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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 Gorontalo merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki banyak obyek wisata. 

Salah satunya adalah obyek wisata pantai Tomini yang berada di Desa Botubarani Kabupaten 

Gorontalo. Sejak pemunculan ikan paus pada tahun 2016, banyak para turis yang mendatangi 

tempat ini. Hal ini tentunya memiliki pengaruh yang positif kepada perekonomian masyarakat 

lokal di Desa Botubarani.  

 Peningkatan perekonomian masyarakat di desa Botubarani ini tentulah tidak lepas dari 

perhatian pemerintah setempat. Sebagai daerah wisata yang baru berkembang tentulah 

memerlukan perbaikan Sumber Daya Manusia atau SDM nya yang dapat memenuhi kebutuhan 

para turis yang akan datang ke tempat tersebut. 

 Salah satu usaha dari pemerintah daerah dalam memberdayakabn SDM nya adalah dengan 

cara memperkaya kemampuan berbahasa inggris para masyarakatnya. Dan untuk itu pemerintah 

daerah harus bisa bekerjasama dengan pihak instansi yang terkait dalam proses pembelajaran 

Bahasa inggris yang salah satunya adalah Pendidikan Tinggi Universitas Negeri Gorontalo . Yang 

mana memiliki salah satu jurusan yakni Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. 

 Alhamdulillah hal ini disambut dengan baik oleh pihak Universitas Negeri Gorontalo , 

terutama Fakultas Sastra dan Budaya Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini juga di dukung 

oleh salah satu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen Universitas Negeri Gorontalo 

yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat.  

 Serangkaian dengan  kegiatan dalam rangka memperingati hari Ulang tahun atau Dies 

Natalies universitas Negeri Gorontalo yang dilaksanakan pada tahun 2021  maka Universitas 

melakukan beberapa kegiatan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat Gorontalo, salah satunya 

adalah pembelajaran Bahasa Inggris bagi masyarakat nelayan yang ada di desa Botubarani .  

Dengan tujuannya adalah dengan adanya kegiatan ini masyarakat yang ada di desa nelayan 

Botubarani kemampuan dasar Bahasa Inggrisnya bisa meningkat dan dipakai untuk kegiatan 

wisatawan yang akan berkunjung ke obyek wisata laut ikan paus Botubarani.  



Salah satu wisata unggulan yang dapat dinikmati di obyek wisata Botubarani adalah 

keindahan alam lautnya. Keindahan fenomena batu karangnya sangatlah diincar oleh para turis 

yang selain ingin  melihat ikan hiu pausnya. Dan untuk itu dalam kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat ini saya memberikan materi penguasaan kosa kata Bahasa Inggris “Snorkeling” yang 

dimana harus dikuasai oleh masyarakat Botubarani sebagai pemandu wisata di daeraah ini. Adapun 

kosakatanya meliputi alat-alat Snorkeling, bagaimana penggunaannya, dan latihan-latihan 

percakapan antara pemandu wisata dan turisnya yang melakukankegiatan “Snorkeling”  

  



BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

 

 

Target 

Adapun yang menjadi target dalam kegiatan pengabdian ini adalah terciptanya masyarakat 

nelayan khususnya masyarakat yang ada di Desa nelayan Botubarani yang dapat berbahasa Inggris 

yang baik dan benar untuk kegiata kepariwisataan  wisata laut, yang mana daerah ini memiliki 

wisata lautnya yang indah, pantai Tomininya yang asri dan keindahan batu karangnya yang masih 

asli belum tersentuh oleh industry laut dan tenya adalah ikan paus lautnya yang sangat jinak dan 

bersahabat dengan para wisatawannya. 

Luaran 

 Luarannya adalah setelah kegiatan pembelajaran atau pelatihan Bahasa Inggris yang 

dilaksanakan oleh dosen Bahasa Inggris Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas sastra dan 

Budaya Universitas Negeri Gorontalo maka masyarakat yang ada di Wilayah desa Wisata 

Botubarani dapat menggunakan Bahasa Inggris yang bisa komunikatif dan berdaya jual wisata 

kepada para wisatawannya.  

 

  



BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

Persiapan 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dosen ini sifatnya adalah pengabdian mandiri yang 

artinya semua persiapannya dilakukan secara mandiri oleh dosen pelaksana. Dari segi materi , 

bahan dan dana pelaksanaan kegiatannya. 

