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Abstrak
Kecamatan Ponjong adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Yogyakarta yang
ikut wajib melaksanakan program Gunungkidul Cerdas melalui manajemen sekolah berbasis cloud yang
dicanangkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul. Dalam pencapaian
program tersebut banyak guru dan karyawan sekolah dasar dan tk mengalami dampak negatif atas
penerimaan teknologi dengan kesulitan menggunakan aplikasi berbasis cloud yang telah disediakan mulai
dari aplikasi absensi harian serta manajemen administrasi sekolah baik pada level teknis maupun edukatif.
Akibatnya kebutuhan pada manajemen sekolah menjadi kendala utama dalam teknologi cloud, terlebih lagi
edukasi mengenai teknologi cloud yang dirasa kurang oleh para guru dan karyawan. Untuk itu guru dan
karyawan sd dan tk Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul membutuhkan tata cara manajemen
sekolah berbasis cloud dari perencanaan, penyusunan, hingga kolaborasi data melalui cloud. Luaran dari
kegiatan ini adalah membantu pada guru dan karyawan sd dan tk se Kecamatan Ponjong untuk dapat
meningkatkan kompetensi penggunaan teknologi cloud melalui pelatihan teknologi cloud dalam mendukung
administrasi sekolah.
Kata kunci: cloud, sekolah, administrasi
Pokok Dinas Pendidikan (DAPO), Sistem
Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG),
Evauasi Diri Sekolah (EDS), Computer Based Test
(CBT), Penerimaan Siswa Baru (PPDB) Online,
dan lain sebagainya termasuk aplikasi dalam guru
melakukan absen pagi yang terhubung dengan
aplikasi pada gawai dan GPS sebagai penanda
lokasi absensi. Kecamatan Ponjong yang
merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten
Gunungkidul terdiri dari 42 Sekolah Dasar dan 52
Taman Kanak-Kanak baik negri maupun swasta
yang tersebar di berbagai daerah [2], memiliki
hamabatan dengan penerimaan teknologi cloud
yang disediakan oleh dinas terkait yang ada pada
pemerintah kabupaten, mulai dari kesadaran akan
teknologi cloud hingga masalah teknis dalam
kebutuhan teknologi yang kurang mendukung
dalam terwujudnya MBS yang baik dalam sekolah.
Belum lagi penggunaan teknologi cloud masih
dirasa baru bagi beberapa guru dan karyawan di
Sekolah Dasar maupun Taman Kanak-Kanak
dengan masih memiliki sudut pandang teknologi
hanya dipergunakan dalam ber-social media.
Jaringan internet yang masih terbatas dan belum
memiliki koneksi stabil juga menjadi kendala
utama dalam hal teknis teknologi cloud dapat
diaplikasikan pada seluruh SD dan TK di

1. PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan salah satu cara dalam
mencerdaskan bangsa di era sekarang ini. Melalui
pendidikan yang baik peserta didik dapat dengan
sempurna memiliki dukungan dari pendidik
sehingga output yang diharapkan dapat tercapai
sesuai dengan visi dan misi sekolah pada lingkup
kecil dan dinas pendidikan setempat sebagai
manajerial top-down level pada pendidikan suatu
daerah. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional pada bagian penjelasan
pasal 51 ayat 1, Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) adalah bentuk otonomi manajemen
pendidikan pada satuan pendidikan [1], dalam hal
ini komite sekolah akan membantu aktif didalam
pelaksanaan pendidikan yang ada pada lingkungan
sekolah serta dukungan dari dinas pendidikan
setempat untuk mewujudkan MBS yang baik dan
terstruktur.
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul mencanangkan program
cloud dalam mendukung kegiatan manajemen
sekolah serta monitoring data pada seluruh daerah
di Kabupaten Gunungkidul dengan aplikasi
diantaranya Unit Layanan Terpadu (ULT), Data
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Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul yang
bahkan pada beberapa SD dan TK belum
terjangkau fasilitas internet dengan koneksi yang
sesuai dengan kebutuhan teknologi cloud agar
dapat dipergunakan secara nyaman dan efektif.

No.

Permasalahan

lingkungan MBS yang
saat ini telah
dilaksanakan dengan
durasi kegiatan akan
dilaksanakan selama 4
jam

Observasi
yang
dilaksanakan
melalui
wawancara kepada pengurus Unit Pelayanan Teknis
(UPT) TK dan SD Kecamatan Ponjong serta
pengisian e-form pada seluruh SD dan TK seKecamatan Ponjong yang dilaksanakan pada
perwakilan 50 SD dan TK memiliki permasalahan
pengaplikasian teknologi cloud pada dukungan
manajemen bersifat administratif. Hasil diskusi
yang dilaksanakan dengan mitra yaitu pengurus
Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak dan Sekolah
Dasar (PGTK&SD) Kecamatan Ponjong telah
menghasilkan keputusan prioritas permasalahan
yang dapat dilihat pada tabel 1. Permasalahan
utama mencakup hal teknis pada pemanfaatan dan
penggunaan teknologi cloud sebagai bahan kajian
utama.

