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Abstrak 

Perubahan kecil dalam sebuah konteks budaya memiliki potensi perubahan keseluruhan. Berasal dari dalam 

wilayah dengan permasalahan domestik wilayah tersebut maupun adanya kontak dengan pihak di luar yang pada 

akhirnya mengubah struktur elementer wilayah tersebut. Pembukaan akses sebuah wilayah dengan tujuan 

pembangunan memiliki dua sisi yang berbeda dan dapat diinterpretasikan secara positif maupun negatif. Hal 

tersebut seyogyanya mampu diantisipasi dengan sistematis sehingga proses penyesuaian dapat berlangsung 

dengan lancar. Utamanya dalam aspek kebahasaan. MEA yang telah dimulai menjadi salah satu pertimbangan 

dalam mengkaji efektivitas dan keberterimaan pendampingan aspek kebahasaan sebuah konteks budaya yang 

membangun kesadaran lokalitas yang berkelanjutan. Hal ini dipandang sebagai titik awal kesempatan para 

generasi muda untuk menumbuhkan kesadaran lokalitas. Lokalitas dianggap sebagai sebuah hal yang vital dalam 

konteks ini karena erat kaitannya dengan identitas dan kepercayaan diri yang merupakan penciri daya saing di era 

lintas kultural. Meskipun terjadi lalu lintas pertukaran nilai dan budaya, masyarakat yang memiliki identitas dan 

kepercayaan diri pada nilai-nilai lokal dengan tidak menampik universalitas bagian dari komunitas yang lebih luas 

akan memiliki basis yang kokoh. Hal ini akan memberi kontribusi yang positif dalam artian bagi proses 

penyesuaian situasi sosial yang terjadi di wilayah tersebut. Indikatornya proses pembelajaran yang aplikatif, 

inovatif dan memiliki karakteristik progresif dan kreatif. Media sosial sebagai wahana luas dan multi dimensi 

menawarkan lebih dari cukup sebagai sumber pembelajaran yang resourceful.dengan fasilitas menarik yang 

mendukung pembelajaran. Terkenal atau viral, trendy dan kekinian menjadi nilai plus bagi media sosial.  
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Pembukaan akses sebuah wilayah dengan tujuan pembangunan serupa koin mata uang yang 

memiliki dua sisi yang berbeda dan dapat diinterpretasikan secara positif maupun negatif. 

Namun demikian, hal tersebut seyogyanya mampu diantisipasi dengan sistematis sehingga 

proses penyesuaian dapat berlangsung dengan lancar. Utamanya dalam aspek kebahasaan 

karena hal tersebut sangat vital yang dibutuhkan oleh generasi muda Desa Balesari. Tulisan 

ini adalah refleksi dari hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh penulis pada sebuah desa 

berbasis kultur tradisional yang sedang melakukan pembukaan wilayah dan mengemban misi 

untuk mencapai visinya sebagai desa 0 KM Jawa dengan sektor pariwisata sebagai muatan 

utama. 

Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah dimulai menjadi salah satu 

pertimbangan dalam mengkaji efektivitas dan keberterimaan pendampingan aspek 

kebahasaan sebuah konteks budaya yang membangun kesadaran lokalitas yang berkelanjutan. 

Hal ini dipandang sebagai titik awal kesempatan para generasi muda untuk menumbuhkan 

kesadaran lokalitas. Lokalitas dianggap sebagai sebuah hal yang vital dalam konteks ini 

karena erat kaitannya dengan identitas dan kepercayaan diri yang merupakan penciri daya 

saing di era lintas kultural. Meskipun terjadi lalu lintas pertukaran nilai dan budaya, 

masyarakat yang memiliki identitas dan kepercayaan diri pada nilai-nilai lokal dengan tidak 

menampik universalitas bahwa dirinya adalah bagian dari komunitas yang lebih luas yang 

selaras dan harus dipertahankan harmoninya, akan memiliki basis yang kokoh. Hal ini akan 
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memberi kontribusi yang positif dalam artian bagi proses penyesuaian situasi sosial yang 

terjadi di wilayah tersebut. Ada berbagai metode yang dapat ditempuh dalam pengelolaan 

pendampingan yang berkualitas ditunjukkan dengan, salah satunya, indikator proses 

pembelajaran yang aplikatif, inovatif dan memiliki karakteristik progresif dan kreatif mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi misal dengan pemanfaatan teknologi 

internet. 

