hasil kerja mereka
bersama tim yang mereka bentuk sendiri sejak selesai pelaksanaan pelatihan yang telah diberikan.
Dengan demikian, mitra tidak hanya berkarya tetapi juga mereka mampu memenej kegiatan
seni pertunjukan dengan sangat baik. Bahkan mereka mendapat sponsor dan bantuan dari berbagai
pihak, seperti PT CPI dan juga dari POLDA Riau. Itu membuktikan bahwa, kreatifitas seni yang
mereka lakukan sesungguhnya dapat dikemas ke dalam seni pertunjukan yang dapat diapresiasi oleh
masyarakat luas.
Saran
Dari kesimpulan di atas, dapat disarankan beberapa hal, diantaranya:
1.
Upaya kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan penelitian dan pengabdian budaya
sangat diperlukan.
2.
Pengetahuan tentang manajemen seni pertunjukan juga menjadi bagian penting untuk
dipelajari mahasiswa dalam rangka mewujudkan seni pertunjukan yang berkualitas.
Memicu mahasiswa untuk berkarya dan menjalin kerjasama dengan pihak luar dalam rangka
ikut mempublikasikan karya-karya seni budaya Melayu kepada masyarakat.
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Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan
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Abstract
The community becomes a force to gather the younger generation to do positive things. One of the emerging communities
is the literary community. In addition to conducting discussions on literary developments, the literary community also
carries out writing training. This is what the Love Writing Community, Bandul Village, Tasik Putri Puyu District,
Meranti Islands Regency, did. The main obstacle faced by the Love Writing Community is the lack of tutors or
trainers for literary writing activities such as writing short stories. From this service, it can help members of the Bandul
Village Love Writing Community understand writing strategies and at the same time the strategy of sending works to
mass media that have cultural rubrics.
Keywords: Writing, Short Stories, Literary Community
Abstrak
Komunitas menjadi kekuatan mengumpul generasi muda untuk melakukan hal-hal yang positif.
Salah satu komunitas yang banyak muncul itu adalah komunitas sastra. Selain melakukan kegiatan
diskusi perkembangan sastra, komunitas sastra juga melaksanakan pelatihan menulis. Hal inilah yang
dilakukan Komunitas Gemar Menulis, Desa Bandul, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten
Kepulauan Meranti. Kendala utama yang dihadapi Komunitas Gemar Menulis kurangnya tutor atau
pelatih untuk kegiatan menulis karya sastra seperti menulis cerpen. Dari pengabdian ini dapat
membantu para anggota Komunitas Gemar Menulis Desa Bandul memahami strategi menulis dan
sekaligus strategi mengirimkan karya ke media massa yang memiliki rubric budaya.
Kata Kunci: Menulis, Cerpen, Komunitas Sastra

