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Mahasiswa Insitut Pertanian Bogor yang tergabung dalam kegiatan IPB Goes To Field 2019 di 

Kabupaten Barito Kuala telah menyelenggarakan kegiatan yang bertajuk kelas inspirasi pada tanggal 

30 Juli sampai 1 Agustus tahun 2019. Adapun sasaran dari kegiatan ini yaitu siswa-siswi yang 

terdapat di berbagai sekolah di Kecamatan Wanaraya. Tujuan atau ouput dari kegiatan ini yakni 

untuk meningkatkan motivasi semangat belajar, menambah edukasi pentingnya meraih mimpi, 

mengenalkan potensi daerah tersebut dibidang pertanian dalam arti luas serta penanaman 

kepedulian untuk senantiasa menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih. Antusiasme siswa-siswi 

sangat tinggi dalam mengikuti serangkain kegiatan ini dan peserta sangat mengapresiasi kegiatan ini 

b a i k  s a a t  k e g i a t a n  d i l a k s a n a k a n  m a u p u n  s e t e l a h  s e l e s a i n y a  k e g i a t a n  i n i . 

Sekolah-sekolah yang menjadi sasaran pada kegiatan ini yaitu SMAN 1 Wanaraya, SMPN 1 

Wanaraya, SMPN 3 Belawang, SDN Kolam Makmur, SDN 1 Sidomulyo dan SDN 2 Sidomulyo. Kegiatan 

ini dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar ditiap-tiap sekolah. Penyampaian materi 

disampaikan dengan metode ajar interaktif menggunakan power point yang disampaikan oleh 

pemateri kepada peserta. Penyampaian materi disertai dengan permainan dan tanya jawab untuk 

menambah minat siswa-siswi dalam mengikuti serangkaian kegiatan yang diadakan, selain itu juga 

terdapat pemberian hadiah menarik bagi siswa-siswi yang berani berinteraksi dalam sesi tanya 

jawab juga pada saat sesi permainan. Penyampaian ajakan peduli lingkungan didasarkan atas 

permasalahan yang terjadi di Wanaraya, selain itu juga penyampaian untuk anak-anak sekolah dasar 

menggunakan metode cerita dongeng interaktif antara penyampai materi dan peserta.  

Harapannya dari terselenggaranya kegiatan kelas inspirasi ini yakni siswa-siswi dapat lebih 

termotivasi untuk belajar, semakin semangat untuk meraih cita-cita, dapat memanfaatkan potensi 

yang ada didaerahnya, serta dapat turut serta menjaga dan melindungi lingkungannya. 

 

 

Penyampaian materi di SMAN 1 Wanaraya 
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Sesi tanya jawab di SMPN 1 Wanaraya 

 

Penyampaian materi di SMPN 3 Belawang 

 