Generasi muda Desa Balesari berasal dari kultur Jawa dengan tingkat latar pendidikan dan 

sosial yang relatif beragam. Sebanyak 60 persen anggota Karang Taruna adalah anak usia 

sekolah yang memiliki akses pada gawai cerdas serta koneksi internet yang memadai 

sehingga relatif terekspos pada dunia ‘luar’, namun demikian kemampuan berbahasa asing 

dari Karang Taruna masih membutuhkan pendampingan yang mampu mengajak mereka 

untuk mendalami aspek kebahasaan Inggris dengan cara yang tidak konvensional. 

Pembelajaran yang menekankan pada aktivitas konvensional, khususnya yang tidak 

melibatkan teknologi yang inovatif akan membentuk pola keterampilan berbahasa yang 

kurang sesuai dengan kebutuhan jaman. Kemungkinan mitra pendampingan akan lekas bosan 

lebih besar sehingga pembelajaran tampak tidak menarik sehingga fokus dan keasyikan untuk 

menekuni aspek aspek kebahasaan Inggris akan semakin berkurang. 

Internet sebagai wahana yang sangat luas dan multi dimensi menawarkan lebih dari cukup 

sebagai sumber pembelajaran yang resourceful dan menarik. Berbagai platform yang 

bertebaranmenjadi banyak pilihan bagi mitra untuk dapat mengembangkan proses 

pembelajaran. Media sosial adalah situs berbasis dalam jaringan yang tepat guna karena 

memberi berbagai macam fasilitas menarik yang mendukung pembelajaran. Terkenal atau 

viral, trendy dan kekinian menjadi nilai plus bagi media sosial. Bahasa populer untuk 

platform semacam ini adalah e-learning atau kelas virtual. Dengan mengintegrasikan 

tampilan media sosial dalam performa visualnya maka mitra program pendampingan yang 

mengikuti kelas virtual ini merasa seperti sedang berinteraksi dengan santai namun serius.  

MEA juga tak ditampik telah memunculkan warna baru dalam perspektif pembelajaran, 

termasuk pembelajaran di luar institusi formal. Aspek globalisasi, inovasi dan teknologi 

mutakhir seharusnya menjadi perhatian yang spesifik bagi proses pembelajaran yang 

memiliki tujuan khusus. Proses pembelajaran seyogyanya mampu mengakomodasi kebutuhan 

mitra untuk menghadapi tantangan era yang baru. Penguasaan keterampilan berbahasa aktif, 

aplikatif dan inovatif adalah tujuan dari pembelajaran yang bervisi pada inovasi.  

Berdasarkan analisis terhadap penelitian mengenai penggunaan teknologi dalam 

pembelajaran aktif bahasa Inggris, didukung dengan observasi serta diskusi dengan Kepala 

Desa serta Ketua Kelompok Karang Taruna Desa Balesari, Kecamatan Windusari, Kabupaten 

Magelang teridentifikasi 3 (tiga) masalah pokok mengenai kualitas penguasaan pemerolehan 

bahasa Inggris di kalangan pemuda-pemudi Desa Balesari yaitu:  

Belum adanya kelompok berlatih bahasa Inggris aktif yang memiliki konsep integratif 

dengan teknologi serta berbasis lokalitas sehingga pemahaman serta aplikasi bahasa Inggris 

di kalangan pemuda dan pemudi Desa Balesari ini masih sangat umum, konvensional dan 

belum terarah. 

