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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.
Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas hidayah-Nya maka Seminar Hasil
Pengabdian Masyarakat 2020 dapat terselenggara. Kegiatan ini merupakan Seminar Hasil
Pengabdian Masyarakat yang pertama kali diadakan di Universitas Amikom Yogyakarta.
Seminar ini merupakan salah satu program kerja Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas
Amikom Yogyakarta yang dimana untuk meningkatkan minat publikasi hasil pengabdian
masyarakat yang telah dilaksanakan oleh kalangan akademis di Universitas Amikom
Yogyakarta pada khususnya.
Di dalam kalangan akademis perguruan tinggi mengenal dengan kewajiban Tri Dharma
Perguruan Tinggi. Salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian
masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan sebuah usaha kalangan akademisi
secara langsung mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat. Banyak permasalahanpermasalahan masyarakat yang dapat diselesaikan dengan menerapkan keilmuan yang dimiliki
oleh para akademisi.
Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2020 merupakan sebuah wadah kepada
kalangan akademis Universitas Amikom Yogyakarta dalam mempublikasikan hasil
pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan. Diharapkan dengan adanya media ini dapat
menjadi jembatan para pengabdi dan masyarakat dalam memperoleh informasi.
Dalam Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2020 ini sebagai keynote speaker adalah
Bapak Putut Purwandono, S.E., M.S.E., M.Sc. yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian
Kerja Sama Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2020
terdapat 89 pemakalah yang bersedia mengirimkan makalahnya untuk dipublikasikan pada
seminar ini. Makalah telah melaui proses review dan editing.
Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pemakalah yang telah bersedia
mempublikasikan makalah hasil pengabdiannya pada seminar ini. Kami ucapkan terimakasih
kepada segenap civitas akademik Universitas Amikom Yogyakarta atas dukungan sarana
maupun prasarana sehingga acara ini dapat terlaksana. Kepada keynote speaker kami juga
mengucapkan terimakasih atas kesediaanya untuk membuka wawasan dan membagi
pengalaman tentang pengabdian masyarakat.

iv

Akhir kata kami segenap panitia Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2020 mohon
maaf sebesar-besarnya jika dalam penyelenggaraan acara masih banyak kekurangan. Kami
terbuka untuk mendapatkan kritik dan masukkan guna semakin memperbaiki kegiatan ini
kedepannya. Semoga acara ini dapat bermanfaat seluruh akademisi dan masyarakat.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ketua Panitia Seminar Hasil
Pengabdian Masyarakat 2020

Mulia Sulistiyono, M.Kom.
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PENINGKATAN KOMPETENSI TENTOR LEMBAGA BIMBINGAN
BELAJAR G-SMART DENGAN MEMANFAATKAN E-LEARNING
Theopilus Bayu Sasongko
Prodi S1 Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas AMIKOM Yogyakarta
Email : theopilus.27@amikom.ac.id

