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KETENTUAN & SISTEMATIKA PENULISAN ABSTRAK PKM

DESKRIPSI UMUM

Program Kreatifitas Mahasiswa atau yang disingkat dengan PKM merupakan program yang 

diselenggarakan oleh KEMENRISTEK DIKTI untuk seluruh mahasiswa di Indonesia agar mahasiswa dapat 

menyalurkan ide kreatifnya dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di sekitar. Ide-ide kreatif 

tersebut disalurkan melalui karya ilmiah atau proposal PKM. PKM secara umum bertujuan untuk 

meningkatkan iklim akademik yang kreatif, inovatif, visioner, solutif dan mandiri melalui sebuah karya 

tulis. Meningkatkan mutu peserta didik (mahasiswa) di Perguruan Tinggi agar kelak dapat menjadi anggota 

masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan/atau profesional yang dapat menerapkan, 

mengembangkan dan meyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta memperkaya 

budaya nasional.

 PKM mencakup 7 (tujuh) bidang yang masing-masing memiliki tujuan spesifik diantaranyaadalah: 

1) PKM-P (Penelitian) merupakan karya kreatif, inovatif dalam penelitian, 2). PKM-K (Kewirausahaan) 

merupakan karya kreatif, inovatif dalam membuka peluang usaha bagi mahasiswa, 3). PKM-M (Pengabdian 

kepada Masyarakat) merupakan karya kreatif, inovatif dalam membantu masyarakat, 4). PKM-T 

(Teknologi) merupakan karya kreatif, inovatif dalam menciptakan karya teknologi, 5). PKM-KC (Karsa 

Cipta) merupakan karya kreatif, inovatif dalam IPTEKS , 6) PKM-GT (Gagasan Tertulis) merupakan karya 

tulis dalam penuangan gagasan/ ide kreatif, 7). PKM-AI ()Artikel Ilmiah) merupakan karya kreatif, dalam 

penulisan artikel ilmiah.

KETENTUAN TEMA/ JENIS ABSTRAK PKM:

- Penelitian Sosial Humaniora
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Merupakan PKM di bidang penelitian fenomena sosial atau budaya di lingkungan sekitar.

- Kewirausahaan

Merupakan PKM di bidang pembuatan wirausaha baik itu berupa jasa, makanan, maupun produk yang 

inovatif.

- Pengabdian kepada Masyarakat

Merupakan PKM yang membahas tentang pemberdayaan masyarakat (disertai lokasi sasaran) tertentu 

dengan tujuan untuk mensejahterakan kelompok masyarakat sasaran.

- Teknologi

Merupakan PKM yang membahas tentang penciptaan teknologi disertai lokasi sasarandengan tujuan 

membuat teknologi inovatif untuk diaplikasikan di lokasi sasaran tersebut.

- Karsa Cipta

Merupakan PKM yang membahas tentang pembuatan teknologi tertentu yang belum ada sebelumnya, atau 

menyempurnakan teknologi yang sebelumnya sudah ada.

- Gagasan Tertulis

Merupakan PKM yang menggagaskan ide besar dan mencakup kawasan luas sehingga memerlukan bantuan 

pemerintah untuk mengimplementasikan.

SIFAT DAN ISI TULISAN

Sifat dan isi tulisan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Kreatif dan Inovatif

a. Tulisan berisi gagasan yang kreatif dan inovatif sesuai dengan salah satu tema yang

telah ditentukan di atas.
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2. Orisinalitas karya

a. Karya merupakan gagasan asli penulis

b. Keaslian gagasan dalam menciptakan sebuah inovasi

3. Kelayakan implemantasi

a. Tingkat implementasi gagasan.

b. Kebermanfaatan karya/gagasan

SISTEMATIKA

1. Abstrak diketik dalam kertas berukuran A4 dengan jarak pengetikan 4 cm dari batas kiri, 3 cm dari 

samping atas, 3 cm dari batas bawah, dan 3 cm dari samping kanan

2. Ditulis sebanyak maksimal 500 kata dalam beberapa paragraf.

3. Judul karya tulis dicetak tebal (bold) dengan alignment tengah (center)

4. Di bawah judul karya tulis, diketik nama penulis . Antara judul karya tulis dan nama penulis tidak diberi 

jarak kecuali space after 12 dari judul karya tulis.

