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LEMBAR PENGESAHAN 

 

 

 

1. Judul Proyek  SE  :  Pemberdayaan Anak-anak dan Regenerasi  

          Tutor Sebaya 

 

2. Lokasi    : Panti Asuhan Sola Gratia, Jalan Perintis III,  

     Tambakrejo, Waru – Surabaya 

 

3. Penanggung Jawab (ketua Kelompok) :  

Nama     : Jordi Antonio  

Alamat   : Jl. Siwalankerto timur I No. 10 

Telepon/HP    : HP. 087810525191 

e-mail    : zdx_el_13@yahoo.co.id 

 

Anggota : 

 

• Ryan Christian (2641112) 

• Cahyadi Yoemakna(26411118) 

• Edo Pangkatodi (26411120) 

• Widya Ongels (26411134) 

• Agnes Yustivani de Sirat (26411145) 

 

4. Lembaga Pengusul       :  Jurusan Teknik Informatika 

 

5. Jumlah Mahasiswa   :   6 (orang) 

mailto:zdx_el_13@yahoo.co.id
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6. Nama  Mentor                  : Lily Puspa Dewi 

 

7. Nama Co Mentor              : Inge 

 

8. Jumlah Total Biaya   : Rp. 333.000.- 

 

9. Periode Pelaksanaan  : Bulan Oktober – November 2011 

 

Surabaya, 2 Oktober 2011 

Penanggung Jawab (Ketua Kelompok) 

 

 

 

(Jordi Antonio) 

 

Mengetahui/Menyetujui, 

Mentor 

Mengetahui, 

Co-Mentor 

  

 

 

(Lily Puspa Dewi) 

 

(Inge) 
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Deskripsi Kegiatan 

 
Judul 

“Pemberdayaan Anak-anak dan Regenerasi Tutor Sebaya” 

 

Lokasi 

Panti Asuhan Sola Gratia, Jalan Perintis III, Tambakrejo, Waru – Surabaya 

 

Bidang Kegiatan Program Social Entrepreneurship 

LIGHT (Love and Growth) 

 

Latar belakang 

Merupakan sebuah opini masyarakat, bahwa mahasiswa-mahasiswa di Jurusan 

Informatika adalah mahasiswa yang tidak bisa berbicara dengan baik, atau dengan 

kata lain, komunikasi interpersonal mereka buruk sekali. Mereka cenderung 

“berbicara” dengan computer, yang sudah dianggap sahabat mereka. Untuk itulah, 

kami ingin membuktikan, bahwa Mahasiswa jurusan informatika tidaklah demikian. 

 Lewat kegiatan service learning yang lebih mengarah pada progam 

pemberdayaan, kami ingin mengadakan sebuah kegiatan yang dimana, kedua belah 

pihak dapat saling belajar dan berbagi.  Serta untuk mewujudkan visi universitas 

Kristen Petra, yaitu: caring and global university. 

 Panti asuhandianggap sebagai wadah yang tepat untuk melaksanakan kegiatan 

ini. Mereka cenderung membutuhkan kasih sayang (love) dan harus bertumbuh lagi 

dalam Iman dan Pengharapan (Growth). Untuk itulah, kami dari kelompok “The 

Incredible” memilih sebuah panti asuhan di kawasan Tambakrejo, Waru, sebagai 

lokasi service learning kami. Berharap, ini akan menjadi sebuah wadah untuk 

bertumbuh dengan cinta dan kasih yang juga berpengaruh dan membawa manfaat 

bagi semuanya. 

Selain semua yang di atas, Kegiatan “Pemberdayaan Anak-anak dan 

regenerasi Tutor Sebaya”  ini juga di dasarkan pada keadaan anak-anak Panti 

Asuhan Sola Gratia tentang pengetahuan mereka akan Pelajaran Matematika, oleh 

karena itu, diperlukan suatu pengajaran tentang pelajaran tersebut kepada mereka. 
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Dan, ini adalah suatu kewajiban kami untuk memenuhi Nilai semester I, mata 

kuliah Komunikasi Interpersonal, serta menambah wawasan, pengalaman dan siap 

melangkah untuk menjadi leader yang siap untuk melayani. 