Abstrak
Internet learning merupakan sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik yang digunakan sebagai
media pembelajaran yang dapat digunakan oleh setiap Lembaga Pendidikan baik formal maupun nonformal. Dalam rangka pengembangan proses belajar mengajar yang dilaksanakan di Lembaga bimbingan
belajar G-SMART, maka konsep internet learning berusaha untuk diterapkan guna menjembatani proses
belajar mengajar yang tidak dapat dilakukan secara face-to face akibat pandemic Covid-19. Metode
kegiatan yang digunakan untuk mencapai tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan
metode ceramah dan praktek melalui virtual (online). Materi yang di disampaikan pada kegiatan
pengabdian masyarakat ini adalah pemanfaatan e-learning dan tata kelola administratif. Semua peserta
pelatihan setelah mendapatkan materi yang disampaikan kemudian langsung mempraktekannya ke dalam
sebuah studi kasus. Dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa penerapan
internet learning yang diajarkan kepada para tentor Lembaga bimgingan belajar G-SMART mampu
memberikan alternatif baru mengenai media pembelajaran berbasis teknologi informasi yang bisa
digunakan dalam proses belajar mengajar. Selain itu bimbingan belajar G-SMART selaku institusi
pendidikan non formal akhirnya memiliki sistem informasi tata kelola administratifnya sendiri.
Kata kunci: G-SMART, e-learning, edmodo
pemanfaatan teknologi internet guna mendukung
proses pelaksanaan Kegiatan Belajar mengajar yang
dikenal dengan istilah electronic learning
(elearning). E-learning atau Internet learning
adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis
elektronik. Salah satu media yang digunakan adalah
jaringan komputer. Dengan dikembangkannya di
jaringan
komputer
memungkinkan
untuk
dikembangkan dalam bentuk berbasis web,
sehingga kemudian dikembangkan ke jaringan
komputer yang lebih luas yaitu internet. Penyajian
e-learning berbasis web ini bisa menjadi lebih
interaktif. Sistem e-learning ini tidak memiliki
batasan akses, inilah yang memungkinkan
perkuliahan bisa dilakukan lebih banyak waktu
[1],[2]. E-learning digunakan sebagai istilah untuk
segala teknologi yang digunakan untuk mendukung
usaha-usaha pengajaran lewat teknologi elektronik
internet. Oleh karena itu, istilah e-learning lebih
tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat
sebuah transformasi proses belajar mengajar yang
ada di sekolah/universitas ke dalam bentuk digital
yang dijembatani oleh teknologi internet [3],[4].
Pengabdian Masyarakat yang akan dilakukan ini
menitik beratkan pada sebuah solusi yaitu upaya
pendampingan dan pelatihan terhadap tentor dan

1. PENDAHULUAN
G-SMART adalah salah satu lembaga bimbingan
belajar mengajar yang ada di Yogyakarta. GSMART baru berdiri pada Januari 2020 yang lalu,
namun begitu G-SMART telah memiliki banyak
siswa didik dan tentor-tentor yang berkualitas
dibidangnya. Program kelas yang ditawarkan oleh
G-SMART beragam dari SD (Sekolah Dasar)
hingga SMA (Sekolah Menengah Atas) dengan
berbagai mata pelajaran dan ketrampilan sesuai
dengan standar kurikulum yang berlaku. GSMART memiliki 5 Staff operasional dengan lebih
dari 20 tentor. G-SMART melakukan proses belajar
mengajar secara privat (tentor datang kerumah dan
bertemu face-to-face) permasalahan mulai muncul
pada pertengahan maret 2020 sejak pandemi Covid19 melanda, operasional dan jam pembelajaran
kursus private pun mulai dibatasi. Internet adalah
salah satu bentuk media komunikasi untuk
menyajikan informasi yang informatif. Salah satu
layanan dari internet adalah browsing (surfing);
layanan untuk menelusuri situs atau web. Dilihat
dari latar belakang permasalahan yang Ada di
Lembaga bimbingan belajar G-SMART (tim
operasional dan tentor) maka perlu diadakan
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staff G-SMART untuk melaksanakan proses
operasional belajar mengajar secara daring dengan
optimal. Luaran dari kegiatan ini adalah setiap
tentor memiliki group kelas sesuai dengan mata
pelajaran (ketrampilan) yang mereka ampu.
Adapun metode yang dilaksanakan adalah pelatihan
e-learning secara virtual. Hasil akhir yang
diharapkan adalah meningkatnya pengetahuan
mengenai metode e-learning.

memanfaatkan
Sistem
Informasi
yang
diselenggarakan juga secara online pada hari Rabu
14 Oktober 2020. Pelatihan diberikan secara online
dengan memanfaatkan media zoom meeting selama
kurang lebih 2 jam dengan melibatkan 5 staff
operasional.
Dalam pengabdian masyarakat ini untuk
memudahkan proses avluasi terhadap keberhasilan
program pelatihan, berikut ini dijabarkan indikator
keberhasilan pemanfaatan e-learning Edmodo dan
sistem informasi administratif ditunjukan pada
Tabel 1.

2. METODE PELAKSANAAN
Metode kegiatan yang digunakan untuk mencapai
tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini
adalah dengan metode ceramah, diskusi dan praktek
melalui zoom meeting. Berikut adalah skema
diagram dari metode pelaksanaan pengabdian
masyarakat ini pada Gambar 1.

