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PREFACE PROSIDING
SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN FISIKA 2021

“Optimizing STEM Learning in Creating a Generation that is Excellent,
Character, and Competitive in the Era of Society 5.0”
Bidang Pengabdian
(SNPF) 2021 was organized by the Physics Education Study Program, Teacher
Training and Education Faculty, Universitas Lambung Mangkurat (ULM) in collaboration
with the Physical Society of Indonesia (PSI), South Kalimantan branch. The SNPF covers
several

fields of study, including strategy, models, methods, media, and evaluation in

learning physics, chemistry, biology, mathematics, physics research results, artificial
intelligence, future science development, and general education.
The theme raised was "Optimizing STEM Learning in Creating a Generation that is
Excellent, Character, and Competitive in the Era of Society 5.0". This seminar is a scientific
forum that is very appropriate for sharing and disseminating research results and the best
contribution in facing the Era of Society 5.0 by strengthening efforts to produce a generation
that Excellent, Character, and Competitive, which are great opportunities for this nation.
On behalf of the committee, we would like to thank the Chancellor of Universitas
Lambung Mangkurat, Dean of the Teacher Training and Education Faculty, Head of the
Mathematics and Natural Sciences Major, advisory board, steering committee, all committee
members, reviewers, presenters, and participants. Special thanks are also given to the
Proceedings of the IOP Conference. On behalf of the SNPF 2021 committee, we would like
to thank all parties for their participation in supporting this publication. We hope to see you
all at the next conference.

Kind regards,

Dewi Dewantara, M.Pd.
Chair of the SNPF 2021
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“Optimizing STEM Learning in Creating a Generation that is Excellent,
Character, and Competitive in the Era of Society 5.0”
Bidang Penelitian
Entering the era of industrial revolution 4.0 has begun many changes that we can feel.
All office administration matters both government and private agencies have implemented an
internet-based information system, storage and access of documents using cloud computing
that is easily accessed anytime and anywhere, traffic control using artificial intelligent,
ordering transportation services via applications, selling buy through e-commerce, use a
digital wallet, control electronic equipment at home remotely, etc. Based on this, the
industrial revolution 4.0 certainly had a social, humanitarian impact on developing
community groups that are often referred to as the era of society.
Based on history, the development of the era of society can be divided into four levels.
Era Society 1.0 is characterized by groups of people who depend on nature, such as hunting,
nomadic life, and groups. Era society 2.0 is characterized by living permanently in an area,
mastering farming skills, and having a social order. In the era of society 3.0 marked by the
emergence of factories that can produce goods on a large scale and develop various kinds of
land, sea, and air transportation. The era of society 4.0 has advanced even more where the
development of technology and information and internet networks.
Based on an online article on kompas.com on January 25, 2019, Japan is a country that
lacks productive labor because about 26% of the population is over 65 years old. Therefore,
Japan innovates by applying digital technology centered on human life known as the era
society 5.0. Characteristics of the era of society 5.0 are no longer based on capital but based
on data and sophisticated computerized systems that connect various sectors with humans as
the center. Logistics and imaging delivery of isolated areas is carried out with drones, the use
of robots and sensors in public services, artificial intelligent in various equipment and
software, etc. The era of society 5.0 is worth achieving with the hope that it can provide
benefits and convenience in multiple aspects of social life. As a country rich in natural
resources, diversity of tribes, languages, and customs, Indonesia must still maintain local
wisdom while trying to reach the era of society 5.0. This is due to the noble character of a
nation sourced from local wisdom. A strong, noble character is supported by the values of its
people’s culture, reflecting a great society. The character of a nation is formed by creativity;
therefore, creativity and the ability to compete (competitive) can make a country stand side

viii

by side with other countries. The reality that occurs at this time is the community’s noble
character and cultural values slowly displaced among the younger generation or millennial
generation. These noble characters and cultural values are shifted, such as declining manners,
dishonest behavior, and speaking, being engrossed in gadgets and ignoring others, easily
being consumed by expressions of hatred and false news (hoaxes), and decreasing the culture
of cooperation in the community. Departing from this, we, as practitioners of the world of
education, especially the physics education study program FKIP ULM Banjarmasin, wish to
conduct a national education seminar to “Optimizing STEM Learning in Creating a
Generation that is Excellent, Character, and Competitive in the Era of Society 5.0”. This
proceeding contains a collection of several articles about dedecation of society, according to
the scope of this seminar.
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Pelatihan cara pembuatan kosmetik yang baik dan notifikasi
kosmetik pada pengrajin lulur dan timung di Kota
Banjarmasin
Mia Fitriana1*, Khoerul Anwar2, Fadlilaturrahmah3, dan Khairun Ismail1
1
Program Studi Profesi Apoteker, FMIPA, Universitas Lambung Mangkurat
2
Program Studi Farmasi, FMIPA, Universitas Lambung Mangkurat
3
Program Studi D-III Analis Farmasi dan Makanan, FMIPA, Universitas Lambung
Mangkurat
* miafitriana@ulm.ac.id
Abstract. Kota Banjarmasin memiliki tradisi lulur timung yang turun temurun. Lulur dan timung
atau rempah mandi adalah kosmetik golongan B sehingga produsen haruslah memiliki sertifikasi
CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik) dan produk yang dihasilkan harus didaftarkan
agar mendapatkan notifikasi produk. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan
pemahaman akan sertifikasi CPKB dan notifikasi produk kosmetik pada pengrajin lulur timung
di kota Banjarmasin yang belum bersertifikasi CPKB khususnya pada pengrajin lulur Ipah Zein
sebagai mitra pengabdian. Kegiatan dilaksanakan pada Sabtu, 7 Agustus 2021, dengan metode
ceramah atau pemberian informasi, diskusi dan tanya jawab, pendampingan dan evaluasi. Hasil
pelatihan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan atau pemahaman peserta
pengabdian terkait sertifikasi CPKB dan notifikasi produk kosmetik. Kegiatan pelatihan dapat
diterima baik oleh mitra dan diharapkan dengan pelatihan ini mitra dapat segera melakukan
sertifikasi CPKB dan notifikasi produk yang dihasilkan.

1. Pendahuluan
Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh
manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran
mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau
memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik [1]. Natural dan
organic skin care tengah menjadi tren yang terjadi di tahun-tahun belakangan ini. Adanya peningkatan
pasar produk-produk ini disebabkan karena semakin mudahnya akses informasi dan juga dipengaruhi
banyaknya beauty influencer dan akun media sosial yang memberikan banyak edukasi benefit produk
natural [2]. Hal ini menyebabkan peulang natural skincare memiliki pasar yang luas baik di pasar lokal
maupun nasional menjadi semakin besar. Suku banjar di Kalimantan selatan memiliki tradisi merawat
kecantikan kulit dan masih mengandalkan peninggalan leluhur yang tetap terjaga sampai saat ini. Salah
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satunya adalah rangkaian perawatan kecantikan balulur dan batimung. Balulur dan batimung adalah
model spa tradisional khas banjar yang dipercaya secara turun temurun dapat memelihara kecantikan.
Tradisi balulur dan batimung masih dilakukan sampai saat ini, peminatnya pun tidak hanya calon
pengantin saja namun juga wanita banjar, baik yang belum menikah maupun telah menikah. Pengrajin
lulur dan timung di kota Banjarmasin masih banyak yang memproduksi sediaannya secara manual
dengan resep turun-temurun.
Lulur dan timung atau rempah mandi adalah kosmetik golongan B berdasarkan Permenkes 1175
Tahun 2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika, dikarenakan merupakan bentuk dan jenis sediaan
kosmetika tertentu dengan teknologi sederhana. Produsen kosmetik golongan ini haruslah memiliki
sertifikasi CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik) dan produk yang dihasilkan harus didaftarkan
agar mendapatkan notifikasi produk. CPKB penting diterapkan untuk memastikan bahwa produk secara
konsisten dibuat dan dikontrol agar memenuhi spesifikasi mutu yang ditetapkan [3]. Banyak pengrajin
lulur dan timung Kota Banjarmasin yang belum memiliki sertifikasi CPKB dan tidak mempunyai
notifikasi produknya. Salah satu tempat produksi lulur timung di kota Banjarmasin yang belum
bersertifikasi CPKB adalah pengrajin lulur timung Ipah Zein. Produk lulur timung oleh pengrajin lulur
Ipah Zein adalah ramuan warisan turun menurun dan sudah memproduksi lulur timung selama beberapa
generasi.
Pengrajin industri kosmetik berbasis kearifan lokal dan bahan baku yang berasal dari alam khas
Kalimantan Selatan perlu dikembangkan agar tidak tergerus oleh banyak industri kosmetik berskala
nasional. Pengrajin tentu dapat memasarkan produk kosmetik secara legal jika produk yang dijual
memiliki notifikasi kosmetik, oleh sebab itu dilaksanakanlah pelatihan cara pembuatan kosmetik yang
baik dan notifikasi kosmetik pada pengrajin lulur dan timung di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
khususnya pada pengrajin lulur Ipah Zein.
2. Metode
Kegiatan pelatihan cara pembuatan kosmetik yang baik dan notifikasi kosmetik pada pengrajin lulur dan
timung dilakukan pada hari Sabtu, 07 Agustus 2021 bertempat di kediaman pemilik produk lulur timung
Ipah Zein. Kelompok sasaran dalam pelatihan adalah mitra pengabdian yakni pemilik produk lulur
timung Ipah Zein berserta karyawan. Adapun pemateri pada pelatihan ini adalah apt. Lenny Syanjaya,
S.Farm. dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin.
Metode yang digunakan pada kegiatan adalah metode pelatihan dan pendampingan, dimana pada
pelaksanaannya dilakukan dengan cara:
2.1. Ceramah/ Pemberian Informasi
Kegiatan dimulai dengan pemberian informasi dari pemateri pelatihan pada peserta kegiatan terkait
dengan materi CPKB dan tata cara mengajukan sertifikasi dan notifikasi produk kosmetik. Kegiatan ini
2
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dilakukan dengan harapan peserta kegiatan yakni pengrajin lulur timung Ipah Zein dapat memiliki
pemahaman yang baik terkait materi.
2.2. Diskusi dan Tanya Jawab
Diskusi dilakukan setelah dilakukan sesi ceramah atau pemberian informasi untuk mendapatkan
gambaran permasalahan yang dihadapi pengrajin, pengrajin dapat mengemukakan pendapatnya secara
terarah dan pemateri dapat memberikan solusi pada permasalahan tersebut.
2.3. Pendampingan
Tim pengabdian juga memberikan pendampingan kepada peserta setelah pelatihan dilaksanakan terkait
proses sertifikasi CPKB, dan notifikasi produk.
2.4. Evaluasi
Evaluasi tingkat pemahaman peserta kegiatan diukur berdasarkan nilai pretest dan postest yang diisi
peserta kegiatan.

3. Hasil dan Pembahasan
Kegiatan pelatihan cara pembuatan kosmetik yang baik dan notifikasi kosmetik pada pengrajin lulur dan
timung di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan khususnya pada pengrajin lulur Ipah Zein telah
terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah disiapkan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan
dalam beberapa tahapan diantaranya adalah tahap persiapan dan pelaksanaan. Persiapan kegiatan
dilakukan semaksimal mungkin untuk menjamin kesuksesan acara pelatihan. Adapun persiapan yang
dilakukan meliputi menentukan tempat dilaksanakannya pelatihan. Pelaksanaan kegiatan pelatihan
sangat terbantu dengan kontribusi mitra. Mitra bersedia menyediakan tempat dan fasilitas untuk
pertemuan dan pelatihan yang telah dilaksanakan. Setiap aktivitas pelatihan juga berjalan lancar dan
disambut baik oleh mitra. Setelah itu dilakukan koordinasi dengan pemateri dimana tim pengabdian
meminta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin untuk menugaskan stafnya
sebagai pemateri kegiatan ini. Tim juga menyiapkan mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker,
FMIPA, Universitas Lambung Mangkurat untuk membantu pelaksanaan kegiatan dan sebagai sarana
pembelajaran mahasiswa saat terjun langsung kepada masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan dari pukul 10.00 WITA dengan peserta adalah pemilik produk Ipah
Zein beserta karyawan. Kegiatan diawali oleh pembukaan dari tim pengabdian dan dilanjutkan dengan
pemaparan materi. Materi yang disampaikan berupa pengertian kosmetik, produksi kosmetik dan dasar
hukum yang mendasari, bentuk dan jenis sediaan yang dapat diproduksi industri kosmetik, perizinan
kosmetik meliputi denah bangunan industri, tata cara mendapatkan surat keterangan pererapan aspek
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(SKPA) CPKB, tata cara pendaftaran notifikasi, persyaratan teknis kosmetika, aspek CPKB yang harus
dipenuhi. Pembukaan kegiatan dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh tim pengabdian

Materi pelatihan memberi pemahaman terhadap peserta bahwa produk lulur dan timung atau rempah
mandi yang mereka produksi adalah kosmetik golongan B berdasarkan Permenkes 1175 Tahun 2010
Tentang Izin Produksi Kosmetika, dikarenakan merupakan bentuk dan jenis sediaan kosmetika dengan
teknologi sederhana. Produsen kosmetik golongan ini juga harus menerapkan CPKB aspek sanitasi
higiene dan dokumentasi serta produk yang dihasilkan harus didaftarkan agar mendapatkan notifikasi
produk untuk dapat dipasarkan secara legal. Kegiatan pemaparan materi oleh narasumber dapat dilihat
pada Gambar 2 dan 3.

Gambar 2. Pemaparan materi oleh Balai Besar POM Banjarmasin
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Hasil diskusi menjelaskan bahwa ada banyak hal yang harus dibenahi dari mitra pengabdian agar
mendapat sertifikasi CPKB diantaranya adalah pengrajin harus memiliki bangunan produksi yang
terpisah akses masuknya dengan rumah pemilik. Produksi lulur timung yang dibuat selama ini
dikerjakan pada dapur pemilik. Pengrajin lulur timung Ipah Zein juga harus mengurus surat keterangan
penerapan aspek CPKB (SKPA CPKB) yakni keterangan yang menyatakan bahwa Industri Kosmetika
telah mempunyai kemampuan memproduksi kosmetik dengan menerapkan CPKB. Aspek CPKB yang
diterapkan terdiri dari aspek sanitasi higiene meliputi higiene perorangan, sanitasi bangunan dan
fasilitas, sanitasi peralatan dan perlengkapan juga bahan awal. Aspek kedua yang harus diterapkan
adalah aspek dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk merekam aktivitas
yang dilakukan dalam pembuatan kosmetika. Aspek ini meliputi spesifikasi, struktur organisasi,
program, prosedur operasional baku (POB), pencatatan dan label. Kedua aspek kegiatan pembuatan
Kosmetika ini diterapkan pada kosmetika golongan B bertujuan untuk menjamin agar produk yang
dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan
penggunaannya.

Gambar 3. Tim pengabdian, peserta kegiatan dan pemateri
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan atau pemahaman peserta
pengabdian terkait sertifikasi CPKB dan notifikasi produk kosmetik, yang dapat dilihat pada Gambar 4.
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Gambar 4. Grafik peningkatan pengetahuan peserta terhadap sertifikasi CPKB dan notifikasi

Pengetahuan, keterampilan dan motivasi pada beberapa kajian dapat meningkatkan kinerja [4],
meskipun ada beberapa pelatihan yang tidak menunjukkan perubahan pengetahuan [5]. Pelaksanaan
pelatihan merupakan upaya meningkatkan efektivitas pegawai dalam pekerjaan, mengubah tingkah laku
pegawai, melalui pengembangan kebiasaaan, perilaku karyawan dan sikap [6–8]. Kinerja adalah
gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan suatu
organisasi [9]. Peningkatan pengetahuan peserta pengrajin lulur timung Ipah Zein terkait sertifikasi
CPKB menunjukkan bahwa pelatihan yang telah dilaksanakan sudah memberikan manfaat dan pada
akhirnya diharapkan kinerja karyawan pun menjadi meningkat seperti penelitian Zahara tahun 2020
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang nyata atau positif antara pelatihan dengan kinerja
karyawan pada PT.Galenium Pharmasia Laboratories Bogor.
4. Simpulan
Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan pengabdian masyakat ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini
diterima baik oleh mitra dan menghasilkan peningkatan pemahaman serta kesadaran mitra dalam
pentingnya sertifikasi CPKB dan notifikasi produk kosmetik agar produk yang mereka produksi dapat
dipasarkan secara legal. Saran yang diberikan adalah perlu diadakan pendampingan dan kegiatan sejenis
untuk para pengrajin produk tradisional lain di kota Banjarmasin karena minimnya pengetahuan
masyarakat terkait penerapan aspek CPKB dan notifikasi kosmetik.
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Pemberdayaan kelompok masyarakat di Kelurahan Basirih
dalam peningkatan nilai limbah bawang merah menjadi pupuk
organik cair
Eka Kumalasari*1, Siska Musiam1, dan Misbah2
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ISFI Banjarmasin
2
Universitas Lambung Mangkurat
1
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Abstract. Basirih Ward is an area in one of West Banjarmasin, Banjarmasin, South Kalimantan
Province. In the ward, there are groups of people who work as daily labourers for cutting
shallots. The remaining results of this cutting become a pile of waste that can cause soil
pollution. One solution to prevent this pollution is to process shallot waste into liquid organic
fertilizer (POC). POC can increase soil fertility, and the advantage is that it is easier to apply
than solid organic fertilizers. In addition, the nutrients contained in it are more easily absorbed
by plants. This community service activity aims to increase the knowledge of community groups
in utilizing shallot waste and producing POC products. The method applied is socialization and
training with simple and appropriate technology that the community can use. This activity was
carried out from March to August 2021. The results of this activity were an increase in the
knowledge of community groups up to 60.9% and the creation of POC products containing
nutrients. Based on the results of this activity, the resulting POC products can be used and
marketed online, thereby increasing the income of community groups.
Abstrak. Kelurahan Basirih merupakan wilayah di salah satu Kecamatan Banjarmasin Barat,
Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dikelurahan ini terdapat kelompok masyarakat
yang bekerja sebagai buruh harian pemotong bawang merah. Sisa hasil pemotongan ini menjadi
timbunan limbah yang dapat menimbulkan pencemaran tanah. Salah satu solusi pencegahan
pencemaran tersebut yaitu mengolah limbah bawang merah menjadi pupuk organik cair (POC).
POC dapat meningkatkan kesuburan tanah dengan keunggulannya yang lebih mudah
diaplikasikan dibandingkan dengan pupuk organik padat dan unsur hara yang terdapat di
dalamnya lebih mudah diserap tanaman. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan kelompok masyarakat dalam pemanfaatan limbah bawang merah
dan menghasilkan produk POC. Metode yang diterapkan yaitu sosialisasi dan pelatihan dengan
teknologi sederhana dan tepat guna yang dapat digunakan oleh masyarakat. Kegiatan ini
dilaksanakan pada bulan Maret hingga Agustus 2021. Hasil dari rangkaian kegiatan yang
dilaksanakan ialah pengetahuan kelompok masyarakat telah meningkat 60,9% dan terciptanya
produk POC yang mengandung unsur hara. Berdasarkan hasil kegiatan ini produk POC yang
dihasilkan dapat digunakan dan dipasarkan secara online sehingga meningkatkan pendapatan
kelompok masyarakat.

