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RINGKASAN

Anak memiliki aneka bakat ilan kemampua,n 1'ang kerap kali masih tersembunyi. Salah satu

bakat dan kemampuan anak -yang perlu diker:-rbangkan adalah menulis karangan flksi. Tirr
Pengabdian kepada N4asyarakat STKIP Santu PaulLrs Ruteng bekerfa sama dengan mitra
Kelurahan Carep Kecamatan Langke Renrbong Kabupaten Manggarai rrelakukan kegiatan

latihan bagi sisrva SD di kelurahan tersebut untuk menulis fiksi. Kegiatan ini didahului oleh

penjelasan mengenai karangan fiksi, aspek-aspek dalam karangan fiksi. Kegiatari lalLr

dilaniutkan dengan menrberikan bantuan, bimbingan dan latihan bagi anak untuk bisa

nrenulis karangan fiksi dengan mudah. baik dan menarik. Pada akhir kegiatan anak dirninta

menulis liarangan-karangan fiksi. Karangan mereka lalu dibacakan di hadapan semua peseria

dan kelornpoli orang dervasa vang turut sefia dalam kegiatan. Dengan kegiatan ini anak

makin memiliki kecintaan untuk mennlis dan ketrampilan mereka diasah. Kegiatan ini bagi

kanrpus internal merrghasilkan anikel ilmiah. Tentu saja kegiatan inijuga sekragai kontribusi

kampus pada pengernbangan pendidikan mas1,arakat.

Kata Kunci: karangan frksi, arrak" keiurahan. bakat. latihan
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Menulis Merupakan sebuah ketrampilan yang dibentuk melalui sebuah kebiasaan. 

Sebagai sebuah kebiasaan, ketrampilan ini harus diperkenalkan terlebih dahulu, terutama 

pada masa kecil. Seseorang akan menjadi biasa menulis jika diajarkan sejak masa 

kecilnya. Ketika menulis sesuatu tentu ada tujuannya. Hal itu akan mempengaruhi 

sistimatisasi pemikiran. Karena itu sangat penting anak dilatih agar memiliki logika yang 

bagus ketika menulis. 

Ada banyak jenis tulisan seperti menulis cerpen, puisi, fiksi atau non fiksi, ilmiah 

atau tidak.  Kegiatan PKM ini secara khusus diarahkan pada ketrampilan menulis fiksi. 

Menurut Huck et al (Supriadi, 2006:4) tulisan fiksi sangat bagus untuk meningkatkan 

minat baca pada anak.tulisan fiksi juga mengembangkan daya kreativitas anak serta 

membentuk kepribadian anak dan membangun kecerdasan emosi. Perkembangan 

kepribadian anak akab berkembang sesuai dengan fiksi yang ditulis atau dibacanya. 

Melalui tulisan fiksi anak-anak sendiri akan membangun konsep diri, harga diri dan 

menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan sebagainya. 

Dewasa ini ada banyak anak yang obsesif dengan permainan-permainan dan film-

film. Mereka suka menontonnya tetapi belum banyak dari mereka yang mampu 

mereproduksinya kembali. Kegiatan PKM ini akan mendorong anak-anak untuk 

mengungkapkan kembali pengetahuan yang mereka mili melalui film ataupun 

permainan-permainan. Dengan menulisnya dalam bentuk cerita fiksi anak-anak akan 

menjadi lebih mandiri dalam berpikir. 
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BAB 2 

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 

 

Kelurahan Carep terletak di pinggiran Kota Ruteng, Kecamtan Langke Rembong. 

Sebagai wilayah pinggiran, kelurahan ini sering mendapat perhatian yang kurang dari 

berbagai pihak. Infrastrukturnya masih terbatas. Kebanyakan penduduknya 

bermatapencaharian sebagai petani miskin. Lahan mereka sangat terbatas dan 

ketrampilannya sebagai petani juga terbatas. Mereka menanam padi, kopi dan jagung. 

Sebagiannya memelihara ternak seperti sapi dan babi. Karena itu secara ekonomis, 

masyarakatnya kebanyakan masih miskin. 

Ada  dua Sekolah dasar dan satu SMP di keluran Carep. Ini menunjukkan 

banyaknya anak-anak yang ada di wilayah tersebut. Sebagaimana kebanyakan sekolah di 

Manggarai, sekolah yang ada di di kelurahan carep mendidik anak-anak sesuai dengan 

kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Ada banyak hal positif yang dicapai dengan 

kurikulum yang ada. Namun ada satu kelemahan mendasar yaitu anak-anak kurang diberi 

ruang untuk berkreativitas. Bahkan anak-anak cenderung diajarkan untuk menghafal 

bahan yang diajarkan oleh guru. 

Di wilayah kelurahan ini tidak ada tempat kursus yang bertujuan untuk mengisi 

kekurangan yang dicapai oleh anak-anak SD. Umumnya setelah selesai sekolah, anak-

anak pulang ke rumah untuk membantu orangtua atau bermain-main. Anak-anak 

sesungguhnya mempunyai banyak waktu luang di luar jam sekolah. Maklumlah sampai 

saat ini jam sekolah hanya sampai jam satu. Sore hari anak-anak menganggur saja. 

Sebagaimana orangtua lainnya di Manggarai, orangtua di kelurahan Carep juga 

mempunyai mimpi agar anak-anak mereka menjadi orang yang berpendidikan baik. 

Mereka menginginkan agar-anaknya mempunyai kesempatan untuk mengembangkan 

potensi dan bakatnya. Namun mereka memiliki kendala karena kemampuan ekonomi 

yang terbatas. 