 

Pelaksanaan 

 Adapun pelaksanaannya dilakukan berlokasi di desa Botubarani. Pesertanya adalah para 

masyarakat nelayan baik bapak-bapak maupun para ibu-ibunya masyarakat nelayan yang ada di 

desa Botubarani. Kegiatannya dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2021. Dan oleh karena 

tujuan kegiatannya adalah untuk memberdayakan kemampuan berbahasa Inggris khususnya dalam 

berbahasa inggris untuk para wisatawan yang akan datang di desa wisata ikan paus Botubarani , 

maka saya memilih materi pengabdiannya adalah SNORKELING.  

 Sebelum pelaksanaan kegiatan saya melakukan beberapa persiapan yakni mempersiapkan 

materi ajar yang akan diberikan  kepada para masyarakat setelah itu mempersiapkan media ajar 

yang akan diberikan kepada para masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami 

apa materi SNORKELING itu sesungguhnya dan untuk apa materi tersebut mereka pelajari. Dalam 

proses pengajaran  materi pengabdian SNORKELING ini, saya menggunakan metode 

pembelajaran “Discovery Learning”, dimana masyarakatnya dapat belajar sambil mengaitkan 

materi ajar dengan pengalaman pribadi atau pengetahuan yang sebelumnya yang telah mereka 

miliki. Setelah mereka memahami materi yang di ajarkan mereka diberikan pelatihan-pelatihan 

dalam bentuk berkomunikasi dengan para wisatawan tentang materi “SNORKELING” untuk 

melihat keindahan wisata laut Botubarani. 

 

 



Rencana Keberlanjutan Program 

 Adapun yang menjadi rencana keberlanjutan dari program ini adalah akan adanya program 

pembelajaran Bahasa Inggris bagi anak-anak yang ada di desa Botubarani. Dengan harapan bahwa 

desa Botubarani menjadi desa wisata yang bukan hanya masyarakat bapak –bapak dan Ibu-ibu 

yang dapat memasarkan obyek wisata  lautnya. akan tetapi  juga para anak didiknya , para 

pelajarnya. Mampu memahami memasarkan apa saja kekayaan obyek wisata laut yang ada di desa 

Botubarani.  

 

 

  



BAB IV 

BIAYA, JADWAL DAN TEMPAT KEGIATAN 

 

Biaya 

Kegiatan penelitian sepenuhnya menggunakan dana mandiri dari pelaksana kegiatan. 

No Koreksi Biaya yang Diusulkan 

1 Honorarium narasumber Rp. 100.000 

2 Bahan habis pakai dan peralatan Rp.150.000 

3 Transportasi Rp.100.000 

4 Lain-lain Rp.150.000 

 Jumlah Rp. 500.000 

 

 

Jadwal 

No Kegiatan Pelaksanaan Tanggal Pelaksanaan 

1 Proposal  3-5 Desember 2021 

2 Pelaksanaan kegiatan  6-27  Desember 2021 

3 Laporan 28-30  Desember  2021 

 

 

 

Tempat Kegiatan 

Desa Botubarani Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. 

 

  



KEPUSTAKAAN 

 

https://wisatagorontalo.com/whale-shark-gorontalo/ 

 

https://www.tripadvisor.co.id/Attraction_Review-g1602653-d10802035-Reviews-

Whale_Shark_Sightseeing_Spot-Gorontalo_Gorontalo_Province_Sulawesi.html 

 

https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalikt/article/view/31166 

 

https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalikt/article/view/31166 

 

https://www.medcom.id/rona/wisata-kuliner/zNAwEpvk-menikmati-pesona-hiu-paus-di-bone-

bolango-gorontalo 

 

 

https://www.google.com/search?q=snorkeling+artinya&oq=snorkeling&aqs=chrome.2.69i57j0i5

12l9.14911j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Selam_permukaan 

 

https://www.google.com/search?q=perlengkapan+snorkeling&ei=3FOoYaaKEfTC3LUPv_6SkA

Q&ved=0ahUKEwim6O_Mq8T0AhV0IbcAHT-

_BEIQ4dUDCA0&uact=5&oq=perlengkapan+snorkeling&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQA

zIFCAAQgAQyBAgAEB4yBAgAEB4yBggAEAUQHjIECAAQHjoECAAQDToGCAAQBxAe

SgQIQRgASgQIRhgAUABYhBdglS1oAHACeACAAfsEiAGJHpIBCzAuMS4yLjEuMS40mA

EAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz-serp 
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