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RINGKASAN

Untuk memenuhi salah satu TRI Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengabdian

masyarakat, STMIK Sinar Nusantara Surakarta mengadakan kegiatan pengenalan kosa kata

Bahasa Inggris dengan media Short – Story Animation Video pada siswa TPQ Masjid Muslimien

Kratonan, Surakarta. Pengembangan pengenalan kosa kata Bahasa Inggris dalam pengabdian

masyarakat ini menggunakan media video animasi Islami pendek dengan tema I’m the Best

Muslim untuk anak usia dini (TK dan SD). Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan

pengajaran Islami tentang moral dan tata krama secara kreatif dan mengenalkan pengajaran kosa

kata (Vocabulary) Bahasa Inggris untuk anak usia dini dalam ruang lingkup kajian Islami dengan

menggunakan video animasi Islami yang menarik.
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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas segala rahmat

dan ridho-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan kegiatan pengenalan kosa kata

Bahasa Inggris dengan media Short – Story Animation Video pada siswa TPQ (Taman

Pendidikan Al-Qur’an) Masjid Muslimien Kratonan, Surakarta tahun 2020.

Penyusun berterima kasih kepada:

1. Ketua STMIK Sinar Nusantara Surakarta, para pembantu ketua, ketua dan wakil ketua

jurusan, dosen, dan karyawan yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan

pengabdian masyarakat ini.

2. Pengurus serta para pengajar TPQ Masjid Muslimien Kratonan, Surakarta yang membantu

kelancaran proses kegiatan dan laporan kegiatan ini.

3. Siswa-siswi TPQ Masjid Muslimien Kratonan, Surakarta sebagai peserta kegiatan yang

memberikan kerja sama yang baik dalam proses belajar mengajar.

Penyusun berharap semoga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat mewujudkan

kerjasama yang baik antara STMIK Sinar Nusantara dengan instansi yang bersangkutan dan

bermanfaat bagi kedua belah pihak.
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BAB I

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan pada ruang lingkup pendidikan.

Pemerintah Indonesia memberikan kebijakan mengenai pembelajaran jarak jauh dan pembatasan

sosial berskala besar yang membuat anak-anak sekolah belajar secara daring atau online di

rumah masing-masing. Hal ini menjadikan sebuah kejenuhan bagi mereka setelah berbulan-bulan

mereka tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan teman maupun guru mereka. Namun,

keberadaan TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur’an) Masjid Muslimien Kratonan, Surakarta sebagai

wadah kajian ilmu Islami untuk anak-anak usia dini memberikan aktivitas bermanfaat di tengah

pandemi. Di bawah pengawasan dari pihak pengurus masjid, aktivitas TPQ Masjid Muslimien

Kratonan masih berjalan dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pihak pemerintah.

Pembelajaran bahasa asing seperti bahasa Arab maupun bahasa Inggris yang perlu

mendapatkan pantauan dari guru maupun tutor memang menjadi persoalan dalam pembelajaran

daring untuk anak-anak usia dini. Oleh karena itu, orang tua dari anak-anak usia dini di tengah

pandemi mempercayakan TPQ Masjid Muslimien Kratonan sebagai tempat untuk menimba ilmu

bahasa asing, yaitu bahasa Arab dengan adanya proses mengaji (membaca Al-Qur’an), selain

sebagai tempat pendidikan untuk belajar agama Islam. Namun, materi bahasa Inggris yang secara

kurikulum terdapat di sekolah TK dan SD membuat anak-anak usia dini perlu beradaptasi

dengan ekstra untuk mengenal bahasa Inggris secara daring. Pembelajaran bahasa Inggris secara

online ini cenderung membutuhkan anak-anak tersebut membuka website maupun aplikasi

internasional dengan resiko kosa kata maupun gambaran yang kurang tersaring untuk mereka.

Hal ini berkebalikan dengan konsep pembelajaran bahasa Inggris yang baiknya dikenalkan

secara tatap muka dengan pantauan guru atau tutor bahasa Inggris yang paham dengan kosa kata

bahasa Inggris yang tepat untuk anak-anak usia dini.

