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Abstract 
COVID-19 pandemic that has occurred in all countries in the world has 
severely limited space for entire world's population, without exception, 
Indonesia. This situation also has an impact on the education system in 
Indonesia, which was originally carried out offline, due to this pandemic, 
inevitably it has to be done online. Therefore, the role of parents has changed a 
lot, especially mothers, making them teachers of all subjects. So this 
Community Service activity provides training so that mothers can be more 
effective and efficient in assisting their children and grandchildren in learning 
English using an easy, fun and effective way, namely teaching English 
vocabulary along with its meaning and pronunciation using flashcards. 
Considering the educational background and occupation of the mothers in RT 
83 RW 20 Baciro Yogyakarta, this training can be carried out and can be well 
received. This makes mothers more enthusiastic in providing assistance in 
learning English for their children and grandchildren who are studying in 
elementary school. 
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Abstrak 
Pandemi Covid 19 yang terjadi di seluruh negara di dunia sangat membatasi 
ruang gerak seluruh penduduk dunia, tanpa terkecuali, Indonesia. Keadaan 
ini juga berimbas pada sistem pendidikan di Indonesia, yang semula 
dilaksanakan secara offline dengan adanya pandemi ini mau tidak mau harus 
dilakukan secara online. Oleh karena itu, peran orangtua banyak berubah, 
terutama para ibu, menjadikan mereka guru segala mata pelajaran. Maka 
kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini memberikan pelatihan agar 
para ibu bisa lebih berdaya guna dalam mendampingi putera-puteri serta 
cucu mereka dalam belajar bahasa Inggris menggunakan cara mudah, 
menyenangkan, efisien dan efektif yaitu mengajarkan kosa kata berbahasa 
Inggris beserta arti dan pelafalannya menggunakan flashcards. Menilik latar 
belakang pendidikan dan pekerjaan para ibu di lingkungan RT 83 RW 20 
Baciro Yogyakarta, pelatihan ini bisa dilakukan dan mampu diterima dengan 
baik. Hal ini membuat para ibu lebih bersemangat dalam melakukan 
pendampingan belajar bahasa Inggris bagi putera-puteri serta cucu mereka 
yang sedang belajar di sekolah dasar.  
Kata kunci: flash cards, kosa kata berbahasa Inggris, pandemi 
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PENDAHULUAN  

Analisis Situasi 

Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa yang digunakan sebagai bahasa 

komunikasi secara internasional. Pada era globalisasi ini mau tidak mau anak-anak 

sebaiknya belajar menggunakan bahasa tersebut. Penggunaan bahasa asing, 

khususnya Bahasa Inggris, akan lebih baik jika diperkenalkan sejak dini (awal usia 

sekolah). Tanpa mengenyampingkan pentingnya bahasa daerah dan bahasa 

persatuan kita, anak-anak usia sekolah sebaiknya diperkenalkan pada bahasa asing 

ini.  

Anak-anak adalah salah satu aset bangsa dan negara yang nantinya akan 

menjadi pelaku penyelenggara negara. Oleh sebab itu memperkenalkan Bahasa 

Inggris kepada anak-anak usia sekolah sangatlah penting untuk meningkatkan 

daya saingnya dalam melanjutkan pendidikan pada tahap selanjutnya. Salah satu 

cara agar anak-anak usia sekolah ini mampu menghadapi persaingan yang akan 

mereka hadapi adalah dengan mengusahakan cara yang sederhana namun dapat 

membantu mereka untuk mulai mengenal dunia global. Mengenal dan belajar 

Bahasa Inggris (sebagai salah satu bahasa pengantar komunikasi internasional) 

dapat dilakukan dengan mulai belajar melafalkan huruf, kosa kata dan membaca 

serta menggunakan kalimat-kalimat dalam Bahasa Inggris dengan baik dan benar. 