Pendahuluan
Tidak dapat dipungkiri bahwa sejalan dengan perkambangan zaman, bermunculan berbagai
komunitas. Hadirnya komunitas-komunitas ini adalah upaya memudahkan menuangkan gagasan dan
sekaligus mewujudkan keinginan yang berediologi sama. Salah satu komunitas yang subur
bermunculan adalah komunitas menulis, khususnya komunitas menulis karya sastra. Hadirnya
komunitas menulis ini bukan saja di kota, namun sampai ke pelosok kampong atau desa. Komunitas
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Gemar Menulis disingkat KGM Desa Bandul, Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu
komunitas yang lahir di desa. Komunitas ini dipimpin oleh seorang guru SMA Negeri 1 Tasik Putri
Puyu, Jasman Bandul dan aktivitas KGM adalah menulis karya sastra.
Sebagaimana keterampilan menulis lainnya, menulis cerita pendek (cerpen) merupakan
bagian penting dalam menuangkan gagasan atau pun ide. Banyak manfaat dari menulis. Beberapa
diantara manfaat tersebut menurut Akhadiah dkk (1998: 1-2) adalah membantu kita mengenal
kemampuan dan potensi diri, mengembangkan berbagai gagasan, belajar mengorganisasikan gagasan
secara sistematik dan dapat mengungkapkannya secara tersurat, membuat kita dapat meninjau serta
menilai gagasan kita sendiri secara objektif, mendorong kita belajar secara aktif, belajar menganalisis
serta membiasakan kita berpikir dan berbahasa secara tertib.
Dari banyak manfaat tersebut salah satu poin utamanya adalah bahwa menulis erat kaitannya
dengan pengembangan pikiran dan penyampaian peristiwa. Lewat tulisan, manusia dapat
menyampaikan gagasan-gagasan, pikiran serta pengetahuannya sekaligus dapat menyampaikan
peristiwa kepada orang banyak, sehingga bisa dibaca oleh khalayak ramai. Namun, persoalannya
banyak komunitas menulis belum memiliki tutor yang mampu melatih anggota menjadipenulis
berkualitas. Hal ini dapat ditinjau belum banyaknya penulis muda Riau yang muncul. Karya-karya
sastra di Riau masih didominasi oleg penulis-penulis tua atau penulis lama. Padahal kehadiran banyak
komunitas seharusnya akan memunculkan penulis-penulis karya sastra, khususnya cerpen, berusia
muda.
Berdasarkan kondisi tersebut maka kami merasa perlu untuk mengadakan pelatihan menulis,
dalam hal menulis cerpen, yang ditujukan pada anggota KGM Desa Bandul, Kecamatan Tasik Putri
Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan pelatihan menulis cerpen bagi anggota KGM ini
dapat membantu membuka wawasan dan sekaligus mempraktikkan menulis cerpen.

Pedekatan Pelaksanaan Program
Kegiatan Ibm dilakukan kepada Anggota Gemar Menulis Desa Bandul, Kacamatan Tasik
Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Jumlah anggota yang akan mengikuti pelatihan ini
25 orang. Pelaksanaan kegiatan meliputi beberapa tahap sebagai berikut:
1. Pelatihan mengetahui definisi cerita pendek
Pada tahap ini, tim melakukan transfer informasi mengenai definisi cerita pendek. Pada
tahap ini juga tim memberikan pemahaman tentang pengertian berbagai bentuk cerita
pendek.
Materi yang disampaikan pada tahap ini adalah:
- Definisi cerita pendek
- Mengenalkan bentuk-bentuk cerita pendek
Peralatan yang diperlukan pada tahap ini adalah:
- Buku kumpulan cerpen
- Lembar Kerja
2. Pelatihan menghasilkan karya tulis, khususnya cerita pendek
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Pada tahap ini, tim melakukan transfer informasi mengenai cara menulis cerita pendek.
Tahap ini adalah tahap praktek. Masing-masing peserta ditugaskan untuk membuat cerita
pendek. Setelah itu dilakukan evaluasi bersama atas karya yang telah mereka buat.
3. Menyampaikan dan memberitahukan alamat media-media massa yang konsisten menerima
karya-karya sastra.

Pelaksanaan Program
Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2021, pukul 08.00-12.30 WIB.
Pelaksanaan kegiatan bertempat di secretariat KGM Desa Bandul, Kecamatan Tasik Putri Puyu,
Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.
Selama pelatihan, peserta juga diberikan pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman dan
kepuasan terkait pelatihan ini, berikut table pretest pelatiahan yang telah dilaksanakan:
Tabel 1. Hasil Rekapitulasi Pre-Test

No

Topik Test

Ya

Tidak

1

Pengenalan cerpen

25

-

2

Pernah menulis cerpen

19

6

3

Kemauan belajar menulis

25

-

4

Keuntungan menulis cerpen

5

20

5

Keuntungan menulis karya sastra:

Ragu-ragu

a. Bisa mengekspresikan apa yang ingin disampaikan
b. Bisa menambah wawasan
c. Penghasilan tambahan
d. Memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang, seperti
memiliki media massa online khusus karya sastra dan budaya
Berdasarkan tabel pretest di atas, dapat diuraikan bahwa semua peserta pelatihan mengetahui
cerita pendek. Dari 25 peserta, 19 perserta pernah menulis cerpen dan 6 belum pernah. Walaupun
demikian untuk antusias kemauan menulis cerpen semua perserta memiliki keinginan yang
besar.Pada keuntungan atau memanfaatkan cerpen hanya 5 peserta yang mengetahuinya, sementara
20 perserta belum mengetahui.
Untuk lebih mendalam mengetahui terkait menulis cerpen serta manfaatnya, dilakukan juga
posttest. Dari hasil post-test menunjukkanperbedaan yang signifikandibandingkanhasil pretest.
Berikuttabelnya:
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Tabel 2. Hasil Rekapitulasi Post-Test