1.

Pendahuluan

Kelurahan Basirih merupakan wilayah di salah satu Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kelurahan Basirih adalah kelurahan yang memiliki wilayah
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terluas diantara 9 Kelurahan lainnya yaitu sekitar 27,30% dari luas wilayah Kecamatan Banjarmasin
Barat secara keseluruhan. Wilayah ini berjarak 3 Km dari Kota Banjarmasin. Dikelurahan ini terdapat
kelompok masyarakat yang bekerja sebagai buruh harian pemotong bawang merah. Pendapatan yang
diperoleh perKg bawang merah yang dipotong sebesar Rp. 700 dengan rata-rata perhari setiap orang
dapat menyelesaikan sekitar 50 Kg bawang merah.
Umbi bawang merah dipisahkan dari bagian yang tidak terpakai. Bagian yang tidak terpakai ini
menjadi limbah yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Timbunan limbah bawang merah yang tidak
terkendali dapat berdampak negatif yang akan mempengaruhi berbagai segi kehidupan, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Lingkungan menjadi bermasalah karena dapat menjadi sumber bakteri
penyakit, pencemaran udara, tanah, dan air [1]. Salah satu solusi pencemaran tanah yaitu mengolah
limbah bawang merah menjadi pupuk organik. Hal ini menyebabkan timbulnya peluang pemanfaatan
limbah bawang merah yang belum banyak diketahui oleh masyarakat terutama Kelompok Buruh
pemotong bawang merah Keluruhan Basirih.
Limbah bawang merah dapat dibuat menjadi pupuk organik cair menggantikan pupuk
anorganik/kimia. Penggunaan pupuk anorganik dalam waktu yang lama akan menimbulkan dampak
tidak baik bagi tanaman dan kondisi tanah yaitu rusaknya kehidupan organisme tanah, kesuburan dan
kesehatan tanah menurun, keseimbangan ekosistem tanah akan rusak, serta bisa mengakibatkan ledakan
serangan hama [2].
Pupuk organik cair (POC) adalah zat penyubur tanaman yang berasal dari bahan-bahan organik dan
berwujud cair yang digunakan dengan menyiramkannya pada media tanam. POC lebih mudah
digunakan karena cepat meresap dan dapat digunakan langsung tanpa merusak tanaman. POC
merupakan larutan dari fermentasi bahan-bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan,
dan manusia yang kandungan unsur haranya lebih dari satu unsur [3,4]. POC yang dihasilkan dapat
diperjualbelikan dengan harga yang kompetitif [5].
Melalui analisis situasi yang dilakukan terhadap Kelompok buruh pemotong bawang merah
Keluruhan Basirih, terdapat beberapa masalah yaitu minimnya pengetahuan kelompok masyarakat
mengenai pemanfaatan limbah bawang merah menjadi POC. Dengan adanya permasalahan ini, maka
dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan metode sosialisasi dan pelatihan pembuatan
POC dari limbah bawang merah dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan pada kelompok
masyarakat serta menciptakan produk POC.
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2.

Metode

1.1 Waktu dan Tempat
Waktu pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan pada bulan Maret sampai Agustus 2021. Lokasi
Pengabdian dilakukan di Kelurahan Basirih tepatnya di Jalan Intan Sari Jalur 9 Gang Warna Sari 2 RT.
34 RW.003 Banjarmasin Barat. Daerah ini merupakan domisili Kelompok buruh pemotong bawang
merah.
1.2 Khalayak sasaran
Sasaran pada pengabdian ini ialah kelompok masyarakat buruh harian pemotong bawang merah yang
berjumlah 15 orang.

1.3 Pelaksanaan
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menerapkan metode penyuluhan/sosialisasi dan pelatihan
berupa praktek secara langsung pembuatan POC. Sosialisasi diawali dengan memberikan teori terkait
POC. Setelah penyampaian materi dilakukan demonstrasi pembuatan POC. Selanjutnya dihari berbeda
dilakukan pelatihan berupa praktek pembuatan POC menggunakan limbah bawang merah.
Adapun bahan yang diperlukan dalam pembuatan POC yaitu limbah bawang merah, EM4, gula merah,
dan air. Sedangkan Alat yang digunakan ialah galon sebagai komposter, pisau, gunting, selang plastik,
timbangan, sarung tangan, pH indikator , kain penyaring, botol plastik, dan pengaduk.
POC dibuat dengan prosedur sebagai berikut: limbah bawang merah dipotong-potong kecil. Sebanyak
500 g limbah di masukkan kedalam galon berukuran 5 L (Komposter). Tambahkan larutan EM4 dan air
gula merah masing-masing 150 mL dan tambahkan air 2 L kemudian di aduk merata. Tutup galon yang
telah dihubungkan dengan selang plastic. Selang terhubung dengan botol yang berisi air penuh.
Selanjutnya dilakukan Fermentasi selama 14 hari hingga diperoleh POC.
1.4 Evaluasi kegiatan
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan sosialisasi dan pelatihan pembuatan POC melalui
memberikan pertanyaan berupa kuesioner pengetahuan kepada peserta kegiatan yang mencakup semua
materi sebelum sosialisasi (pre-test) dan sesudah (post-test) pelatihan. Evaluasi juga dilakukan pada
POC yang di hasilkan yaitu dengan mengukur unsur hara makro di labratorium.

3.

Hasil dan Pembahasan

Pemanfaatan limbah bawang merah menjadi POC bermanfaat untuk mengurangi pencemaran tanah, dan
meningkatkan nilai dari limbah bawang merah. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pengabdian kepada
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kelompok masyarakat di Kelurahan Basirih dalam hal ini yaitu kelompok buruh pemotong bawang
merah. Kegiatan pengabdian ini di awali dengan tahap persiapan melalui survey dan diskusi dengan
kelompok buruh pemotong bawang merah untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan
sosialisasi dan pelatihan pembuatan POC. Selanjutnya dilakukan perizinan ke Ketua RT setempat dan
Ketua kelompok buruh pemotong bawang merah untuk penyelenggaraan kegiatan pengabdian ini.
Berikut dokumentasi sosialisasi POC disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Sosialisasi pembuatan POC
Kegiatan sosialisasi dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 pukul 09.00 – 11.00 WITA.
Sosialisasi melibatkan 2 orang mahasiswa dari STIKES ISFI Banjarmasin. Peserta yang hadir pada
kegiatan sosialisasi sebanyak 13 orang, terdapat 2 orang yang tidak hadir. Sosialisasi bertujuan untuk
memberikan pengetahuan kepada peserta mengenai pengolahan limbah bawang merah menjadi POC.
Sebelum kegiatan dimulai seluruh peserta mengisi kuesioner pengetahuan (Pre-test) terkait POC.
Narasumber sosialisasi yaitu Ibu Misbah, S.Pd, M. Materi yang disampaikan meliputi definisi, manfaat,
sumber bahan baku, jenis-jenis, kelebihan/keunggulan, proses pembuatan, penyimpanan dan cara
penggunaan POC.
Melalui kegiatan sosialisasi ini dikenalkan alat komposter sederhana yang dibuat dari galon. Galon
merupakan komposter sederhana yang mudah diperoleh dan dikembangkan dalam

skala kecil.

Komposter diutamakan terbuat dari bahan plastik, dapat berupa tong/drum, galon, ember yang ada
tutupnya. Ukuran volume komposter disesuaikan dengan bahan organik yang akan dikomposkan.
Penggunaan drum berbahan logam dihindari untuk menghindari reaksi logam dengan bahan-bahan
organik saat pengomposan berlangsung [6].
Pada kegiatan sosialisasi ini juga dilakukan demonstrasi pembuatan POC. Kegiatan sosialisasi
diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab. Peserta sangat antusias ditunjukkan oleh banyaknya pertanyaan
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tentang pembuatan POC salah satunya pertanyaan tentang ciri-ciri POC yang dapat dipanen atau POC
yang berhasil proses fermentasinya.
Tahap selanjutnya ialah pelaksanaan pelatihan yang dilakukan pada hari Minggu Tanggal 13 Juni
pukul 14.00 – 17.00 WITA sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan
sebelumnya. Narasumber pada kegiatan ini yaitu Ibu apt. Eka Kumalasari, M.Farm. Peserta dibagi
menjadi 2 kelompok. Selanjutnya peserta melakukan praktik pembuatan POC sesuai dengan prosedur
yang telah diberikan oleh narasumber. Setelah kegiatan pelatihan selesai seluruh peserta diminta untuk
mengisi kuesioner pengetahuan (Post-test) terkait POC. Praktik pembuatan POC dapat dilihat pada
Gambar 2.

Gambar 2. Proses pembuatan pupuk organic cair

Pada proses pembuatan POC, sebelum digunakan gula merah dilarutkan terlebih dahulu dalam air
mendidih. Setelah dingin, larutan tersebut dicampurkan bersamaan dengan EM4 dan limbah bawang
merah ke dalam komposter. Penggunaan larutan yang masih panas dihindari karena akan dapat
membunuh bakteri pengurai (bioaktivator). Seluruh bahan di masukkan kedalam galon dan ditambahkan
air kedalam galon kemudian diaduk sampai merata. Air berfungsi untuk memudahkan dalam proses
pencampuran bahan-bahan, juga berperan sebagai stabilisator suhu [7].
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Komposter disimpan pada ruangan yang terlindung dari sinar matahari untuk difermentasikan selama
14 hari. Setiap Proses ini berlangsung secara anaerob. Lakukan pengadukkan setiap 2 hari sekali. Selama
proses fermentasi akan terbentuk gas ditandai dengan memadatnya bahan-bahan dan gas dikeluarkan
melalui selang plastik yang telah dihubungkan dengan botol yang berisi air. Sistem selang luar tersebut
berfungsi sebagai penyalur gas buangan hasil proses fermentasi di samping untuk pengendali suhu
pengomposan.
Selama proses fermentasi terjadi perubahan baik fisika maupun kimia [8]. Perubahan fisika yang
terjadi yaitu adanya perubahan warna dari larutan, bau yang dihasilkan. Setelah masa fermentasi selesai
dilakukan pengecekan terhadap tingkat keberhasilan pembuatan POC. POC yang baik ditandai dengan
aroma seperti bau tape yang sedang masak. Selanjutnya dilakukan penyaringan untuk memisahkan
bagian cair dan bagian padat dari pupuk. Selain produk yang berupa pupuk cair, ampas dari hasil
penyaringan dapat digunakan sebagai pupuk kompos padat. Hasil pengujian kandungan unsur hara
makro POC dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil pengujian pupuk organic cair
Unsur Hara

Standar*

Kadar (%)

Metode Uji

N

2–6

3.01

Kjledahl

P2O5

2–6

3.9

Spektrofotometri

K2O

2–6

3.14

AAS

pH

4–9

5

pH indicator

Ket: *Standar peraturan Menteri pertanian RI No. 261/KPTS/SR 310/M/04/2019 tentang persyaratan
minmal pupuk organic, pupuk hayati dan pembenihan tanah [9]

POC yang dihasilkan berwarna coklat, bau menyengat dan konsistensi encer. Nilai pH dan unsur
hara makro POC telah memenuhi standar sesuai peraturan Menteri pertanian RI No. 261/KPTS/SR
310/M/04/2019. Pupuk cair mengandung unsur-unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan,
perkembangan, kesehatan tanaman. Unsur-unsur hara itu terdiri dari: 1) Unsur Nitrogen (N), untuk
pertumbuhan tunas, batang dan daun; 2) Unsur Fosfor (P), untuk merangsang pertumbuhan akar buah,
dan biji; 3) Unsur Kalium (K), untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan
penyakit [10]. Unsur hara POC dapat ditingkatkan dengan melakukan variasi campuran bahan organic
[11]. Kualitas dari POC dipengaruhi oleh mikroorganisme pengurainya, bahan baku, bioaktivator dan
teknik serta lamanya proses fermentasi.
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Gambar 3. Grafik peningkatan pengetahuan kelompok masyarakat

Selain terciptanya produk POC ,indikator keberhasilan pengabdian ini juga ditandai dengan adanya
peningkatan pengetahuan peserta sebesar 60,9 %. Peningkatan ini karena adanya kegiatan sosialisasi
dan pelatihan yang merupakan cara dalam mentransfer pengetahuan dari orang satu pada orang yang
lain dengan prosedur, proses dan metode yang sitematis dan terorganisasi, sehingga mampu untuk
merubah sikap dan tata cara orang seseorang [12].
Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanakan kegiatan ini adalah: 1) antusiasme
peserta untuk mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan tentang pembuatan POC; 2) Adanya dukungan
dari pemerintah setempat yaitu RT, dan Ketua Kelompok dengan menyediakan fasilitas tempat dan
dorongan semangat. Sedangkan faktor penghambat dalam kegiatan ini adalah ada beberapa waktu
dimana bawang merah tidak datang dari pemasok sehingga tidak tersedia bahan baku POC berupa
limbah bawang merah.
.
4. Simpulan
Pengetahuan kelompok masyarakat setelah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan
limbah menjadi POC meningkat sebesar 60.9%. POC yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian ini
memiliki unsur hara makro yaitu Nitrogen, Kalium dan Fosfor. Produk POC yang dihasilkan diharapkan
dapat digunakan dan dipasarkan secara online sehingga meningkatkan pendapatan kelompok
masyarakat. Adapun saran untuk kegiatan selanjutnya ialah melakukan variasi campuran bahan organik
agar dapat mneingkatkan Unsur hara POC.
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PkM: Peningkatan kualitas substansi artikel ilmiah
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Abstract. Membangun budaya literasi yang baik merupakan salah satu hal krusial dalam dunia
pendidikan. Selain proses belajar dan mengajar, guru juga harus menulis karya ilmiah. Bentuk
karya ilmiah ini bisa beragam salah satunya adalah artikel ilmiah untuk dipublikasikan di jurnal
nasional maupun internasional. Sehingga penulisan dan publikasi ilmiah menjadi bagian yang
tak terpisahkan dari dunia pendidikan. Suatu karya ilmiah terdiri dari tiga bagian, yaitu: bagian
awal, bagian utama, dan bagian akhir. Bagian awal memuat hal-hal umum, bagian utama
memuat substansi yang mencakup isi pokok, materi, unsur yang merupakan inti tulisan karya
ilmiah tersebut, sedangkan bagian akhir berisi materi yang mendukung dan melengkapi, serta
pertanggungjawaban karya ilmiah tersebut. Hasil data pendahuluan menunjukkan bahwa mitra
belum terlalu memperhatikan kualitas substansi artikel ilmiah. Belum ada perlakuan atau
instrumen untuk meninjau bagaimana kuliatas subtansi ilmiah. Dengan demikian, belum terlihat
adanya penguatan kualitas substansi artikel ilmiah. Padahal, kualitas substansi artikel ilmiah
menentukan layak atau tidaknya suatu karya ilmiah untuk dipublikasikan di jurnal nasional
maupun internasional. Upaya perbaikan penguatan kualitas substansi artikel ilmiah dapat di
kenalkan dan dilatihkan kepada Guru MGMP IPA Kabupaten Batola. Guru MGMP IPA
Kabupaten Batola yang aktif menulis artikel ilmiah akan dijadikan mitra dalam pengabdian ini.
Pengabdian yang akan dilakukan adalah “Workshop Penguatan Kualitas Substansi Artikel
Ilmiah”. Pelatihan dilaksanakan dengan bantuan 5 orang panitia dan menghadirkan 1 orang
narasumber, yaitu Dr. Parmin, M.Pd dari Universitas Negeri Semarang. Metode kegiatan dibagi
menjadi tiga tahap yakni persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan akan
diadakan pembentukan panitia, penyusunan rundown kegiatan, penghimpunan peserta, dan
berbagai persiapan tenik lainnya terkait dengan jalannya pengabdian ini. Kegiatan dilanjutkan
dengan proses pelaksanaan. Tahap pelaksanaan “Workshop Penguatan Kualitas Substansi
Artikel Ilmiah” dimulai dengan pengenalan cara penguatan kualitas substansi artikel ilmiah.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber. Kegiatan ini juga membuka
sesi tanya jawab sehingga mtra pengabdian dapat mendalami tips dan trik menguatkan kualitas
artikel ilmiah yang dibuatnya. Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dari kegiatan ini dimana
tim pengabdian akan mengevaluasi kegiatan berdasarkan form evaluasi yang dibagikan kepada
mitra pengabdian.