Dengan kegiatan PKM ini anak-anak mereka sesungguhnya diberi kesempatan 

untuk mengembangkan bakat mereka dalam menulis fiksi. Sebagaimana dicatat di atas, 

kegiatan ini akan mendorong anak-anak di sini untuk meningkatkan kemampuannya 

dalam menulis cerita fiksi. Ada banyak manfaat positif dengan kegiatan ini termasuk 

dalam kemampuan membaca, kreativitas dan kepribadian anak. 
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Pada akhir kegiatan ini anak-anak akan diminta untuk menulis karangan fiksi. 

Dengan demikian anak-anak diharapkan mampu menulis karangan fiksi. Diharapkan juga 

bahwa kegiatan ini menjadi awal yang baik bagi mereka untuk membiasakan diri 

membaca dan menulis. Ketika mereka mampu menulisnya maka hampir pasti anak-anak 

memiliki daya kreativitas yang baik dan kemampuan membaca yang baik pula. 

Maka luaran yang akan dicapai dengan kegiatan PKM ini adalah:  

- Tersedianya kumpulan karangan fiksi anak di kelurahan carep Kecamatan 

LangkeRembong 

- Terbangunya kebiasaan membaca dan menulis pada anak-anak di kelurahan 

carep Kecamatan LangkeRembong 

- Terbangunya kerjasama kemitraan antara kampus dan kelurahan Carep 

Kecamatan LangkeRembong 

- Artikel hasil PKM yang dipublikasikan 
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BAB 3 

METODE PELAKSANAAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Kegiatan 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema “Meningkatkan Bakat Siswa SD 

Kelas Tinggi untuk menulis Karangan Fiksi Dalam Memeringati Hari Kemerdekaan RI di 

Kelurahan Carep Kabupaten manggarai”  dilaksanakan selama empat hari. Kegiatan tersebut 

mencakupi persiapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil. 

Kagiatan Persiapan dialksanakan di kampus STKIP Santu Paulus Ruteng sedangkan 

kegiatan-kegiatan lainnya dilakukan di kelurahan Carep. 

3.2. Metode pelaksanaan dan tahapan Kegiatan 

 Kegiatan PKM ini dilaksanakan sebagai berikut: 

- Hari pertama: Persiapan dan penyusunan rancangan kegiatan. Selain itu dilakukan 

juga pertemuan dan diskusi awal dengan mitra 

- Hari Kedua: kegiatan penjelasan dan bimbingan serta latihan tentang menulis 

karangan fiksi. 

- Hari Ketiga: Latihan dan monitoring serta bimbingan menulis karangan fiksi 

- Hari keempat: evaluasi hasil karangan fiksi dan penegasan tentang hal-hal yang perlu 

diperhatikan anak-anak. 

3.3. Keterlibatan Mitra 

Kegiatan PKM ini berjalan baik karena adanya keterlibatan mitra dalam beberapa hal berikut: 

- Memfasilitasi Tim dengan menyediakan ruangan di Kantor Kelurahan sebagai tempat 

pelaksanaan kegiatan 

- Membantyu Tim untuk mengawasi kehadiran dan kedisiplinan anak-anak 

- Membantu Tim memotivasi anak untuk menulis karangan Fiksi 

 

3.4. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 

Dalam evaluasi kegiatan PKM ini ditemukan bahwa: 

- Kegiatan PKM ini sangat bermanfaat untuk kegiatan pengembangan bakat anak 

khsuusnya dalam menulis 

- Kegiatan PKM ini berjalan baik karena partisipasi semua pihak 
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- Kegiatan ini mendapat dukungan dari pelbagai pihak karena menyadari manfaat dari 

kegiatan pelatihan menulis karangan fiksi 

- Waktu kegiatan sebaiknya ditambah 
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BAB 4 

JADWAL DAN ANGGARAN BIAYA 

 

4.1. Jadwal 

 Kegiatan PKM ini dilakukan pada tanggal 21-23 Agustus Tahun 2018 di 

Kelurahan carep Kecamtan Langkerembong 

 

4.2. Anggaran Biaya 

 Seluruh pembiayaan pada kegiatan PKM ini menjadi tanggungjawab Lembaga 

STKIP Santu Paulus Ruteng, khsusnya melalui anggaran kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat yang melibatkan dosen, mahasiswa dan mitra. Berikut ini 

penggunaan anggarannya: 

 

Kegiatan  vol satuan Total 

Transportasi dosen 

dan Mahasiswa 

7 150 000 350.000 

Foto kopi materi 2 paket 250 000 150 000 

Bahan Habis Pakai 1 Paket 750 000 100 000 

Snack selama 

kegiatan 

4 200 000 300 000 

Fasilitas lainnya 1 100 000 100 000 

   1 000 000 
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PENUTUP 

Kegiatan PKM dengan tema Meningkatkan Bakat siswa SD Kelas Tinggi untuk 

Menulis Karangan Fiksi dalam Meperingati Hari Kemerdekaan RI di Kelurahan Carep 

Kabupaten manggarai ddapat berjalan dengan baik karena tema kegiatannya menarik dan 

sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu kegiatan ini berhasil karena kerjsama dan 

dukungan dari pelbagai pihak.  

Salah satu kendala yang diahadapi adalah jumlah dana yang terbatas sehingga 

kegiatannya tidak bisa maksimal. Karena itu disarankan agar anggaran untuk kegiatan 

serupa ini diperbesar jumlahnya.  

Akhirnya kami mengucapkan limpah terimakasih kepada semua pihak yang 

terlibat, khsuusnya kepada anak-anak peserta kegiatan. 

 