Pengelolaan kelompok berlatih bahasa Inggris yang keberlanjutan dengan menggunakan cara 

yang kreatif dan aplikatif yang mendukung konsep “0 KM JAWA” belum terbentuk 

Pendamping adalah para profesional yang memiliki kemampuan terukur, kompetensi serta 
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pengalaman terjun dan bersentuhan dalam beberapa kegiatan pembimbingan guru-guru dan 

dosen-dosen dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran dengan melibatkan 

pemanfaatan teknologi internet. 

Setelah dilaksanakan program pendampingan pada mitra pemuda dan pemudi desa Balesari 

mitra tersebut memiliki tingkat kompetensi yang lebih unggul dalam hal pemanfaatan 

teknologi dalam rangka mengembangkan dan mengaplikasikan dengan terus menerus. 

Kompetensi tersebut sejalan dengan pemahaman akan konsep lokalitas yang menekankan 

pada menjadi tuan rumah di desa sendiri. Dengan demikian mitra yang mengikuti proses 

pendampingan menjadi melek teknologi, mampu berpikir kreatif dan aplikatif dengan metode 

inovatif serta memiliki tingkat keterampilan teknologi yang lebih tinggi untuk selanjutnya 

dapat ditularkan pada generasi berikutnya. 

Setelah proses observasi yang dilakukan maka penulis formulasikan solusi yang ditawarkan 

untuk mengatasi permasalahan pemerolehan bahasa Inggris bagi Pemuda dan Pemudi di Desa 

Balesari, yaitu program pendampingan untuk menularkan cara belajar yang efektif dan 

mengikuti perkembangan teknologi untuk selanjutnya dapat diterapkan pada keseharian 

dalam konteks menjadi desa yang global. Kompetensi generasi muda dalam berbahasa serta 

pemanfaatan atau pengintegrasian teknologi internet guna mendukung proses belajar 

pemerolehan bahasa yang lebih terfokus dan terarah dianggap efektif dan sangat dibutuhkan.  

Satu aspek yang penting dalam pembangunan sebuah generasi yang diharapkan dapat 

menginisiasi generasi selanjutnya adalah konsep yang matang. Pendampingan ini selain 

menyasar penguasaan bahasa Inggris aktif dari generasi muda desa Balesari juga membentuk 

konsep lokalitas yang vital. Dengan memahami konsep lokalitas, para pemuda dan pemudi 

desa Balesari diharapkan mampu menggali keunikan dan kekhasan desa mereka sehingga 

mampu menjadi tuan rumah yang berkonsep jelas. melalui program pendampingan ini 

melibatkan pembelajaran yang integratif dan berkonsep jelas sehingga mampu menghasilkan 

luaran yang tampak dan terukur. Mengingat latar belakang pemuda 

dan pemudi desa yang beragam, perlu diperjelas fokus dan lokus 

model pendampingan. Pendampingan pemerolehan bahasa asing, 

khususnya Inggris yang mengedepankan critical and analytical 

thinking yang tidak meninggalkan inovasi dan kreativitas menjadi 

satu pilihan yang tepat sehingga mitra yang mengikuti proses 

pendampingan mampu berpikir dalam kerangka kritis, analitis, 

inovatif, kreatif dan melek teknologi.  

Kegiatan pendampingan ini menjadi solusi yang tepat untuk 

merespon permasalahan yang dihadapi pemuda dan pemudi desa 

Balesari dalam rangka menyongsong “0 KM Jawa”. Target jangka 

pendeknya adalah membentuk kelompok berlatih pemuda pemudi 

Desa Balesari yang memiliki kemampuan berbicara aktif berbahasa 

Inggris, mengintegrasikan dengan teknologi media 

sosial dan mampu memposisikan diri sebagai tuan 

rumah di desanya sendiri. munculnya kesadaran atau 

inisiatif di kalangan pemuda dan pemudi Desa Balesari untuk mengembangkan dan 

menerapkan konsep berlatih berbahasa Inggris aktif kelompok yang menitikberatkan pada 

lokalitas serta integrasi dengan teknologi. Dengan demikian pada tahap selanjutnya terjadi 