1. Pendahuluan
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Kualitas riset keilmuan dari berbagai aspek kehidupannya, termasuk dalam hal keilmuan pendidikan
mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Perkembangan pendidikan terlihat sangat cepat dan progresif,
bahkan menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat ilmiah. Berbagai bangsa dan negara berbondongbondong melakukan pengembangan keilmuan pada bidangnya, baik melalui penelitian dan riset maupun
pemikiran mendalam serta kajian-kajian profesional [1,2].
Penelitian bertujuan untuk mengembangkan iptek serta selaras dengan visi dan misi universitas.
Penelitian ini harus diawali dengan analisis harapan dan permasalahan yang ada di lapangan. Penelitian
pada akhirnya akan dipublikasikan, salah satunya berupa artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal atau
pun prosiding.
Artikel ilmiah merupakan salah satu komponen yang penting dalam pendidikan yang berkualitas [3].
Artikel ilmiah merupakan tulisan yang ilmiah dapat berbentuk artikel ulasan (review artikel) maupun
artikel penelitian (research artikel) dari laporan hasil penelitian yang ditulis kembali oleh para
penulisnya untuk dipublikasikan dalam jurnal ilmiah bereputasi [4]. Suatu artikel ilmiah terdiri dari
tiga bagian, yaitu: bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Bagian awal memuat hal-hal umum,
bagian utama memuat substansi yang mencakup isi pokok, materi, unsur yang merupakan inti tulisan
karya ilmiah tersebut, sedangkan bagian akhir berisi materi yang mendukung dan melengkapi, serta
pertanggungjawaban karya ilmiah tersebut.
Karya ilmiah harus mengikuti kaidah-kaidah penulisan yang baik [5]. Mitra, dalam hal ini adalah
Guru MGMP IPA Kabupaten Batola belum terlalu memperhatikan kualitas substansi artikel

ilmiah. Belum ada perlakuan atau instrumen untuk meninjau bagaimana kuliatas subtansi
ilmiah. Dengan demikian, belum terlihat adanya penguatan kualitas substansi artikel ilmiah.
Padahal, kualitas substansi artikel ilmiah sangat berperan dalam menentukan kulitas dari riset/
penelitian yang telah dilakukan penulis.
Upaya perbaikan penguatan kualitas substansi artikel ilmiah dapat di kenalkan dan dilatihkan kepada
Guru MGMP IPA Kabupaten Batola. Guru MGMP IPA Kabupaten Batola yang aktif menulis artikel
ilmiah akan dijadikan mitra dalam pengabdian ini. Pengabdian yang akan dilakukan adalah “Workshop
Penguatan Kualitas Substansi Artikel Ilmiah”. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan penguatan
kualitas substansi artikel ilmiah untuk para Guru MGMP IPA Kabupaten Batola. Manfaat yang bisa

diambil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: (1) Memberikan informasi bagi Guru MGMP IPA
Kabupaten Batola tentang bagaimana kualitas substansi artikel ilmiah yang baik. (2) Sebagai acuan
dalam meakukan penguatan kualitas substansi artikel ilmiah. (3) Menjadi wadah untuk klinik kualitas
artikel ilmiah bagi Guru MGMP IPA Kabupaten Batola.
2. Metode Pengabdian
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Peserta “Workshop Penguatan Kualitas Substansi Artikel Ilmiah” adalah Guru MGMP IPA Kabupaten
Batola. Pelatihan dilaksanakan secara daring melalui media zoom. Pengadaan workshop di umumkan
melaui berbagai media sosial seperti whatsapp, telegram, dan instagram agar para calon peserta
mengetahui tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
Metode kegiatan dibagi menjadi tiga tahap yakni persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap
persiapan akan diadakan pembentukan panitia, penyusunan rundown kegiatan, penghimpunan peserta,
dan berbagai persiapan tenik lainnya terkait dengan jalannya pengabdian ini. Kegiatan dilanjutkan
dengan proses pelaksanaan. Tahap pelaksanaan “Workshop Penguatan Kualitas Substansi Artikel
Ilmiah”

dimulai dengan pengenalan cara penguatan kualitas substansi artikel ilmiah. Kegiatan

dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber. Kegiatan ini juga membuka sesi tanya jawab
sehingga mtra pengabdian dapat mendalami tips dan trik menguatkan kualitas artikel ilmiah yang
dibuatnya. Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dari kegiatan ini dimana tim pengabdian akan
mengevaluasi kegiatan berdasarkan form evaluasi yang dibagikan kepada mitra pengabdian.

3. Pembahasan
Proses kegiatan “Workshop Penguatan Kualitas Substansi Artikel Ilmiah”

dari persiapan hingga

pelaporan dan publikasi akan dilaksanakan selama tiga bulan, yakni dari Juli 2020 hingga September
2020. menjadi tiga tahap yakni persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Pada tahap persiapan akan diadakan pembentukan panitia, penyusunan rundown kegiatan,
penghimpunan peserta, dan berbagai persiapan teknis lainnya terkait dengan jalannya pengabdian ini.
Panitia dalam “Workshop Penguatan Kualitas Substansi Artikel Ilmiah” terdiri dari anggota tim
pengabdian yang dibantu oleh beberapa Dosen Prodi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Lambung
Mangkurat. Masing-masing anggota panitia memiliki tanggung jawab masing-masing pada “Workshop
Penguatan Kualitas Substansi Artikel Ilmiah”. Panitia kemudian menyusun jadwal untuk promosi,
pendaftaran, dan pelaksanaan kegiatan. Gambar 4.1 merupakan bagian dari promosi yang disebarkan
kepada mitra pengabdian.
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Gambar 1 Flyer Promosi Kegiatan
Workshop Penguatan Kualitas Substansi Artikel Ilmiah” dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2020
dengan jumlah peserta 22 orang yang merupakan Guru MGMP IPA Kabupaten Batola, Kalimantan
Selatan. Tahap pelaksanaan “Workshop Penguatan Kualitas Substansi Artikel Ilmiah” dimulai dengan
pembukaan yakni menyanyikan lagu Indonesia raya dan sambutan-sambutan. Kegiatan ini dibuka oleh
Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Dr. Aminuddin Prahatama
Putra, M.Pd.

Gambar 2 Sambutan WR I Bidang Akademik ULM

Dalam kegiatan pembukaan, panitia juga mempromosikan jurnal yang ada di prodi pendidikan Fisika
FKIP ULM serta seminar Nasional Pendidikan Fisika yang menjadi wadah bagi mitra pengabdian untuk
mempublikasikan artikel ilmiahnya.
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Tahap inti dari pelaksanaan “Workshop Penguatan Kualitas Substansi Artikel Ilmiah” adalah
penyampaian materi oleh narasumber. Materi diawali pengenalan substansi artikel ilmiah yang
berkualitas.

Gambar 3 Penyampaian Materi oleh Narasumber
Kegiatan dilanjutkan dengan memberikan contoh penguatan substansi artikel ilmiah. Selanjutnya,
peserta pelatihan mencoba memperkuat substansi artikel ilmiah yang dibuatnya. Kegiatan diakhiri
dengan tanya jawab antara narasumber dan mitra pengabdian yang dipandu oleh moderator.
Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dari kegiatan ini dimana tim pengabdian akan mengevaluasi
kegiatan berdasarkan form evaluasi yang dibagikan kepada mitra pengabdian. Evaluasi atau respon
peserta dibagi menjadi 4 (empat) indikator yakni format, quality, claritty, dan interest [6]. Form
evaluasi terdiri dari tujuh butir pertanyaan tentang pelaksanaan “Workshop Penguatan Kualitas
Substansi Artikel Ilmiah”. Berikut ini adalah analisis tiap butir evaluasi pada kegiatan ini

No

Indikator

Tabel 1. Respon Peserta Workshop
SB
B
(%) (%)

Format
1 Kegiatan yang berlangsung sesuai dengan
tema
2 Sistematika kegiatan jelas dan terarah
Rata-rata
Quality
3 Kegiatan ini berkualitas dan sangat menarik
4 Media
zoom
sangat
mendukung
berlangsungnya acara
Rata-rata
Clarity
5 Kegiatan berjalan lancar
Rata-rata
Interest
6 Materi disampaikan secara jelas dan mudah
dipahami
sehingga
terasa
mudah,

20

CB
(%)

KB
(%)

TB
(%)

70,3

29,7

0

0

0

70,3
70,3

29,7
29,7

0
29,7

0
0

0
0

75,7
40,5

21,6
40,5

2,7
16,3

0
2,7

0
0

58,1

31,05 9,5

1,35

67,6
67,6

32,4
32,4

0
0

0
0

0
0

75,7

21,6

2,7

0

0
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menyenangkan, termotivasi, dan terbantu
dalam memahami tentang penguatan kualitas
substansi artikel ilmiah
7 Kegiatan
ini
mampu
memperdalam
pengetahuan tentang penguatan kualitas
substansi artikel ilmiah
Rata-rata

67,6

32,4

0

0

0

71,6

28,4

0

0

0

Keterangan: SB = sangat baik; B = baik; CB = cukup baik; KB = kurang baik; TB = tidak baik
Hasil form evaluasi tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan indikator format, sebagian
besar peserta sangat setuju bahwa kegiatan yang berlangsung sesuai dengan tema dan sistematika
kegiatan jelas dan terarah. Hal ini dapat dilihat dimana 70,3 % peserta memilih sangat setuju.

Berdasarkan indikator quality, sebagian besar peserta sangat setuju bahwa kegiatan ini
berkualitas dan sangat menarik dan Media zoom sangat mendukung berlangsungnya acara. Hal ini
dapat dilihat dimana 51,8 % peserta memilih sangat setuju. Berdasarkan indikator clarity,
sebagian besar peserta sangat setuju bahwa kegiatan berjalan lancar. Hal ini dapat dilihat dimana
67,6 % peserta memilih sangat setuju. Berdasarkan indikator interest, sebagian besar peserta
sangat setuju bahwa materi disampaikan secara jelas dan mudah dipahami sehingga terasa mudah,
menyenangkan, termotivasi, dan terbantu dalam memahami tentang penguatan kualitas substansi artikel
ilmiah. Hal ini dapat dilihat dimana 71,6 % peserta memilih sangat setuju.

Refleksi dari hasil evaluasi adalah merencanakan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan
untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sejenis di lain waktu. Hasil form evaluasi juga
membuka kemungkinan untuk menyelenggarakan kegiatan yang sama yakni “Workshop
Penguatan Kualitas Substansi Artikel Ilmiah” dengan peserta yang berbeda, seperti dosen dan guru

MGMP di wilayah lain atau mata pelajaran lainnya.
4. Simpulan

Proses kegiatan “Workshop Penguatan Kualitas Substansi Artikel Ilmiah”

dari persiapan

hingga pelaporan dan publikasi terlaksana dengan baik. Kegiatan ini juga mendapat respon sangat
baik dari peserta. Kegiatan lebih lanjut diperlukan khusunya untuk pembimbingan proses publikasi.
Oleh karena itu diharapkan kegiatan workshop ini dapat dilanjutkan dengan pembimbingan publikasi
ke jurnal nasional terindeks.
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Peningkatan kualitas air dengan metode filtrasi menggunakan
arang aktif pada budidaya ikan kolam pada Daerah Cindai
Alus
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Abstract. West Martapura District is considered to have succeeded in becoming the forerunner
of the emergence of a new aquaculture industrial area and the development of the regional
economy. Based on the research results of the Banjar Regency Fisheries Service, the problem
that arises is poor water quality, where ammonia levels are high, and oxygen levels are too low.
It makes the community groups that breed Silver Catfish suffer losses due to the high fish
mortality rate. This community service activity aimed to overcome management problems
related to poor water quality by making a filtration system that utilizes gravel, zeolite, coconut
fiber, and activated carbon media. The addition of organic feed such as empon-empon (spices)
was formulated in the silver catfish feed to increase the fish's immune system; therefore, it helped
reduce mortality. This activity took place from March to August 2021. Based on the results of
laboratory tests, the application of this method was able to meet fish water quality standards
according to SNI and increased the survival rate of fish from 65% to 98%. Thereby, it reduced
losses and increased the production yield of Silver Catfish.

1. Pendahuluan
Potensi pembibitan dan pembiakan ikan pada daerah minapolitan Cindai Alus Martapura Kalimantan
Selatan sangat besar. Kecamatan Martapura Barat dinilai telah berhasil menjadi embrio munculnya
kawasan industri perikanan budidaya baru dan berkembangnya perekonomian daerah. Permasalahan
yang timbul adalah kualitas air yang buruk berdasarkan hasil penelitian Dinas Perikanan Kabupaten
Banjar, yaitu kadar amonia tinggi, kadar oksigen terlarut rendah dan kekeruhan yang tinggi. Hal tersebut
membuat kelompok budidaya ikan kolam “Indopat Borneo” mengalami kerugian yaitu angka kematian
ikan yang tinggi dinilai dari survival rate yang rendah yaitu 65%.
Menurut SNI ikan patin No : 01- 6483.4 - 2000 bagian 5 Parameter kualitas air yang dinilai adalah
Suhu, pH, Oksigen terlarut dan Ammoniak (NH 3). Lahan kolam tanah sangat mempegaruhi pH dari air
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karena langsung kontak dengan tanah tanpa adanya pembatas [1]. Di lahan gambut pH air kolam sangat
berpengaruh pada pertumbuhan ikan. Pada pH rendah kandungan oksigen terlarut akan berkurang,
sebagai akibatnya konsumsi oksigen akan menurun, aktivitas pernafasan naik dan selera makan akan
berkurang. pH yang ideal dimana ikan patin akan mengalami pertumbuhan yang optimum berkisar
antara 6,5-9,0.1. Oksigen terlarut (DO) dinilai penting bagi ikan agar proses metabolisme tetap
berlangsung, oksigen yang rendah mampu menyebabkan stress dan kematian pada ikan[2]. Kadar
oksigen terlarut yang baik bagi pertumbuhan ikan patin antara 7,0-8,4 ppm, namun pada kandungan
oksigen terlarut sebesar 5 ppm masih cukup baik bagi kehidupan ikan[2].
Berdasakan parameter kualitas air yang cukup penting bagi ikan budidya, khususnya ikan patin
kolam. Penting bagi kelompok ikan untuk mengevaluasi parameter kualitas air kolam ikan patin, salah
satunya pembuatan filterisasi dengan karbon aktif dan bahan lainnya. Karbon aktif dapat berfungsi untuk
mengurangi kadar senyawa organik,warna, bau, rasa, kekeruhan dan bahkan hidrogen sulfida pada
limbah cair dengan cara adsorpsi[3]. Daya adsorpsisi arang aktif disebabkan adanya pori-pori mikro
yang sangat besar jumlahnya, sehingga menimbulkan gejala kapiler yang mengakibatkan adanya daya
adsorpsi[4]. Karbon aktif dikombinasikan dengan batu zeolit, kombinasi keduanya dinilai
menguntungkan karena zeolit mampu menyerap logam berat dalam bentuk ion sebesar 80% pada logam
seperti Cd, Pb, Cu dan Fe 44% untuk Zn dan 21% untuk Mn[5].
Zeolit merupakan mineral tektosilikat yang tersusun dari molekul air dan logam alkali dan alkali
tanah sehingga zeolit memiliki muatan negatif pada seluruh permukaan struktur molekulnya sehingga
mampu menarik ion-ion logam dalam bentuk bebas[6]. Selain karbon aktif dan zeolit digunakan juga
seperti pasir, baru koral, serat buah kelapa agar meningkatkan potensi filterisasi. Resirkulasi dengan
menerapkan berbagai komponen filter dan penyerap bahan organik baik dalam air maupun dasar bak
pembenihan[7].
Tingkat kelangsungan hidup atau survival rate (SR) ikan adalah presentase jumlah ikan hidup pada
akhir penelitian dibandingkan dengan jumlah ikan pada awal pemeliharaan. Dengan mengukur besaran
kolam dibandingkan dengan konsumsi pakan dan biaya produksi diharapkan setiap budidaya memiliki
nilai SR yang besar[8].