2.

Dukungan
pengaplikasian
teknologi Cloud
dalam administrasi
sekolah masih minim.

- Pelatihan dasar
pembuatan dan
manajemen akun
Google Suite dan
aplikasi yang
menunjang dalam
manajemen
administrasi sekolah
, pelatihan akan
dilaksanakan selama
4 jam
- Pelatihan Aplikasi
Google Suite :
dasar-dasar Google
Drive dan Google
Spreadsheet,
pelatihan akan
dilaksanakan selama
4 jam
- Pelatihan
Kolaborasi data
pada aplikasi
Google Drive dan
Google Spreadsheet
, pelatihan akan
dilaksanakan selama
3 jam
- Pelatihan
penyusunan e-form
dalam mendukung
administrasi
sekolah, pelatihan
akan dilaksanakan
selama 8 jam

3.

Peningkatan
kompetensi
manajemen sekolah

Teknik elaborasi data,
kolaburasi data, hak
akses data, sharing
data, dan keamanan
data pada aplikasi
Google Spreadsheet,
Google Form, dan
Google Drive,
pelatihan akan
dilaksanakan selama 4
jam

Tabel 1. Daftar Permasalahan Pengaplikasian
Teknologi Cloud
No.
Permasalahan
Prioritas
1.

Pengetahuan teknologi Cloud
pada manajemen sekolah
masih minim

1

2.

Peningkatan
kompetensi
manajemen sekolah
Dukungan
pengaplikasian
teknologi
Cloud
dalam
administrasi sekolah masih
minim.

3

3.

2

Penentuan prioritas pada tabel 1 kemudian
dilaksanakan analisa solusi yang dapat dilihat pada
tabel 2. Solusi yang ditawarkan akan fokus pada
penyelesaian permasalahan yang ada pada saat ini
dengan melihat dari pemaparan permasalahan
dengan melihat skala prioritas.
Tabel 2. Daftar Prioritas Permasalahan dan Solusi
yang Ditawarkan
No.
Permasalahan
Solusi yang
Ditawarkan
1.

Pengetahuan
teknologi Cloud pada
manajemen sekolah
masih minim

Solusi yang
Ditawarkan

Memberikan
pemaparan
fundamental teknologi
cloud dan
pengaplikasiannya
dalam mendukung
administrasi sekolah
serta dilaksanakannya
diskusi mengenai
teknologi cloud di

Capaian luaran yang diharapkan pada solusi
pada tabel 2, dapat dilihat pada tabel 3. Target
luaran yang akan dihasilkan akan mendukung
pencapaian solusi yang ditawarkan agar
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permasalahan dapat diselesaiakan sesuai dengan
akhir yang diharapkan.
No.
1.

Tabel 3. Target Luaran
Target dan Luaran
Pengetahuan teknologi Cloud
pada manajemen sekolah.

kompetensi
manajemen sekolah
berbasis cloud

Volume

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan
dalam peningkatan kinerja guru SD dan TK seKecamatan Ponjong dalam pemanfaatan teknologi
cloud baik melalui program Dinas Pendidikan dan
platform Google Suite yang disediakan oleh Google
baik
berlisensi
gratis
maupun
berbayar.
Peningkatan kinerja nantinya akan mendukung
program MBS dapat berjalan secara efektif serta
visi dan misi baik dari sekolah dan pemerintah
dapat tercapai dengan semaksimal mungkin.

1 Modul

2.

Pemahaman dalam pembuatan
Google Suite

1 Modul

3.

Pemahaman
dalam
pengelolaan data administrasi
serta kolaborasi data pada
cloud

1 Modul

4.

Pemahaman dalam pembuatan
e-form dan kolaborasi data
pada cloud

1 Modul

2. METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan kegiatan pelatihan dibagi menjadi
ceramah dan pelatihan pada fundamental cloud
hingga pengaplikasian cloud pada dukungan
administrasi sekolah yang dapat dilihat pada tabel
5.

Luaran yang diharapkan dari pelatihan yang
akan dilaksanakan, dispesifikasikan melalui
beberapa hal yang dapat dilihat pada tabel 4.
No.
1.

2.

3.

