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Abstrak
Keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) komunitas IGTKI dalam hal keterampilan penggunaan
Teknologi Informasi (TI) pada proses belajar dan mengajar terhadap siswa-siswi TK dan PAUD membuat
pengurus komunitas IGTKI mengajukan permintaan pelatihan Teknologi Informasi ke Universitas AMIKOM
Yogyakarta. Pelatihan keterampilan ini, memberikan pendampingan untuk pengenalan media pembelajaran
interaktif dengan menggunakan Microsoft Office Power Point, Photoshop dan Corel Draw, yang nantinya
mendukung mitra dalam mengembangkan bahan materi ajar dengan konten yang interaktif. Pemberian
materi ini berupa membuat desain dan animasi media pembelajaran interaktif dengan menggunakan
Microsoft Office Power Point, Photoshop serta Corel Draw. Materi pelatihan yang diberikan diantaranya
merupakan bagian dari beberapa kasus yang tersedia di modul Microsoft Office Power Point, Photoshop
serta Corel Draw, sehingga hasil penyelesaian dari berbagai kasus tersebut menjadi parameter kemampuan
dan keberhasilan para peserta dalam memahami materi yang disampaikan. Dari peserta terdiri dari para
guru taman kanak-kanak dan PAUD, yang diharapkan semuanya dapat mengikuti pelatihan dari awal
sampai akhir, sehingga dari peserta dapat memahami penggunaan dan menyelesaikan studi kasus dalam
media pembelajaran interaktif.
Kata kunci: Guru IGTKI, Materi Ajar Interaktif, Power Point, Photoshop, Corel Draw
Teknologi Informasi pada pembuatan materi
pembelajaran yang lebih interaktif ke beberapa
rekan-rekan dosen di Universitas AMIKOM
Yogyakarta.

1. PENDAHULUAN
Perkembangan media pembelajaran interaktif saat
ini bagi anak usia dini sangat berkembang dengan
pesat seperti penggunaan teknologi Augmented
Reality (AR) [1] [2] maupun Internet of Things
(IoT) [3]. Media pembelajaran ini menggunakan
alat peraga [4] berupa multimedia interaktif [5]
seperti gambar, suara dan animasi sehingga
merangsang perhatian dan minat bagi siswa-siswi
pada usia dini.

Permintaan pendampingan dari pihak IGTKI
kepada beberapa Dosen dari Universitas AMIKOM
Yogyakarta untuk melakukan pembuatan media
pembelajaran yang lebih interaktif dengan
menggunakan Microsoft Office Power Point,
Photoshop dan Corel Draw. Pada kesempatan ini
Pengurus IGTKI memaparkan akan kebutuhan
rekan-rekan
anggota
IGTKI
dengan
mengembangkan model pembelajaran Guru-Guru
baik dari TK maupun PAUD untuk lebih
memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) dalam hal
konten materi belajar dan mengajar, hal ini
dimaksudkan agar siswa-siswi TK maupun PAUD
lebih
mudah
memahami
dan
menerima
pengetahuan dari apa yang telah disampaikan oleh
para guru mereka.

Pada pengabdian masyarakat ini, bertujuan untuk
meningkatkan keterampilan bagi para Guru IGTKI
untuk menerapkan media pembelajaran interaktif.
Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia
(IGTKI) merupakan sebuah komunitas legal
dibawah DEPDIKBUD yang berisikan guru-guru
TK Indonesia regional Yogyakarta yang tidak
hanya berisikan anggota guru-guru TK saja, namun
komunitas tersebut juga diisi oleh guru-guru
PAUD. Namun akan keterbatasan kualitas SDM
dalam mentransfer ilmu pengetahuan dengan
menggunakan Teknologi Informasi (TI), membuat
pengurus
komunitas
IGTKI
mengajukan
permintaan pendampingan dalam mengenalkan

Manfaat
yang
diharapkan
dari
adanya
pendampingan tersebut, Guru-Guru TK atau PAUD
yang tergabung dalam IGTKI mampu membuat
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konten materi belajar dan mengajar yang lebih
simple dan interaktif sehingga dapat meningkatkan
serta menunjang kinerja dalam proses belajar dan
mengajar di TK dan PAUD.