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan kualitas air

menggunakan metode filtrasi dan meningkatkan kelangsungan hidup dari ikan (SR) pada kolam
pembudidaya ikan patin di dierah cindai alus Kalimantan selatan.
2. Metode
Lokasi pengabdian masyarakat, kegiatan ini berlangsung di Jalan UPT Riam Kanan Irigasi II, Desa
Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.
Berkerjasama dengan kelompok perikanan indopat borneo.
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Adapun bahan dan alat yang digunakan padasistem filtrasi menggunakan arang aktif , sabut kelapa,
batu zeolit, batu kerikil dan penahan beban filtrasi, drum 250 liter. Dibuat 2 drum filtrasi untuk 1 kolam
dengan luas lahan 20x50 Meter, pipa paralon 1,5 inci, pipa paralon 1 inci dan penghubung pipa paralon.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini digunakan metode simulasi secara langsung pembuatan
sistem filtrasi yang dilaksanakan oleh pelaksana, mahasiswa, narasumber dan mitra. Kegiatan diawali
dengan pengecekan kualitas mutu air irigasi dan kolam sebelum diberi perlakuan filtrasi (pre test).
Setelah itu dilaksakan proses pembuatan filtrasi dengan arang aktif (Gambar 1) dan bahan yang telah
disiapkan dievaluasi 3 bulan setelah diberikan filtrasi dengan mengecek kualitas air (post test).
Perhitungan angka kehidupan ikan adalah jumlah bibit awal/jumlah ikan hidup x 100%.

Gambar. 1 Konsep Metode Filtrasi
3. Hasil dan Pembahasan
Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan setelah survei adalah mengambil data pre test kualitas air
irigasi dan kolam sebelum mendapatkan perlakuan, pengambilan sampel air dilaksanakan pada 18 Maret
2021 dengan mengecek ph, oksigen terlarut dan kadar Amoniak (NH3) sampel air (gambar 2).
Didapatkan hasil yang tertampil pada tabel 1. Setelah 3 bulan perlakuan kualitas air kembali diukur (post
test) dengan parameter yang sama (tabel 1). Perlakuan yang dimaksudkan adalah membuat sistem filtrasi
untuk air irigasi yang terhubung kekolam terlebih dahulu. Sistem filtrasi secara berurutan dari bawah
adalah dudukan filtrasi, kawat peyangga, serabut kelapa, batu krikil dan arang aktif dalam bentuk halus
dan arang aktif ball setelah itu kain filtrasi dan penutup. Proses filtrasi berlangsung 24 jam selama 5
bulan (Gambar 3).
Pada hasil uji kualitas air tergambarkan bahwa terjadi perubahan pada pH dan oksigen terlarut dan
hasil ini mempengaruhi pada kualitas ikan yang dihasilkan. Pada gambar 4 terlihat perbedaan pada ikan
dengan kolam nonfiltrasi dan kolam filtrasi (usia 5 bulan). Hasil ikan patin dari kolam filtrasi memiliki
warna kulit lebih putih, sisik merah dan lebih panjang dari pada kolam nonfiltrasi yang memiliki warna
kulit lebih gelap, sisik hitam dan lebih pendek. Ikan dengan karakteristik kolam filtrasi dari hasil
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wawancara pembudidaya memiliki pangsa pasar yang lebih baik daripada ikan hasil kolam ikan
nonfiltrasi10-11. angka ketahanan hidup ikan juga lebih baik dari dari pada kolam nonfiltrasi dihitung
berdasarkan rumus diatas maka survival rate menjadi 98%.
Setelah dihitung jumlah dan hasil evaluasi yang menyesuaikan dengan SNI [9] didapatkan hasil pre
dan post pada tabel 1.

Gambar 2. Kegiatan Pengambilan Sampel Air

Gambar 3. Kegiatan pembuatan filtrasi air

Gambar 4. Hasil perbandingan ikan kolam nonfiltrasi (a) dan ikan hasil kolam filtrasi (b)
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Tabel 1. Hasil uji kualitas air pre dan post filtrasi
No.

Parameter

Kode Sampel

Satuan
°C

Metode Analisis

pre test

post test

29,8

30

Termometrik

8,04

8,45

Potensiometerik

1

Suhu

2

pH

3

Oksigen Terlarut, DO

Mg/L

5,7

8,8

Elektrokimia

4

NH3, Ammoniak

Mg/L

0,01

<0,02

Spektofotometer

Berdasarkan Tabel 1. tersebut ditinjau dari Suhu, pH, Oksogen terlarut (DO), dan NH 3 pada
penelitian pre test dan post test terdapat peningkatan. Peningkatan tersebut sesuai dengan pembahasan
diatas. Bahwa hasil sampel setelah post test lebih baik dari segi fisik dan jumlah kehidupan. Walaupun
dilihat dari hasil pre test dan post test tidak begitu berbeda signifikan antara perubahan Suhu, pH,
Oksogen terlarut (DO), dan NH3. Namun perubahan tersebut bermakna pada jumlah kehidupan dan fisik
ikan patin.
Kualitas Air sebagai media hidup ikan harus memiliki sifat yang cocok bagi kehidupan ikan, karena
kualitas air dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan mahluk hidup di air[10]. Kualitas air
merupakan faktor pembatas terhadap jenis biota yang dibudidayakan di suatu kualitas kolam ikan[11].
Suhu mempunyai peranan penting dalam menentukan pertumbuhan ikan yang dibudidaya, suhu yang
optimal bagi kehidupan ikan patin adalah 25 oC – 32oC. Berdasarkan hasil pengukuran parameter suhu
air selama pemeliharaan pengamatan menunjukan bahwa tidak terjadi perbedaan yang besar atau relatif
stabil yang berkisar antara 29 – 300C. Hubungan parameter suhu dengan pertumbuhan ikan selama masa
pemeliharaan peningkatan suhu akan mengakibatkan pertumbuhan ikan menjadi lebih baik pada post
test dan pada ptre test tanpa sistem resirkulasi pertumbuhan ikan patin pada menjadi terhambat karena
tidak adanya pergolakan air di dalam kolam pemeliharaan ikan patin. Hal tersebut membuktikan suhu
sangat berperan penting dalam mengendalikan kondisi ekosistem perairan. Peningkatan suhu juga
menyebabkan terjadinya peningkatan dekomposisi bahan organic oleh mikroba[12]
Parameter oksigen terlarut dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesegaran air[2]. Oksigen
memegang peranan penting sebagai indikator kualitas perairan, karena oksigen terlarut berperan dalam
proses oksidasi dan reduksi bahan organik dan anorganik. Karena proses oksidasi dan reduksi inilah
maka peranan oksigen terlarut sangat penting untuk membantu mengurangi beban pencemaran pada
perairan secara alami[13]. Hubungan antara DO dengan pertumbuhan ikan pada penelitian ini cukup
baik untuk membantu pertumbuhan ikan patin Hal ini ada kaitannya dengan oksigen terlarut yang
terkandung di kolam ikan patin tersebut semakin nilai DO berkurang, hasil pengukuran DO berkisar
antara 3,0 – 10. Pada 5,7 ppm yang mengakibatkan pertumbuhan ikan semakin terhambat. Hal ini
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terbukti terdapat ikan yang mampu bertahan hidup pada perairan dengan konsentrasi 3 ppm, namun
konsentrasi oksigen terlarut yang baik untuk hidup ikan adalah diatas 5 ppm[13].
pH yang baik untuk kegiatan budidaya ikan air tawar berkisar antara 6 – 9. Hal ini menunjukkan
bahwa pH selama masa penelitian masih berada dalam batas alami dan masih layak untuk dilakukan
kegiatan budidaya karena masih berada pada kisaran 8,04-8,45. Hasil tersebut sesuai untuk kegiatan
budidaya ikan air tawar
Kadar amoniak (NH3) yang terdapat dalam perairan umumya merupakan hasil metabolisme ikan
berupa kotoran padat (feces) dan terlarut (amonia), yang dikeluarkan lewat anus, ginjal dan jaringan
insang. Kotoran padat dan sisa pakan tidak termakan adalah bahan organik dengan kandungan protein
tinggi yang diuraikan menjadi polypeptida, asam-asam amino dan akhirnya amonia sebagai produk akhir
dalam kolam. Makin tinggi konsentrasi oksigen, pH dan suhu air makin tingi pula konsentrasi NH3. Hal
tersebut sejalan dengan hasil penelitian dimana post test dihasilkan lebih dari 0,02 sesuai dengan standar
SNI[9]
4. Kesimpulan
Metode filtasi menggunakan arang aktif yang diterapkan mampu meningkatkan pH dan oksigen terlarut
dilihat dari Kualitas air yang telah seuai dengan standar SNI. Metode ini juga mampu meningkatkan
kualitas ikan dilihat dari warna kulit, sisik dan ukuran ikan.
5. Ucapan Terimakasih
Pengabdian ini terlaksana melalui dana Hibah Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan
Inovasi Nasional tahun anggaran 2021 didukung oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ISFI Banjarmasin
dan kelompok pembudidaya ikan Indopat Borneo
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Membangun kreativitas dan inovasi pembelajaran dalam
menyambut era normal baru melalui creative teaching
competition (creation)
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Santoso, Surya Haryandi
Pendidikan Fisika FKIP
Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia
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Abstract. Pandemi Covid-19 memberikan perubahan yang masif dalam proses pembelajaran di
sekolah. Pembelajaran yang mulanya dilaksanakan secara tatap muka bergeser menjadi
pembelajaran dengan moda daring. Selama pembelajaran daring, seharusnya siswa tetap
mendapatkan pembelajaran yang bermakna melalui pembelajaran yang kreatif dan inovatif.
Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak siswa yang justru kurang perhatian terhadap
pembelajaran selama daring. Kebanyakan dari mereka lebih tertarik memainkan game daripada
mempelajari materi yang dikirimkan oleh guru. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari kurang
tersedianya media pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang menarik untuk menunjang proses
pembelajaran. Lomba Mengajar Kreatif (Creative Teaching Competition, Creation) merupakan
lomba pengembangan media pembelajaran multimedia yang kreatif dan inovatif untuk mengajar
secara virtual untuk mahasiswa dan guru. Creation memiliki misi untuk memperkaya konten
edukasi di sosial media dengan peran serta dari mahasiswa dan guru terbaik di seluruh Indonesia.
Media pembelajaran yang dikembangkan diharapkan dapat digunakan secara luas untuk
menyambut pembelajaran baru di era normal baru. Selain itu, Creation juga diharapkan mampu
untuk mendorong guru menjadi lebih kreatif dan inovatif sehingga mampu mencetak siswa untuk
menjadi generasi Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang.

1. Pendahuluan
Pandemi Covid-19 memaksa masyarakat dunia mendefinisikan makna hidup, tujuan pembelajaran dan
hakikat kemanusiaan. Indonesia mempunyai tantangan yang besar dalam penanganan Covid-19. Pada
masa seperti ini masyarakat dipaksa berhenti dari rutinitasnya. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan kebijakan belajar dari rumah melalui pembelajaran daring dan
tidak dibolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Pandemi Covid-19 sangat memberikan
pengaruh yang besar pada sektor pendidikan di Indonesia dimana terjadi pergeseran pembelajaran dari
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tatap muka menjadi pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh (Fajria, Fatimah, Susanti,
& Munfangati, 2021).
Pembelajaran daring selama pandemi Covid-19 di Indonesia dilaksanakan dengan menerapkan
beberapa syarat, yakni belajar dari rumah melalui pembelajaran daring harus dilaksanakan untuk
memberikan pembelajaran yang bermakna. Akan tetapi, proses pembelajaran daring ini tidak boleh
membuat siswa merasa terbebani dan dituntut untuk menyelesaikan seluruh tuntutan kurikulum.
Selanjutnya, pembelajaran daring juga lebih diarahkan agar siswa memperoleh kecakapan hidup,
misalnya mengenai pandemi Covid-19. Selama pembelajaran daring, kebanyakan guru menggunakan
layanan kelas virtual seperti Edmodo, Schoology dan Google Classroom. Selain itu, pembelajaran daring
juga dilaksanakan melalui layanan perpesanan WhatsApp dan sosial media Facebook serta Instagram
(Rhamadani, Maesaroh, & Putri, 2021).
Selama pandemi, pembelajaran daring yang diterapkan oleh guru seringkali tidak sesuai yang
diharapkan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya fenomena siswa yang masih lebih menyukai main
game atau berkeliaran saat pembelajaran di rumah. Kedua hal tersebut merupakan beberapa bukti bahwa
pembelajaran daring masih belum mempunyai metode pembelajaran yang baik dan efektif padahal
semua pihak telah melakukan banyak upaya untuk mengatasi pembelajaran daring pada masa pandemi
Covid-19 ini. Salah satu upaya Kemendikbud dalam mengatasi pembelajaran daring yaitu memberikan
alternatif pembelajaran berupa tayangan program belajar dari rumah yang bisa diakses melalui tayangan
televisi nasional yaitu TVRI yang dimulai pada hari Senin, 13 April 2020. Upaya tersebut tampaknya
masih belum sepenuhnya dapat mengatasi pembelajaran daring pada masa sekarang karena masih ada
beberapa siswa yang terkendala karena tidak mempunyai televisi (Fahria, Amelia, & Zahara, 2020).
Tidak efektifnya pembelajaran daring menuntut guru untuk dapat mengembangkan kreativitas dan
inovasi pendidikan untuk menjawab kekurangan akan tersedianya sumber belajar yang variatif dengan
pelbagai media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat hendaknya menyesuaikan karakteristik
dari siswa yang akan diajar (Palimbong, 2020). Media sendiri, menurut Hamidjojo dalam Miftah (2013)
dimaknai sebagai segala bentuk perantara untuk menyebarkan ide atau gagasan seseorang. Pembelajaran
diartikan sebagai usaha untuk membelajarkan seseorang. Dengan demikian, media pembelajaran dapat
diartikan sebagai segala bentuk perantara untuk menyebarkan ide-ide (materi) untuk membelajarkan
seseorang.
Seyogyanya, pengembangan media pembelajaran juga harus mengikuti perkembangan teknologi.
Media pembelajaran seperti ini menempati posisi strategis dalam mempermudah proses belajar dan
mengajar. Seorang guru yang kreatif pastilah mampu mengembangkan media pembelajaran seperti itu.
Guru kreatif dapat mengembangkan media pembelajaran dengan desain-desain yang imajinatif sehingga
peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, dengan media pembelajaran yang
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kreatif dan inovatif, seorang guru kreatif dapat lebih memotivasi siswa untuk juga bersikap kreatif
(Fitriyani, Supriatna, & Sari, 2021).
Berdasarkan latar belakang diatas, maka program studi Pendidikan Fisika berupaya untuk
menyediakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif dari berbagai guru kreatif di seluruh
Indonesia melalui perlombaan media pembelajaran untuk mahasiswa (i) dan guru-guru di seluruh
Indonesia, yakni Lomba Mengajar Kreatif atau Creative Teaching Competition (Creation). Lomba
Mengajar Kreatif merupakan lomba pengembangan media pembelajaran multimedia untuk mengajar
secara virtual dengan sasaran mahasiswa aktif jenjang D3/D4/S1 semua program studi dari PTN/PTS di
seluruh Indonesia atau guru kelas/mata pelajaran jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/ Sederajat
di seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh program studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas
Lambung Mangkurat. Adapun tujuan dari pelaksanaan lomba mengajar kreatif yaitu meningkatkan
semangat berkompetisi membuat media pembelajaran mahasiswa (i) perguruan tinggi di Indonesia
dalam era transformasi teknologi saat ini; memberikan tempat bagi mahasiswa (i) dan/atau guru-guru
untuk berkontribusi dalam memperkaya konten edukasi di sosial media; serta meningkatkan kreativitas,
kemampuan, dan wawasan mahasiswa dan/atau guru-guru dalam media pembelajaran berbasis
multimedia.
Adapun yang menjadi aspek penilaian dari perlombaan ini yaitu kesesuaian media pembelajaran
dengan tema, isi/konten rencana pelaksanaan pembelajaran, kesesuaian rencana pelaksanaan
pembelajaran dengan media pembelajaran yang digunakan, isi/konten materi media pembelajaran,
orisinalitas dan kreativitas media pembelajaran, penyampaian isi/konten media pembelajaran dalam
video yang direkam.
2. Metode
2.1. Kerangka Pemecahan Masalah
Untuk memecahkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam kegiatan lomba
mengajar kreatif ini media pembelajaran harus sesuai dengan aspek penilaian yang secara umum
meliputi kesesuaian media pembelajaran dengan tema, isi/konten rencana pelaksanaan pembelajaran,
kesesuaian rencana pelaksanaan pembelajaran dengan media pembelajaran yang digunakan, isi/konten
materi media pembelajaran, orisinalitas dan kreativitas media pembelajaran, penyampaian isi/konten
media pembelajaran dalam video yang direkam.
2.2. Sasaran/Peserta Kegiatan
Peserta dalam Lomba Mengajar Kreatif ini merupakan mahasiswa aktif jenjang D3/D4/S1 semua
jurusan/program studi dari PTN/PTS di seluruh Indonesia atau guru kelas/mata pelajaran jenjang
SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/ Sederajat di seluruh Indonesia. Peserta mendaftar sebagai
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perseorangan/individu atau kelompok. Peserta yang mendaftar sebagai kelompok beranggotakan
maksimal 2 orang anggota.
2.3. Metode yang digunakan
Metode kegiatan yang digunakan dalam lomba mengajar kreatif adalah peserta membuat akun di portal
perlombaan, yakni Portal Si Pandu Creation dan melengkapi data sesuai isian yang tersedia.
Selanjutnya, peserta mengembangkan RPP dan media pembelajaran. Jika telah selesai, maka peserta
dapat mengunggah file-file perlombaan tersebut ke akun Portal Si Pandu Creation masing-masing
sesuai ketentuan. Pengumuman pemenang disampaikan melalui telepon, WhatsApp, pengumuman di
Portal Si Pandu, dan media resmi perlombaan lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan
Lomba mengajar kreatif merupakan lomba pengembangan media pembelajaran multimedia untuk
mengajar secara virtual tingkat nasional dengan sasaran peserta, yakni mahasiswa aktif jenjang
D3/D4/S1 semua jurusan/program studi dari PTN/PTS dan guru kelas/mata pelajaran jenjang SD/MI,
SMP/MTs, SMA/SMK/MA/Sederajat di seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh program studi
Pendidikan Fisika FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Tema lomba mengajar kreatif ini yaitu
“Inovasi Pembelajaran Digital dalam Era Normal Baru”.
Bentuk kegiatan lomba mengajar kreatif ini hanya terdiri dari satu babak, yaitu peserta mengunggah
media pembelajaran kemudian tahap seleksi penjurian. Lomba mengajar kreatif terbagi menjadi dua
kategori lomba. Pertama, yaitu multimedia pembelajaran fisika yang media pembelajarannya berupa
materi atau sub-materi fisika SMA/MA/sederajat kelas 10/11/12. Kedua, yaitu multimedia pembelajaran
non-fisika yang berisikan materi non-fisika (biologi, kimia, Bahasa Indonesia, matematika, dan lainnya).
Target peserta merupakan perseorangan atau kelompok beranggotakan maksimal 2 orang anggota.
Tahap pendaftaran peserta lomba mengajar kreatif dilaksanakan dalam 3 gelombang pendaftaran.
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Gambar 1. Poster Lomba Mengajar Kreatif
Kegiatan lomba mengajar dilaksanakan secara online, begitu juga tahap seleksi penjuriannya. Media
pembelajaran yang dikembangkan oleh peserta pun sangat beragam. Beberapa mengembangkan aplikasi
pembelajaran berbasis android, salindia interaktif dan lain sebagainya. Media-media yang
dikembangkan pun sarat akan penerapan teknologi terbaru.

