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Abstract : This Program called “Pengabdian kepada Masyarakat”, this is
the program with the target of the research are teachers and students at MA
Sunan Giri, Gondang, Tulungagung. The purpose and benefits of this
programs is to run and use a new material in teaching and learning by
teachers, especially teachers who teach English subjects in order to apply
easy methods in Listening. This research apply the new media such as
recorded material in application of listening aspect. This material or in this
research called recorded material consist of several listening material in
audio and audio visual . By practicing and applying this material student can
easily learn English especially in listening aspects. The students can learn
English by using recorded materials in several types of listening media.
With this method they can fell fun and enjoy during the classroom activity.
While this methods is interactive and interesting to applied.
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Abstrak : Program Pengabdian Masyarakat ini khalayak sasarannya adalah
guru dan siswa-siswi di MA Sunan Giri, Gondang, Tulungagung. Tujuan
dan manfaat dari program ini ialah guru khususnya guru yang mengampu
mata pelajaran Bahasa Inggris agar dapat menerapkan metode yang mudah
dalam Listening atau mendengarkan Bahasa Inggris. Dengan melatih
listening Bahasa Inggris siswa dan siswi menggunakan metode Recorded
Material yang menyenangkan, interaktif dan menarik. Dan bagi siswa-siswi
sendiri akan menjadi lebih mudah dalam mendengarkan percakapan Bahasa
Inggris menggunakan metode tersebut.
Kata kunci: recorded material, listening skill
ANALISIS SITUASI
Bahasa Inggris merupakan salah satu mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa
dan siswi di bangku sekolah menengah atas. Dan juga bahasa Inggris merupakan bahasa
internasional dimana pada jaman yang maju sekarang sudah tidak asing lagi semua individu
harus menguasai bahasa Inggris supaya tidak tertinggal oleh orang lain yang hidup di negara
yang lebih maju dan berkembang kemampuan bahasa Inggrisnya. Di Indonesia sendiri kita
sudah memulai belajar bahasa Inggris mulai dari sekolah tingkat rendah hingga perguruan
tinggi, hal tersebut tidak lepas dari pentingnya bahasa Inggris di era globalisasi saat ini.
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Ada empat aspek yang harus dikuasai oleh siswa dan siswi dalam bahasa Inggris yaitu,
reading, speaking, writing dan listening. Salah satunya yaitu listening yang merupakan aspek
yang menggabungkan antara menerima dan memproduksi atau nanti akan berkembang ke
penguasaan produksi aspek speaking. Oleh karena itu aspek dalam speaking ini haruslah dapat
diterima dan dikuasai agar siswa dan siswi bisa belajar bahasa Inggris secara seutuhnya.
Tidak sedikit juga siswa dan siswi kadang merasa susah dalam listening ini karena kendala
bahasa yang memang bukan bahasa pertama dan kurangnya media untuk belajar listening.
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam pengabdian kepada masyarakat yang akan
saya angkat dalam penelitian ini adalah penerapan dan pengaplikasian metode recorded
material untuk membantu siswa dan siswi hingga guru bahasa Inggris untuk dapat digunakan
sebagai media listening yang menyenangkan, menarik dan interaktif. Penerapan dan
pengaplikasiannya lebih kepada praktek langsung melalui kegiatan yang disebut “English
Day” di MA Sunan Giri, Gondang, Kabupaten Tulungagung. Jadi dalam kegiatan tersebut
guru dan siswa-siswi akan langsung berkoordinasi dalam menerapkan metode recorded
material ini melalui kegiatan yang menyenangkan dan tidak membosankan.
Berdasar pada rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini
adalah menerapkan dan mengaplikasikan metode yang menyenangkan, menarik dan interaktif
melalui recorded material pada listening skill dalam kegiatan “English Day” di MA Sunan
Giri.
Manfaat yang ingin dicapai dari pengabdian ini diantaranya. Guru khususnya guru mata
pelajaran Bahasa Inggris akan mempunyai metode baru dalam meningkatkan bahasa Inggris
siswa khususnya dalam aspek listening. Siswa akan merasa senang dalam mengikuti kegiatan
listening dengan cara yang menarik dan interaktif.
SOLUSI DAN TARGET
Lokasi tempat kegiatan berada di Kecamatan Gondang yang merupakan salah satu
kecamatan yang ada di sebelah barat Kabupaten Tulungagung. Luas Wilayah Kecamatan
Gondang adalah 37,65 Km2, dengan batas batasnya yaitu sebelah utara adalah Kecamatan
Kauman dan Pagerwojo, sebelah timur Kecamatan Tulungagung dan Boyolangu sebelah
selatan