No
Topik Test
Ya
Tidak
1
Pengenalan cerpen
25
2
Keinginan menulis cerpen
25
3
Mengetahui teknik
22
3
pembuatan cerpen
4
Keuntungan menulis cerpen
25
5
Keuntungan menulis karya sastra:
a. Menambah wawasan
b. Dapat menuangkan gagasan dan ide
c. Penghasilan tambahan

Ragu-ragu
-

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa topik pengenalan tentang cerpen, keinginan
belajar menulis cerpen, semua menjawab “ya”. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar peserta
memiliki kemauan untuk melahirkan karya dalam bentuk tulisan, namun kendala utamanya adalah
keterbatasan kurang mengetahui mengirimkan karya yang sudah jadi.
Merujuk dari hasil isian pretest dan posttest dapat ditarik kesimpulan, bahwa pelatihan ini
cukup disambut antusias oleh peserta. Selain ilmu yang didapat, peserta juga memiliki keterampilan
untuk melahirkan karya cerita pendek yang kemudian hari dapat dimanfaat untuk memperoleh
penghasilan tambahan dari hasil menulis cerpen.

Refleksi Capaian Program
Pelatihan ini merupakan usaha memotivasi dan sekaligus membelajaran untuk menghasilkan
karya sastra, khususnya cerpen. Memang pelatihan ini belum mengumpulkan karya-karya dari
peserta. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu yang tersedia. Palong tidak dengan pelatihan ini,
peserta mengetahui langkah-langkah menulis cerpen dan mengetahui manfaat menulis karya sastra.
Selain itu, peserta juga diperkenalkan media massa baik cetak maupun online yang menyediakan
rubrik sastra. Selama ini, peserta tidak atau belum mengetahui karya yang mereka hasilkan hendak
dikirim ke mana.
Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi Komunitas Gemar Menulis (KGM) Bandul ini,
sehingga anggotanya benar-benar bisa menghasilkan karya sastra berkualitas dan dapat bersaing
dengan penulis lain dikencah nasional. Bakat ditambah keinginan menulis menjadi modal utama
anggota KGM Bandul dan bakat ditambah kemamuan yang tinggi ini harus senantiasa diasah dengan
mengikuti pelatihan-pelatihan menulis.

Penutup
Kehidupan tulis menulis di Riau terus berkembang. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan
komunitas menulis, salah satunya adalah Komunitas Gemar Menulis (KGM) Bandul ini. Tentu saja
dengan keterbatasan sumber daya manusia yang mereka miliki dan berada di kampong, diperlukan
pelatihan berkelanjutan yang dilakukan oleh civitas akademika Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Lancang Kuning. Pelatihan menulis karya sastra ini tidak berpusat di kota saja, harus dilakukan di

Bidik Vol. 2 No. 1 Oktober 2021 | 52
ceruk-ceruk kampung, sehingga akan memunculkan penulis-penulis dengan sentuhan nilai-nilai
budaya Melayu yang ada di kampung.
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Abstract
This service activity aims to provide training on the use of economic value waste to librarians and youth of Siak Sakti
village, Siak. This is a continuation of the previous program that has been running, namely screen printing training to
provide an alternative source of income for the youth of Sialang Sakti village who have several limitations so that they
cannot continue their education to college due to economic factors. Therefore, it is necessary to make efforts to maximize
the potential of the area, for example the village library. Sialang Sakti Village already has a Bina Ilmu village
library which has been trusted as an inclusive library so that it has the opportunity to empower the community around
the village. The target of this activity is to provide skills for librarians to process waste to add to the aesthetics of the
library space and advanced screen printing training to the youth of Sialang Sakti village. The output produced is that
librarians are able to process various wastes to improve the aesthetic appearance of the library space and the skills of
youth to create a creative economy that is being developed by the Government of the Republic of Indonesia. This activity
is a collaboration between a team of service lecturers who have expertise in the use of waste-based learning media and
experts in screen printing.
Keywords: Inclusive Libraries, Waste Utilization, Library Space Aesthetics, Creative Economy