Selain itu, pembelajaran tentang agama Islam, terutama mengenai adab dalam Islam yang

sederhana untuk anak-anak usia dini memerlukan pembelajaran yang menarik untuk memotivasi

mereka dalam belajar. Pembelajaran mengenai adab dalam Islam dengan gambaran yang jelas

dengan sebab akibat mampu membuat mereka paham mengenai hal yang boleh dan tidak boleh

dilakukan dalam Islam. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini mengambil video animasi

Islami kreatif dalam bahasa Inggris dengan cerita pendek yang lucu dan menarik tentang
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keseharian beberapa orang muslim dengan pembelajaran adab yang bervariasi. Video tersebut

diambil dari sumber Youtube dengan akun FreeQuranEducation. Video pendek tersebut

diwarnai dengan tingkah-tingkah lucu dari para aktor kartun tanpa menggunakan kosa kata

bahasa Inggris yang kasar sehingga video animasi Islami ini tepat untuk anak-anak usia dini. Hal

ini juga mempertimbangkan tentang anak-anak usia dini dalam TPQ Masjid Muslimien Kratonan

yang kadang merasa jenuh ketika belajar. Selain itu, video ini juga dilengkapi bahasa Indonesia

sehingga mereka pun mampu mengetahui dan mengenal dengan mudah arti dari kosa kata bahasa

Inggris pada video tersebut. Pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memotivasi anak-anak

TPQ Masjid Muslimien Kratonan untuk belajar di tengah pandemi dan membantu anak-anak

TPQ Masjid Muslimien Kratonan untuk mengenal kosa kata bahasa Inggris dengan sesuai yang

seharusnya mereka dapatkan secara langsung di sekolah.
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BAB II

TARGET DAN LUARAN

Target kegiatan ini adalah siswa dapat mengenal kosa kata Bahasa Inggris dengan media

short – story video, hal ini ditujukan untuk menunjang siswa di TPQ (Taman Pendidikan Al-

Qur’an) Masjid Muslimien dalam berkomunikasi Bahasa Inggris. Sementara itu, luaran dari

kegiatan ini adalah siswa TPQ Masjid Muslimien Kratonan Surakarta dengan rentang usia

berkisar antara 5 tahun sampai dengan kurang lebih 10 tahun.
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BAB III

METODE PELAKSANAAN

Untuk pencapaian target luaran yang telah direncanakan sebelumnya, berbagai metode

pelaksanaan dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat di TPQ (Taman Pendidikan Al-

Qur’an) Masjid Muslimien Kratonan. Adapun metode pelaksanaan tersebut antara lain sebagai

berikut:

A. Pendahuluan
1. Pencegahan selama Pandemi:

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan selama pandemi COVID-19 sehingga

dosen sebagai pelaku kegiatan pengabdian masyarakat melakukan beberapa usaha

pencegahan penularan dengan siswa-siswi peserta kegiatan ini. Usaha tersebut antara

lain :

a. Mencuci tangan dengan baik dan benar;

b. Menggunakan masker maupun pelindung wajah;

c. Membawa dan memakai hand sanitizer sesuai keperluan;

d. Melakukan sterilisasi terhadap media pembelajaran sebelum dipakai oleh siswa-siswi.

2. Motivasi:

Peserta diberikan motivasi tentang pentingnya berkomunikasi dengan menggunakan

bahasa Inggris. Dalam hal ini, peserta diberikan bekal untuk memperdalam kemampuan

kosakata/ vocabulary dalam bahasa Inggris. Pemberian motivasi dalam kegiatan belajar

mengajar membantu siswa sebagai peserta untuk mengembangkan kemampuan

berkomunikasi dan mengenal banyak kosa kata dalam bahasa Inggris

3. Persepsi:

Peserta melihat dan memahami video yang diberikan oleh narasumber kemudian

peserta diberikan pemahaman kosa kata sederhana yang ada di dalam video animasi yang

telah ditampilkan. Setelah itu, peserta secara perlahan dan serentak diminta untuk meniru

kosa kata tersebut dalam bahasa Inggris, kemudian meminta salah satu peserta untuk

menceritakan secara singkat tentang isi dari beberapa bagian video animasi yang telah

ditampilkan oleh narasumber.