Gambar 2. Video Simulasi Penggunaan Media Pembelajaran Peserta
Tahap seleksi penjurian media pembelajaran yang dikirimkan oleh peserta dilaksanakan pada tanggal
20 September 2021 - 30 September 2021.

34

Seminar Nasional Pendidikan Fisika
Banjarmasin, 11 September 2021
ISBN : 978-623-7533-88-7

Gambar 3. Portal Penjurian Lomba
Penilaian dilakukan murni oleh dewan juri yang berasal dari Program Studi Pendidikan Fisika, FKIP,
Universitas Lambung Mangkurat. Penetapan pemenang lomba dilakukan berdasarkan atas skor tertinggi
peserta yang diurutkan secara nasional. Kriteria penilaian lomba mengajar kreatif secara garis besar
meliputi :
a. Kesesuaian media pembelajaran dengan tema.
b. Isi/konten rencana pelaksanaan pembelajaran.
c. Kesesuaian rencana pelaksanaan pembelajaran dengan media pembelajaran yang digunakan.
d. Isi/konten materi media pembelajaran.
e. Orisinalitas dan kreativitas media pembelajaran.
f. Penyampaian isi/konten media pembelajaran dalam video yang direkam.
Berdasarkan hasil seleksi penjurian diperoleh pemenang lomba mengajar kreatif pada tabel
dibawah ini.
Tabel 1. Daftar Pemenang Lomba Mengajar Kreatif
Nama Peserta
Afiliasi
Hafiz Anshari, S.Pd.
SMAN 1 Kelumpang Hilir
Herly Ariani, S.P.
Andya Satya Purnomo Putro,
S.Si.

Predikat
Juara 1

SD Islam Terpadu Al Khair

Juara 2

SMAN Banua Kalsel

Juara 3
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Gambar 4. Poster Pengumuman Pemenang

4. Simpulan
Pada lomba mengajar kreatif ini media pembelajaran telaah sesuai dengan aspek penilaian yaitu
kesesuaian media pembelajaran dengan tema, isi/konten rencana pelaksanaan pembelajaran, kesesuaian
rencana pelaksanaan pembelajaran dengan media pembelajaran yang digunakan, isi/konten materi
media pembelajaran, orisinalitas dan kreativitas media pembelajaran, penyampaian isi/konten media
pembelajaran dalam video yang direkam. Secara keseluruhan, proses pelaksanaan lomba mengajar
kreatif dapat dikatakan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan misi dan tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya.
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Abstract. Program magang atau praktik kerja adalah salah satu bagian dari program Merdeka
Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang melibatkan mahasiswa di berbagai kampus yang ada
dengan berbagai latar belakang pendidikan untuk memperoleh karir masa depan dengan
pengalaman kerja yang berharga dalam berbagai sektor yang ditawarkan, salah satunya adalah
pada institusi pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu
Sungai Tengah. Pada program magang atau praktik kerja ini mahasiswa diharapkan memiliki
pengalaman kerja yang menunjang pekerjaannya di masa depan karena sudah memiliki
gambaran nyata tentang dunia kerja dan pernah terlibat langsung dalam pekerjaan tersebut serta
membangun jaringan dan hubungan dengan tempat magang itu sendiri. Selain itu, melalui
program ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk belajar mengembangkan diri melalui
aktivitas diluar kelas perkuliahan, sehingga mahasiswa yang bersangkutan dapat
mengembangkan hard skills maupun soft skills yang telah didapatkan selama melakukan
kegiatan magang ini.

1. Pendahuluan
Seperti yang diketahui dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang ini
berkembang sangat cepat, yang mana hal ini menandakan bahwa terjadi perubahan yang sangat pesat
juga dalam berbagai aspek kehidupan [1–3]. Dalam menyikapi perubahan ini, perguruan tinggi harus
dapat merespon secara cepat dan tepat sehingga dapat membekali dan menyiapkan lulusan perguruan
tinggi yang unggul, tanggap, dan siap dengan tantangan yang ada terutama dalam dunia kerja. Salah
satu program yang dikembangkan untuk memfasilitasi mahasiswa agar menjadi sarjana yang tangguh,
relevan dengan kebutuhan zaman dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi
maka kementerian pendidikan dan kebudayaan memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar diluar
program studinya melalui suatu program yang bernama Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM),
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hal ini sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1, program ini dapat dilakukan di
dalam program studi dan di luar program studi meliputi: pertukaran pelajar, magang/praktik kerja,
asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian riset, proyek kemanusian, kegiatan wirausaha,
studi/proyek independen, dan membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.
Salah satu program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) adalah program magang atau
praktik kerja yang bekerja sama dengan mitra, seperti perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi
multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup). Melalui program ini
diharapkan mahasiswa memiliki pengalaman kerja yang cukup melalui pembelajaran langsung dari
tempat kerja (experiential learning) dimana jalurnya itu fleksibel sehingga dapat memfasilitasi
mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang sudah dimilikinya agar menunjang mahasiswa yang
bersangkutan dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Selain itu, melalui program ini dapat
membangun kerangka berpikir mahasiswa berkat adanya pengalaman belajar yang diperolehnya diluar
kampus. Tempat pelaksanaan magang dibebaskan penentuannya kepada mahasiswa yang
bersangkutan, diharapkan dengan adanya kebebasan pemilihan tempat magang ini dapat
mempermudah mahasiswa dalam melaksanakan magang dan juga pengalaman kerja yang didapatkan
dapat bersesuaian dengan keterampilan yang ingin didapatkan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
Selama magang mahasiswa akan mendapatkan hard skills maupun soft skills yang berlimpah dari
instansi terkait yaitu DLHP Kabupaten HST.
Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dilaksanakan untuk mencapai beberapa tujuan berikut
[4], yaitu:

1.

Kebijakan MBKM yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan
kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, adaptif, dan selaras dengan
kebutuhan zaman, serta siap menjadi pemimpin di masa depan dengan semangat kebangsaan yang
tinggi.

2.

Melalui kebijakan ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya,
memperdalam, serta meningkatkan wawasan dan kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan
potensi, bakat, minat, spirit, dan cita-citanya.

3.

Pembelajaran dapat dilakukan di manapun, belajar tidak berbatas, tidak hanya di ruang kelas,
perpustakaan, dan laboratorium, tetapi juga di perindustrian, pusat riset, tempat kerja, tempat
pengabdian, pedesaan, dan masyarakat.

4.

Melalui kerja sama yang erat antara perguruan tinggi dengan dunia kerja dan dengan dunia nyata,
perguruan tinggi akan hadir sebagai mata air bagi kemajuan dan pembangunan bangsa, serta turut
mewarnai budaya dan peradaban bangsa secara langsung.
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5.

Dengan kebijakan ini kompetensi lulusan akan meningkat, baik keterampilan non teknis (soft
skills) maupun teknis (hard skills), sehingga lulusan lebih siap dan selaras dengan kebutuhan
zaman, serta lebih cakap sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
Program pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) dengan jalur yang fleksibel
diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan
potensi yang dimilikinya.

2. Pelaksanaan
2.1. Pelaksanaan Program
Mahasiswa yang magang MBKM di DLHP HST dilaksanakan mulai tanggal 13 Juni 2021 sampai
03 Agustus 2021, mahasiswa melakukan praktik kerja dengan terlebih dahulu mendapatkan pengarahan
dan gambaran umum mengenai DLHP. Mahasiswa dibimbing dalam melakukan untuk mengerjakan
beberapa tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan sekaligus memahami tentang cara
pengerjaannya. Mahasiswa magang dengan jam kerja hari senin sampai sabtu serta hari minggu pada
dua minggu terakhir yang alokasikan untuk pengerjaan laporan, dimana jam kerja hari senin sampai
jum’at dilakukan di kantor utama dan hari sabtu dilakukan diluar kantor utama. Adapun uraian kegiatan
magang dari hari senin sampai sabtu adalah sebagai berikut :
1.

Magang di dinas lingkungan hidup dan perhubungan (kantor utama) untuk hari senin-jum’at

a.

Magang di dinas lingkungan hidup bagian sarana dan prasarana

1) Mengisi voucher bahan bakar minyak.
2) Mendata jumlah pengguna kendaraan angkutan persampahan yang mengambil voucher bahan
bakar minyak, mendata jumlah bahan bakar yang diambil perhari, mendata plat mobil yang diisi
bahan bakarnya dan nama sopirnya yang diolah di Microsoft Excel.

3) Mendata alat dan bahan yang berasal dari sarana dan prasarana yang digunakan oleh PPSU, yang
diolah di Microsoft Excel.

b.

Magang di dinas perhubungan bagian terminal dan parking

1) Menghitung manual pemasukan dari beberapa portal yang ada di pasar barabai, yaitu Pasar
Karamat dan Pasar Murakata.

2) Memilah jenis uang yang baru dan lama.
3) Mendata jumlah uang masuk perhari, perminggu, perbulan beserta nama penjaga portal dan sesinya
yang diolah di Microsoft Excel.

c.

Magang di dinas perhubungan bagian PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor)
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1) Mengisi blanko permohonan uji kendaraan bermotor.
2) Memasukan data hasil pengujian manual mekanis.
3) Mendata perharian hasil pengujian keseluruhan dan data yang ada di blanko untuk arsip dinas
perhubungan tingkat kabupaten yang diolah di Microsoft Excel.
2.

Magang di dinas lingkungan hidup untuk hari sabtu

a.

Memilah sampai di TPS 3R.

b.

Belajar mengembangbiakkan maggot BSF.

c.

Belajar membuat pupuk.

d.

Membantu menangani sampah B3 di tempat pembakaran khusus.

e.

Belajar mengecek kualitas resapan air.

f.

Belajar secara daring mengenai proses pembuatan kerajinan kayu dari pengelola Sanggar Adipati
Jenaka (Pembelajaran secara luring diganti menjadi daring akibat pengelolanya berhalangan
mengajarkan secara luring dan untuk pelaksanaannya yang seharusnya hari sabtu juga diganti ke
hari minggu pada minggu terakhir magang).

2.2. Analisis Hasil Pelaksanaan Program
Kegiatan magang di DLHP Hulu Sungai Tengah dilaksanakan dari tanggal 14 Juni 2021 – 03 Agustus
2021, dengan jam kerja 45 hari (senin- sabtu serta minggu untuk dua minggu terakhir) dari jam 8.00
WITA -16.00 WITA. Kegiatan mahasiswa selama magang di dinas lingkungan hidup dilakukan di dua
tempat, yaitu di kantor utama bagian sarana dan prasarana di hari senin sampai jum’at dan diluar kantor
utama di hari sabtu. Sedangkan, di dinas perhubungan ditempatkan di kantor utama di bagian bagian
terminal dan parkir dan bagian PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) dari hari senin sampai jum’at.
Jam kerja magang mahasiswa antara rancangan pelaksanaan kegiatan dengan kegiatan lapangan
langsung sedikit berbeda, selama magang mahasiswa hanya bekerja dari jam 08.00 WITA – 14.00
WITA. Hal ini dikarenakan kegiatan atau pekerjaan tersebut hanya dapat dilakukan di jam tersebut, dan
di hari jum’at jam kerja mahasiswa hanya dari jam 08.00 WITA – 11.00 WITA.
Kegiatan mahasiswa di lapangan dengan rancangan pelaksanaan program magang di DLHP HST
yang disusun sudah sesuai, hanya ada sedikit perbaikan seperti jam kerja yang berbeda. Kegiatan
magang mahasiswa yang ditempatkan di dinas lingkungan hidup bagian sarana dan prasarana adalah
membantu administrasi seperti, mengisi voucher BBM, mendata jumlah pengguna kendaraan angkutan
persampahan yang mengambil voucher, mendata alat dan bahan yang berasal dari sarana dan prasarana
yang digunakan oleh PPSU, yang diolah di Microsoft Excel. Kegiatan magang mahasiswa yang
ditempatkan di dinas perhubungan bagian bagian terminal dan parking adalah menghitung manual
pemasukan dari beberapa portal yang ada di pasar barabai, memilah jenis uang yang baru dan lama serta
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mendata jumlah uang masuk perhari, perminggu, perbulan beserta nama penjaga portal dan sesinya
yang diolah di Microsoft Excel serta pada bagian PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) membantu
administrasi seperti melayani masyarakat yang ingin memperpanjang KIR atau membuat surat KIR
terbaru karena mobilnya baru dengan cara mengarahkan yang bersangkutan untuk memenuhi prosedur
yang ada agar bisa memperpanjang atau membuat surat KIR terbaru dan mengisi blanko permohonan
uji kendaraan bermotor serta memasukkan data hasil pengujian mekanis, mendata perharian hasil
pengujian keseluruhan dari data yang ada di blanko

permohonan uji kendaraan bermotor untuk

dijadikan arsip dinas perhubungan tingkat kabupaten yang mana diolah menggunakan Microsoft Excel.
Mahasiswa magang juga melakukan kegiatan diluar kantor utama, seperti memilah sampai di TPS
3R, belajar mengembangbiakkan maggot BSF, membuat pupuk, membantu menangani sampah B3 di
tempat pembakaran khusus, dan belajar mengecek kualitas resapan air. Selain itu ada pembelajaran
secara daring mengenai proses pembuatan kerajinan kayu dari pengelola Sanggar Adipati Jenaka.
Kegiatan-kegiatan magang di luar kantor utama ini merupakan pengalaman baru bagi mahasiswa,
kegiatan ini membantu mengembangkan jiwa kewirausahaan, memperkaya dan memperdalam, serta
meningkatkan wawasan mahasiswa tentang pengolahan sampah agar sampah tersebut tidak merusak
lingkungan sekitar.
Program magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) memiliki tujuan yaitu program
pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) dengan jalur yang fleksibel, sesuai dengan
capaian tujuan tersebut yang mana ini diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa
mengembangkan keterampilan skillnya sesuai dengan skill yang dimiliki mahasiswa. Selain itu,
program ini membangun kerangka berpikir mahasiswa melalui pengalaman-pengalaman belajar yang
diperolehnya diluar kampus. Program magang ini memberikan pengalaman yang cukup kepada
mahasiswa sehingga dapat melakukan pembelajaran langsung di tempat kerja (experiential learning).
Selama magang mahasiswa akan mendapatkan hard skills maupun soft skills.
3. Penutup
Dalam rangka memfasilitasi mahasiswa untuk menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan
zaman dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi maka kementerian
pendidikan dan kebudayaan memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar diluar program studinya
melalui suatu program yang bernama Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM). Program ini
dirancang untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik berupa soft skills maupun hard skills¸yang
mana program tersebut meliputi: pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan
pendidikan, penelitian riset, proyek kemanusian, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan
membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.
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Program magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) adalah program pembelajaran
berbasis pengalaman langsung (experiential learning) dengan jalur yang fleksibel, yang mana dapat
memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang sudah dimilikinya agar menunjang
mahasiswa yang bersangkutan dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Selain itu, melalui program
ini dapat membangun kerangka berpikir mahasiswa berkat adanya pengalaman belajar yang
diperolehnya diluar kampus. Selama magang mahasiswa akan mendapatkan hard skills maupun soft
skills yang berlimpah dari instansi terkait yaitu DLHP Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
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Abstract. Asisten mengajar adalah salah satu bagian dari program Merdeka Belajar-Kampus
Merdeka (MBKM) yang melibatkan mahasiswa diberbagai kampus yang ada dengan berbagai
latar belakang pendidikan untuk memperoleh pengalaman kerja (proses belajar mengajar di
sekolah) yang berharga khususnya pada jenjang SMP salah satunya adalah SMP Negeri 9
Amuntai dan memberikan kesempatan kepada mereka belajar dan mengembangkan diri melalui
aktivitas di luar kelas perkuliahan. Pada program ini, mahasiswa yang terlibat memiliki tanggung
jawab dalam membantu pihak sekolah pada proses mengajar, membantu adaptasi teknologi, dan
membantu administrasi. Selain itu, mahasiswa memiliki tanggung jawab dalam memperbaiki
karakter siswa, memotivasi siswa dan meningkatkan minat belajar siswa selama masa pandemi
ini. Hasil dari Program ini yakni memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan
mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan; membantu sekolah untuk
memberikan pelayanan pendidikan yang optimal terhadap semua peserta didik pada jenjang
SMP dalam kondisi terbatas selama pandemi.