Abstrak
Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pelatihan pemanfaatan limbah bernilai
ekonomi kepada pustakawan dan pemuda kampung sialang sakti, Siak. Ini merupakan lanjutan dari
program sebelumnya yang telah berjalan yakni pelatihan penyablonan untuk memberikan alternatif
sumber penghasilan pemuda kampung Sialang Sakti yang memiliki beberapa keterbatasan sehingga
tidak dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi disebabkan faktor ekonomi. Oleh karena itu
perlu dilakukan upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki wilayah tersebut, misalnya
perpustakaan desa. Kampung Sialang Sakti telah memiliki perpustakaan desa Bina Ilmu yang telah
dipercaya sebagai perpustakaan inklusi sehingga memiliki peluang untuk dapat memberdayakan
masyarakat sekitar desa. Target kegiatan ini memberi keterampilan kepada pustakawan melakukan
pengolahan limbah untuk menambah estetika ruang perpustakaan dan pelatihan penyablonan tingkat
lanjut kepada pemuda kampung Sialang Sakti. Luaran yang dihasilkan adalah pustakawan mampu
mengolah berbagai limbah untuk meningkatkan tampilan estetika ruang perpustakaan dan
keterampilan pemuda untuk menciptakan ekonomi kreatif yang tengah dikembangkan oleh
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Pemerintah Republik Indonesia. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara tim dosen pengabdian
yang memiliki keahlian dalam penggunaan media pembelajaran berbasis limbah dan tenaga ahli
dalam penyablonan.
Kata kunci : Perpustakaan Inklusi, Pemanfaatan Limbah, Estetika Ruang Perpustakaan, Ekonomi
Kreatif