 

Identifikasi dan Perumusan Masalah   

Lingkungan RT 83 RW 20 Gendeng, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta 

adalah sebuah pemukiman yang cukup asri dan bersih. Masyarakat di lingkungan 

tersebut sebagian besar merupakan pasangan muda dan setengah baya. 

Lingkungan ini dapat dikatakan lingkungan hidup yang heterogen.  

Masyarakat di lingkungan tersebut aktif. Sebagian besar dari anggota 

masyarakat dari lingkungan tersebut adalah pedagang, pegawai, guru dan 

wiraswasta. Mereka memiliki beberapa kegiatan kemasyarakatan yang positif. 

Kegiatan-kegiatan tersebut misalnya: kerjabakti, pertemuan RT dan atau RW, 

arisan dasa wisma, pengajian, dan lain-lain. Anak-anak mereka rata-rata masih 
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berusia antara 3 sampai dengan 12 tahun. Mereka anak-anak yang aktif dan senang 

bermain bersama.  

Berdasarkan pada analisis yang ada dari lingkungan RT 83 RW 20 Gendeng, 

Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta, anak-anak di lingkungan tersebut sebagian 

besar masih termasuk dalam usia pra-sekolah sampai usia sekolah dasar kelas 3. 

Mereka termasuk dalam kategori anak-anak yang aktif, maka kegiatan pengabdian 

pada masyarakat ini dilakukan untuk memberikan pelatihan cara melafalkan kosa 

kata berbahasa Inggris dengan baik dan benar menggunakan flashcards kepada 

para orangtua agar mereka dapat mengajarkannya kepada putera-puterinya. 

Dengan demikian, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana memberikan pengertian kepada para orangtua di lingkungan RT 83 

RW 20 Gendeng, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta agar mengerti dengan baik 

akan pentingnya cara melafalkan kosa kata berbahasa Inggris dengan baik dan 

benar kepada anak-anak mereka? 

b. Bagaimana menambah wawasan anak-anak  lingkungan RT 83 RW 20 Gendeng, 

Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta akan pentingnya belajar melafalkan kosa 

kata berbahasa Inggris dengan baik dan benar? 

c. Bagaimana mengajarkan pelafalan kosa kata Bahasa Inggris dengan baik dan 

benar kepada anak-anak menggunakan flashcards? 

 

Kerangka Pemecahan Masalah 

Bahasa adalah alat untuk menyampaikan ide-ide atau pendapat. Dari 

berbahasa, kualitas suatu bangsa akan ditentukan. Suatu bangsa yang mengerti 

bahasa asing dengan baik, akan memiliki unggulan komparatif untuk bersaing 

dengan negara-negara lain. Suatu bangsa yang para warganya, khususnya generasi 

muda, mampu berbahasa asing (minimal berbahasa Inggris) dengan baik akan 

menjadikan keterampilan mereka suatu aset untuk mampu ikut serta membangun 

negerinya di era globalisasi saat ini. 

Kenyataannya adalah, pada era global ini seluruh informasi tentang 

teknologi maupun sains terbaru yang kita dapatkan dan temukan selalu dalam 

bahasa asing, minimal dalam bahasa Inggris. Hal ini bisa kita lihat, sebagai contoh: 
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jika kita membeli suatu produk telepon genggam atau barang elektronik keluaran 

terbaru, bahasa pada lembar atau buku petunjuk pemakaian barang tercetak 

minimal dalam bahasa Inggris dan atau Mandarin atau Korea. Maka sebagai bangsa 

berkembang, kita harus selalu mengusahakan warganya, khususnya anak-anak dan 

kaum muda mulai paham dengan salah satu bahasa asing yang sering digunakan 

sebagai bahasa komunikasi dalam sains dan teknologi. 