Figure 1 Contoh percakapan grup 

Bahasa Inggris 
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regenerasi dan keberlangsungan program kelompok pemuda- pemudi Desa Balesari. Sebagai 

hasilnya, para pemuda-pemudi Desa Balesari menjadi terbiasa untuk berkomunikasi dalam 

bahasa Inggris aktif serta tidak canggung mengekspresikan dalam fitur-fitur teknologi yang 

langsung dapat diakses oleh dunia luar. Pendampingan yang menularkan cara belajar yang 

efektif dan mengikuti perkembangan teknologi untuk 

selanjutnya dapat diterapkan pada keseharian dalam konteks 

menjadi desa yang global.  

Pelaksanaan pendampingan dilakukan secara kolaboratif 

(bermitra) dengan Kepala Desa Balesari dan para pemuda 

dan pemudi Desa Balesari yang tergabung dalam kelompok 

karang taruna. Peran Mitra adalah memberikan data yang riil, 

atau sesuai dengan pengalaman mengenai keadaan yang 

dialami oleh para pemuda dan pemudi Desa Balesari 

utamanya yang terkait dengan pemanfaatan teknologi dalam 

proses pemerolehan pengetahuan bahasa asing untuk dapat 

ditindaklanjuti dengan pemberian ijin untuk melakukan 

pengabdian pada masyarakat di wilayah administratif Desa 

Balesari. adalah sebagai mitra uji coba sekaligus memberi 

masukan dari sisi peserta proses pendampingan. 

Perencanaan, Pelaksanaan, Observasi, serta Refleksi matang 

dilakukan 

 

Pembentukan kelompok. Media Sosial Whatsapp menjadi akun yang mudah diakses oleh 

seluruh peserta.  

Speaking  menjadi satu skill yang diunggulkan dan dibutuhkan dalam waktu dekat karena 

semakin banyak turis yang masuk ke daerah wisata Balesari. 

Konsep Lokalitas yang digaungkan oleh program pendampingan mencapai sasaran yang 

sesuai dengan yang dibayangkan. Para pemuda mulai berpikir bahwa turis adalah tamu 

sedangkan mereka adalah tuan rumah yang memuliakan tamu tanpa mengurangi eksistensi 

mereka sebagai ‘orang lokal’.  

Setelah dilaksanakan program pendampingan pada mitra pemuda dan pemudi desa Balesari, 

mitra tersebut memiliki tingkat kompetensi yang lebih unggul dalam hal pemanfaatan 

teknologi dalam rangka mengembangkan dan mengaplikasikan bahasa yang diperoleh dengan 

terus menerus. Kompetensi tersebut sejalan dengan pemahaman akan konsep lokalitas yang 

menekankan pada menjadi tuan rumah di desa sendiri. Dengan demikian mitra yang telah 

mengikuti proses pendampingan menjadi melek teknologi, mampu berpikir kreatif dan 

aplikatif dengan metode inovatif serta memiliki tingkat keterampilan teknologi yang lebih 

tinggi untuk selanjutnya dapat ditularkan pada generasi berikutnya. Setelah dilakukan 

serangkaian treatment baik  penulis menyimpulkan bahwa solusi menggunakan media digital 

dalam berinteraksi dengan bahasa asing cukup menarik. Natural bahasa yang terus selalu 

dipakai dan diaplikasikan keseharian diakomodasi dengan baik oleh platform online semacam 

Whatsapp  dan mampu menjadi tonggak awal dalam konteks mengasah potensi yang telah 

dimiliki oleh mitra. 

 

Figure 2. Anggota Kelompok 

Belajar Whatsapp Bahasa 

Inggris 
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