  

Tujuan 

- Memberdayakan anak-anak panti asuhan, agar mereka dapat lebih mandiri 

- Menambah wawasan dan pengetahuan bagi yang diberdayakan maupun 

pemberdaya 

- Melatih komunikasi interpersonal di kalangan mahasiswa dan anak-anak. 

 

Hasil Yang Diharapkan 

- Anak-anak panti tersebut bisa mengerti dan memahami  tentang pelajaran yang 

sudah dipelajari, dan terjadinya regenerasi tutor sebaya di kalangan Panti 

Asuhan Sola Gratia. 

 

Lingkup Program Social Entrepreneurship 

1. Kelompok Sasaran 

Anak-anak panti asuhan berumur 6-12 tahun / kelas 1 SD   – 6 SD berjumlah  

±15 orang 

2. Jenis pemberdayaan secara spesifik 

Salah satu nilai LIGHT, yaitu love dan growth 

 

      Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Partisipatif Social Entrepreneurship 

1. Persiapan Pembekalan  

 

Pertemuan ke- Waktu Jenis kegiatan 

I 15.00 – 15.15 

15.16 – 16.00 

16.01 – 16.15 

16.16 – 16.20 

16.21 – 16.30 

16.30 – 17.15 

17.15 – 17.25. 

- Pembukaan 

- Ice breaking 

- Menonton Film yang menginspirasikan 

- Pengisian Angket 

- Pre test 

- Mengajar Matematika 

- Post test 
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II 15.00 – 15.20 

15.21 – 15.50 

15.51 – 16.00 

16.01 – 16.45 

16.46 – 16.55 

16.01 – 16.45 

- Games 

- Pemilihan tutor sebaya 

- Pre test 

- Ajaran khusus untuk para tutor sebaya 

- Post test 

- Games 

III 15.00 – 15.10 

15.11 – 15.55 

15.56 – 16.05 

16.06 – 16.15 

16.16 – 16.35 

- Pre Test 

- Mengajar Matematika oleh tutor Sebaya 

- Post Test 

- Pengisian Lembar Pengaduan 

- Games tentang keberanian 

IV 15.00 – 15.20 

15.21 – 15.30 

15.31 – 16.15 

16.16 – 16.25 

16.26 – 17.00 

 

17.01 – 17.10 

17.11 – 17.20 

17.21 – 17.40 

- Evaluasi tutor sebaya 

- Pre Test 

- Mengajar Matematika oleh tutor sebaya 

- Post Test 

- Pengarahan/prosedur pemilihan tutor 

sebaya 

- Tes Akhir 

- Pengisian Angket 

- Penutupan 

 

 

2. Tindakan Pelaksanaan 

- Progam Pemilihan dan pembinaan tutor Sebaya 

Pemilihan tutor sebaya ini akan dilaksanakan pada minggu ke-II, dengan 

melihat kemampuan anak tersebut pada minggu pertama pengajaran 

Matematika. Pemilihan akan dilaksanakan dengan cara menunjuk dan 

mengajukan diri. Dari kegiatan tersebut diatas akan mendapat beberapa 

anak yang nantinya akan dipersiapkan untuk menjadi tutor sebaya. 

Kegiatan ini dilakukan oleh Cahyadi dan Edo dengan target anak Usia SD 

Kelas 4-6.  Selanjutnya, para tutor tersebut akan di bimbing dan diarahkan 

tentang cara mengajar yang baik, dan diberikan materi Khusus lagi, ini 

akan dilakukan oleh Agnes dan Widya. Kegiatan ini nantinya akan 
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member hasil yang baik, karena mereka (para tutor tersebut) dapat belajar 

mengenai cara mengajar yang baik, dan terlebih mereka lebih siap mental. 