Kecamatan

Pakel

dan sebelah

barat

adalah

Kecamatan

Durenan

Kabupaten Trenggalek. Ada 20 nama desa yanga ada di kecamatan Gondang yaitu Tawing,
Kendal, Dukuh, Gondosuli, Rejosari, Macanbang, Kiping, Bendo, Ngrendeng, Jarakan,
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Gondang, Sepatan, Bendungan, Mojoarum, Sidomulyo, Wonokromo, Notorejo, Sidem,
Blendis, Tiudan.
Di kecamatan gondang ini tepatnya di desa Notorejo Jalan Raya Tulungagung –
Trenggalek tepatnya berdiri MA Sunan Giri. Yang merupakan salah satu sekolah Madrasah
Aliyah yang menerapkan penguasaan kemampuan yang merata di bidang kognitif, afektif dan
psikomotorik bagi para siswa – siswi nya melalui pendidikan yang berdasarkan kaidah –
kaidah agama Islam. Jadi tidak hanya penguasaan ilmu agama tetapi para siswa dan siswi di
MA Sunan Giri ini mendapat pembelajaran yang seimbang di bidang lainnya agar mereka
dapat bersaing dan memiliki kompetensi yang handal dalam menghadapi kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi saaat ini.
Berdasarkan beberapa hal yang telah diulas diatas maka ada beberapa aspek yang perlu
ditingkatkan dalam pembelajran di MA Sunan Giri. Yaitu salah satunya dalam peningkatan
kemampuan bahasa Inggris, khususnya dalam listening bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris
dan siswa – siswa di MA Sunan Giri sekiranya perlu diberikan metode yang menarik,
menyenangkan dan interaktif dalam skill atau kemampuan listening bahasa Inggris.
Dengan pengaplikasian dan penerapan menggunakan metode recorded material ini
diharapkan nantinya guru dapat meneruskan mengaplikasikannya dalam pembelajaran di
kelas. Sehingga guru memiliki metode yang lain yang lebih efektif, efisien, menarik,
menyenangkan dan interaktif. Sedangkan bagi siswa dan siswi di MA Sunan Giri
diharapkanm setelah kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan listening nya sendiri
melalui metode recorded material yang bisa mereka cari melalui berbagai media seperti
internet, radio, televisi dan lain sebagainya.
METODE PELAKSANAAN
Pengabdian ini fokus pada pengaplikasian dan penerapan metode dalam meningkatkan
listening skill bahasa Inggris melalui recorded material. Melalui cara ini dihartapkan siswa
dan siswi akan lebih terlatih dalam kemampuan listening mereka. Recorded material
merupakan metode dengan menggunakan media terekam dan tersimpan yang berupa suara
maupun suara dan gambar. Dengan metode ini siswa dan sisiwi akan terlatih mendengarkan
berbagai jenis percakapan melalui suara dan atau suara dan gambar tentang penutur asing
bahasa Inggris maupun penutur asing non orang Inggris berbahasa Inggris.
Sangatlah penting untuk mengenalkan siswa dan siswi mengenai jenis kelamin penutur
asing, perbedaan aksen, perbedaan umur, perbedaan kualitas suara sumber dsb. Dalam bentuk
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dialog maupun monolog yang sering penutur asing pergunakan dalam kehidupan sehari-hari.
melalui recorded material ini siswa dan siswi dapat mengulangi rekaman percakapn kapanpun
dan dimanapun mereka butuhkan. Metode penyelesaian masalah tersebut secara ringkas dapat
digambarkan dalam bentuk flow chart sebagai berikut.