Tabel 1. Indikator Keberhasilan

Pelatihan

Materi

E-learning
Edmodo

Memahami
perkembangan
dan
peranan
pembelajaran
berbasis online
dan
sumbersumber yang
dapat
dimanfaatkan
dalam proses
pembelajaran

Gambar 1. Skema Pelaksanaan Pengabdian
Masyarakat

Pada Gambar 1 merupakan Skema pelaksanaan
pengabdian masyarakat dimulai dengan melakukan
observasi kepada pemilik Lembaga bimbingan
belajar G-SMART. Observasi dilakukan dengan
proses wawancara secara virtual (online). Melalui
proses observasi didapatkan beberapa kendala yang
ada di Lembaga bimbingan belajar G-SMART.
Kendala kendala yang ada diantaranya adalah
pelaksanaan proses transfer knowledge masih
dilakukan secara luring(face-to-face) sehingga saat
pandemi proses pembelajaran menjadi terhenti.
Kendala lain adalah sistem administrasi yang
digunakan masih menggunakan sistem manual.
Dari kendala yang ada kemudian dibentuk solusisolusi praktis yaitu memberikan pelatihan virtual
mengenai pemanfaatan media e-learning Edmodo
kepada pihak tentor yang dilakukan pada hari Senin
12 Oktober 2020. Pelatihan diberikan secara online
dengan memanfaatkan media zoom meeting selama
kurang lebih 3 jam dengan melibatkan 10 tentor.
Pelatihan yang kedua adalah dengan memberikan
edukasi mengenai tata kelola administratif dengan

Sistem
informasi
Administrasi
Bimbingan
Belajar

Dapat
melakukan
registrasi,
mengenal dan
menggunakan
fitur-fitur
Edmodo
seperti
quiz,
assignment,
note,
pool,
dsbnya
Memahami
pentingnya
sebuah sistem
informasi
dalam
pengelolaan
administrasi

Dapat
menggunakan
fitur
fitur
sistem
informasi
Lembaga
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Indikator
Keberhasilan
Mampu
memahami
perkembangan
dan
peranan
pembelajaran
berbasis online,
mampu
memahami
situs-situs yang
dapat
dimanfaatkan
sebagai bahan
pembelajaran
Memiliki akun
di
Edmodo,
mampu
menggunakan
berbagai tools
yang ada di
Edmodo
seperti
assignment,
quiz,
poll,
dsbnya.
Mampu
memahami
peranan sistem
informasi
dalam
pengelolaan
administrasi di
Lembaga
bimbingan
belajar
Mampu
menggunakan
fitu-fitur sistem
informasi
dengan baik.
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saat pelatihan administrasi perakantoran dengan
Sistem Informasi diantaranya adalah: 1. Apakah
pihak G-SMART baru pertama kali mengenal
Sistem Informasi pengelolaan Les? 2. Seberapa
besar manfaat kegiatan pelatihan pengelolaan data
les online dengan Sistem informasi ini?, 3.
Seberapa tinggi tingkat pemahaman peserta
pelatihan terhadap pemanfaatan media Sistem
Informasi guna pengelolaan Les?

bimbingan
belajar seperti
registrasi,
penjadwalan,
dsbnya

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
3.1 Deskripsi Umum Hasil Pelaksanaan