5

B. Kegiatan Inti

Kegiatan ini bertujuan agar peserta dapat mengenal kosa kata sederhana dalam bahasa

Inggris dengan menggunakan media short story video. Video animasi tersebut bertema

tentang I’m The Best Muslim) dengan contoh-contoh adab seorang muslim yang baik dan

benar. Selain itu, peserta dapat memahami dan membedakan kosa kata yang diberikan.

1. Elaborasi:

Kegiatan elaborasi dalam pengabdian masyarakat ini meliputi:
a. Permainan, narasumber memberikan permainan pembelajaran bahasa Inggris yang

berupa tebak kata, hal ini bertujuan agar meningkatkan semangat dan motivasi

peserta, memfasilitasi peserta dalam pembelajaran yang menyenangkan secara

kooperatif dan kolaboratif, serta mendorong peserta untuk berkompetisi secara sehat

dalam meningkatkan prestasi belajar.

b. Dialog dan praktik, peserta secara lisan meniru dan menyebutkan kosa kata dalam

bahasa Inggris. Selain itu peserta menceritakan kembali isi dari video yang telah

ditampilkan oleh narasumber.

2. Konfirmasi:

Kegiatan konfirmasi dalam pengabdian masyarakat ini meliputi:
Narasumber dan peserta meluruskan kesalahpahaman saat proses transfer ilmu

dan memberikan penguatan dan penyimpulan akhir.

C. Penutup

1. Peserta dan narasumber melakukan pengulangan materi secara singkat dan lisan.

2. Narasumber menyimpulkan materi.
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BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

A. Uraian Kinerja LPPM

STMIK Sinar Nusantara sebagai homebase dari para dosen pengusul kegiatan

IBM ini merupakan salah satu sekolah tinggi swasta di Surakarta yang bergerak dalam

bidang pengembangan teknologi informasi. STMIK Sinar Nusantara ini merupakan salah

satu sekolah tinggi yang berkembang cukup pesat dan menjadi salah satu test centre atau

pusat tes untuk beberapa skill antara lain Microsoft, DAT dan lain-lain. Selain itu,

STMIK Sinar Nusantara juga memberikan dukungan yang sangat tinggi terhadap usulan

kegiatan IBM ini karena STMIK Sinar Nusantara sangat peduli dengan peningkatan

kualitas masyarakat di sekitarnya.

P3M STMIK Sinar Nusantara merupakan sebuah wadah kegiatan Tri Dharma

Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah melaksanakan tugas pengabdian kepada

masyarakat. Sejauh ini P3M STMIK Sinar telah melakukan pendampingan terhadap

masyarakat baik melalui kegiatan kemahasiswaan seperti kerja praktek mahasiswa di

daerah-daerah yang minim pengetahuan teknologinya. Selain itu, kegiatan pengabdian

juga dilakukan dengan cara pendampingan teknologi terhadap pegawai pemerintah kota

dan home industri. Sistem pendampingan dilakukan mulai dari pengenalan teknologi

sampai implementasinya guna pemasaran produk-produk home industry maupun

kebutuhan-kebutuhan masyarakat mitra yang berkaitan dengan teknologi komputer.

Kegiatan pendampingan tersebut selama ini mencakup wilayah masyarakat mitra

di karesidenan Surakarta khususnya dan tingkat nasional pada umumnya. Untuk tingkat

nasional sebagai contoh adalah terlaksananya Orientasi Sertifikasi Pembelajaran Berbasis

TIK Pendidikan Khusus (PK) Dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) yang di

laksanankan oleh Direktorat PLB Jakarta (pelaksanaan tahun 2010). P3M STMIK Sinar

Nusantara juga bekerjasama dengan departemen koperasi Jawa Tengah yang berkaitan

dengan pendampingan sistem pembukuan keuangan dan pengelolaan home industry serta

teknik pemasaran produk yang berbasis teknologi informasi. Kegiatan tersebut diikuti

oleh perwakilan UMKM dari wilayah Jawa Tengah (pelaksanaan tahun 2010)
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STMIK Sinar Nusantara juga dijadikan sebagai tempat kegiatan pelatihan IPTEK

Program Pengabdian Kopertis Wil VI untuk Karangtaruna Desa Banaran Surakarta

(pelaksanaan tahun 2011). P3M STMIK Sinar Nusantara juga bekerjasama dengan BKD

pemerintah Kota Surakarta berkaitan dengan pendampingan bembekalan keterampilan

komputer tingkat operator, desainer dan publikasi online untuk pegawai di lingkup BKD

Surakarta. Kegiatan tersebut diikuti oleh staf BKD Surakarta, staf kecamatan sampai

kelurahan dan organisasi PKK di wilayah kota Surakarta (pelaksanaan tahun 2014).