1. Pendahuluan
Sekolah yang menjadi sasaran Program Asistensi Mengajar kami merupakan salah satu Sekolah
Menengah Pertama yakni SMP Negeri 9 Amuntai yang terletak di Jalan Titian Noor Pinang Sari RT 1
Desa Pinang Kara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan
Selatan. Sekolah tersebut mempunyai luas tanah 300 m 2 dan masih memiliki akreditasi C. Berdasarkan
analisis kebutuhan yang dilakukan, sekolah tersebut menempati lokasi yang cukup jauh dengan
perkotaan atau berada di daerah terpencil dan akses menuju kesana cukup sulit,sekolah itu berdiri di atas
rawa-rawa sehingga hampir keseluruhan bangunannya terbuat dari kayu atau bersifat belum permanen.
Fasilitas di sekolah itu pun masih sangat terbatas, dan tenaga pendidik di sekolah tersebut masih minim.
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Salah satu kendala yang dialami oleh guru selama pendemi covid-19 yaitu sesuai dengan Surat
Edaran No.4 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud yang mengharuskan Seluruh instansi pendidikan
memberhentikan kegiatan pembelajaran secara tatap muka dan diganti dengan pembelajaran secara
daring (online). Menurut (Rigianti, 2020) pembelajaran secara daring merupakan cara baru dalam proses
belajar mengajar yang memanfaatkan perangkat elektronik khususnya internet dalam penyampaian
belajar, sehingga seluruh kegiatan pembelajaran sangatlah bergantung pada akses jaringan internet [14]. Namun kendala yang dihadapi oleh guru yaitu masih ada peserta didik yang belum memiliki
handphone dan akses internet di daerah mereka cukup sulit sehingga tidak memungkinkan untuk
melakukan pembelajaran online melalui platform seprti zoom atau google meet. Berdasarkan hasil
observasi awal, kurikulum yang diterapkan oleh SMP Negeri 9 Amuntai dalam pembelajaran seharihari yaitu Kurikulum 2013 revisi dan model pembelajaran yang dipakai yaitu model pengajaran
langsung yang pada pelaksanaannya masih sangat terpusat pada guru, guru hanya berceramah dan siswa
hanya mencatat apa yang dijelaskan guru tanpa ada interaksi khusus berupa tanya jawab ataupun diskusi
kelompok. Sehingga pembelajaran masih terkesan sangat kaku, ada banyak peserta didik yang berbicara
saat jam pelajaran berlangsung, dan kelas dalam keadaan tidak teratur. Tak jarang pula guru hanya
memberikan tugas untuk diselesaikan kemudian meninggalkan peserta didik nya di kelas tanpa
memperdulikan apakah siswa telah memahami materi pelajaran atau belum. Sehingga hal tersebut akan
sangat menyulitkan peserta didik dalam memahami materi pelajaran.
Tujuan utama dilaksanakannya program Asistensi Mengajar di SMP Negeri 9 Amuntai adalah
sebagai berikut :
1.

Sarana untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa pendidikan fisika dalam meningkatkan
minat dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.

2.

Sarana untuk membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan
dasar dan menengah pada SMP Negeri 9 Amuntai dengan perguruan tinggi dan perkembangan
zaman.

3.

Sarana untuk mengembangkan wawasan, karakter, dan soft skill mahasiswa pendidikan fisika.

4.

Sarana untuk meningkatkan peran dan kontribusi nyata perguruan tinggi dan mahasiswa dalam
pembangunan nasional.

Pelaksanaan Asistensi Mengajar berlangsung pada tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 12 Agustus
2021. Kegiatan Asistensi Mengajar ini dilaksanakan pada dua tingkatan kelas yang berbeda yaitu kelas
VII dan VIII. Berikut ini adalah rincian pelaksanaan kegiatan Asistensi Mengajar di SMP Negeri 8
Tamban.
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Hari
ke1-2
3
4-7
8-11
12
14-19
20-22

Kegiatan

Observasi tempat dan mendata fasilitas sekolah sesuai instrumen yang dibuat
Pembukaan Kegiatan MBKM Asistensi Mengajar
Membantu mengawas Ujian Akhir Semester
Melatih siswa untuk persiapan kenaikan kelas
Membantu kegiatan kenaikan kelas
Pembuatan perangkat pembelajaran
Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah pada Peserta Didik Baru
Asistensi mengajar (termasuk evaluasi guru pamong dan dosen pembimbing di
23-43
setiap minggu)
44
Evaluasi akhir guru pamong dan dosen pembimbing
45
Penutupan kegiatan Asistensi Mengajar
Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, berikut merupakan rumusan kegiatan yang dapat
dilakukan :
a. Menyusun perangkat pembelajaran untuk setiap materi pokok
b. Mengorganisasikan materi, media dan sumber belajar
c. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan mengelola kelas.
Adapun manfaat dari kegiatan asistensi mengajar ini yaitu sebagai berikut:
1.

Bagi Mahasiswa
a) Sebagai sarana untuk belajar bagi mahasiswa prgram studi pendidikan fisika dalam
mengaplikasikan kompetensi mengajar yang dimiliki.
b) Sebagai sarana dalam meningkatkan kepercayaan diri karena dapat menambah keterampilan
serta keahlian pada profesi guru.
c) Sebagai sarana mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan
keterampilan yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan mitra satuan pendidikan.

2.

Bagi Sekolah
a) Sekolah mendapatkan kepercayaan dan kesempatan untuk ikut serta dalam menyiapkan calon
guru yang profesional.
b) Sekolah mendapatkan bantuan berupa pemikiran, tenaga, ilmu, dan teknologi dalam
merencanakan serta melaksanakan pengembangan sekolah.
Sekolah memperoleh kesempatan untuk bermitra dengan pihak Universitas Lambung Mangkurat
dalam melaksanakan peraikan mutu pendidikan khususnya proses pembelajaran.

2. Pelaksanaan
2.1. Perencanaan Kegiatan Asistensi Mengajar
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Melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Asistensi Mengajar mahasiswa
diharapkan mampu bertanggung jawab dalam membantu kegiatan belajar, membantu adaptasi
teknologi, membantu administrasi, dan membantu mengembangkan minat dan bakat siswa. Adapun
penjelasan dari masing-masing kegiatan tersebut, yakni sebagai berikut.
1.

Kegiatan Mengajar
a)

Membantu guru dalam melakukan pembelajaran luring

b)

Membawa perubahan bagi guru dan siswa dalam pembelajaran ke arah yang lebih baik

c)

Memperbaiki karakter siswa dan meningkatkan minat siswa untuk belajar

2.

Membantu adaptasi teknologi
a)

Membantu guru mengoperasikan teknologi

b)

Membantu penerapan sistem pembelajaran 4.0 yang berbasis teknologi. Misalnya penggunaan
aplikasi dalam pembelajaran daring.

3.

Membantu administrasi
a)

Membentu melengkapi perangkat pembelajaran yang meliputi bahan ajarm materi ajar dan
media pembelajaran.

4.

Membantu mengembangkan minat dan bakat siswa
a)

Membantu mengembangkan minat dan bakat siswa dengan cara membimbing siswa dalam
latihan baris-berbaris, menari, menyanyi dan tilawah.

2.2. Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Mengajar
No
1
2
3
4
5
6

Hari, Tanggal
Sabtu, 27 Maret 2021
Senin, 7 Juni 2021
Rabu, 16 Juni 2021
Kamis, 17 Juni 2021
Jum'at, 18 Juni 2021
Sabtu, 19 Juni 2021

7

Senin, 21 Juni 2021

8

Selasa, 22 Juni 2021

9

Rabu, 23 Juni 2021

10

Kamis, 24 Juni 2021

11

Jum'at, 25 Juni 2021

12
13
14

Sabtu, 26 Juni 2021
Senin, 28 Juni 2021
Selasa, 29 Juni 2021

Deskripsi Kegiatan
Observasi tempat
Observasi dan mendata Fasilitas Sekolah (Mengisi Angket)
Pembukaan kegiatan Asistensi Mengajar di SMPN 9 Amuntai
Membantu mengawasi Ujian Akhir Semester
Membantu mengawasi Ujian Akhir Semester
Membantu membersihkan perpustakaan sekolah
Melatih siswa untuk persiapan kenaikan kelas ( menari, paduan
suara, tilawah dan tartil )
Melatih siswa untuk persiapan kenaikan kelas ( menari, paduan
suara, tilawah dan tartil )
Melatih siswa untuk persiapan kenaikan kelas ( menari, paduan
suara, tilawah dan tartil )
Melatih siswa untuk persiapan kenaikan kelas ( menari, paduan
suara, tilawah dan tartil )
Melatih siswa untuk persiapan kenaikan kelas ( menari, paduan
suara, tilawah dan tartil )
Membantu kepanitiaan kegiatan kenaikan kelas
Pembagian materi mengajar
Pembuatan perangkat pembelajaran
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No
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Hari, Tanggal
Rabu, 30 Juni 2021
Kamis, 1 Juli 2021
Jum'at, 2 Juli 2021
Sabtu, 3 Juli 2021
Senin, 12 Juli 2021
Selasa, 13 Juli 2021
Rabu, 14 Juli 2021
Kamis, 15 Juli 2021
Jum'at, 16 Juli 2021
Sabtu, 17 Juli 2021
Rabu, 21 juli 2021
Kamis, 22 Juli 2021
Jum'at, 23 Juli 2021
Sabtu, 24 Juli 2021
Senin, 26 Juli 2021
Selasa, 27 Juli 2021
Rabu, 28 Juli 2021
Kamis, 29 Juli 2021

33

Jum'at, 30 Juli 2021

34
35

Sabtu, 31 Juli 2021
Senin, 2 Agustus 2021

36

Selasa, 3 Agustus 2021

37
38
39
40
41
42
43

Rabu, 4 Agustus 2021
Kamis, 5 Agustus 2021
Jum'at, 6 Agustus 2021
Sabtu, 7 Agustus 2021
Senin, 9 Agustus 2021
Selasa, 10 Agustus 2021
Kamis, 12 Agustus 2021

44

Jum'at, 13 Agustus 2021

45

Sabtu, 14 Agustus 2021

Deskripsi Kegiatan
Pembuatan perangkat pembelajaran
Pembuatan perangkat pembelajaran
Pembuatan perangkat pembelajaran
Pembuatan perangkat pembelajaran
Kegiatan rapat awal tahun ajaran dengan dewan guru
Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah pada siswa baru
Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah pada siswa baru
Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah pada siswa baru
Membantu membersihkan lingkungan sekolah
Senam pagi
Membantu input data perbukuan perpustakaan
Membantu input data perbukuan perpustakaan
Membaca yasin dan jumat bersih
Mengajar IPA materi Suhu dan Perubahannya di kelas VII
Evaluasi guru pamong
Menggantikan guru Penjaskes yang berhalangan hadir
Mengajar IPA materi Suhu dan Perubahannya di kelas VII
Mengajar IPA materi Suhu dan Perubahannya di kelas VII
Membantu membersihkan lingkungan sekolah dan membantu
administrasi sekolah
Membantu membersihkan lapangan sekolah
Evaluasi guru pamong dan dosen Pembimbing
Menggantikan guru mata pelajaran matematika kelas VIII yang
berhalangan hadir
Membantu administrasi sekolah
Membantu administrasi sekloah
Senam pagi
Melatih Upacara bendera
Membantu administrasi sekolah
Membantu administrasi sekolah
Evaluasi Dosen Pembimbing
Membantu kepanitiaan dalam mengadakan lomba untuk
memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus
Perpisahan mahasiswa asistensi mengajar

2.3. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi
2.3.1. Kegiatan Mengajar
Analisis hasil kegiatan mengajar selama program Asistensi Mengajar di SMP Negeri 9 Amuntai tercapai
sesuai dengan tujuan program ini. Dalam pelaksanaannya pembelajaran dilakukan secara luring, akan
tetapi ada beberapa hari yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan awal seperti
jadwal mengajar yang beberapa kali berubah dikarenakan ada agenda lain dari pihak sekolah yang belum
kami ketahui sebelumnya, selebihnya proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan pembagian materi
yang disampaikan pun sesuai dengan perencanaan. Dengan adanya program ini dampak nyata yang
dilihat di lapangan adalah meningkatnya motivasi siswa dalam belajar. Siswa menjadi lebih aktif dalam
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pembelajaran dan tidak sungkan untuk bertanya ketika ada materi yang belum dipahami, dan ketika
diberikan penugasan pun siswa mengerjakan tugas yang diberikan. Sedangkan dampak yang dirasakan
guru dengan adanya program Asistensi Mengajar ini dapat memudahkan dan membantu guru dalam
melakukan pembelajaran luring.

2.3.2. Membantu Adaptasi Teknologi
Analisis hasil pelaksanaan Asistensi Mengajar dalam membantu adaptasi teknologi baik bagi siswa,
guru maupun sekolah dalam melek teknologi tidak sepenuhnya tercapai, hal ini dikarenakan meskipun
di masa pandemi Covid-19 banyak sekolah yang menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan
memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran seperti penggunaan zoom meeting, google meet, google
classroom¸dan masih banyak lagi yang berbau teknologi tidak diterapkan di sekolah ini. Selain karena
terbatasnya akses internet, SMP Negeri 9 Amuntai selama pandemi pun tetap melaksanakan
Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sehingga tidak menggunakan teknologi tersebut, adapun teknologi
yang awalnya digunakan hanyalah melalu grup whatsapp untuk mengirimkan materi pembelajaran.
Salah satu yang bisa mahasiswa lakukan untuk membantu adaptasi teknologi adalah dengan
membuatkan media pembelajaran berupa video pembelajaran yang ditampilkan di laptop, atau materi
ajar yang dibuat dalam bentuk slide power point, serta membantu guru dalam menggunakan excel untuk
menginput data siswa.
2.3.3. Membantu Administrasi Sekolah dan Guru
Analisis hasil pelaksanaan Program Asistensi Mengajar dalam membantu administrasi sekolah dan guru
khususnya di SMP Negeri 9 Amuntai telah sesuai dengan ketercapaian tujuan yang diharapkan oleh
program MBKM Asistensi .Adapun manfaatnya adalah meringankan beban guru dan bagi mahasiswa
dapat memperoleh pengalaman dalam administratif pembelajaran dalam mengolah perangkat
pembelajaran.
2.3.4. Membantu Mengembangkan Minat dan Bakat Siswa
Analisis pelaksanaan program Asistensi Mengajar dalam membantu mengembangkan minat dan bakat
siswa tercapai. Manfaat yang dapat diambil siswa menjadi aktif dalam mengembangkan kemampuan
yang dimilikinya, memiliki rasa percaya diri yang baik, dan berani tampil di depan banyak orang, selain
itu setelah adanya agenda ini membuat guru bisa melihat minat dan bakat yang ada pada siswanya
sehingga bisa diarahkan untuk dikembangkan.