Pengenalan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, akan lebih mudah 

diajarkan pada usia muda (anak-anak pra-sekolah dan anak-anak usia sekolah 

dasar). Anak-anak  adalah pembelajar yang sangat baik. Mereka aktif, memiliki 

rasa ingin tahu yang tinggi dan pengingat yang baik. Hal tersebut juga terjadi pada 

anak-anak di lingkungan RT 83 RW 20 Gendeng, Baciro, Gondokusuman, 

Yogyakarta. Oleh karena itu sangatlah baik jika bahasa Inggris mulai diperkenalkan 

pada anak-anak sedini mungkin. 

 

Realisasi Pemecahan Masalah 

Bahasa adalah alat komunikasi yang dibutuhkan manusia untuk 

menyatakan ide dan atau pendapat. Bahasa juga digunakan manusia untuk 

memahami dan mempelajari suatu hal atau pengetahuan sebagai pemenuhan rasa 

ingin tahu. Maka, adalah penting memperkenalkan satu bahasa asing, terutama 

bahasa yang pada umumnya digunakan oleh hampir seluruh warga dunia pada era 

globalisasi ini (bahasa Inggris) kepada anak-anak usia pra-sekolah dan anak-anak 

usia sekolah dasar karena mereka adalah generasi yang akan mulai banyak belajar 

dari dan menggunakan produk-produk teknologi tinggi. Yang harus diingat adalah 

bahasa pengantar yang digunakan untuk memperkenalkan dan menjelaskan 

semua produk teknologi tersebut selalu muncul pertama kali minimal 

menggunakan bahasa Inggris. 

Cara yang bisa ditempuh agar anak-anak di lingkungan RT 83 RW 20 

Gendeng, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta mendapatkan latihan bahasa Inggris 

secara rutin adalah dengan karya suka rela dari para ibu dan bapak serta kaum 

muda setempat yang memiliki pengetahuan bahasa Inggris yang cukup baik. 

Mereka bisa bergantian (pada waktu luang) mengajarkan kosa kata beserta 
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pelafalan yang baik dan benar dengan menggunakan permainan (flashcards dan 

games), mengajarkan kalimat dengan kalimat berantai atau dengan membaca 

cerita. Penyediaan waktu tidak harus lama. Pelaksanaan bisa dilakukan di rumah 

tinggal ataupun balai RT atau RW di  lingkungan RT 83 RW 20 Gendeng, Baciro, 

Gondokusuman, Yogyakarta. 

 

Target Luaran 

Anak-anak usia sekolah di Lingkungan RT 83 RW 20 Gendeng, Baciro, 

Gondokusuman, Yogyakarta terdiri dari anak-anak usia sekolah dasar. Oleh karena 

hal tersebut di atas, dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini saya 

memberikan materi pelatihan kepada para orangtua yang adalah para ibu anggota 

Dasa Wisma Bakung 2, untuk melatih putera-puteri mereka dalam melafalkan kosa 

kata berbahasa Inggris dengan baik dan benar menggunakan flashcards agar 

mereka mampu melafalkan dan mengerti arti kata-kata yang mereka gunakan 

untuk berkomunikasi menggunaka bahasa Inggris dengan baik dan benar. 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan untuk 

mengembangkan atau memaksimalkan potensi yang ada dalam masyarakat demi 

kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi Covid 19. Maka, keikutsertaan dan 

partisipasi para ibu anggota Dasa Wisma Bakung 2 dalam mendukung kegiatan 

belajar bagi putera-puteri dan atau cucu mereka merupakan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk kegiatan bela Negara yang menurut 

Setjen Wantannas (2018) pembelaan negara bisa dilakukan dengan cara 

menumbuhkan keaktifan dalam berperan aktif untuk mewujudkan kemajuan 

bangsa dan negara.  