Sementara kegiatan tutor ini berlangsung, anak-anak lainnya yang tidak 

terpilih sebagai tutor akan diisi dengan kegiatan games oleh Ryan dan 

Jordy. 

 

- Progam pengajaran Matematika 

Pembelajaran Matematika ini akan dilakukan oleh kami semua pada 

minggu ke-I, dengan system dibagi menjadi 3 kelompok  berdasarkan 

tingkatan kelas. Kelas A adalah anak usia SD kelas 1 dan SD kelas 2. 

Kelas B adalah anak usia SD kelas 3 dan SD kelas 4. Kelas A adalah 

anak usia SD kelas 5 dan SD kelas 6. Dimana, Kelas A akan diajarkan 

oleh Ryan dan Jordy, kelas B oleh Agnes dan Widya sedangkan Kelas C 

oleh Cahyadi dan Edo. 

Nantinya dengan sistem pembagian per kelas ini, mereka bisa lebih 

memahami materi yang dipelajari. 

 

- Games 

Untuk games-games yang akan dimainkan selama service learning di 

Panti Asuhan meliputi game-game yang mendidik dan mengajarkan 

banyak hal. Seperti tentang keberanian dan melatih mengurangi 

keegoisan lewat Love. Disana (di permainan tersebut), akan terlihat 

sejauh mana mereka mau berbagi dengan orang lain dan menolong orang 

lain. Jadi, didalam games tersebut, semuanya memiliki nilai tersendiri. 

 

- Menonton film yang menginspirasikan 

Film yang akan ditayangkan berupa film pendek, yang hanya berdurasi 

10-15 menit. Didalam film ini, nantinya secara tidak langsung akan 

diajarkan tentang masa depan. Sejauhmana, seorang anak 

menggantungkan cita - citanya walau terlihat mustahil, tapi jika ia 

berusaha, pasti akan tercapai. Jadi, kita akan memberikan input positif, 
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seperti self fulfilling prophesy kepada anak-anak panti tersebut lewat film 

pendek bahwa mereka bisa. 

 

- Pengarahan / Prosedur pemilihan tutor sebaya 

Regenerasi tutor sebaya akan dilakukan tentukan setelah kami dari 

kelompok The Incredible tidak lagi melakukan service learing di panti 

asuhan tersebut. Kegiatan Pengarahan ini bertujuan agar nantinya, terjadi 

regenerasi tutor sebaya secara berkala dan berkelanjutan. Oleh karena 

itu, di pertemuan terakhir diadakan kegiatan ini, agar mereka bisa mandiri 

dan melanjutkan kegiatan ini kedepannya. 

 

3. Monitoring Dan Evaluasi Program 

- Mekanisme pengukuran keberhasilan 

Ialah dengan mengadakan tes akhir pada minggu ke-IV. Syarat 

keberhasilan yang kami nilai ialah, anak tersebut telah mencapai nilai 75. 

Namun hal ini juga, disertai dengan adanya Pre Test dan Post test, 

dimana, pengukuran keberhasilan Pengajaran per hari akan diukur lewat 

kedua hal tersebut. 

Sedangkan untuk para tutor sebaya, akan di evaluasi lewat angket yang 

dibagikan pada anak-anak yang tidak menjadi tutor sebaya tapi diajarkan 

oleh mereka. Para Tutor sebaya akan dianggap berhasil bila lebih dari 

50% anak-anak mengisi cara pengajaran mereka sudah baik. Selain itu, 

untuk evaluasi per hari, akan diadakan pengisian lembar pengaduan. 

Lembar pengaduan ini diadakan untuk menampung keluh kesah dari 

pengajaran tutor sebaya kepada anak-anak lainnya. Sehingga pada 

pertemuan berikutnya, bisa dievaluasi lagi untuk para tutor sebaya agar 

pada tahap berikutnya bisa lebih baik dari sebelumnya. 