3.2 Deskripsi Data Kuantitatif Hasil Pelatihan

Kegiatan pelatihan electronic learning dan
pengelolaan administrasi perkantoran dengan
Sistem Informasi pada Bimbingan belajar GSMART telah selesai dengan baik. Pelatihan telah
selesai dilaksanakan pada 12 dan 14 Oktober 2020
secara daring (online). Dipilihnya studi kasus
Lembaga
bimbingan
belajar
G-SMART
dikarenakan Lembaga bimbingan belajar ini masih
tergolong baru sehingga diperlukan ketrampilan
bagi para tentor mengenai pemanfaatan e-learning.
Untuk mempermudah para tentor dan staff GSMART dalam memahami materi maka disediakan
tutorial ebook mengenai panduan electronic
learning dan pengelolaan administrasi perkantoran
dengan sistem informasi. Kegiatan praktik pada
pelatihan e-learning Edmodo meliputi praktik
pembuatan akun tentor dan melengkapi profil,
praktik pembuatan virtual class, praktik manajemen
pengelolaan Edmodo seperti assignment, quiz, poll,
dsbnya. Sedangkan kegiatan praktik pada
pengelolaan administrasi perkantoran menggunakan
sistem informasi diantaranya adalah melakukan
registrasi tentor, staff, dan siswa melakukan
penjadwalan, dsbnya.
Setelah kegiatan praktik dilakukan oleh para
peserta pelatihan e-learning dan pengelolaan
administrasi perkantoran dengan sistem informasi,
instruktur memberikan penugasan kepada para
peserta.
Tahapan terakhir pelatihan adalah penutup dan
evaluasi. Peserta pelatihan e-learning dan
pengelolaan administrasi perkantoran diminta untuk
mengisi e-questioner. E-questioner berisi empat
dan tiga poin pertanyaan untuk tiap pelatihan. Poin
pertanyaan yang digunakan pada saat pelatihan elearning Edmodo adalah: 1. Apakah pelatihan elearning bagi mereka adalah sebuah pengalaman
baru?, 2. Seberapa besar manfaat pelatihan tersebut
?, 3. Seberapa besar tingkat pemahaman peserta
pelatihan terhadap pemanfaatan e-learning ?, 4.
Bagaimana komitmen tutor dalam pemanfaatan
media e-learning Edmodo pasca pelatihan ?.
sedangkan poin pertanyaan yang digunakan pada

Kegiatan pelatihan pembelajaran e-learning dengan
media Edmodo dihadiri oleh 18 orang tentor,
sedangkan pelatihan Sistem Informasi Administrasi
Bimbingan belajar dihadiri oleh 5 orang staff
operasional. Berdasarkan hasil e-kuisioner yang
diisi oleh 18 peserta yang mengikuti pelatihan elearning
Edmodo
dapat
dideskripsikan:
Pertanyaan
pertama:
Apakah
pelatihan
pemanfaatan e-learning Edmodo merupakan
pengalaman pertama bagi saudara? Berdasarkan ekuisioner pada pertanyaan pertama ditemukan
bahwa 72% / 13 tentor baru pertama kali mengenal
e-learning Edmodo, 22% / 4 tentor sudah pernah
mengikuti pelatihan yang serupa, dan 6% / 1 orang
yang sudah pernah mengikuti pelatihan serupa dan
terbiasa menggunakan e-learning Edmodo.
Diagram pie pada pertanyaan pertama ditunjukan
pada Gambar 2.

Gambar 2. Hasil e-kuisioner Pertanyaan 1 Pelatihan
e-learning edmodo

Pertanyaan kedua: Seberapa besar manfaat
pelatihan e-learning edmdo tersebut? berdasarkan
e-kuisioner pada pertanyaan kedua ditemukan
bahwa 78% / 14 orang tentor menjawab sangat
penting, sedangkan 22% / 4 orang tentor menjawab
penting. Diagram pie pada pertanyaan kedua
ditunjukan pada Gambar 3.
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Gambar 3. Hasil e-kuisioner Pertanyaan 2 Pelatihan
e-learning edmodo

Gambar 5. Hasil e-kuisioner Pertanyaan 4 Pelatihan
e-learning edmodo

Pertanyaan ketiga: Seberapa besar tingkat
pemahaman
peserta
pelatihan
terhadap
pemanfaatan e-learning? Dari hasil e-kuisioner
didapatkan bahwa 56% / 10 orang menjawab sangat
paham, 28% / 5 orang menjawab paham, dan 17% /
3 orang peserta menjawab kurang paham. Berikut
adalah diagram pie pertanyaan ketiga pada Gambar
4.