Pendahuluan
Analisis Situasi
Persoalan sampah masih menjadi salah satu perhatian serius pemerintah. Hasil riset
Sustainable Waste Indonesia (SWI) menunjukkan bahwa sekitar 24 persen sampah di negeri ini
masih belum terkelola dengan baik. Artinya ada sekitar 65 juta ton sampah diproduksi tiap hari,
dimana sekitar 15 juta ton akan mengotori ekosistem dan lingkungan karena tidak ditangani dengan
baik. Hanya sekitar 69 persen sampah saja yang sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan
hanya 7 persen sampah yang didaur ulang. Dari hasil riset ini juga terungkap bahwa sampah organik
mendominasi sebanyak 60 persen, disusul sampah plastik sebanyak 14 persen, sampah kertas 9
persen, metal 4,3 persen, kaca, kayu dan bahan lainnya sebanyak 12,7 persen (Indonesia, 2018).
Permasalahan limbah ini tentunya harus ditangani bersama antara Pemerintah Daerah dan
masyarakat. Terlebih lagi pemanfaatan limbah rumah tangga, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan menjadi bagian penting dari
program kampung iklim di tingkat tapak (Afni et al., 2021). Keterlibatan masyarakat sangat penting
dalam pengelolaan limbah dimulai dari tingkat rumah tangga. Selain itu diperlukan kolaborasi dan
koordinasi para pihak di semua tingkatan sosial dan pemerintahan untuk mengatasi persoalan limbah
agar tidak merugikan kehidupan masyarakat secara keseluruhan (Krisnawansyah et al., 2018).
Persoalan sampah yang terjadi di daerah tentu tidak terlepas dari masih rendahnya perilaku
hidup bersih dan sehat yang ada di masyarakat. Semua persoalan ini tentu saja perlu menjadi
perhatian serius, jika ingin menciptakan lingkungan yang berkualitas. Karena itu selain mekanisme
pengelolaan sampah, juga sangat penting untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Beberapa contoh
sudah ditunjukkan oleh beberapa daerah di Indonesia, diantaranya dengan membuat bank sampah,
mendaur ulang sampah menjadi produk baru, dan berbagai teknologi dan inovasi lainnya
(Mustaghfiroh et al., 2020).
Menghilangkan perilaku masyarakat dalam membuang limbah memang tidak mudah. Oleh
karena itu, hal yang dapat dilakukan adalah alteration yakni mengalihkan suatu kebiasaan kepada
perbuatan lain yang bermanfaat untuk dirinya. Misalnya, perbuatan membuang limbah sembarangan
dapat dialihkan dengan mengelompokkan jenis limbah dan mengolahnya menjadi kompos dan
barang kerajinan tangan. Disebagian wilayah perkotaan di Indonesia, kegiatan pengolahan limbah
menjadi barang kerajinan tangan sudah mulai berkembang beberapa waktu terakhir. Kegiatan ini
tentunya tidak hanya positif dari aspek pembuangan limbah sembarangan, tetapi juga dapat
memberikan nilai tambah bagi pelaku kegiatan.
Kampung Sialang Sakti merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Dayun Kabupaten
Siak. Secara demografi, mayoritas penduduk diwilayah ini berprofesi sebagai petani petani
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penggarap. Sebagian lainnya adalah karyawan perusahaan perkebunan sawit dan pemilik lahan kebun
sawit. Sebagai wilayah yang berada ditengah perusahaan perkebunan sawit (PTPN V), mayoritas
populasi Kampung Sialang Sakti adalah kaum muda ( ≤ 40 tahun) dan memiliki pendidikan rata-rata
SMP dan SMA. Hanya sebagian kecil masyarakat yang mampu melanjutkan pendidikan hingga ke
perguruan tinggi karena faktor ekonomi, khususnya bagi anak petani penggarap lahan sawit.
Secara rerata, Kampung Sialang Sakti merupakan wilayah yang relatif maju di Kabupaten Siak
dan telah memiliki beberapa fasilitas kesehatan dan pendidikan yang baik. Wilayah ini juga memiliki
Perpustakaan Inklusi Bina Ilmu dan merupakan salah satu percontohan perpustakaan desa di
Propinsi Riau. Perpustakaan Inklusi ini telah berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat, baik
untuk meningkatkan literasi maupun kebutuhan pengembangan ekonomi masyarakatnya.
Semakin bertambahnya populasi kaum muda dan keterbatasan pilihan pekerjaan di Kampung
Sialang Sakti dikhawatirkan dapat berdampak terhadap pertumbuhan angka pengangguran. Untuk itu
generasi muda memerlukan pendampingan agar bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk
melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat bagi meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Candrasari
et al., 2020).
Selain itu, pengetahuan terhadap pemanfaatan limbah rumah tangga untuk kebutuhan
kerajinan tangan juga masih sangat terbatas. Oleh karena itu, pemerintah desa dapat memanfaatkan
keberadaan perpustakaan inklusi dalam memfasilitasi berbagai kegiatan yang dapat mengurangi
dampak yang ditimbulkan oleh pertumbuhan pengangguran dan pertambahan jumlah limbah rumah
tangga tersebut.
Perpustakaan Inklusi Bina Ilmu dapat bergerak memberdayakan pemuda kampung yang ada
disekitar lokasi perpustakaan. Terlebih lagi karena perpustakaan telah bertransformasi berbasis
inklusi sosial, dan ini telah menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah. Tujuannya agar
pustakawan dapat melakukan penguatan literasi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sekitar (Prasyesti, 2021). Adapun yang menjadi tujuan dari pelatihan ini adalah:
 Melatih pustakawan untuk memanfaatkan berbagai limbah untuk meningkatkan estetika
ruang perpustakaan
 Melatih kaum muda untuk mengenalkan berbagai kerajinan tangan yang bersumber dari
limbah
 Melatih kaum muda untuk memiliki keahlian sebagai sumber penghasilan, seperti sablon.
 Membantu perekonomian masyarakat
Permasalahan Mitra
Permasalahan umum pihak mitra yakni keterbatasan pemanfaatan limbah untuk
meningkatkan estetika ruang perpustakaan pada perpustakaan inklusi dan masih banyaknya pemuda
Kampung Sialang yang belum memiliki pekerjaan tetap, khususnya pada masa penanaman ulang
kebun sawit sehingga berdampak pada sumber penghasilan dan ekonomi keluarga. Selain itu
Pustakawan belum mampu memaksimalkan limbah yang dihasilkan perpustakaan dan atau rumah
tangga untuk dibuat menjadi kerajinan tangan yang menambah estetika ruang perpustakaan.