5. Di bawah nama penulis, diketik asal prodi penulis. Antara nama penulis dan asal prodi tidak diberi jarak.

6. Di bawah asal prodi, diberi jarak sebanyak 2 kali Enter.

7. Abstrak diketik dengan alignment rata kiri-kanan (justified), tidak menjorok

8. Abstrak diawali dengan kata “ABSTRAK yang dicetak tebal (bold) (ABSTRAK) dengan alignment rata 

tengah (Center)

9. Isi Abstrak dijabarkan secara sistematis dalam bentuk narasi. Di bawah isi Abstrak, diketik secara alfabetis 

minimal tiga kata kunci dari karya tulis yang diangkat. Kata kunci diketik miring (italic) dan diawali dengan 

kata “Kata Kunci” yang dicetak tebal (bold) dan miring (italic) serta diberi tanda titik dua ( : ) setelahnya.
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10. Semua huruf yang digunakan dalam judul, nama penulis dan asal prodi, Abstrak, serta kata kunci 

menggunakan font Times New Roman 12 spasi 1.0.

11. Abstrak paling tidak harus mengandung:

a) Latar Belakang Masalah yang Diangkat

b) Gagasan/ solusi yang ditawarkan (dipaparkan secara singkat, padat dan jelas)

c) Urgensi Gagasan

d) Cara mengiplementasikan/menerapkan gagasan

e) Kondisi yang diharapkan saat gagasan ini diterapkan/manfaat gagasan

PENILAIAN ABSTRAK

Keterangan : Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6
= Baik; 7 = Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor
Komentar
Penilai ................................................................................................................................. ........
......................................................................................................................... ............................
.....................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda Tangan
(Nama Lengkap)

1 Keaslian dan orisinalitas ide /gagasan 10

2 Keterbaruan dan kreatifitas gagasan 15

3 Urgensi/pentingnya permasalahan yang diangkat 10

4 Kesesuaian gagasan dengan permasalahan yang diangkat 30

5

Metode penerapan gagasan

(kemutakhiran dan keberhasilan

metode)

20

6 Manfaat program/gagasan 15

100TOTAL

No Item Penilaian Bobot Skor Nilai (bobot x skor)
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CONTOH ABSTRAK PKM GAGASAN TERTULIS 

 B-WAY TRANS (BALI SUBWAY TRANSPORTATION) SOLUSI MASALAH 

KEMACETAN BERBASIS BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL

David Hermawan, Elda Rova Sinaga, Kharisma Purwakanthi, Grenandio Harsa Gutama

Sosial Ekonomi Pertanian

ABSTRAK

Tingkat kemacetan di Indonesia semakin meningkat terutama didaerah metropolitan, industri, dan 

pariwisata. Menurut Mayer et al (1984) kerugian yang diderita akibat dari masalah kemacetan apabila 

dikualifikasikan dalam satuan moneter sangat besar, yaitu kerugian karena waktu semakin lama, biaya 

operasi kendaraan menjadi lebih besar, dan polusi kendaraan yang dihasilkan makin bertambah. Pulau Bali 

sebagai daerah pariwisata tidak lepas dari permasalahan kemacetan. Pembangunan jalan tidak dapat 

direalisasikan karena jumlah lahan yang semakin menurun dan terdapat tempat suci seperti pura yang tidak 

dapat diganggu keberadaannya. Hal ini semakin diperparah dengan jumlah kendaraan dan kunjungan 

wisatawan yang mengalami peningkatan, sehingga semakin memperparah kemacetan. 