Secara garis besar metode pelaksanaan kegiatan
digambarkan dalam diagram seperti pada Gambar
1. Metode pelaksanaan kegiatan yang digambarkan
dalam bentuk tabel diselaraskan dengan
permasalahan dan target luaran. Adapun metode
pelaksanaan kegiatan ditunjukkan pada Tabel 2.

2. METODE PELAKSANAAN
Setelah melakukan observasi dan wawancara
dengan pengurus IGTKI di Sekretariat TK PKK
Widodo Jangkang Widodomartani Ngemplak
Sleman Yogyakarta terdapat permasalahan yang
dapat dibuat dalam skala prioritas masalah
sebagaimana dituliskan dalam Tabel 1.1.
No
1

2

3

No
1

Tabel 1.1. Daftar Masalah dan Prioritas
Permasalahan Mitra
Skala Prioritas
Bagaimana memanfaatkan
Prioritas ke-1
Software Photoshop untuk
memodifikasi gambar atau foto
dari suatu objek untuk
menunjang proses pembuatan
media pembelajaran.
Bagaimana memanfaatkan
Prioritas ke-2
Software Corel Draw untuk
mendesain logo, kalender,
poster, stiker dan lain-lain
untuk penunjang proses
pembuatan media
pembelajaran.
Bagaimana menggunakan
Prioritas ke-3
Microsoft Office Power Point
sebagai media belajar dan
mengajar agar bisa menjadi
lebih interaktif.

2

3

Dari permasalahan diatas diharapkan pengabdian
masyarakat ini dapat membantu menyelesaikan
permasalahan
dengan
memberikan
bekal
pengetahuan dan keterampilan kepada para guru
IGTKI dalam bidang TIK (Teknologi Informasi dan
Komunikasi), khususnya dalam hal penggunaan
software Photoshop, Corel Draw serta Microsoft
Office Power Point sebagai model media belajar
dan mengajar agar bisa lebih interaktif.

Tabel 2. Metode Pelaksanaan
Masalah yang disepakati
Metode
untuk diselesaikan
Bagaimana
Perlu
dibuatkan
memanfaatkan Software modul pembelajaran
Photoshop
untuk cara
menggunakan
memodifikasi
gambar software Photoshop
atau foto dari suatu objek untuk memodifikasi
untuk menunjang proses suatu objek sebagai
pembuatan
media penunjang pembuatan
pembelajaran.
media pembelajaran
interaktif
Bagaimana
Perlu
dibuatkan
memanfaatkan Software modul pembelajaran
Corel
Draw
untuk cara
menggunakan
mendesain logo, kalender, software Corel Draw
poster, stiker dan lain-lain untuk
mendesain
untuk penunjang proses suatu objek sebagai
pembuatan
media penunjang pembuatan
pembelajaran
media pembelajaran
interaktif
Bagaimana menggunakan Pembuatan
modul
Microsoft Office Power pembelajaran
cara
Point sebagai media menggunakan
belajar dan mengajar agar Microsoft
Office
bisa
menjadi
lebih Power Point dan
interaktif.
pendampingan dalam
pengembangan materi
belajar dan mengajar
dengan konten yang
lebih interaktif dan
menarik.

Untuk mendukung pelaksanaan sesuai Tabel 2 di
atas dibutuhkan beberapa alat dan bahan seperti
dijelaskan pada Tabel 3 berikut ini.
No

Gambar 1. Metode Pelaksanaan
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Tabel 3. Alat dan Bahan
Nama

1

Alat/
Bahan
Software

2

Hardware

3

Modul

Microsoft Office Power Point,
Photoshop dan Corel Draw
Prosesor: Core 15 4440 (3,1 GHzCache 6 MB); Memory: 4 GB
Kingstone DDR3; VGA: ASUS GT
640 2 GB DDR3 128 Bit; LAN card:
Giga Ethernet 1GB; Mainboard: MB
Gigabyte h81m-ds2
Pelatihan Microsoft Office Power
Point, Photoshop dan Corel Draw

Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2019

ISSN : 2615-2657

UNIVERSITAS AMIKOM Yogyakarta, 30 November 2019

Pengadaan Alat dan Bahan pada nomor satu dapat
di download secara free melalui akses internet.
Nomor dua disediakan saat pelatihan oleh Unit
Pelayanan Teknis Laboratorium Universitas
AMIKOM Yogyakarta, sedangkan nomor tiga
disediakan oleh pembawa materi pelatihan.