Sedangkan berdasarkan hasil e-kuisioner yang diisi
oleh 5 staff administrasi dan pemilik Lembaga
Bimbingan Belajar G-SMART yang mengikuti
pelatihan Sistem Informasi administrasi pada
Lembaga Bimbingan Belajar dapat dideskripsikan:
Pertanyaan
pertama:
Apakah
pelatihan
pemanfaatan Sistem Informasi Tata Kelola
Administrasi Bimbel merupakan pengalaman
pertama bagi saudara? Dari hasil e-kuisioner
didapatkan bahwa 94% / 4 staff menjawab baru
pertama kali, 6% / 1 staff menjawab sudah pernah.
Berikut adalah diagram pie pertanyaan pertama
pada Gambar 6.

Gambar 3. Hasil e-kuisioner Pertanyaan 3 Pelatihan
e-learning edmodo

Pertanyaan keempat: Bagaimana komitmen tutor
dalam pemanfaatan media e-learning Edmodo
pasca pelatihan? dari hasil e-kuisioner didapatkan
bahwa 44% / 8 orang tutor sangat berkomitmen
untuk mengimplementasikan media e-learning,
44% / 8 orang tutor lain berkomitmen, dan 11% / 2
orang tutor tidak berkomitmen. Berikut adalah
diagram pie pertanyaan keempat pada Gambar 5.

Gambar 7. Hasil e-kuisioner Pertanyaan 1 Pelatihan
Sistem Informasi Tata Kelola Administrasi Bimbel

Pertanyaan kedua: Seberapa besar manfaat
kegiatan pelatihan pengelolaan data bimbingan
belajar G-SMART dengan Sistem informasi ini?
Dari hasil e-kuisioner didapatkan bahwa 60% / 4
orang staff menjawab sangat bermanfaat,
sedangkan 40% / 1 orang staff menjawab
bermanfaat. Berikut adalah diagram pie pertanyaan
kedua pada Gambar 8.
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belajar G-SMART dan Pengenalan Sistem
Informasi Pengelolaan Bimbingan Belajar memiliki
kebermanfaatan yang cukup besar bagi para tentor
dan staff karena dimasa pandemi ini proses
pembelajaran kursus yang ada hanya dimungkinkan
dengan
menggunakan
media
daring.
Kebermanfaatan ini dibuktikan dengan respon baik
dari para peserta pelatihan. Nampak bahwa para
peserta antusias dan senang selama mengikuti
proses pelatihan. Kebermanfaatan dari dua
pelatihan ini juga Nampak dengan adanya respon
yang sangat baik dari e-kuisioner yang kami
berikan. Sebanyak 44% tutor sangat berkomitmen
dan 44% / 8 orang tutor lain berkomitmen untuk
menerapkan media e-learning Edmodo ini.

4.

Ucapan Terimakasih
Ucapan terima kasih ini yang pertama saya hantarkan
kepada pihak Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM)
Universitas Amikom Yogyakarta yang telah memberikan
pendanaan sehingga pengabdian kepada masyarakat
dapat terlaksana dengan baik. Tidak lupa saya juga
mengucapkan kepada pihak Bimbingan Belajar GSMART yang telah berkenan menjadi mitra pengabdian
masyarakat ini.

Gambar 8. Hasil e-kuisioner Pertanyaan 2 Pelatihan
Sistem Informasi Tata Kelola Administrasi Bimbel

Pertanyaan ketiga: Seberapa tinggi tingkat
pemahaman
peserta
pelatihan
terhadap
pemanfaatan media Sistem Informasi guna
pengelolaan bimbingan belajar? Berdasarkan hasil
e-kuisioner didapatkan bahwa 20% / 1 staff
menjawab sangat paham, 60% / 3 orang staff
menjawab paham, dan 20% / 1 staff lain menjawab
kurang paham. Berikut adalah diagram pie
pertanyaan ketiga pada Gambar 9.
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Gambar 9. Hasil e-kuisioner Pertanyaan 2 Pelatihan
Sistem Informasi Tata Kelola Administrasi Bimbel

KESIMPULAN
Kegiatan pelatihan pemanfaatan e-learning dengan
media Edmodo dan pelatihan pengelolaan
bimbingan belajar dengan Sistem Informasi
Administrasi telah terlaksana dengan baik,
Pemanfaatan e-learning pada Lembaga bimbingan
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