Karya tulis ini bertujuan untuk menyusun rancangan dan mengetahui solusi yang tepat untuk mengatasi 

masalah kemacetan di Pulau Bali. Gagasan ini ditulis dengan analisis melalui studi literatur melalui buku dan 

internet serta pengumpulan data berupa data statistik maupun landasan teori yang terkait. Solusi dari 

permasalahan tersebut disusun secara logis berdasarkan kearifan lokal, peraturan pemerintah, hasil statistik, 

keadaan lingkungan Pulau Bali, dan pengetahuan yang dimiliki penulis.

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa angkutan umum berpotensi untuk mengurangi jumlah pengguna 

kendaraan pribadi, namun peminatnya semakin berkurang. Subway merupakan kereta api bawah tanah yang 
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terbukti mampu mengatasi masalah kemacetan karena cepat, daya angkutnya besar dan tidak memerlukan 

pembukaan lahan. Berdasarkan konsep tersebut, terciptalah sebuah gagasan B-Way Trans (Bali Subway 

Transportation). B-Way Trans akan dibangun di daerah SARBAGITA (Denpasar, Badung, Gianyar, 

Tabanan) yaitu daerah yang sering mengalami kemacetan. Bila dibandingkan dengan mobil, pengguna B-

Way Trans dapat menghemat waktu sehingga dapat mengunjungi banyak lokasi wisata. B-Way Trans 

dirancang memberi kenyamanan bagi penumpang yang berkebutuhan khusus. Selain itu, Bway Trans juga 

dirancang memiliki keunikan yaitu adanya diorama kebudayaan Bali didalam stasiun yang menjadi daya 

tarik wisata baru, sehingga menarik minat masyarakat untuk menggunakan B-Way Trans dan sekaligus 

memperkenalkan kebudayaan Bali kepada wisatawan. B-Way Trans diharapkan dapat mengatasi kemacetan 

di Pulau Bali serta wisatawan dapat menikmati seluruh objek wisata yang ada di Bali karena lebih cepat dan 

mudah. Konsep B-Way Trans dapat diterapkan sebagai solusi masalah kemacetan di Pulau Bali dan 

membantu masyarakat dalam penyediaan transportasi.

Kata Kunci : Kemacetan, Budaya, Kearifan Lokal

CONTOH ABSTRAK PKM PENELITIAN

SUWUK: Metode Penyembuhan Penyakit Berbasis Etnomedisin di Era Modern (Studi Kasus 

Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan)

Miftakhul Iftita, Hanifati Alifa Radhia, Annise Sri M, Helmawati, Luaiyibni Fatimatus Zuhra

Antropologi

ABSTRAK

Di Indonesia, pola penyembuhan yang dikenal oleh masyarakat terdiri dari sistem penyembuhan modern 

(medis) dan tradisional. Penelitian ini menjelaskan fenomena budaya mengenai teknik penyembuhan 
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tradisional masyarakat Jawa hingga saat ini. Fokus fenomena yang dipaparkan adalah teknik penyembuhan 

tradisional yang masih digunakan oleh masyarakat Desa Jatiarjo, Prigen, Pasuruan. Adapun jenis-jenis 

penyembuhan tradisional pada masyarakat Desa Jatiarjo meliputi teknik suwuk-pijat, metode pijat, dan 

metode obat herbal suwuk. Keberadaan suwuk menjadi metode utama dalam setiap praktik penyembuhan

tradisional. Suwuk adalah pemberian mantra yang dilakukan oleh seorang ahli penyembuh atau dukun 

kepada pasiennya agar diberi kesembuhan. Saat ini penyembuhan tradisional dengan teknik suwuk di 

beberapa wilayah Jawa sudah mulai ditinggalkan, namun di Desa Jatiarjo penyembuhan ini masih 

berkembang dan menjadi penyembuhan favorit. Di sisi lain, praktisi kesehatan di Desa Jatiarjo sudah cukup 

memadai dalam menangani penyakit yang dialami masyarakat. Fenomena penyembuhan suwuk ini menarik 

ketika dikaji dari sudut pandang antropologi, yakni ilmu yang mempelajari tentang manusia dan budayanya. 