Sesuai dengan penjelasan terdahulu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 

ini memiliki target luaran (a) memperkaya wawasan warga lingkungan RT 83 RW 

20 Baciro Yogyakarta dalam membantu putera-puteri serta cucu dalam belajar 

bahasa Inggris menggunakan flashcards, (b) memotivasi para ibu warga 

lingkungan RT 83 RW 20 Baciro, Yogyakarta untuk mulai belajar cara 

memperkenalkan kosa kata berbahasa Inggris beserta pelafalannya menggunakan 
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cara yang leih rileks dan (c) pembuatan flashcards sebagai media belajar bahasa 

Inggris yang lebih menarik dan efektif  

 

METODE DAN PELAKSANAAN 

Metode pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaan kegiatan ini sebagai 

berikut:  

 

Metode  

Metode pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan dan atau 

pelatihan. Penyuluhan dan atau pelatihan dalam rangka menularkan ilmu kepada 

para ibu anggota Dasa Wisma Bakung 2 untuk ikut serta berpartisipasi membantu 

pendidikan putera-puteri dana tau serta cucu dalam memahami kosa kata dan arti 

dari perbendaharaan kata berbahasa Inggris dan arti serta bentuk dari arti kata 

tersebut menggunakan flashcards. 

  

Pelaksanaan Kegiatan  

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan pada acara arisan 

dasa wisma sebagai pengisi materi bahasan dam arisan tersebut. Kegiatan ini 

dilaksanakan pada jam 16:00 sampai dengan jam 17:30 di sebuah rumah makan di 

lingkungan RT/RW: 83/20 Baciro, Yogyakarta yang terdiri dari para ibu anggota 

Dasa Wisma Bakung 2 yang berjumlah 10 orang yang karena suatu hal hanya 

berkesempatan hadir sebanyak 8 orang. Adapun latar belakan dari para ibu 

tersebut sangat bervariasi. Profesi mereka ada yang bekerja sebagai pengajar di 

sekolah taman kanak-kanak, guru sekolah dasar, dosen dan ibu rumah tangga. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan  

Bahasa adalah ilmu yang hidup, dimana jika bahasa ini tidak dipergunakan 

akan mati, lupa kosa kata dan lupa bagaimana menggunakannya (tata bahasa) 

yang akhirnya tidak pernah digunakan sama sekali. Penggunaan suatu bahasa 

harus dilatih dan digunakan sebagai bahasa komunikasi agar orang atau kita 

menjadi semakin mahir dalam berbahasa menggunakan tata bahasa dan etika yang 

baik dan benar dalam penggunaan dan atau pemilihan serta pelafalan kosa kata 

dari bahasa tersebut. Hal tersebut juga terjadi dalam pembelajaran bahasa Inggris. 

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di lingkungan RT 83 RW 20 

Gendeng, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta berusaha untuk membagikan ilmu 

dalam memaparkan pentingnya belajar bahasa Inggris untuk anak-anak usia pra-

sekolah dan anak-anak usia sekolah dasar. Suatu keuntungan bagi pelaksana 

karena mendapat kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan menambah 

wawasan dalam pergaulan dengan masyarakat dan lingkungan yang lebih 

kompleks.  

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilaksanakan di lingkungan RT 83 RW 20 Gendeng, Baciro, Gondokusuman, 

Yogyakarta ditanggapi dengan baik oleh para ibu, peserta arisan Dasa Wisma 

Bakung 2, yang menurut mereka materi yang dberikan menarik. Mereka 

mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kebutuhan akan 

pengajaran bahasa Inggris. Para ibu di lingkungan RT 83 RW 20 Gendeng, Baciro, 

Gondokusuman, Yogyakarta banyak bertanya tentang cara pengajaran dan 

pentingnya belajar bahasa Inggris mandiri (tidak bergantung pada 

penyelenggaraan sekolah) untuk anak-anak di lingkungan RT 83 RW 20 Gendeng, 

Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta. 

