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ABSTRAK 

 

 Pengabdian kepada Masyarakat  (PKM) ini bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan kepada para masyarakat Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung 

Hangus tentang penggunaan media  ruang berupa spanduk, benner, poster yang 

sesuai  kaidah menurut bahasa Indonesia.  Sasaran pengabdian adalah para pakar 

bahasa Indonesia. Permasalahan  utama  yang  akan  dicarikan  solusi  melalui  

kegiatan ini  meliputi  aspek,  yaitu aspek pemahaman dan penerapan kaidah EBI 

dalam wadah media ruang. Dalam kegiatan ini melibatkan pakar Bahasa Indonesia 

yang berasal dari luar Desa di Bandar Sono. Kegiatan  ini  telah    dilaksanakan  

dengan  metode  penyuluhan, ceramah dan praktik. Hasil kegiatan pelatihan  

penerapan  kaidah  Ejaan  Bahasa  Indonesia  (EBI)  dianggapi  sangat  baik  dari  

masyarakat  sebagaimana terlihat dari motivasi dari para peserta penyuluhan 

penerapan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI)  di  media  ruang.  Karangan  bunga  

yang  terpampang  di  halaman  termasuk  bahan  penyuluhan  yang    langsung  

ditunjukkan  kesalan  teksnya.  Perbaikan  teks  karangan  bunganya  tidak  

langsung  membongkar bunganya tetapi dituliskan di layar tayang saja.  

Kata kunci : kaidah, penerapan, Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) 

 

ABSTRACT 

 Community  Service  (PKM)  aims  to  provide  knowledge  to  the  people  

of  Bandar  Sono  Village,  Nibung  Hangus  District,  about  the  use  of  space  

media  in  the  form  of  banners,  benners,  posters  according  to  Indonesian  

language  rules.  The  target  of  dedication  is  Indonesian  language  experts.  The 

main problems that will be sought for a solution through this activity include 

aspects, namely aspects of understanding and applying EBI rules in space media 

containers. In this activity involving Indonesian experts from outside the village in 

Bandar Sono. This activity has been carried out with counseling methods, lectures 

and practices. The results of the training activities on the application of 

Indonesian Spelling (EBI) rules were responded to very well from the community 

as seen from the  motivation  of  the  participants  in  the  extension  of  the  

implementation  of  Indonesian  Spelling  (EBI) in space media. The bouquets of 

flowers displayed on the lawn included counseling material which  was  

immediately  shown  in  the  text.  Improvements  to  the  text  of  the  flower  

essay  do  not  immediately unload the flower but are written on the screen. 
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PENDAHULUAN 

 Masyarakat Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus terletak di kota Desa  

Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera 

Utara.  Desa  Bandar  Sono  ini  adalah  kawasan  pertanian  dan  pantai.  Desa  

Bandar  Sono ini merupakan Desa Bandar Sono berwarga yang berlatar 

pendidikan mulai dari  SD  hingga  Perguruan  Tinggi.  Desa  Bandar  Sono  ini  

memiliki  visi  dan  misi.  Visi  Desa  Bandar  Sono  ini mengarahkan  ke  

wawasan  imajinasi  moral  yang  dijadikan dasar atau rujukan dalam menentukan 

tujuan atau keaadaan masa depan Desa Bandar Sono ini yang secara khusus 

diharapkan oleh Pemerintah yang bervisi ini  merupakan  turunan  visi  

pembangunan  Nasional.   Adapun  visi  Masyarakat  Bandar Sono Kecamatan 

Nibung Hangus adalah terwujudnya warga Desa Bandar Sono iniyang cerdas, 

kreatif dan religius serta mencitai tanah air. Mereka berusaha dengan   berbagai   

macam   jenis   pekerjaan,   terbukti   mereka   ada   juga   yang memajangkan 

papan bunga maka secara empiris warganya ada yang bekerja yang berkaitan 

dengan hal penciptaan teks. Sekarang teks itu berada dalam wadah ruang umun  

yang  datar  sehingga  mudah  dipajangkan  untuk  dilihat  orang  isi  pesan  

teksnya. Miftakh (2015) telah dirujuk untuk menjelaskan istilah media. 

Masyarakat Bandar  Sono  telah  menggunakan  media  ruang;  hal  ini  dibuktikan  

dengan  adanya  pengobjek pembuata papan bunga. Lihat papan bunga yang 

dipajangkan di sekitar Kantor Balai Desa Bandar Sono. 