Tabel 1. Fasilitas laboratorium di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

No Jurusan/Program
Laboratorium/

Work shop
Komponen

1. Teknik Informatika,

manajemen

informatika,

Komputer akutansi,

Sistem Informasi

Komputer Pemrograman

Web desain, GIS,

Jaringan, Sertifikasi

Microsof Office, Multi

media, Akutansi

Komputer dan

software-

hardware

pendukungnya
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BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Pelaksanaan

Kegiatan pengenalan kosa kata Bahasa Inggris dengan media short – story video

pada siswa TPQ Masjid Muslimien Kratonan, Surakarta, Jawa Tengah dilaksanakan dari

bulan Desember hingga Februari 2021 dengan rincian 1 x pertemuan per minggu.

Narasumber dengan dua orang rekan kerja dengan mengajar secara bergantian sehingga

dalam pembagian tugas tersebut, narasumber pertama memberikan materi dan narasumber

kedua memonitor kegiatan siswa TPQ Masjid Muslimien. Kegiatan ini diawali dengan

menampilkan video animasi dari sumber Youtube dengan akun FreeQuranEducation.

Dalam setiap pertemuan, narasumber menampilkan video dengan tema yang sama akan

tetapi berbeda judul sehingga dalam kegiatan ini peserta disajikan video dengan yang

berbeda judul di setiap pertemuan. Video animasi ini berdurasi kurang lebih 15 menit, dan

menceritakan tentang kehidupan anak sholeh. Setelah siswa melihat dan mencermati video

yang sudah ditampilkan, siswa diberikan pertanyaan tentang kosa kata yang ada didalam

video tersebut. Kemudian siswa menirukan kosa kata dengan pengucapan yang benar.

Adapun rincian tabel kegiatan materi dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Kegiatan Materi Disetiap Pertemuan

Materi

- Perkenalan

- Brainstorming mengenai adab secara Islami dan kosa kata bahasa Inggris dalam

video short – Story.

- Pembahasan Vocabulary/ kosa kata sederhana sesuai dengan isi video Short –

Story

- Menyebutkan kosa kata yang ada di dalam Video

- Tugas mencocokan kosa kata dengan arti yang sesuai.

- Pengulangan kembali materi (review)

- Pemeriksaan dan penilaian tugas peserta

- Permainan tebak kata
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- Mencocokan kosa kata dengan arti yang sesuai berdasarkan video yang sudah

ditampilkan.

B. Luaran

Hasil dan pencapaian luaran kegiatan pengenalan kosa kata bahasa Inggris dengan

media Short-Story Video pada siswa TPQ Muslimien Kratonan, Surakarta yang berjumlah

20 siswa, menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan setelah penayangan video

animasi kreatif tersebut. Hal ini ditunjukan dengan adanya peningkatan pemahaman siswa

tentang kosa kata / vocabulary dalam bahasa Inggris. Hasil dari kegiatan peningkatan

kemampuan kosa kata bahasa Inggris (Vocabulary) ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Siswa dan Kemampuan Pemahaman Kosa Kata

No Judul Video
Jumlah Siswa

yang paham

Jumlah Siswa yang masih

belum paham

1. Cleanliness 13 Siswa 7 Siswa

2. Ramadhan Avengers 15 Siswa 5 Siswa

3. I Need Water 15 Siswa 5 Siswa

4. Need for Speed 16 Siswa 4 Siswa

5. Word Peace 16 Siswa 4 Siswa

6. Hardest Sacrifice 17 Siswa 3 Siswa

7. Road Rage Terminator 17 Siswa 3 Siswa

8. High Excellence Spirit 18 Siswa 2 Siswa

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan kemampuan siswa khususnya dalam

peningkatan kosa kata bahasa Inggris (vocabulary). Hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa yang

bisa memahami kosa kata Bahasa Inggris lebih banyak dari siswa yang belum memahami kosa

kata Bahasa Inggris. Tabel tersebut menyatakan bahwa hasil jumlah siswa yang dapat memahami

- Pengulangan kembali materi (review)

- Kembali menyebutkan kosa kata yang sudah dipelajari secara bergilir.