Dalam salah satu cabang ilmu antropologi, yakni antroplogi kesehatan yang mempelajari tentang asal-

muasal penyakit, sebab-sebab dan cara penyembuhan menurut kelompok masyarakat tertentu yang disebut 

etnomedisin. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk praktik penyembuhan tradisional 

suwuk pada masyarakat Desa Jatiarjo? Bagaimana pemahaman teknik penyembuhan suwuk tentang konsep 

sehat, sakit dan penyakit? Sejauh mana masyarakat Desa Jatiarjo mempertahankan penyembuhan 

tradisional suwuk di era modern ini? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Ciri khas 

penelitian antropologi terletak pada teknik pengumpulan datanya, yakni pada kegiatan penelitian lapangan. 

Melalui penelitian lapangan antropologi, fenomena penyembuhan tradisional suwuk dapat dipandang 

secara holistik (menyeluruh) dan mendalam. Selain itu, data juga didukung dengan data sekunder yang 

diperoleh melalui studi literatur dan studi dokumentasi pada pola praktik penyembuhan suwuk masyarakat 

Jatiarjo. Penelitian tentang suwuk penting untuk dilakukan sebagai upaya menggali khasanah kearifan lokal 

bangsa Indonesia. 
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Lebih lanjut, penelitian ini dapat memberikan referensi dan rekomendasi bagi pengambil kebijakan, praktisi 

kesehatan, praktisi sosial-budaya untuk memberi perhatian pada penyembuhan tradisional suwuk sebagai 

kearifan lokal (penyembuhan tradisional) masyarakat Jawa yang harus dipertahankan.

Kata Kunci : Suwuk, Etnomedisin, Kearifan Lokal

CONTOH ABSTRAK PKM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

“MEPET KUMBANG (Metode Petir Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa : Inovasi Media 

Pembelajaran Peta Dunia Melalui Globe Voice Berbasis Smart Technology pada Siswa Sekolah 

Dasar Brawijaya Smart School Malang”

Moch. Zuber Syamsudin, Reza Hadi Editya.P, M. Ardiansyah Asmara P., Rizqi Gilang,

Afwega Bagas Kena

Antropologi

ABSTRAK

Sekolah Brawijaya Smart School (BSS) merupakan salah satu sekolah tingkat dasar yang berada dalam 

naungan Universitas Brawijaya Malang, salah satu sekolah swasta dengan sistem pembelajaran yang 

menuntut siswa untuk lebih aktif dan memiliki kemandirian yang mumpuni dalam proses kegiatan belajar 

mengajar sehari-hari. Letaknya yang berada dalam satu komplek perumahan dekat dengan Universitas 

Brawijaya menjadikan sekolah tersebut salah satu alternatif pilihan bagi orang tua untuk menyekolahkan 

anaknya disana. Di Brawijaya Smart School Kegiatan proses belajar mengajar menjadi bagian terpenting 

bagi guru dalam memberikan ilmu dan pengetahuan kepada siswa, dalam proses pembelajaran dikelas tidak 

terlepas dari adanya media pendukung untuk mempermudah pembelajaran dikelas. Hal ini merupakan 

tanggung jawab guru dalam mempermudah siswa memahami materi pembelajaran yang diberikan, salah 

satunya yakni pembelajaran peta dunia.
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Pembelajaran peta dunia di kelas pada umunya guru menggunakan media globe dan atlas sebagai 

penunjangnya, sehingga hal ini membuat siswa merasa bosan dan kurang bisa menangkap pelajaran dengan 

baik hingga akhirnya siswa seringkali mengabaikan apa yang diterangkan oleh sang guru. Berdasarkan 

permasalahan diatas penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan program pemberdayaan masyarakat di 