Tabel 4. Spesifikasi dari luaran pelatihan
Fungsional
Spesifikasi
Kemampuan
Pengenalan teknologi
pemanfaatan
cloud, fungsi cloud
teknologi Cloud
dalam menunjang
pada manajemen
administrasi sekolah,
sekolah
kebutuhan teknologi
cloud agar dapat
dijalankan dalam
mendukung manajemen
administrasi sekolah,
kelebihan dari teknologi
cloud, kekurangan
teknologi cloud, serta
persiapan infrastruktur
dalam menunjang
teknologi cloud dapat
berjalan dengan baik
pada sekolah.
Kemampuan
pengaplikasian
teknologi Cloud
dalam administrasi
sekolah

Kemampuan
peningkatam

permision, backup data,
keamanan dan tindakan
preventif pada virus.

No.

Pengenalan Google
Suite, pembuatan akun
Google Suite, dasar
serta formula yang dapat
dieksekusi pada Google
Spreadsheet,
manajemen data pada
Google Drive,
Permission access pada
kolaburasi data,
manajemen Group
Access, pembuatan dan
backup data pada
Google Form,
kolaborasi data pada
Cloud Apps.
Teknik elaborasi data,
mitigasi data, access
21

Tabel 5. Metode Pelaksanaan
Permasalahan
Metode

1.

Pengetahuan
teknologi Cloud
pada manajemen
sekolah masih
minim

Memberikan pelatihan
fundamental teknologi
cloud dan
pengaplikasian dalam
mendukung administrasi
sekolah dengan durasi 8
jam melalui ceramah
dan studi kasus pada
permasalahanpermasalahan yang
terjadi pada kegiatan
administrasi sekolah.

2.

Dukungan
pengaplikasian
teknologi Cloud
dalam administrasi
sekolah masih
minim.

Memberikan pelatihan
dasar pembuatan akun
Google Suite,
manajemen Google
Drive, Google
Spredsheet selama 19
jam melalui ceramah,
pembekalan modul dan
studi kasus ada
permasalahanpermasalahan yang
terjadi pada kegiatan
administrasi sekolah

3.

Peningkatan
kompetensi
manajemen sekolah

Memberikan pelatihan
teknik elaborasi data,
mitigasi data, access
permision, backup data,
keamanan dan tindakan
preventif pada virus
selama 8 jam melalui
ceramah, pembekalan
modul dan studi kasus
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ada permasalahanpermasalahan yang
terjadi pada kegiatan
administrasi sekolah

Metode
pelaksanaan
pada
tabel
5,
dilaksanakan oleh seluruh guru dan karyawan pada
sekolah dasar dan taman kanak-kanak seKecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul
dengan perwakilan 1 orang per sekolah. Kegiatan
dilaksanakan di Balai Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga PAUD
dan SD Kecamatan Ponjong dengan setiap sekolah
mendaftarkan perwakilannya melalui e-form yang
telah disediakan.
3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan
peningkatan kompetensi manajemen administrasi
sekolah berbasis cloud. Dengan meningkatnya
sistem manajemen sekolah, diharapkan Sd dan TK
di Kecamatan Ponjong dapat memiliki kompetensi
dalam pemanfaatan aplikasi berbasis cloud secara
maksimal, mitigasi dan pengamanan data,
kolaburasi, serta kesiapan penerimaan teknologi
cloud semakin meningkat. Berikut ini adalah foto
suasana pelatihan yang dilaksanakan yang dapat
dilihat pada gambar 1.

Gambar 2. E-form Pendaftaran Seminar

Peserta pelatihan diberikan akses internet
sebagai koneksi backup menggunakan jaringan 4G
dan filtering access dengan menggunakan
perangkat Mikrotik agar pelatihan dapat berjalan
dengan kondusif. Backup koneksi bertujuan dalam
memberikan akses internet kepada peserta pelatihan
mengingat tempat pelatihan tidak memiliki akses
internet yang dapat dipergunakan untuk publik.
Fasilitas akses internet yang disediakan memiliki
konfigurasi jaringan yang dapat dilihat pada
gambar 3.

Gambar 1. Suasana Pelatihan

Peserta pelatihan hadir dengan sebelumnya
mendaftar pada link e-form yang dapat dilihat pada
gambar 2.
Pelatihan dilaksanakan dengan
pemaparan teknologi dan perkembangan Cloud
Computing, kemudian dilanjutkan dengan studi
kasus pada aplikasi berbasis cloud oleh Dinas
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten
Gunungkidul yang telah digunakan saat ini. Tanyajawab dilaksanakan pada saat sesi pemaparan
materi dijalankan dan pada saat materi telah selesai
disampaikan.

Gambar 3. Konfigurasi Jaringan Backup Internet

Pelatihan dilaksanakan dengan praktik secara
langsung oleh peserta pelatihan dengan sebelumnya
telah diwajibkan untuk membawa laptop untuk
mendaftar akun Google Suite yang dapat dilihat
pada gambar 4. Pemaparan aplikasi-aplikasi yang
ada pada Google Suite dalam mendukung
administrasi sekolah dipaparkan dari dasar
penggunaan hingga pengaplikasiannya dalam hal
menunjang manajemen administrasi sekolah
22
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dengan menitik beratkan pada aspek kolaborasi,
elaborasi, security, dan manajerial data sekolah.