Pada materi ini, peserta membuat desain template
sendiri atau menggunakan template yang tersedia di
software Power Point diantaranya berupa Title
Slide, Tittle and Content, Comparison, Two
Content, serta Section Header seperti pada Gambar
2.

Materi pelatihan media pembelajaran interaktif
menggunakan Microsoft Office Power Point,
Photoshop dan Corel Draw meliputi:
1. Membuat desain template Power Point dan
menggunakan desain template yang
tersedia.
2. Melakukan Transisi di setiap slide Power
Point.
3. Melakukan efek animasi pada slide Power
Point.
4. Mengubah foto menjadi mozaik indah pada
Photoshop.
5. Membuat kulit bersih dan halus pada
Photoshop.
6. Membuat Efek warna pada Photoshop.
7. Membuat Poster pada Corel Draw
8. Membuat Kalender pada Corel Draw
9. Membuat Banner pada Corel Draw

2. Menyelesaikan studi kasus berupa efek Transisi
di setiap slide Power Point.

Gambar 3. Menu Transisi

Pada materi ini, peserta menambahkan transisi di
setiap slide agar muncul efek visual ketika beralih
dari satu slide ke slide berikutnya saat presentasi
seperti pada Gambar 3. Pada efek transisi ini dapat
mengontrol kecepatan, menambahkan suara, dan
mengustomisasi tampilan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat
dengan disepakati dari kedua belah pihak dari
pengusul dan mitra, maka pelatihan media
pembelajaran interaktif menggunakan Microsoft
Office Power Point, Photoshop dan Corel Draw
untuk Guru TK (IGTKI) Ngemplak Sleman
terselenggara pada Hari Jumat dan Sabtu, Tanggal
02 sampai 03 Agustus 2019, Jam 10.00 sampai
15.00, di Laboratorium Gedung 7 Lantai 5 Nomor 2
(7.5.2) Universitas AMIKOM Yogyakarta.

3. Menyelesaikan studi kasus berupa
Animasi pada slide Power Point.

efek

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Mengacu pada rencana kegiatan, telah dicapai
beberapa target yang sudah dilaksanakan di
antaranya adalah sebagai berikut:
1. Menyelesaikan studi kasus dalam mendesain
template atau menggunakan template yang
tersedia di Power Point.

Gambar 4. Menu Animasi

Pada materi ini, peserta menambahkan efek animasi
berupa Entrance Effect, Emphasis Effect, Exit
Effect dan Motion Path, sehingga presentasi slide
menjadi lebih menarik pada suatu objek tertentu
pada suatu slide seperti pada Gambar 4.
4. Menyelesaikan studi kasus dengan mengubah
foto menjadi mozaik indah pada Photoshop.

Gambar 2. Mendesain Template Power Point
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Gambar 7. Efek Gradasi Warna [6].

7. Menyelesaikan studi kasus dengan membuat
Poster pada Corel Draw.

Gambar 5. Mengubah Foto menjadi mozaik Indah
[6].

Pada materi ini, peserta mengubah foto menjadi
mozaik indah dengan menyusun dari berbagai foto
dengan mengatur foto sesuai ukuran pattern mozaik
seperti pada Gambar 5.
5. Menyelesaikan studi kasus dengan membuat
kulit menjadi bersih dan halus pada Photoshop.
Gambar 8. Desain Poster [7].