- Penutup kegiatan
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kosa kata (vocabulary) di setiap pertemuan meningkat, sehingga dapat disimpulkan bahwa

penerapan media Short-Story Video dengan animasi Islami yang lucu dan menarik tersebut

cenderung efektif untuk anak-anak usia dini di TPQ Muslimien Kratonan, Surakarta dalam

mengenal atau belajar kosa kata Bahasa Inggris.



11

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil dalam kegiatan pengabdian masyarakat tentang pengenalan kosa kata Bahasa

Inggris dengan media Short – Story Video pada siswa TPQ Masjid Muslimien Kratonan

Surakarta menunjukkan adanya pemahaman kosa kata bahasa Inggris (vocabulary) dan

pemahaman beberapa adab secara Islami. Hal ini dapat dilihat dari banyak jumlah siswa,

yaitu lebih dari 12 siswa dari 20 siswa mampu menebak kosa kata bahasa Inggris sederhana

setelah penayangan video animasi bertema I’m the Best Muslim untuk anak usia dini tersebut.

Selain itu, banyak siswa yang dapat menceritakan kembali isi dari cerita video animasi Islami

dengan menggunakan bahasa Indonesia meskipun video tersebut ditampilkan dengan

menggunakan bahasa Inggris.

B. Saran

Pengenalan bahasa Inggris untuk anak usia dini perlu adanya media yang menarik dan

kreatif untuk menciptakan sebuah peluang bagi kosa kata sederhana untuk masuk ke dalam

imajinasi anak-anak. Video animasi yang Islami mampu memotivasi anak-anak usia dini

untuk belajar mengenal kosa kata bahasa Inggris karena video tersebut menciptakan

imajinasi anak-anak usia dini mengenai gambaran tindakan yang mewakili kosa kata bahasa

Inggris. Video cerita pendek dengan animasi yang sopan namun lucu dapat mengundang

ketertarikan anak-anak sehingga pun proses belajar jarak jauh selama pandemi COVID-19

tidak menjenuhkan bagi mereka. Oleh karena itu, guru maupun tutor bahasa Inggris dapat

menjadikan video cerita pendek dengan animasi berbahasa Inggris sebagai referensi bagi

anak-anak usia dini untuk mengenal kosa kata bahasa Inggris dengan melibatkan

pengawasan orang tua.
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Lampiran-Lampiran
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A. Surat Tugas Pengabdian Masyarakat

B.

C.
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Daftar Peserta

Kegiatan Pengenalan Kosa Kata Bahasa Inggris Dengan Media Shot – Story

Video pada Siswa TPQMasjid Muslimien Kratonan Surakarta

No Nama Usia 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Dinand 8 Tahun        

2 Alif 9 Tahun        

3 Kalila 8 Tahun        

4 Kesya 10 Tahun        

5 Riska 7 Tahun        

6 Juno 10 Tahun        

7 Akbar 10 Tahun        

8 Arkana 6 Tahun        

9 Nabilla 9 Tahun        

10 Putri 10 Tahun        

11 Indri 8 Tahun        

12 Marvel 8 Tahun        

13 Nowi 5 Tahun        

14 Tegar 5 Tahun        

15 Afa 5 Tahun        

16 Saif 9 Tahun        

17 Arum 5 Tahun        

18 Alesa 5 Tahun        

19 Bagus 10 Tahun        

20 Adi 9 Tahun        

Narasumber : 1. Saly Kurnia Octaviani, S.Pd, M.Hum

2. Arumsari, S.Pd, M.Pd

3. Endang Anggiratih, S.T, M.Cs
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D. Dokumentasi Kegiatan
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MODUL UNTUK KEGIATAN
PENGABDIAN MASYARAKAT

PENGENALAN KOSA KATA BAHASA INGGRIS
DENGAN MEDIA SHORT – STORY VIDEO PADA
SISWA TPQ MASJID MUSLIMIEN, KRATONAN
SURAKARTA

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
STMIK Sinar Nusantara Surakarta