 

Pembiayaan 

Kontribusi biaya semuanya berasal dari mahasiswa petra, yaitu kami 

sendiri. Jumlah biaya yang diperlukan ialah Rp. 333.000, untuk lebih jelas, 

lihat lampiran II: rincian pembiayaan 
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Lampiran I: Rencana Monitoring dan Evaluasi 

No. Program Waktu 

Monitorin

g dan 

Evaluasi 

Indikator 

Keberhasilan 

yang akan 

diukur 

Catatan 

Perkembangan 

kegiatan 

Status akhir  

hasil 

pemantauan 

dan 

keterangan 

1 Pengajaran 

Matematika 

Pertemuan 

ke-IV 

Hasil tes akhir 

>=75 

  

2 Pemberdayaan 

Tutor Sebaya 

Pertemuan 

ke-IV 

>50% memilih 

cukup baik 
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Lampiran II. Rincian Pembiayaan  

 

Uraian Kegiatan 
Nama 

Satuan 

Jumlah 

sat 

(Rp) 

Vol. 
Jumlah 

(Rp) 

Kontribusi 

dari 

Mahasiswa 

1. Mendatangi alamat 

panti asuhan 

menggunakan taxi (PP) 

unit 60.000 1 60.000 60.000 

2. Transportasi untuk 

konfirmasi ke panti, 

gunakan anjem 

Unit 80.000 1 80.000 80.000 

SUB TOTAL I 140.000 140.000 

1. Pembelian Alat Peraga 

dan pelaksanaan tema:  

• Buku 

• Spidol 

• Pensil 

• Buku Tulis 

• Penghapus 

• Tabel Math 

• Karton 

 

 

Buah 

Buah 

Buah 

Buah 

Buah 

Lembar 

lembar 

 

 

25.0000 

5000 

1500 

2500 

500 

1500 

2000 

 

 

 

3 

3 

20 

2 

20 

2 

5 

 

 

75.000 

15000 

30000 

50000 

10000 

3000 

10000 

 

 

75000 

15000 

30000 

50000 

10000 

3000 

10000 

SUB TOTAL II 193.000 193.000 

TOTAL  333.000 333.000 
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Analisis Komunikasi Interpersonal 

“The Incredible” 

 

Pada mata kuliah Komal kami mendapat tugas untuk melakukan service learning.Kami 

dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok kami memilih tema LIGHT terutama nilai 

Love dan Growth karena dua nilai tersebut sangat penting bagi kelompok kami. 

Kelompok kami pun memilih nama The Incredible karena Incredible berarti luar biasa 

karena kami ingin menjadi pribadi yang luar biasa bagi orang-orang di sekitar kami. 

Kelompok kami sepakat untuk memilih melakukan service learning di Panti Asuhan 

Sola Gratia atas rekomendasi dari seorang teman kami yang mendapat informasi 

tentang panti asuhan tersebut dari gereja tempat dia beribadah. Akhirnya pada saat 

tidak ada kuliah kami sekelompok beserta co-mentor kami yaitu Kak Inge memutuskan 

untuk pergi mengunjungi lokasi Panti Asuhan Sola Gratia yang berlokasi di daerah 

Rungkut. Namun setelah kami sampai di lokasi panti asuhan tersebut dan kami bertemu 

pemilik rumah tersebut kami terkejut karena ternyata tempat tersebut bukan panti 

asuhan yang kami cari. Kami pun memutuskan untuk menelepon nomor telepon yang 

teman kami dapat dari gerejanya. Setelah kami menghubungi nomor tersebut ternyata 

alamat yang diberikan tidak sesuai. Kamipun kecewa dan memutuskan untuk mencari 

lokasi lain untuk melakukan service learning di daerah tersebut. Namun ternyata di 

daerah tersebut tidak ada tempat lain untuk melakukan service learning.Kemudian co-

mentor kami memberikan saran untuk melakukan service learning TK Petra 9 karena 

lokasinya yang dekat dengan kampus Universitas Kristen Petra.Setelah itu,kami 

memutuskan untuk pergi ke tempat tersebut.Sesampainya di sana,ternyata TK Petra 9 

juga sudah tutup karena waktu sudah menujukkan pukul 15.00. Namun kami tidak 

menyerah begitu saja kami pun memutuskan ke TK Petra 9 lagi.Keesokan harinya,kami 

pergi ke TK Petra 9. Puji Tuhan kami bisa menemui Kepala Sekolah dari TK Petra 9 

dan membicarakan tentang kegiatan service learning yang kami ingin adakan di 

sana.Kepala Sekolah tersebut sudah setuju dengan rencana kami. 