3. Penutup
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Kendala yang dialami oleh pendidik selama pendemi covid-19 yaitu sesuai dengan Surat Edaran No.4
yang dikeluarkan oleh Kemendikbud yang mengharuskan Seluruh instansi pendidikan memberhentikan
kegiatan pembelajaran secara tatap muka dan diganti dengan pembelajaran secara daring (online).
Namun, pembelajaran Daring sepenuhnya belum efektif, terlihat dari kurangnya siswa mendapat
kesempatan mengasah kemampuan interpersonal dan kepemimpinan. Berbeda dengan SMP Negeri 9
Amuntai yang harus tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka dikarenakan kendala jaringan,
dengan adanya kegiatan asistensi mengajar ini yang merupakan bagian dari salah satu program Merdeka
Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) mahasiswa bisa menambah wawasan dan memperdalam ilmu
dengan membantu para pendidik yang ada disekolahan yang terakreditasi C didaerah terpencil
(dikarenakan akses menuju sekolah sangat sulit dan tidak ada akses internet) membantu sekolah dalam
melaksanakan pembelajaran dengan baik dan mengasah kemampuan atau bakat yang ada pada peserta
didik di SMP Negeri 9 Amuntai. Program asistensi mengajar tersebut dilakukan guna untuk
meningkatkan kompetensi baik soft skills maupun hard skills agar lebih siap dan relevan dengan
kebutuhan zaman untuk lebih baik dan unggul kedepannya.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan asistensi mengajar ini masih belum sempurna
dan banyak kekurangan yang perlu diperbaiki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang
membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk kedepannya. Untuk pihak pelaksana diperlukan
rencana dan persiapan yang matang lagi agar kesuksesan program yang akan dilaksanakan pada masa
yang akan datang.
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Abstract. Asistensi Mengajar merupakan salah satu bentuk pelaksanaan program Merdeka
Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk memberdayakan mahasiswa dalam membantu proses
pembelajaran di Sekolah Dasar yang mana pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di SDN Murung
Keramat 2 Kabupaten Barito Kuala. Dimana program ini dapat memfasilitasi mahasiswa untuk
mengembangkan potensi yang sudah dimilikinya agar menunjang mahasiswa yang bersangkutan
dalam memasuki dunia kerja dan karirnya ke depan. Selain itu, program ini dilakukan guna untuk
meningkatkan kompetensi mahasiswa baik soft skills maupun hard skills agar nantinya lebih siap
dan relevan dengan kebutuhan zaman sebagai pemimpin dan pendidik masa depan bangsa yang
unggul, berkepribadian, dan berdaya saing tinggi.

1. Pendahuluanz
Program Studi Pendidikan Fisika memiliki Mata Kuliah Praktek Kuliah Lapangan atau disingkat dengan
PKL untuk mahasiswa semester 6. Mata Kuliah berbobot 1 SKS

tersebut adalah program

pembelajaran diluar institusi dalam rangka menambah wawasan yang berkaitan dengan aspek
pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam menunjang materi perkuliahan di Program Studi
Pendidikan Fisika. Sebelum Pandemi Covid-19, Program Studi Pendidikan Fisika merancang kegiatan
PKL berupa kunjungan ke beberapa daerah di Indonesia. Tujuannya adalah agar mahasiswa bisa
mengenal dan memahami berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia. Namun selama Pandemi Covid19 ini terjadi di Indonesia, kegiatan keluar daerah dilarang. Sehingga pelaksanaan Program PKL di
masa pandemi ini mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan program yang dicetuskan oleh
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadeim

Makarim.

Kegiatan

pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sesuai dengan Permendikbud No.3 Tahun
2020 Pasal 15 Ayat 1 dapat dilaksanakan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi
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Pertukaran Pelajar, Magang, Mengajar di Sekolah, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan
Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.
Asistensi Mengajar merupakan salah satu dari delapan Program Merdeka Belajar Kampus
Merdeka (MBKM) [1]. Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain memberikan
kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta
mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan dan membantu
meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan
pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Harapannya adalah bahwa mahasiswa mendapatkan hard
skills yaitu keterampilan, pemecahan masalah yang kompleks, kemampuan menganalisis dan lain
sebagainya. Serta mahasiswa juga mendapatkan soft skill yaitu terkait etika kerja dan profesi,
komunikasi, kerjasama, dan lain sebagainya. Setelah mendapatkan hard skill dan soft skill ditempat
magang maka mahasiswa akan lebih mantap memasuki dunia pendidikan setelah lulus nanti.
Program MBKM dengan kegiatan asistensi mengajar ini akan kami laksanakan di SDN Murung
Keramat 2, yang dilatar belakangi dengan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dari SDN Murung
Keramat 2 bahwa sekolah tersebut pada semester genap menerapkan sistem tugas yang mana peserta
didik pada hari senin secara serentak datang ke sekolah untuk mendapatkan tugas dari guru dan akan
dikumpulkan setiap hari sabtu, kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh tidak bisa di terapkan secara
daring dikarenakan peserta didik tidak memiliki smartphone. Kegiatan belajar mengajar sebelum
pandemi pun hanya menerapkan pengajaran langsung yang artinya hanya gurunya yang aktif dalam
kegiatan pembelajaran. Diharapkan setelah kami ikut serta dalam sekolah tersebut peserta didik juga
aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, guru di sekolah ini masih kurang dan tidak semua guru
adalah PNS, melainkan ada beberapa guru yang masih honorer. Peserta didik di sekolah tersebut
terbilang masih sedikit, dimana tiap tingkatannya hanya terdiri dari satu kelas yang berisi kisaran
belasan peserta didik tiap kelasnya yang mana jumlah keseluruhannya adalah 70 peserta didik.
Tujuan dilaksanakannya Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Asistensi Mengajar adalah
memberdayakan mahasiswa untuk membantu proses pengajaran di Sekolah Dasar. Secara rinci, tujuan
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Asistensi Mengajar adalah:
a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui
aktivitas di luar kelas perkuliahan;
b. Membantu sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang optimal terhadap semua peserta
didik pada jenjang SD dalam kondisi terbatas dan kritis selama pandemi; dan
c. Memberikan kesempatan belajar optimal kepada semua peserta didik pada jenjang SD dalam
kondisi terbatas dan kritis selama pandemi.
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2. Pelaksanaan Asistensi Mengajar
2.1. Perencanaan Kegiatan Asistensi Mengajar
Dalam kegiatan ini, dilakukan penyusunan rancangan kegiatan, yaitu sebagai berikut.
a. Mahasiswa menyusun rancangan kegiatan selama penugasan berdasarkan hasil observasi sekolah
mengenai kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan, metode yang akan diterapkan dan model
pembelajaran yang akan diterapkan, kelengkapan administrasi pembelajaran dan kegiatan adaptasi
teknologi oleh mahasiswa kepada siswa.
b. Mahasiswa mengkonsultasikan rancangan kegiatan pada Guru Pembimbing dan Dosen Pembimbing
Lapangan (DPL).
c. Mahasiswa meminta persetujuan rancangan kegiatan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

2.2. Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Mengajar (Terbimbing dan Mandiri)
2.2.1. Mengajar
Membantu guru kelas 2, 3, 4, 5 dan kelas 6 melakukan pembelajaran Luring di sekolah pada Mata
Pelajaran Tematik (Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PJOK, PAI dan PPKn) kemudian pada
proses pembelajaran kami menerapkan 8 keterampilan dasar mengajar. Kemudian untuk proses
pembelajaran di sekolah ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran secara Luring
namun ada batasan siswa dalam satu kelas dan dalam pelaksanaannya dengan menjalankan protocol
kesehatan dimana semua siswa wajib menggunakan masker dan jaga jarak. Setelah itu, membuat laporan
harian dan mingguan dengan mengisi logbook harian dengan format yang telah kami buat.
2.2.2. Membantu Adaptasi Teknologi
Merancang pembelajaran di masa Revolusi Industri 4.0 ditambah dengan kondisi Pandemi Covid-19
tentu menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru dalam menyiapkan pembelajaran. Selain
kecakapan di bidang pedagogis, sosial, dan pengetahuan terkait konten materi, penguasaan terhadap
teknologi pendukung kegiatan pembelajaran pun perlu dimiliki oleh seorang guru [2–4]. Pada era
sekarang ini teknologi sangat berperan penting dalam kehidupan. Dengan adanya pengenalan teknologi
kepada siswa diharapkan siswa menjadi lebih cakap dan tanggap dengan segala tuntutan zaman.
Pelaksanaan ujian berbasis komputer pun merupakan salah satu pemanfaatan teknologi yang membantu
siswa untuk lebih mengenal teknologi baik simulasi maupun pelaksanaan ujiannya.
2.2.3. Membantu Administrasi Sekolah dan Guru
Membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas admininistrasi guru yakni membantu mengelola
manajemen perpustakaan SD Negeri Murung Keramat 2, baik dalam merawat perpustakaan meliputi
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pengelolaan perpustakaan dengan cara mengelompokkan buku sesuai dengan jenisnya kemudian
menyeleksi buku yang layak atau tidak untuk dibaca serta apabila terdapat buku yang mengalami
kerusakan jika masih bisa diperbaiki dan membuat laporan kunjungan siswa. Kemudian membantu
dalam koreksi dan penginputan nilai ujian siswa. Selain itu, membuat perangkat pembelajaran seperti
RPP.
2.3. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi
2.3.1. Mengajar
Analisis hasil pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Asistensi Mengajar telah
dilaksanakan oleh mahasiswa khususnya SDN Murung Keramat 2 telah sesuai dengan ketercapaian
tujuan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Asistensi Mengajar baik dari segi memberikan
kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas
perkuliahan; membantu sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang optimal terhadap semua
peserta didik pada jenjang SD dalam kondisi terbatas dan kritis selama pandemi; dan memberikan
kesempatan belajar optimal kepada semua peserta didik pada jenjang SD dalam kondisi terbatas dan
kritis selama pandemik ini.
Rencana kegiatan dan hasil pelaksanaan kegiatan telah selesai dengan rencana awal yakni melakukan
pembelajaran secara Luring di sekolah dengan menerapkan 8 langkah keterampilan dasar mengajar. Hal
ini memberikan hasil serta dampak positif bagi siswa, guru dan sekolah khususnya di SDN Murung
Keramat 2.
Adapun dampak yang dirasakan siswa yakni meningkatnya motivasi dan minat belajar siswa baik
dari segi literasi maupun dari segi numerasi. Hal tersebut telah sesuai dengan ketercapaian yang termuat
dalam tujuan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Asistensi Mengajar. Sedangkan dampak yang
dirasakan oleh guru dan sekolah yakni dapat memudahkan dan membantu guru dalam melakukan
pembelajaran Luring.
2.3.2. Membantu Adaptasi Teknologi
Analisis hasil pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Asistensi Mengajar dalam
membantu adaptasi teknologi baik bagi siswa, guru dan sekolah. Khususnya di SDN Murung Keramat
2 telah sesuai dengan ketercapaian tujuan dari Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Asistensi
Mengajar yakni siswa, guru dan sekolah diharapkan lebih mengenal teknologi sesuai dengan
pembelajaran abad 21 yang semuanya berbasis teknologi, membantu dalam keterlaksanaan kegiatan
ujian berbasis computer baik simulasi maupun pelaksaan ujian nantinya.
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2.3.3. Membantu Administrasi Sekolah dan Guru
Analisis hasil pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Asistensi Mengajar
dalam membantu administrasi sekolah dan guru khususnya di SDN Murung Keramat 2 telah sesuai
dengan ketercapaian tujuan yang diharapkan oleh Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Asistensi
Mengajar yakni membantu administrasi sekolah baik dari segi pengelolaan sekolah seperti
perpustakaan, membuat perangkat seperti RPP, membantu mengoreksi dan menginput nilai. Dampaknya
dapat meringankan beban guru dan bagi mahasiswa dapat memperoleh pengalaman dalam administrasi
pembelajaran dalam mengolah perangkat pembelajaran.

3. Penutup
Dalam rangka memfasilitasi mahasiswa untuk menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan
zaman dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi maka kementerian
pendidikan dan kebudayaan memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar diluar program studinya
melalui suatu program yang bernama Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM). Program ini
dirancang untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik berupa soft skills maupun hard skills¸yang mana
program tersebut meliputi: pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan
pendidikan, penelitian riset, proyek kemanusian, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan
membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.
Asistensi Mengajar merupakan salah satu bentuk pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus
Merdeka (MBKM) untuk memberdayakan mahasiswa dalam membantu proses pembelajaran di Sekolah
Dasar yang mana pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada SDN Murung Keramat 2. Sehingga dapat
memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang sudah dimilikinya agar menunjang
mahasiswa yang bersangkutan dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Selain itu, program tersebut
dilakukan guna untuk meningkatkan kompetensi baik soft skills maupun hard skills agar lebih siap dan
relevan dengan kebutuhan zaman sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan
berkepribadian.
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Abstract. Kegiatan asistensi mengajar adalah salah satu program Merdeka Belajar-Kampus
Merdeka (MBKM) yang melibatkan mahasiswa disetiap kampus dengan berbagai latar belakang
pendidikan untuk memperoleh karir masa depan dengan pengalaman kerja yang berharga dalam
berbagai sektor yang disediakan, seperti pada salah satu satuan pendidikan yaitu SMP Negeri 8
Tamban Kabupaten Barito Kuala. Pada kegiatan asistensi mengajar ini diharapkan mahasiswa
mampu memiliki pengalaman kerja yang akan menunjang pekerjaannya dimasa depan karena
sudah memiliki gambaran nyata tentang dunia kerja. Selain itu, melalui kegiatan ini mahasiswa
diberikan kesempatan untuk belajar mengembangkan diri melalui aktivitas diluar kelas
perkuliahan dan mendapatkan hard skills dan soft skills dari kegiatan ini.

1. Pendahuluan
Program Studi Pendidikan Fisika memiliki Mata Kuliah Praktik Kuliah Lapangan (PKL) untuk
mahasiswa/i semester 6. Mata Kuliah PKL berbobot 1 SKS ialah program pembelajaran di luar institusi
dalam rangka menambah wawasan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan
dalam menunjang materi perkuliahan di Program Studi Pendidikan Fisika. Sebelum terjadinya Pandemi
Covid-19, kegiatan PKL pada Program Studi Pendidikan Fisika berupa kunjungan ke beberapa daerah
yang ada di Indonesia. Namun, Program Praktik Kuliah Lapangan (PKL) di masa pandemic ini
mengikuti program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).
Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) adalah program Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan yang bertujuan untuk memperkuat kompetensi lulusan, mendorong mahasiswa untuk
menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dan memberikan kesempatan
bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Menurut ketentuan umum
Permendikbud No.3 Tahun 2020, pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan
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sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Selanjutnya, disebutkan pula Satuan kredit semester yang
selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per
minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya
pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program
Studi.
Terdapat salah satu sekolah yang berada di Jl. H. Dani, RT.22, Jelapat I, Kec. Tamban, Kab. Barito
Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang baru saja didirikan yaitu SMPN 8 Tamban. Menurut data dari
Dapodik, SMPN 8 Tamban belum memiliki akreditasi dengan total 75 siswa, yang terdiri dari 33 siswa
laki-laki dan 42 siswa perempuan serta kurang lebih terdapat 9 orang guru yang mengajar di SMPN 8
Tamban. Salah satu program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yaitu program asistensi mengajar yang
memberi hak belajar mahasiswa/i di luar kampus untuk mengoptimalkan kemampuan soft-skill dan
hard-skill menjadi sangat tepat. Mekanisme asistensi mengajar diawali dengan penyampaian ide inovatif
dalam bentuk proposal terstruktur. Asistensi mengajar dijalankan untuk menjadi pelengkap dari
kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Program asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah
program belajar dengan menjadi asisten mengajar di satuan pendidikan dasar atau menengah baik
Lembaga formal, non-formal, maupun informal. Oleh karena itu dengan adanya program ini tim kami
bermaksud untuk mengadakan kegiatan asisten mengajar di sekolah SMPN 8 Tamban untuk kelas VII,
VIII, dan IX guna memberikan inovasi dan variasi bagi warga sekolah dalam kegiatan belajar mengajar
di sekolah tersebut. Dengan program tersebut, diharapkan mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk
mengasah jiwa kepemimpinan dan karakter serta memiliki pengalaman belajar. Selain itu, melalui
program ini diharapkan terjadi peningkatan efektivitas proses pembelajaran dalam kondisi darurat
Covid-19.
Tujuan dlaksankan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Asistensi Mengajar adalah
memperdayakan mahasiswa untuk membantu proses pengajaran di Sekolah Menengah Pertama (SMP)
sekitar desa/kota tempat tinggalnya [1]. Secara rinci, tujuan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
Asistensi Mengajar adalah:

1.

Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri
melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan.

2.

Membantu sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang optimal terhadap semua
peserta didik pada jenjang SMP dalam kondisi terbatas dan kritis selama pademi dan

3.