Brawijaya Smart School yang terfokus kepada siswa kelas 5 sekolah dasar. Melalui metode kreasi anak 

bangsa. Dengan menggunakan meda globe voice berbasis smart technology, metode ini bertujuan sebagai 

cara dalam mempermudah siswa khusunya kelas 5 dalam proses pembelajaran peta dunia dengan 

menggunakan metode petir mepet kumbang dan media globe berbasis smart technology. Mengingat masa-

masa SD merupakan masa berlian yang suka akan imajinasi, maka dengan adanya vidio visual yang 

digunakan dalam pembelajaran hal ini akan mampu merangsang minat siswa untuk belajar dan

akan memberikan pemahaman yang mudah bagi siswa dalam memahami materi. luaran yangdiharapkan dari 

kegiatan masyarakat ini adalah terciptanya media globe voice sebagai media pembelajaran yang inofatif 

berbasis smart technology sebagai upaya mempermudah siswa dalam membaca peta dunia dan memerikan 

pemahaman yang maksimal. Sehinga siswa mampu memahami dan menunjukan letak-letak negara secara 

benar dan tepat.

Kata kunci: Media, Globe Voice, Smart Technology

CONTOH ABSTRAK PKM KEWIRAUSAHAAN

OLIF (Organic Salt Fish) Inovasi Produk Ikan Asin Sehat, dan Aman dengan Kemasan Edukasi 

Pangan Sebagai Upaya Menciptakan Produk Unggul yang Mampu bersaing di AEC 2016

Ali Wafa, Sela Febby Wardaty, Tri Akta Bayu, Diah Nuri Nilawati, Nafal Nadhiroh

Teknologi Hasil Pertanian
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ABSTRAK

Akuakultur atau lebih dikenal budidaya perikanan telah menjadi tulang punggung dunia termasuk di 

Indonesia. Produktivitas ikan segar di Indonesia sebanyak 64 ton/tahun. Akan tetapi produk ikan segar 

memiliki umur simpan pendek. Ikan segar layak konsumsi mempunyai pH 6 sampai 6,5 yang menyebabkan 

ikan hanya dapat bertahan selama 15 jam oleh karena itu, diperlukan inovasi yang dapat memperpanjang 

umur simpan ikan. Salah satunya menggunakan metode pengasinan ikan. Namun produksi ikan asin di 

Indonesia memiliki kualitas yang rendah, diantaranya yaitu terdapat formalin, kebersihan dan keamanan 

produknya kurang diperhatikan,tidak adanya sertifikasi mutu, pelabelan informasi yang tidak jelas, kemasan 

produk yang serba minim membuat kebanyakan produk ikan asin dalam negeri tidak memiliki daya jual 

sehingga tidak mampu bersaing dengan produk ikan asin impor. Oleh karena itu, perlu adanya solusi untuk 

mengatasi permasalahan ikan tersebut. Inovasi kreatif PKM-K yang kami tawarkan yaitu OLIF (Organic 

Salted Fish). OLIF merupakan produk olahan ikan segar menjadi produk ikan asin dengan pengawet organik 

yaitu teh dan daun pandan. Daun teh dan pandaan memiliki kandungan senyawa bioaktif yang dapat 

berperan dalam menangkal radikal bebas dan kanker. Selain itu , produk ini juga dilengkapi dengan kemasan 

yang menarik yakni pada belakang kemasan terdapat informasi edukasi mengenai tips sajian menu aman dan 

sehat bagi konsumen serta pada kemasan juga terdapat sillica gel yang berfungsi untuk menjaga kelembapan 

agar tidak terkontaminasi oleh mikroba patogenik. Sehingga OLIF mampu meningkatkan daya jual produk 

ikan asin yang diharapkan dapat bersaing dengan produk ikan asin lokal maupun produk luar negri terutama 

pada saat AEC (Asean Economic Community) 2016 berlangsung di Indonesia. Adapun pelaksanaan 

kegiatan ini dilakukan selama empat bulan yang diawali dengan persiapan meliputi persiapan tempat dan 

pembelian bahan baku, dilanjutkan dengan pemantapan riset meliputi pembuatan desain dan pembelian 

bahan penjunjang produk, produksi yaitu tahap produksi OLIF.
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Adapun spesifikasi OLIF yang akan diproduksi yaitu memperhatikan keamanan pangan, nilai gizi dan daya 

simpan. Labelisasi meliputi tahap pengujian OLIF dengan mengikuti standar mutu ikan asin Indonesia serta 

pemberian label informasi kesehatan, informasi umur simpan, kandungan, komposisi, dan cara penyajian. 