 

Pembahasan 

Memaparkan atau menjelaskan tentang pentingnya belajar bahasa Inggris 

pada para ibu di lingkungan RT 83 RW 20 Gendeng, Baciro, Gondokusuman, 

Yogyakarta sangat menarik. Mereka bukanlah para ibu yang berfikir terbatas 
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walaupun sebagian dari mereka adalah para ibu setengah baya. Mereka sangat 

sederhana. Mereka adalah anggota masyarakat yang cerdas, saling memperhatikan 

kebutuhan dan kemajuan satu sama lain. Mereka juga saling memperhatikan 

kegiatan saudara dan saudarinya di lingkungan RT 83 RW 20 Gendeng, Baciro, 

Gondokusuman, Yogyakarta. Walaupun kegiatan yang diselenggarakan dalam 

pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini hanya sebentar karena keterbatasan 

waktu yang disediakan, namun dari tanggapan, pertanyaan-pertanyaan dan 

diskusi yang terjadi dapat diketahui bahwa secara umum mereka adalah:  

1). Para ibu sangat peduli pada ritme kehidupan di tempat tinggal mereka. 2). Para 

ibu sangat peduli pada perkembangan pendidikan putera-puteri dan cucu mereka. 

3). Para ibu yang dalam keterbatasannya tetap mengusahakan yang terbaik untuk      

mempersiapkan masa depan putera dan puterinya yang lebih baik. 

 

PENUTUP 

Uraian dan penjelasan tentang hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat 

yang berkaitan dengan Pelatihan Mengenal Kosa Kata Berbahasa Inggris 

Menggunakan Flash Cards Bagi Anak Sekolah Dasar Di Lingkungan RT/RW: 83/20 

Gendeng, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta dapat dilihat dalam bagian simpulan 

dan saran sebagai berikut:  

 

Simpulan 

Kemampuan berbahasa Inggris dan minat para ibu di lingkungan RT 83 RW 

20 Gendeng, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta saat ini cukup baik. Mereka 

memiliki semangat belajar yang tinggi dan memiliki motivasi untuk mendampingi 

putera dan puteri serta cucu mereka belajar Bahasa Inggris dengan lebih baik. 

Namun melihat kebutuhan akan kemahiran generasi mendatang dalam berbahasa 

Inggris sangatlah penting, maka pendampingan pembelajaran Bahasa Inggris yang 

telah berlangsung bagi anak-anak di lingkungan RT 83 RW 20 Gendeng, Baciro, 

Gondokusuman, Yogyakarta perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam 

pelatihan pelafalan kosa kata berbahasa Inggris yang baik dan benar. 
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Saran 

Melihat kenyataan di lapangan dan berkaitan dengan kemajuan jaman serta 

system pendidikan jaman sekarang, perlu kiranya tetap ada bimbingan pengenalan 

dan pelafalan kosa kata bahasa Inggris yang baik dan benar bagi anak-anak usia 

pra-sekolah di lingkungan RT 83 RW 20 Gendeng, Baciro, Gondokusuman, 

Yogyakarta yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman berbahasa Inggris, bila 

dimungkinkan untuk dapat membimbing dan mengenalkan kosa kata dan 

pelafalannya, penyusunan kalimat dan wicara serta membaca text berbahasa 

Inggris. Cara-cara sederhana dan menyenangkan dapat digunakan untuk 

menyampaikan materi pembelajaran bahasa Inggris kepada para orangtua dan 

anak-anak di lingkungan RT 83 RW 20 Gendeng, Baciro, Gondokusuman, 

Yogyakarta sesuai dengan tingkat pendidikan anak-anak.  

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Kami, banyak menerima bantuan dari berbagai pihak dalam perencanaan, 

pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, untuk kami menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada: 

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah mendanai 

dan memfasilitasi kegiatan ini. 

2. Bapak Aris Bagus Putu Sulaiman, selaku Ketua RT 83 RW 20 Gendeng, Baciro, 

Gondokusuman, Yogyakarta dan peserta PkM, serta semua pihak yang telah 

membantu dan memberikan dukungan yang tidak dapat disebutkan satu per 

satu 
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