 Adapun  misi  Desa  Bandar  Sono  ini  agar  masyarakat  Bandar  Sono  di 

Kecamatan Nibung  Hangus  dapat  meningkatkan  penghayatan  dan pengamalan  

ajaran  agama  yang dianut dan etika moral, sehingga menjadi sumber kearifan 

dalam bertindak, mengkondisikan warga Desa Bandar Sono ini untuk berdisiplin 

dan berbudi pekerti luhur lewat keteladanan sikap dan perilaku serta tindakan 

menjaga keutuhan NKRI, yang dapat melaksanakan bimbingan tentang penulisan 

teks bermedia ruang secara efektif  sehingga  setiap  warga  Desa  Bandar  Sono  

ini  dapat  berkembang  secara  optimal  sesuai  dengan  potensi  yang  dimiliki,  

Menumbuhkan  semangat  untuk  berprestasi bagi semua warga lulusan sekolah 

dan masyarakat umum. Pakar Bahasa |Indonesia   mengintegrasikan   pendidikan   

keterampilan/   wirausaha   pada   mata   pelajaran muatan lokal dan ekstra 

kurikuler. 

 Dari visi dan misi yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa 

Sumber  Daya  Manusia  di  Desa  Bandar  Sono  ini  berharap  menjadi  Desa  

Bandar  Sono  yang  menghasilkan  warga  Desa  Bandar  Sono  ini  berkualitas  

baik  dari  segi  karakter, etika, maupun intelektual. Namun dalam proses tersebut, 

masih terdapat kekurangan yang dimiliki Desa Bandar Sono inisehingga perlu 

adanya dukungan dari  pihak  lain  untuk  mewujudkan  visi  misi  Desa  Bandar  

Sono  inidari  segi  pengajaran. Untuk itu Universitas Muslim Nusantara melalui 

Fakultas |Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia berusaha menjadi penyedia 

media untuk memberikan kontribusi  kepada  Masyarakat  Bandar  Sono  

Kecamatan  Nibung  Hangus  dalam  mengatasi masalah yang dihadapi oleh 

aparat Pemerintah dan pihak sekolah yang terlibat dalam kegitan menulis melalui 

media ruang. Para pencetak spanduk, poster, benner dan penyusun papan bunga 

bertanggungjawab terhadap kesesuai teks bahasa  
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Indonesia yang sesuai kaidah Ejaan Bahasa Indonesia (EBI). 

 

METODE PELAKSANAAN 

          Terdapat  beberapa  langkah-langkah  untuk  mempresentasi  tersebut  

melalui  video yaitu: 

1. Pada tahapan ini pakar bahasa Indonesia diarahkan untuk menonton video 

yang berdurasi  30  menit  yang  berjudul  “Koreksi  Penerapan  Kaidah   

Ejaan  dalam  Kosakata pada Media Ruang Seperti Media di Papan Bunga, 

Spanduk, Benner, Poster”. 

2. Ketika  pakar  bahasa  Indonesia  mendengarkan  dan  menonton  video  

tersebut, maka pakar bahasa Indonesia diminta untuk menjelaskan 

kosakata yang benar tulisannya   sesuai   Kamus   Besar   Bahasa   

Indonesia   (terbit   2017)   untuk   memastikan penulisan kosakata yang 

sebetulnya. 

3. Setelah  video  selesai  diputar,  pakar  bahasa  Indonesia  maka  

pertanyaan  yang  diberikan kepada audiens dimoderatori oleh Ibu Nelvitia 

Purba, S.H., M.Hum., Ph.D.  Semua  jawaban  atas  pertanyaan  yang  

terkait  dari  materi  ceramah  dan  materi  video  yang  ditayangkan  

adalah  materi  teks  dari  spanduk  yang  berlogo  UMN  Al  Washliyah;  

koreksinya  utamanya    adalah  penerapan  Kaidah   Ejaan dalam kosakata 

pada  media  ruang  seperti  media  di  papan  bunga,  spanduk,  benner, 

poster yang ditonton dengan meyampingkan penggunaan prinsip 5W + 1H  

seperti  contoh:  What  does  the  vidoe  tell  about? Tujuan  pokok  

difokuskan hanya  melulu  koreksi  penerapan  EBI  saja  dalam  teks  

yang  menjadi  objek  penyuluhan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Harahap (2019) telah memanfaatkan referensi “Penggunaan Media Ruang 

berupa Spanduk, Benner, Poster yang Sesuai  Kaidah Menurut Bahasa Indonesia”. 

Referensi ini ada dalam teks Reciproduction. LP2M-UMN       Al       Washliyah.       

Dengan demikian maka hasil yang telah dicapai dalam pengabdian yang 

dilakukan oleh Tim pelaksana dari Dosen dan mahasiswa  Universitas Muslim 

Nusantara Al-Washliyah di Masyarakat Bandar Sono Kecamatan Nibung  Hangus 

yakni: 

 

a.   Keterlibatan Pakar bahasa Indonesia dalam Kegiatan Pengabdian  

 Seluruh  peserta  pengabdian  yaitu  pakar  bahasa  Indonesia  Masyarakat  

Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus untuk mengikuti kegiatan pengabdian 

ini dengan   baik.   Para   pakar   bahasa   Indonesia   tersebut   mendengarkan   

dan   memperhatikan bentuk dan cara penggunaan media media ruang berupa 

spanduk, benner,  poster  yang  sesuai    kaidah  menurut  bahasa  Indonesia  

dengan  metode penyuluhann .  