Adapun tahap pemasaran yang diterapkan yaitu Direct Marketing dan Indirect Marketing. Adapun beberapa 

agen tersebut yaitu para ibu ibu rumah tangga daerah malang, pasar tradisional, minimarket, mahasiswa, 

toko oleh oleh khas dan rumah makan daerah malang. Agar Pemasaran produk OLIF lebih merata, konsep ini 

juga memanfaatkan media sosial seperti facebook, twitter, blog serta media sosial lainnya. Kemudian tahap 

terakhir program ini adalah tahap evaluasi yaitu evaluasi yang menekankan pada tiga aspek yaitu sistem 

produksi, produk, dan pemasaran.

Kata Kunci : Ikan Asin , Sehat, Bergizi , Asean Economic Community

CONTOH ABSTRAK PKM KARSA CIPTA

ASOBIMASU (Aneka Serial Game Tradisional Berbasis Digital Sebagai Upaya Pelestarian 

Permainan dan Budaya Tradisional Indonesia Untuk Masyarakat Umum)

Edy Pratama Putra, Hamim Sholikhan, Ditto Indra Arianto, Triyo Vadilah, Benaldo Casadena

Mamesah

Pendidikan Bahasa Jepang

ABSTRAK

Menurut pernyataan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wiendu Nuryanti permainan tradisional 

hampir mengalami kepunahan dan mulai dilupakan. Hal tersebut disampaikan di Istana Wakil Presiden, 

Jakarta, Senin, 19 November 2012. (Tempo.com, 20 November 2012). Salah satu faktor yang menyebabkan 

kepunahan permainan tradisional Indonesia adalah hadirnya game-game online atau game-game yang dapat 

diakses melalui gadget. 
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Maraknya game online dapat dilihat melalui dari statistik di lapangan yang menunjukkan bahwa pemain 

game online yang merupakan salah satu produk dari game modern setiap tahunnya terus meningkat. Dengan 

pertumbuhan yang begitu pesat tentu akan sangat mengkhawatirkan karena kebanyakan isi dari game 

modern mengandung konten kekerasan. Berbanding terbalik denganefek samping game modern, permainan 

tradisional lebih memilki banyak manfaat, salah satunya ialah dapat membentuk karakter budaya yang kuat 

dan mental yang baik pada anak-anak Indonesia. Walaupun bentuk permainan tradisional mengandung 

nilainilai yang baik bagi perkembangan generasi yang akan datang tetapi bentuk permainan ini telah 

dikalahkan oleh bentuk permainan modern karena permainan tradisional dianggap sudah ketinggalan 

zaman. Untuk mengatasi permasalahan tergesernya perminan tradisional oleh permainan modern di 

masyarakat Indonesia maka dirancanglah sebuah media permainan bernama “ASOBIMASU (Aneka Serial 

Game Tradisional Berbasis Digital sebagai upaya Pelestarian Permainan dan Budaya Tradisional Indonesia 

untuk Masyarakat Umum). ASOBIMASU adalah sebuah inovasi media permainan berupa game PC dengan 

tema RPG (Role Playing Game), dimana aturan dan cara bermainnya mengacu pada permainan yang asli. 

Permainan ini menggabungkan permainan modern dan permainan tradisional menjadi satu untuk 

menciptakan sesuatu yang menarik. Judul ASOBIMASU sendiri diambil dari bahasa jepang yang artinya 

bermain. Melalui permainan ini juga dikenalkan kebudayaan Indonesia melalui aksesoris yang dikenakan 

pada karakter, ilustrasi background, dan juga deskripsi tentang filosofi dari game yang ada di dalam 

permainan ini. Melalui media permainan ini, diharapkan masyarakat terutama anak-anak dapat mengetahui 

dan mengenali permainan tradisional Indonesia dan turut aktif dalam melestarikan permainan tradisional 

Indonesia dengan memainkannya secara langsung dengan kemasan yang lebih menarik.