 Pada hari Selasa,ketika pelajaran kami membicarakan tentang rencana kami 

untuk mengadakan service learning di TK Petra 9.Namun ternyata,dosen kami 

berpendapat bahwa kami sebaiknya mencari tempat service learning yang lain karena 

murid-murid di TK Petra 9 merupakan kalangan menengah ke atas dan tidak sesuai 
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dengan tujuan service learning itu sendiri untuk pemberdayaan masyarakat. Namun 

sekali lagi kami tidak akan menyerah dan tetap semangat dalam melakukan service 

learning walaupun kami sebenarnya merasa kecewa karena kami sudah bersusah 

payah untuk mencari lokasi service learning tersebut. 

 Akhirnya kami memutuskan kembali untuk mencari panti asuhan Sola Gratia,lalu 

kami menghubungi nomor telepon yang kami dapatkan dari teman kami,lalu kami di beri 

informasi alamat lengkap dari panti asuhan tersebut,pada hari sabtu kami sekelompok 

beserta co-mentor pergi mencari alamat tersebut, setelah beberapa waktu akhirnya 

kami menamukan Panti Asuhan Sola Gratia,disana kami meminta ijin untuk melakukan 

service learning,setelah berbincang-bincang akhirnya kami di perbolehkan untuk 

melakukan service learning untuk melakukan service learning di sana. Kami pun 

merasa lega karena permintaan kami di setujui. 

 Dalam pencarian tempat service learning, proses pembuatan proposal dan 

kunjungan ke panti asuhan yang berada di daerah Waru terserbut, kami mengalami 

beberapa kesulitan dan kemudahan, yang cocok sekali dengan apa yang kami pelajari 

di Mata Kuliah Komunikasi Interpersonal, beberapa diantaranya, yaitu : 

 

• Forms (how) (Chapter 1: Foundations of Interpersonal Communication) 

Dalam melakukan komunikasi dengan pengurus panti asuhan dan di antara 

sesama kami (antar anggota kelompok), kami menggunakan media komunikasi 

seperti face to face dan menggunakan alat komunikasi (seperti : e-mail, BBM 

(blackberry messenger) dan SMS). 

 

• Types of Feedback  (Chapter 1: Foundations of Interpersonal Communication) 

Feedback atau timbal balik yang kami dapatkan dari pengurus panti asuhan saat 

kami sedang meminta ijin untuk dapat menggunakan panti asuhan tersebut 

sebagai lokasi SL kami, yaitu positive feedback, message focused (ibunya 

terpaku pada apa yang akan kami lakukan, bukan dari siapa kami atau siapa 

kami), dan supportive. 

 

• Connect or not  (Chapter 1: Foundations of Interpersonal Communication) 
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Pada saat kami mengkonfirmasi kedatangan kami kesana, kami sempat 

berbincang-bincang dengan seorang ibu yang merupakan pengurus panti 

asuhan tempat kami akan melakukan SL nanti. Tentu saja, dari beberapa topik 

pembicaraan seputar anak-anak penghuni panti asuhan tersebut yang hampir 

semuanya didominasi oleh si ibu yang menceritakan apa yang kadang kami pun 

tidak mengerti (dikarenakan masalah bahasa), kami menyimpulkan bahwa 

sebenarnya si ibu tidak terlalu connect dengan kami. Itu karena, keasyikan si ibu 

yang berbicara dengan menggunakan bahasa jawa juga karena kami tidak 

terlalu paham dengan bahasa jawa.  