4. KESIMPULAN
Bedarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka
kesimpulan dan saran pada pelatihan ini :
1) Pelaksanaan pelatihan berjalan dengan baik
dan dapat secara kondusif terlaksana dengan
84,61% dari peserta pelatihan telah memahami
teknologi cloud setelah pelatihan dan dapat
menunjang administrasi sekolah dengan
metode survei dan tanya jawab.
2) 15,38% dari peserta kegiatan masih belum
memahami
cloud
computing
dan
pengaplikasiaanya dikarenakan teknologi
internet masih dipandang sebagai fasilitas
social media saja dan belum sepenuhnya
memahami fungsi cloud dalam meningkatkan
manajemn sekolah.
3) Guru TK dan SD se-Kecamatan Ponjong dapat
menerima materi dengan baik dari materi yang
disampaikan.
4) Pengetahuan teknologi aplikasi berbasis cloud
masih sangat minim terutama dalam
mendukung administrasi sekolah.
5) Peserta telah dapat mengaplikasikan teknologi
cloud dalam hal kolaborasi, mitigasi, elaborasi,
dan pengamanan data adaministrasi sekolah.
6) Pelatihan teknologi cloud dapat secara
continue dapat dilaksanakan oleh dinas terkait
agar visi dan misi dapat terlaksana dengan
baik.
7) Pemanfaatan
teknologi
cloud
dalam
menunjang administrasi sekolah masih belum
maksimal, perlu adanya observasi antara
kebutuhan dan ketersediaan aplikasi khusus
pada beberapa fasilitas dalam menunjang
administrasi sekolah di SD dan TK Kecamatan
Ponjong.

Gambar 4. Peserta Melakukan Praktik Pengaturan
pada Akun Google Suite

Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari dengan
pembagian e-modul melalui link dan modul cetak
kepada peserta pelatihan. Pelatihan dimulai dengan
survei teknologi cloud kepada keseluruhan peserta
dan dilanjutkan diskusi teknologi cloud yang
berjalan saat ini. Hal ini dilakukan dengan maksud
pengukuran penerimaan teknologi cloud dengan
membandingkan teknologi cloud pada Dinas
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten
Gunungkidul yang dipergunakan oleh peserta.
Pelatihan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan
modul dan percobaan dari modul yang telah
dibagikan kepada peserta dan dilanjutkan dengan
evaluasi dari pelatihan yang dilaksakan. Proses
pelatihan sepenuhnya didampingi dan pelaksanaan
mentoring dilakukan oleh tim Pengabdian
Masyarakat Universitas Amikom Yogyakarta yang
dapat dilihat pada gambar 5.

Ucapan Terimakasih
Ucapan terima kasih dicantumkan jika dianggap perlu,
khususnya ditujukan kepada pihak yang telah
memberikan pendanaan sehingga pengabdian kepada
masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima
kasih ditulis dengan huruf Times New Roman, font 11,
spasi 1. Artikel secara keseluruhan ditulis menggunakan
jarak spasi 1 (line spacing 1) dan 1 kolom. Jumlah
halaman keseluruhan artikel ini maksimal 6 (enam)
halaman termasuk daftar pustaka dan ucapan terima
kasih.
Kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan memberikan
pelatihan Manajemen Sekolah Berbasis Cloud kepada
guru SD dan TK se-Kecamatan Ponjong telah dapat
sukses dilaksanakan dengan dukungan dari berbagai
pihak yang terlibat, maka untuk itu penulis mengucapkan
terima kasih kepada :
1. Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas
Amikom Yogyakarta, yang telah mendukung

Gambar 5. Guru dan Karyawan SD dan TK
Kecamatan Ponjong

Pengukuran peningkatan yang didapatkan dari
proses pelatihan adalah melalui penyelesaian
permasalahan dan capaian pemahaman terhadap
teknologi cloud dalam manajemen administrasi
sekolah.
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2.

pendanaan dan arahan kepada pengusul
sehingga dapat berjalan dengan baik.
Jajaran Pengurus Pendidikan Guru Taman

Kanak-Kanak
dan
Sekolah
Dasar
(PGTK&SD) Kecamatan Ponjong, yang
telah menyediakan tempat pelatihan
sehingga pelatihan dapat terlaksana secara
maksimal.
3. Guru Taman Kanak-Kanak dan Sekolah
Dasar Kecamatan Ponjong yang telah hadir
dalam pelatihan sehingga pengusul dapat
melaksanakan pelatihan dapat berjalan
dengan lancar.
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