Memberikan kesempatan belajar optimal kepada semua peserta didik pada jenjang SMP
dalam kondisi terbatas dan kritis selama pandemi.
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Pelaksanaan Asistensi Mengajar berlangsung pada tanggal 07 Juni sampai dengan 20 Agustus
2021.Kegiatan Asistensi Mengajar ini dilaksanakan pada tiga tingkatan kelas yang berbeda yaitu kelas
VII, VII, dan kelas IX SMP.
Berikut ini adalah rincian pelaksanaan kegiatan Asistensi Mengajar di SMP Negeri 8 Tamban.
Tabel 1. Rincian Rancangan Kegiatan MBKM SMPN 8 Tamban
Hari
ke1
2-5
6-7
8-9
10
11-44
45
46

Kegiatan
Observasi sesuai dengan instrument yang dibuat dan pembagian tugas
Membantu kegiatan pelaksanaan ulangan kenaikan kelas
Mengawas Remedial
Membantu kegiatan penginputan nilai oleh guru
Orientasi siswa baru
Asistensi mengajar (termasuk evaluasi)
Evaluasi guru pamong dan dosen pembimbing
Penutupan Kegiatan Asistensi Mengajar

Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, berikut merupakan rumusan program kegiatan
yang akan dilakukan:

1. Menyusun perangkat pembelajaran untuk setiap materipokok.
2. Mengorganisasikan materi, media, dan sumberbelajar.
3. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan mengelolakelas.
4. Melakukan evaluasi terhadap hasil belajar dan perbaikan untuk tahapselanjutnya.
5. Mengembangkan sumber pembelajaran berupa modul elektronik IPA untuk siswa kelas
IX materi Listrik Statis yang disusun oleh tim.
6. Mengembangkan media pembelajaran berupa video pembelajaran untuk kelas VII, VII
dan IX yang disusun perindividual. Adapun pembagian kelas beserta materinya ialah
sebagai berikut ;
a. Anis Muthi’ah : Kelas VII materi kalor dan Perpindahannya
b. Misnawati

: Kelas VII materi Suhu dan Perubahannya

c. Deffara Talitha I

: Kelas VIII materi Gerak Benda dan Makhluk Hidup

d. Nadiya Shafa R : Kelas IX materi Listrik Statis dalam kehidupan Sehari-hari.
e. Silva Almayardila

: Kelas VIII materi Tekanan dan Penerapannya dalam

Kehidupan sehari-hari
f. Lili Rahmawati : KelasIX materi Listrik Dinamis dalam Kehidupan sehari-hari dan
Sumber Energi Listrik
g. Siskia Charina W

: KelasVIII materi Usaha dan Pesawat Sederhana

7. Memahami perbedaan individual yang dimiliki oleh siswa.
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2. Pelaksanaan
2.1. Perencanaan Kegiatan Asistensi Mengajar
Melalui Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Asistensi Mengajar ini, mahasiswa memiliki
kegiatan yang menjadu tanggung jawab dalam membantu kegiatan belajar, membantu adapatasi
teknologi, dan membantu administrasi. Adpaun penjelasan dari masing-masing kegiatan tersebut, yakni
sebagai berikut.
2.1.1. Kegiatan Mengajar

a. Membantu guru dalam melakukan pembelajaran Luring.
b. Membawa perubahan bagi guru dan siswa dala pembelajaran kearah yang lebih baik
c. Memperbaiki karakter siswa dan meningkatkan minat siswa untuk belajar, misalnya
dengan cara menyusun RPP terlebih dahulu sebelum kegiatan pembelajaran.
d. Membuat media pembelajaran untuk proses pembelajaran, yaitu video pembelajaran
dan modul elektronik materi listrik statis berbasis aplikasi.
2.1.2. Membantu Adaptasi Teknologi

a. Membantu guru dan siswa melek dalam teknologi
b. Membantu penerapan sistem pembelajaran 4.0 yang berbasis teknologi. Misalnya,
memberikan langkah-langkah dalam membuat media pembelajaran elektronik
menggunakan video pembelajaran dan aplikasi
2.1.3. Membantu Administrasi

a. Membantu dalam koreksi dan input nilai ujian siswa.
b. Membuat perangkat pembelajaran seperti RPP.
2.2. Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Mengajar
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hari, tanggal
Senin, 7 Juni 2021
Senin, 14 Juni 2021
Selasa, 15 Juni 2021
Rabu, 16 Juni 2021
Kamis, 17 Juni 2021
Jum’at, 18 Juni 2021
Sabtu, 19 Juni 2021
Senin, 21 Juni 2021
Selasa, 22 Juni 2021

Deskripsi Kegiatan
Observasi dan Pengenalan Lingkungan Asistensi Mengajar
Mengawas UAS (Ujian Akhir Sekolah)
Mengawas UAS (Ujian Akhir Sekolah)
Mengawas UAS (Ujian Akhir Sekolah)
Mengawas UAS (Ujian Akhir Sekolah)
Pembagian tugas untuk kegiatan asistensi mengajar
Pembagian tugas untuk kegiatan asistensi mengajar
Mengawas Remedial
Mengawas Remedial
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10.
11.
12.
13.
14.

Rabu, 23 Juni 2021
Kamis, 24 Juni 2021
Jum’at, 25 Juni 2021
Sabtu, 26 Juni 2021
Senin, 12 Juli 2021

15.

Selasa, 13 Juli 2021

16.

Rabu, 14 Juli 2021

17.

Kamis, 15 Juli 2021

18.

Jum’at, 16 Juli 2021

19.
20.

Sabtu, 17 Juli 2021
Senin, 19 Juli 2021

21.

Rabu, 21 Juli 2021

22.

Kamis, 22 Juli 2021

23.

Jum’at, 23 Juli 2021

24.

Sabtu, 24 Juli 2021

25.

Senin, 26 Juli 2021

26.

Selasa, 27 Juli 2021

27.
28.
29.
30.

Rabu, 28 Juli 2021
Kamis, 29 Juli 2021
Jum’at, 30 Juli 2021
Sabtu, 31 Juli 2021

31.

Senin, 2 Agustus 2021

32.
33.
34.
35.

Selasa, 3 Agustus 2021
Rabu, 4 Agustus 2021
Kamis, 5 Agustus 2021
Jum’at, 6 Agustus 2021

36.

Sabtu, 7 Agustus 2021

37.

40.
41.

Senin, 9 Agustus 2021
Selasa, 10 Agustus
2021
Kamis, 12 Agustus
2021
Jum’at, 13 Agutus 2021
Sabtu, 14 Agustus 2021

42.

Senin, 16 Agustus 2021

43.

Rabu, 18 Agustus 2021
Kamis, 19 Agustus
2021
Jum’at, 20 Agustus
2021
Sabtu, 21 Agustus 2021

38.
39.

44.
45.
46.

Mengisi Rapot
Mengisi Rapot
Konsultasi perangkat pembelajaran yang akan digunakan
Konsultasi perangkat pembelajaran yang akan digunakan
Orientasi siswa baru
a. Mengajar IPA kelas 8
b. Mengajar PAI kelas 8
a. Mengajar Bahasa Indonesia Kelas 9
b. Mengajar IPA kelas 9
c. Mengajar Prakarya/SBDP kelas 9
a. Mengajar IPA Kelas 7
b. Mengajar PAI kelas 7
a. Mengajar Matematika kelas 9
b. Mengajar IPA kelas 9
Mengajar IPA kelas 8
Mengajar IPA kelas 7
a. Mengajar PAI kelas 9
b. Mengajar Bahasa Inggris kelas 9
a. Mengajar IPA kelas 7
b. Mengajar PAI kelas 7
a. Mengajar Matematika kelas 9
b. Mengajar IPA kelas 9
a. Mengajar IPA kelas 8
b. Mengajar Matematika kelas 8
Mengajar IPA kelas 7
a. Mengajar IPA kelas 8
b. Mengajar Matematika kelas 8
Menyusun perangkat pembelajaran IPA untuk kelas 7
Mengajar IPA Kelas 7
Menyusun modul elektronik
Mengajar Matematika kelas 8
a. Mengajar Matematika Kelas 7
b. Mengajar IPA kelas 7
Mengajar IPA kelas 8
Mengajar Bahasa Indonesia Kelas 9
Mengajar IPA Kelas 7
Mengajar IPA kelas 9
a. Kunjungan Wakil Dekan III
b. Mengajar IPA kelas 8
Mengajar IPA Kelas 7
Mengajar IPA kelas 8
Mengajar IPA kelas 7
Mengajar IPA kelas 9
Mengajar Matematika kelas 8
a. Mengajar Bahasa Indonesia Kelas 7
b. Mengajar IPA kelas 7
c. Mengajar Matematika kelas 7
Mengajar Matematika kelas 9
Mengajar IPA Kelas 7
Mengajar IPA kelas 9
Penutupan kegiatan Asistensi Mengajar
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Keterangan:
26 Juni 2021-11 Juli 2021 (Libur Akhir Semester)
20 Juli 2021 (Libur Idul Adha)
11 Agustus 2021 (Tahun Baru Hijriah)
17 Agustus 2021 (Hari Proklamasi Kemerdekaan RI)

Kegiatan Asistensi Mengajar di SMPN 8 Tamban dimulai pada 7 Juni 2021−20 Agustus 2021. Pada
tanggal 7 Juni 2021, mahasiswa melakukan observasi dan pengenalan sekolah, serta penyusunan
program kegiatan atau jadwal sekaligus merupakan pembukaan kegiatan Asistensi Mengajar di SMP
Negeri 8 Tamban. Berdasarkan hasil observasi, fasilitas yang di sekolah masih kurang lengkap,
diantaranya adalah jumlah kelas yang masih kurang yaitu 3 ruang kelas, belum ada ruang guru, namun
kondisi gedung terpelihara dengan baik karena sekolah ini tergolong baru. Selain itu belum terdapat
perpustakaan, ruang UKS, dan laboratorium. Untuk toilet sudah tersedia namun lapangan sekolah masih
terbatas.
Di dalam kelas juga terdapat kursi dan meja yang sudah diatur sedemikan rupa. Tata letak barang
sudah diatur dengan baik. Selain itu juga terdapat fasilitas seperti LCD yang dapat membantu proses
pembelajaran. Dan di pojok depan setiap ruang kelas terdapat pojok literasi yang digunakan sebagai
tempat untuk buku-buku yang dapat dibaca dan digunakan oleh siswa.
2.3. Pelaksanaan Praktik Mengajar Terbimbing/Asistensi
Dalam kegiatan praktik mengajar terbimbing atau asistensi dilakukan mahasiswa di bawah
bimbingan guru pamong yang mengajar di kelas yang telah ditentukan dalam kegiatan praktik mengajar.
Langkah-langkah yang dilakukan sebelum proses pelaksanaan pengajaran adalah sebagai berikut:

a. Melakukan diskusi dengan guru pamong mengenai materi pelajatan yang akan
diajarkan, dan metode serta media seperti apa yang sebaiknya digunakan.
b. Merencanakan dan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
c. Melaksanakan kegiatan mengajar di kelas dengan didampingi dan diawasi oleh guru
pamong.
d. Membuat penilaian terhadap kegiatan belajar siswa pada Lembar Kerja Siswa (LKS).
e. Menanyakan kepada guru pamong untuk memberikan komentar atas kekurangan dan
kelebihan dalam proses pembelajaran.
2.4. Pelaksanaan Praktik Mengajar Mandiri
Praktik mengajar mandiri dimulai pada tanggal 13 Juli 2021, yang mana dari 7 orang mahasiswa
dibagi menjadi 3 kelompok. 3 orang mahasiswa mengajar pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) di
kelas VIIA, VIIB, dan VIIC pada hari Senin dan Kamis. 2 orang mahasiswa mengajar pelajaran IPA
IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) di kelas VIIIA, VIIIB, dan VIIIC pada hari Selasa dan Sabtu. Dan 2
orang mahasiswa mengajar pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) di kelas IXA dan IXB pada hari
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Jum’at. Selain itu, selama praktik mengajar mandiri, mahasiswa juga membantu guru lain ketika
berhalangan untuk mengajar, seperti pada pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris.
Selama praktik mengajar mandiri, mahasiswa membuat 5 RPP sebagai acuan persiapan dalam mengajar.
Selama mengajar, mahasiswa menggunakan metod, strategi serta media yang berbeda pada setiap kali
mengajar.
2.5. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi
2.5.1. Mengajar
Analisis hasil pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Asistensi Mengajar dalam
proses mengajar yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa khususnya SMP Negeri 8 Tamban telah sesuai
dengan ketercapaian tujuan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Asistensi Mengajar baik dari
segi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui
aktivitas di luar kelas perkuliahan; membantu sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang
optimal terhadap semua peserta didik pada jenjang SMP dalam kondisi terbatas dan kritis selama
pandemi; dan memberikan kesempatan belajar optimal kepada semua peserta didik pada jenjang SMP
dalam kondisi terbatas dan kritis selama pandemi.
Rencana kegiatan dan hasil pelaksanaan kegiatan telah selesai dengan rencana awal yakni melakukan
pembelajaran secara Luring di sekolah membawa perubahan bagi guru dan siswa dalam pembelajaran
kearah yang lebih baik, memperbaiki karakter siswa dan meningkatkan minat siswa untuk belajar. Hal
ini memberikan hasil serta dampak positif bagi siswa, guru dan sekolah khususnya di SMP Negeri 8
Tamban. Memberikan referensi mengenai media pembelajaran elektronik menjadi alternative untuk
media pembelajaran kedepannya.
Adapun dampak yang dirasakan siswa yakni meningkatnya motivasi dan minat belajar siswa baik
dari segi literasi maupun dari segi numerasi. Hal ini penting dalam pembelajaran [2,3]. Hal tersebut telah
sesuai dengan ketercapaian yang termuat dalam tujuan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
Asistensi Mengajar. Sedangkan dampak yang dirasakan oleh guru dan sekolah yakni dapat memudahkan
dan membantu guru dalam melakukan pembelajaran Luring.
2.5.2. Membantu Adaptasi Teknologi
Analisis hasil pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Asistensi Mengajar dalam
membantu adaptasi teknologi baik bagi siswa, guru dan sekolah. Khususnya di SMP Negeri 8 Tamban
telah sesuai dengan ketercapaian tujuan dari Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Asistensi
Mengajar yakni siswa, guru dan sekolah diharapkan melek teknologi sesuai dengan pembelajaran abad
21 yang semuanya berbasis teknologi. Di samping itu, pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi
Covid-19 semuanya berbasis teknologi. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman kepada guru dan siswa
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tentang pentingnya teknologi pada masa sekarang ini. Dampak dirasakan dengan adanya penggunaan
teknologi pada pembelajaran jarak jauh dapat berlangsung dengan efektif, efisien serta waktu dan tempat
yang tidak mengikat tanpa harus bertatap muka. Maka dari itu, dengan media pembelajaran elektronik
yang telah dibuat akan menjadi referensi bagi guru dan mengenalkan teknologi sederhana pada siswa
SMP Negeri 8 Tamban.

2.5.3. Membantu Administrasi Sekolah dan Guru
Analisis hasil pelaksanaan Program Kampus Mengajar Angkatan 1 dalam membantu administrasi
sekolah dan guru khususnya di SMP Negeri 8 Tamban telah sesuai dengan ketercapaian tujuan yang
diharapkan oleh program merdeka belajar-kampus merdeka asistensi mengajar yakni membantu
administrasi guru dalam kelengkapan administrasi pembelajaran dari segi kelengkapan perangkat
pembelajaran (RPP, bahan ajar dan materi ajar, media pembelajaran, Lembar Kerja Peserta Didik
(LKPD), Instrumen penilaian/evaluasi dan bahan evaluasi per tema pembelajaran) serta dalam kegiatan
penilaian akhir semester. Dampaknya dapat meringankan beban guru dan bagi mahasiswa dapat
memperoleh pengalaman dalam administrasi pembelajaran dalam mengolah perangkat pembelajaran
(RPP, bahan ajar dan materi ajar, media pembelajaran, LKPD, instrument penilaian/evaluasi dan bahan
evaluasi per tema pembelajaran) serta dalam kegiatan penilaian akhir semester siswa.
2.6. Hambatan/Kendala Pelaksanaan Kegiatan
Adapun hambatan atau kendala selama pelaksanaan kegiatan Asistensi Mengajar di SMP Negeri 8
Tamban, sebagai berikut:

1. Ruang sekolah yang kurang, jadi guru/pengajar tidak memiliki ruang tersendiri.
2. Jadwal pelajaran yang sering berubah-ubah, sehingga sering ada misskomunikasi antara
guru dan mahasiswa.
3. Buku paket atau buku pegangan masing-masing siswa itu terbatas dan hanya ada di
sekolah, jadi siswa tidak punya buku pegangan untuk dibawa ke rumah, sehingga
mahasiswa mencetak materi yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
4. Dikarenakan pertemuan mata pelajaran IPA diadakan 1 minggu sekali mengakibatkan
materi yang dapat diberikan terbatas. Oleh karena itu video pembelajaran belum sempat
diberikan.
5. Minimnya perangkat yang dimiliki peserta didik.
6. Adanya siswa datang terlambat ketika pembelajaran dimulai.
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7. Beberapa siswa terkadang kurang fokus setelah pembelajaran berlangsung selama 20
menit.
8. Beberapa siswa sulit untuk diatur dan suka berbicara bersama temannya selama
pembelajaran berlangsung.
3. Penutup
Melalui program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Kementrian pendidikan dan kebudayaan
(Kemendikbud) memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi. Program ini
memfasilitasi mahasiswa untuk menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman dan
untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik berupa soft skills maupun hard skill. Program ini meliputi:
pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian riset,
proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan membangun desa/kuliah kerja
nyata tematik.
Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Asistensi Mengajar memiliki tujuan utama yakni
memberdayakan mahasiswa untuk membantu proses pengajar di Sekolah Dasar maupun Menengah
sekitar Desa/Kota tempat tinggalnya. Salah satunya adalah SMP Negeri 8 Tamban di Kabupaten Barito
Kuala. Selain itu, program ini juga berguna untuk meningkatkan kompetensi baik soft skills maupun
hard skills mahasiswa agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman sebagai pemimpin masa
depan bangsa yang unggul.
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