b. Meningkatkan Kemampuan Mengajar Bahasa bahasa Indonesia Sesuai 

Kaidah EBI 

 Pakar bahasa Indonesia memiliki media yang interaktif dalam engajarkan  



bahasa  Inggris  warga  Desa  Bandar  Sono  ini  serta  meningkatkan  kemampuan  

bahasa Inggris pakar bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris  melalui  kreativitas  

dalam    menciptakan    media      yang  digunakan  dalam  kegiatan  PKM  ini  

yaitu  infokus (media audio visual).    Media ruang berupa  spanduk, banner, 

poster yang sesuai kaidah EBI (according to Indonesian Spelling Rules/  EBI). 

c.  Kepercayaan Diri Pakar Bahasa Indonesia 

 Pakar  bahasa  Indonesia  memiliki  kepercayaan  diri  dalam  mengajarkan  

mahawarga Desa Bandar Sono ini bahasa Inggris melalui media yang menarik dan 

interaktif  kepada  warga  Desa  Bandar  Sono  ini  sehingga  hasil  pemahaman  

warga juga akan meningkat. Selain itu pengabdian ini mendapatkan apresiasi yang 

sangat luar biasa dari kepala Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus yang 

terletak di kota Desa Bandar Sono. Tim PKM telah merujuk Juliana. (2017) dari 

Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat: Motivasi Pembelajaran Menuliskan 

Teks Bahasa Indonesia tersebut untuk ditiru menjadi pedoman pembuatan berupa 

produk hasil PKM ini. Tim PKM melihat contoh bentuk laporan hasil pengabdian 

yang disetujui atau  diterima  aparat  LP2M  UMN  Al  Washliyah  (Ratna,  2019)  

yang  melaporkan  Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut   juga   

mendeskripsikan   berdasarkanpemahaman  pakar   PKM  yaitu  Juliana  (2017)  

dan  pakar  Bahasa  Indonesia  untuk diceramahkan  kepada  audiens  yang  sudah  

tersedia  di  Aula  Kantor  Balai  Desa Bandar Sono ini tersebut. Penggunaan 

media-media ruang pun sudah banyak yang bisa dijadikan contoh untuk 

diperhatikannya yang berupa spanduk, benner, poster yang  sesuai    kaidah  

menurut bahasa  Indonesia  sebagai  media  pembelajaran  khususnya. 

 Pakar bahasa  Indonesia  memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  yang  

terkait  materi dalam video; koreksinya adalah utamanya  penerapan Kaidah  

Ejaan dalam kosakata pada media ruang seperti media di papan bunga, spanduk, 

benner, poster saja.  Audiens  di  Aula  Balai  Desa  Bandar  Sono  hanya  melulu  

melihat  koreksi  penerapan  EBI  saja  dalam  teks  yang  menjadi  objek  

penyuluhan.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  DVD  yang  dilampirkan    berjudul  

Koreksi  Penerapan  Kaidah  ||EBI  dalam  Media  Ruang(Oleh  Ketua  tim    PKM  

Rosmawati  Harahap).  Ceramah penerapan  EBI  juga  dapat  dilihat  pada  laman  

http://youtu.be/nAW-an301k.  Teks  yang menjadi objek penyuluhan dicontohkan 

pada papan nama yang berisi  nama Kepala Desa, ada juga spanduk yang dibawa 

panitia PKM dari UMN Al Washliyah berisi nama Bupati Kabupaten Batubara. 

Penulisan gelar akademik Bupati yang ada terpajang di ruang Kantor Balai Desa 

Bandar Sono tersebut ada yang tidak sesuai kaidah  EBI.    Ada  beberapa  materi  

teks  berbahasa  Indonesia  tertulis  tersebut  disarankan  seperti  tertera  dalam  

ceramah  Ketua  Tim  PKM  Dra.  Rosmawati  Harahap, M.Pd., Ph.D. yang dapat  

dilihat pada DVD yang dilampirkan  tersebut (http://youtu.be/nAW-an301k). 

 

KESIMPULAN  

 Berdasarkan    hasil    yang    diperoleh,    maka    kesimpulan    dari    

pengabdian  masyarakat ini adalah sebagai berikut: 

1. Pakar  bahasa  Indonesia  lebih  kreatif  dan  inovatif  dalam  menciptakan  

media  belajar untuk para warga Desa Bandar Sono ini khususnya 



mempunyai  media media ruang berupa spanduk, benner, poster yang 

sesuai  kaidah Ejaan Bahasa Indonesia (EBI). 

2. Pakar bahasa Indonesia memiliki kepercayaan diri dalam mengajarkan 

materi media ruang yang berbahasa Indonesia dengan  metode 

penyuluhan, ceramah dengan  menggunakan  audio visual  (AVA). 

Referensi inilah yang dipedomani untuk  membuat  sarana  digital  berupa  

CD,  DVD  yang  akan  di-vidiokan  oleh  Tim PKM di Aula Balai Desa 

Bandar Sono pada tanggal 07 Desember 2019. 
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