Kata kunci : Game Online, Permainan Tradisional, ASOBIMASU



FAKULTAS ILMU BUDAYA

CONTOH ABSTRAK PKM TEKNOLOGI

SI MEBEL KATAR (Inovasi Media Pembelajaran Kardus Pintar) untuk Meningkatkan 

Kecerdasan Anak Tunagrahita di SDLBS River Kids Malang

M. Fernanda Adi Pradana, Fadillatun Nisa, Fitri Wulandari, Mustika Weni

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

ABSTRAK

Orang-orang menyebut kondisi keterbelakangan mental dengan istilah dungu (dumb), bodoh (stupid), tidak 

masak (immature), cacat (defective) kurang sempurna (deficient), dibawah normal (subnormal), tidak 

mampu (incompetent), dan tumpul (dull). Istilah-istilah ini memberi kesan bahwa anak dengan kondisi 

kecerdasan dibawah rata-rata tidak dihargai sehingga banyak orang beranggapan bahwa mereka sama 

sekali tidak memiliki potensi untuk dikembangkan. Pada kenyataannya, anak tunagrahita memiliki 

kemampuan dan keterampilan yang berpotensi untuk dikembangkan apabila mendapatkan penanganan 

yang tepat. Hal ini berdasarkan pada tingkat kapasitas kecerdasan mereka yang berkisar antara 20-70. 

Kurangnya media pembelajaran yang efektif serta kreatif merupakan salah satu faktor penghambat yang 

menyebabkan anak tunagrahita semakin sulit berkembang. Permasalahan lain yang menghambat anak-

anak tunagrahita dalam pembelajaran yaitu media pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan 

pengajaran satu arah. Metode pembelajaran tersebut tidak banyak membantu anak-anak tunagrahita 

berkonsentrasi dalam belajar. Anak tunagrahita sering kali kurang cakap dalam hal-hal yang abstrak dan 

berbelit-belit. Mereka juga cenderung lemahdalam menggunakan saraf motorik. Menghadapi persoalan 

ini diperlukan solusi alternatif yang dapat membantu mengatasi dan meningkatkan konsentrasi dan 

kecerdasan anak tunagrahita serta mengatasi permasalahan banyaknya limbah kardus yang tidak 

dimanfaatkan dengan baik. 



FAKULTAS ILMU BUDAYA

Salah satu solusi alternatifnya adalah dengan menggunakan media kardus sebagai bahan pembuatan media 

alternatif yang dirancang menjadi puzzle berbagai macam hewan. Adapun program kreativitas ini kami beri 

judul “SI MEBEL KATAR (Inovasi Media Pembelajaran Kardus Pintar) untuk Meningkatkan Kecerdasan 

Anak Tunagrahita di SDLBS River Kids Malang”. Upaya ini diharapkan dapat membantu mitra kami dalam 

mengatasi keterbatasan media pembelajaran serta meningkatkan kecerdasan. Media Pembelajaran Si Mebel 

Katar dibuat melalui media kardus bekas yang terbagi atas kardus tebal, lalu stiker, dan bahan penunjang 

lainnya. Media pembelajaran ini pertamatama memilih kardus yang tebal untuk dijadikan sebagai pola 

puzzle 3D lalu menempelkan stiker pada kardus tersebut lalu potong sesuai dengan pola. Untuk kemasan Si 

Mebel Katar menggunakan kardus yang berbentuk kubus besar lalu lapisan luar dari kardus tersebut dilapisi 

dengan kertas beraneka warna, Terakhir memberikan gambar habitat sesuai dengan puzzle 3D. Buku 

Panduan untuk memberikan bantuan pengajar sehingga dapat menerapkan Si Mebel Katar sesuai dengan apa 

yang dibuku, sehingga dapat menilai sejauh mana tingkat konsentrasi dan daya tangkap yang dimiliki siswa 

dalam menerima pelajaran.

Kata Kunci : Tunagrahita, Media Pembelajaran, MEBEL KATAR
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