Bidik Vol. 2 No. 1 Oktober 2021 | 56

Pedekatan Pelaksanaan Program
Pengabdian ini dilaksanakan dengan memberikan pelatihan kepada pustakawan untuk
memanfaatkan limbah perpustakaan dan atau limbah rumah tangga untuk dijadikan hiasan ruang
perpustakaan. Selain itu kegiatan ini memberikan bimbingan kepada pustakawan agar dapat melatih
dan memberdayakan kaum muda disekitar perpustakaan untuk mengolah limbah rumah tangga
sebagai kerajinan yang bernilai ekonomis. Pada kegiatan ini juga diberikan pelatihan penyablonan
kepada pemuda Sialang Sakti untuk memiliki keahlian penyablonan sebagai tindak lanjut dari
kegiatan pengabdian sebelumnya.
Adapun alur kegiatan dimulai dari persiapan dengan melakukan studi literatur dan koordinasi
dengan instansi terkait pra kegiatan, kunjungan ke lokasi kegiatan untuk melakukan perancangan
materi pengabdian, pelaksanaan kegiatan, dan hasil kegiatan pengabdian. Adapun yang menjadi
ukuran keberhasilan kegiatan yakni 1) Terwujudnya kerja sama antara pelaksana kegiatan dengan
pihak Perpustakaan Desa Bina Ilmu Sialang Sakti, 2) Jumlah peserta yang hadir minimal 50% dari
undangan, 3) Adanya interaksi dua arah dalam kegiatan antara pembicara dan peserta, 4)
Meningkatnya pengetahuan peserta terkait dengan materi yang disampaikannya, 5) Peningkatan
pengetahuan peserta kegiatan diukur dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan.

Pelaksanaan Program
Kegiatan pengabdian ini telah dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2021 bertempat Perpustakaan
Sialang Sakti, Siak Sri Indrapura. Hadir dalam kegiatan pustakawan, kelompok pemuda desa, dan
tokoh masyarakat. Dalam satu hari pelaksanaan kegiatan dibagi dalam beberapa sesi.
Sebelum sesi pertama dimulai, tim pelaksana memberikan lembar kuesioner (angket) kepada
setiap peserta untuk mengetahui apakah pustakawan dan pemuda kampung sialang sakti sudah
pernah melakukan pelatihan pengolahan limbah.
Dilanjutkan pada sesi kedua, narasumber dari tim pengabdian dan tim ahli memberikan meteri
untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya limbah dan pentingnya pemanfaatan
barang-barang bekas. Peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan mengemukakan
pertanyaan-pertanyaan terkait dengan meteri yang disampaikan. Dalam sesi ini peserta yang hadir
sangat antusias, ditunjukkan dengan keaktifan memberikan pertanyaan dan mendapat tanggapan dari
narasumber yang hadir. Sesi kedua ini berlangsung selama kurang lebih 2 jam.
Memasuki sesi ketiga peserta diberikan simulasi pembuatan mebel dari botol plastik yang
diisi dengan sampah plastik sehingga barang bekas plastik menjadi bernilai ekonomis tinggi. Dari
kegiatan ini peserta mendapatkan peningkatan pemahaman dan kemampuan dalam mengelola sisa
limbah di sekitar mereka, sehingga bisa diolah menjadi lebih bermanfaat. Foto 1 menunjukkan
narasumber saat memberikan pelatihan pemanfaatan limbah pada peserta.
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Gambar 1. Narasumber saat memberikan pelatihan pemanfaatan limbah pada peserta