2021
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Materi Pertemuan Pertama
“Cleanliness”

Materi Kosa Kata dan Tebak Kata untuk Pertemuan Pertama:
1. I : Saya
2. You : Kamu
3. Best : Terbaik
4. Throw : Membuang
5. Garbage : Sampah
6. Wait : Tunggu
7. Who are you? : Siapa kamu?
8. My Name is : Namaku adalah
9. I want to be : Saya ingin menjadi
10. Better : Lebih baik

Source: https://www.youtube.com/watch?v=rQEesf-lVrk
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Materi Pertemuan Kedua
“Ramadhan Avengers”

Materi Kosa Kata dan Tebak Kata untuk Pertemuan Kedua:
1. I : Saya
2. I’m starving : Saya lapar
3. Time : Waktu
4. Find : Menemukan
5. I want this : Saya ingin ini
6. Delicious : Enak
7. Pray : Berdoa
8. Let’s pray : Mari berdoa
9. Eat : Makan
10. Date : Kurma

Source: https://www.youtube.com/watch?v=vZk51owZ358
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Materi Pertemuan Ketiga
“I Need Water”

Materi Kosa Kata dan Tebak Kata untuk Pertemuan Ketiga:
1. I : Saya
2. Need : Perlu/ Butuh
3. Water : Air
4. No : Tidak
5. No water : Tidak ada Air
6. Pure : Halal/ Murni
7. And : Dan
8. Clean : Bersih
9. Yes : Yes

Source: https://www.youtube.com/watch?v=ZVKepszxAYc
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Materi Pertemuan Keempat
“Need for Speed”

Materi Kosa Kata dan Tebak Kata untuk Pertemuan Keempat:
1. Cricket : Jangkrik
2. Noise : Suara
3. Talk : Berbicara
4. You : Kamu
5. Are you talking to me? : Apakah kamu bicara denganku?
6. Throw : Membuang
7. Garbage : Sampah
8. Perfect : Sempurna
9. Ready : Siap
10. Good : Baik

Source: https://www.youtube.com/watch?v=7eF6w4R6m-c
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Materi Pertemuan Kelima
“Word Peace”

Materi Kosa Kata dan Tebak Kata untuk Pertemuan Kelima:
1. It is : Ini
2. Beautiful : Cantik
3. Day : Hari
4. I : Saya
5. So : Sangat
6. Sad : Sedih
7. You : Kamu
8. Right : Benar
9. Bright : Terang
10. In here : Disini

Source : https://www.youtube.com/watch?v=baF37RTHhD0
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Materi Pertemuan Keenam
“Hardest Sacrifice”

Materi Kosa Kata dan Tebak Kata untuk Pertemuan Keenam:
1. I will : Aku akan
2. Sacrifice : Berkorban
3. Easy : Mudah
4. Can : Bisa
5. Buy : Membeli
6. Goat : Kambing
7. Strong : Kuat
8. Run : Berlari
9. Please : Kumohon
10. Prophet : Nabi

Source : https://www.youtube.com/watch?v=caBLmWWjV_8
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Materi Pertemuan Ketujuh
“Road Rage Terminator”

Materi Kosa Kata dan Tebak Kata untuk Pertemuan Ketujuh:
1. Wake up : Bangun
2. Early : Awal
3. Pray : Berdoa/ Sholat
4. Now : Sekarang
5. Good : Bagus/ Baik
6. Go : Pergi
7. Sorry : Maaf
8. Officer : Petugas
9. Beautiful : Cantik/ Indah
10. Jump : Lompat

Source: https://www.youtube.com/watch?v=5VapTmgaYLw
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Materi Pertemuan Kedelapan
“High Excellence Spirit”

Materi Kosa Kata dan Tebak Kata untuk Pertemuan Kedelapan:
1. I don’t wanna : Saya tidak ingin
2. Move : Bergerak
3. I need : Saya perlu/ butuh
4. Food : Makanan
5. Starving : Lapar
6. I’m starving : Saya Lapar
7. Lazy : Malas
8. Too lazy : Terlalu malas
9. Leg : Kaki
10. Missed Dhuhr : Kelewatan Dhuhur

Source : https://www.youtube.com/watch?v=fMEP16wvYGo
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