 

• Individual Orientations (Chapter 2: Culture and Interpersonal Communication) 

Ini terjadi saat kami sedang mengerjakan proyek kelompok. Disaat itu kami 

merasa tingkat keegoisan kami semua tinggi sekali, sehingga tidak ada yang 

mau mengalah dan memaksakan kehendak diri sendiri. Tapi akhirnya kami 

sadar, sikap tersebut salah, dan harus kami ubah, agar hasil kerja kelompok 

kami akan lebih baik lagi. 

 

• High-Ambiquity-Tolerant (Chapter 2: Culture and Interpersonal 

Communication) 

Kami sering mengalami ini, apalagi disaat-saat pengumpulan Mid-Term Project. 

Kami selalu mengerjakan tugas tersebut H-1 atau sehari sebelum dikumpulan, 

atau dengan kata lain, kami selalu molor dengan waktu dan menganggap take it 

easy. Padahal seharusnya, kami harus mengerjakannya segera setelah 

diberikan tugas tersebut.  

 

 

• High Context Cultures (Chapter 2: Culture and Interpersonal Communication) 

Permasalahan high context ini, kami hadapi saat sedang bertemu dengan  Ibu 

penjaga panti asuhan tersebut. Disaat kami mengobrol dengan beliau, dan beliau 

menggunakan bahasa jawa, kami tidak berani mengatakan kepada ibunya 

bahwa kami berasal dari luar jawa, sehingga tidak mengerti bahasa jawa. Kami 
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cenderung menyembunyikan hal tersebut. Tapi, setelah dari Panti Asuhan saat 

itu, kami sadar, apa yang kami lakukan itu keliru, dan di lain kesempatan kami 

harus jujur kepada ibunya bahwa kami tidak mengerti bahasa jawa, agar 

komunikasi yang terjalin antara kami dengan beliau dapat berjalan sebaik 

mungkin. 

 

• Self fulfilling Prophesy (Chapter 3: Perception in Interpersonal Communication) 

Ini terjadi saat kami menganggap kami kesulitan untuk melaksanakan service 

learing ini, apalagi untuk anak-anak yang jarak umurnya beda sekali dengan 

kami. Tapi kami semua sama-sama meyakinkan diri kami, bahwa kami bisa dan 

pasti sukses melakukannya. Kami semua saling member semangat dan 

memberikan sebuah kepercayaan diri. 

 

• Stages of Listening (Chapter 4: Listening in Interpersonal Communication) 

Kami menyadari bahwa dalam mendengarkan perintah/petunjuk untuk memilih 

lokasi dan pengerjaan service learning, pendengaran kami kurang baik. Dalam 

artian, kami hanya menerima pesan tersebut (receiving), tapi kami tidak mengerti 

(understanding) dan mengingatnya (remembering). Sehingga dalam merespon 

(respond-ing) pesan tersebut, kami keliru. Contoh nyata: saat kami hamper saja 

memilih TK Petra 9 sebagai tempat service learning kami, padahal sudah di 

tekankan dan dijelaskan dari awal, bahwa kegiatan ini hanya untuk kaum 

menengah ke bawah. 

 

• Meanings are packaged (chapter 5: Verbal messages) 

Contoh nyata yang kami alami ialah saat ibu Panti asuhan tersebut bercerita 

kepada kami, walau menggunakan bahasa jawa, namun ibu tersebut cerita 

dengan menggunakan ekspresi, sehingga membuat kami mudah mengerti yang 

dibicarakan walau hanya dengan ekspresi wajah. 
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Tapi dari semuanya ini, kami mendapat pelajaran berarti tentang komunikasi yang baik, 

seperti bagaimana kami menyatukan perspektif atau pendapat-pendapat kami yang 

berbeda satu sama lain.  

  Kami belajar tentang bagaimana berlatih keterampilan Komunikasi Interpersonal 

saat melakukan service learning dengan cara menerapkan apa yang kita pelajari pada 

saat pelajaran Komunikasi Interpersonal di kelas. Semoga ini nantinya dapat 

bermanfaat bagi kami di masa mendatang. Sekian. 
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