Kegiatan dilanjutkan dengan simulasi pembentukan kelompok bank sampah pada tingkat
desa yang dapat berkontribusi terhadap sumber pemasukan bagi desa. Peserta mendapatkan
pengetahuan dasar tentang pentingnya keberadaan Bank Sampah, dan manfaat ekonominya bagi
lingkungan dan ekonomi masyarakat sekitar. Foto 2 menunjukkan contoh pemanfaatan limbah yang
memiliki nilai ekonomi.
Gambar 2. Pemanfaatan limbah plastik menjadi barang yang bernilai ekonomi

Sebelum menutup sesi terakhir, tim pengabdian memberikan lembar kuesioner (angket) yang
bertujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta terhadap pelatihan pengolahan limbah.
Keseluruhan sesi berlangsung kurang lebih 3 jam. Selama kegiatan ini juga terlaksana diskusi untuk
merancang keberlanjutan program bagi kelompok mitra. Diakhir kegiatan juga diberikan sumbangan
buku untuk menambah koleksi perpustakaan mitra. Foto 3 menunjukkan interaksi saat kegiatan
pengabdian.
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Gambar 3. Interaksi saat kegiatan pengabdian masyarakat

Refleksi Capaian Program Pengabdian
Kegiatan pengabdian berjalan dengan lancar, dan masyarakat mendapatkan manfaat, dapat
dilihat dari hasil angket yang diberikan kepada peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan.
Dari hasil ini membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat dengan basis potensi lokal akan bisa
mendorong terbentuknya usaha kreatif (Susanto et al., 2021). Tabel 1 menunjukkan pemahaman
peserta mengenai pengolahan limbah sebelum dan sesudah diberikan pelatihan.
Tabel 3. Reakpitulasi Hasil Pre-Test dan Post-Test

No
1
2

3

4

5
6

Pengolahan Limbah
Apakah anda mengetahui apa itu
limbah
Bisakah anda membedakan
limbah organic dan limbah non
organik
Apakah anda pernah mengikuti
pelatihan pengolahan limbah
sebelumnya
Apakah anda tahu bagaimana
teknik pengolahan limbah secara
umum
Apakah anda pernah melihat
orang lain melakukan pengolahan
limbah
Menurut anda apakah

Pre
%

Post Test

Kategori

%

Kategori

57.85 Cukup Baik 74.28

Baik

57.14 Cukup Baik 96.42

Sangat Baik

58.57 Cukup Baik

65

Baik

61.42

Baik

81

Sangat Baik

61.43

Baik

77.85

Baik

57.85 Cukup Baik 67.14

Baik
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7
8
9

10

pengolahan limbah itu sesuatu
yang sulit dan memberatkan
Pernahkan anda mengikuti
pelatihan lain yang diadakan oleh
perpustakaan bina ilmu
Apakah kegiatan pelatihan ini
bermanfaat
Apakah anda akan
mengembangkan ilmu yang
didapat hari ini
Menurut anda apakah
pengolahan limbah ini memiliki
nilai ekonomis bagi anda
Rata-rata

63.57

Baik

79.28

Baik

66.43

Baik

81

Sangat Baik

72.14

Baik

83.57

Sangat Baik

68.57

Baik

81

Sangat Baik

60.20

Cukup
Baik

77.57

Baik

Penutup
Kegiatan pengabdian berjalan dengan baik sesuai dengan target yang diharapkan. Peserta
yang terdiri dari pustakawan dan pemuda mendapatkan pengetahuan tentang peran mereka dalam
mengembangkan dan memberdayakan masyarakat dalam pemanfaatan limbah di sekitar, agar
memiliki nilai ekonomi yang juga bermanfaat untuk lingkungan. Pelaksanaan kegiatan ini masih perlu
dilanjutkan karena dapat menjadi wadah positif bagi pustakawan agar dapat meningkatkan tampilan
estetika ruang perpustakaan dan keterampilan pemuda untuk menciptakan ekonomi kreatif, sehingga
tujuan perpustakaan inklusi juga dapat tercapai. Adapun rekomendasi ke depan, pendampingan
masyarakat berkelanjutan masih sangat diperlukan sehingga terjadi perubahan sosial di tengah
masyarakat untuk lebih menjaga lingkungan dan mendapatkan manfaat ekonomi dari limbah rumah
tangga.
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