Metode pelaksanaan kegiatan ini dirancang sebagai sebuah pelatihan yang akan
dilaksanakan selama 1 hari pada kegiatan “English day” di MA Sunan Giri. Pelaksanaan
kegiatan pengabdian ini akan menyesuaikan bentuk permasalahan dan solusi yang diberikan.
Adapun beberapa materi yang dipergunakan ialah materi listening recorded yang berisikan
percakapan, dialog, dan monolog berbahasa Inggris. Siswa dan siswi serta guru peserta
pelatihan

diwajibkan

mengakses

alamat

atau

url

sebagai

berikut:

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening
Materi yang disampaikan terdiri dari 4 tema yang diambil dari tingkatan intermediate
(B1). Atau tingkatan yang sesuai dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas. Peserta
diharuskan membuka link atau alamat url seperti yang tertera diatas. Adapun tampilan web
atau halamannya adalah sebagai berikut.

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening
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Materi yang dirancang ialah materi listening atau mendengarkan Bahasa Inggris pada
level atau tingkatan intermediate (B1) atau setara dengan tingkatan siswa-siswi Sekolah
Menengah Atas, yang terdiri dari materi sebagai berikut :
1. Materi listening dengan tema “Advice for Exams”

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/intermediate-b1listening/adviceexams

2. Materi listening dengan tema “Amazing Facts”

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/intermediate-b1-listening/amazingfacts

3. Materi listening dengan tema “Celebrations”

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/intermediate-b1listening/celebrations
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4.

Materi listening dengan tema “Difficult Situations”

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/intermediate-b1-listening/difficultsituations
HASIL DAN LUARAN
Pengabdian yang dilaksanakan ini berfokus kepada pelatihan yang diberikan kepada
siswa-siswi serta guru khususnya guru Bahasa Inggris di MA Sunan Giri, Tulungagung..
Pelatihan ini dilakukan melalui pengaplikasian recorded material menggunakan system dalam
jaringan yang terdiri dari media berupa rekaman percakapan, dialog serta monolog dari
penutur asli berbahasa Inggris.
Kegiatan awal yang dilakukan pada pengabdian masyarakat ini yaitu berkoordinasi
dengan Kepala Sekolah yang bertanggung jawab memberikan ijin serta waktu dan tempat di
MA Sunan Giri, Tulungagung. Koordinasi ini dilakukan pula agar pelatihan yang diadakan
yakni tentang Penerapan dan Pengaplikasian Metode Recorded Material Untuk Listening Skill
Dalam Kegiatan“English Day” bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Gambar 1. Listening Skill dalam kegiatan“English Day”
Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di MA Sunan Giri, Tulungagung dikarenakan
di sekolah ini mempunyai peralatan yang sedianya dapat membantu pelaksanaan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat ini. Salah satunya ialah laboratorium komputer yang
terkoneksi atau terhubung dengan internet. Sehingga memudahkan peserta pelatihan
mengikuti runtutan keguiatan dari awal hingga akhir. Terlebih lagi di MA Sunan Giri,
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Tulungagung ada sebuah kegiatan tahunan yang bertajuk “English Day” sehingga sangatlah
perlu diadakan kegiatan pengabdian ini sebagai pemicu dan pelengkap kegiatan yang memang
secara khusus diperuntukkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dan siswi dalam praktek
Bahasa Inggris.
SIMPULAN
Program pengabdian masyarakat ini merupakan pengabdian dalam bentuk pelatihan
bagi siswa-siswi serta guru khususnya guru Bahasa Inggris di tingkat Sekolah Menengah
Atas. Adapun materi yang disampaikan adalah recorded material untuk listening.
Metode yang dipakai dalam pengabdian masyarakat ini diantaranya metode ceramah,
presentasi dan juga pengaplikasian recorded material menggunakan sistem dalam jaringan
yang berupa rekaman audio berbentuk percakapan, dialog serta monolog berbahasa Inggris
dari penutur asli Bahasa Inggris.
Para peserta pelatihan antusias dan senang dalam mengikuti pelatihan Penerapan dan
Pengaplikasian Metode Recorded Material Untuk Listening Skill Dalam Kegiatan“English
Day” Di MA Sunan Giri.
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