Pada materi ini, peserta mendesain poster dengan
menggunakan software Corel Draw sebagai
promosi yang efektif dan interaktif seperti pada
Gambar 8. Sedangkan pada Gambar 9, peserta
diminta mendesain kalender dengan menggunakan
software Corel Draw dengan Power Clip atau
secara otomatis dengan Run Macro.
Gambar 6. Efek Kulit Bersih dan Halus [6].

8. Menyelesaikan studi kasus dengan membuat
Kalender pada Corel Draw

Pada materi ini, peserta memanipulasi foto untuk
membersihkan semua area yang tidak diinginkan
dari suatu objek atau flek bekas jerawat menjadikan
kulit bersih dan halus seperti pada Gambar 6.
Sedangkan pada Gambar 7, peserta diminta
memanipulasi foto dengan memberikan efek
gradasi warna sesuai keinginan peserta.
6. Menyelesaikan studi kasus dengan membuat
efek warna pada Photoshop.

Gambar 9. Desain Kalender [8]

9. Menyelesaikan studi kasus dengan membuat
Undangan pada Corel Draw
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Gambar 10. Desain Undangan [9].
Gambar 12. Pemaparan Materi #2

Pada materi ini, peserta mendesain Undangan
dengan menggunakan software Corel Draw dengan
melakukan download template background yang
tersedia di internet seperti pada Gambar 10.

Gambar 11 dan 12 menunjukkan pemaparan materi
tentang konseptual dan implementasi yang dapat
diterapkan pada media pembelajaran interaktif yang
menggunakan software Microsoft Power Point,
Photoshop dan Corel Draw. Untuk latihan studi
kasus yang diberikan menggunakan software
tersebut mengikuti langkah-langkah instruksi kerja
yang diberikan oleh instruktur, sehingga studi kasus
yang diberikan bisa diselesaikan dengan baik dan
tuntas. Berikut dokumentasi foto Guru-Guru IGTKI
dalam mengikuti pelatihan:

Materi pelatihan media pembelajaran interaktif
tidak
hanya
menjelaskan
konsep-konsep
penggunaan Software Microsoft Power Point,
Photoshop dan Corel Draw, namun disertakan
latihan-latihan berupa studi kasus dalam
implementasi sehingga peserta menjadi tertarik dan
antusias dalam mengikuti pelatihan tersebut. Pada
saat pelaksanaan pelatihan tersebut, terlihat antusias
peserta dengan berbagai pertanyaan yang
dilontarkan oleh peserta dan semangat peserta
dalam mengikuti kegiatan pelatihan. Peserta yang
mengikuti kegiatan tersebut sekitar 50 orang yang
terdiri dari Dewan Duru dan Staf Karyawan IGTKI.
Berikut foto dokumentasi yang diabadikan pada
saat penulis memberikan pelatihan media
pembelajaran interaktif menggunakan Microsoft
Office Power Point, Photoshop dan Corel Draw
untuk Guru-Guru TK (IGTKI) Ngemplak Sleman
Yogyakarta.

Gambar 13. Para Guru IGTKI Antusias mengikuti
Pelatihan #1

Gambar 13 dan 14 menunjukkan antusias para
Guru IGTKI Yogyakarta yang dibimbing oleh
instruktur yang terdiri dari satu orang dosen dan
satu orang mahasiswa dalam pendampingan berupa
pelatihan Media Pembelajaran Interaktif yang

Gambar 11. Pemaparan Materi #1
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2) Terima kasih kepada mitra IGTKI yang bekerjasama
untuk kesuksesan dalam kegiatan pengabdian
masyarakat ini.

menggunakan software Microsoft Power Point,
Photoshop dan Corel Draw.

Daftar Pustaka
[1]

[2]

[3]

Gambar 14. Para Guru IGTKI Antusias mengikuti
Pelatihan #2

[4]

[5]

Pada saat pelatihan, para peserta tidak hanya
diberikan pemaparan materi saja, namun juga
diberikan kesempatan untuk menunjukkan skill
kemampuannya dalam menyelesaikan berbagai
kasus dalam implementasi media pembelajaran
interaktif yang menggunakan Software Microsoft
Power Point, Photoshop dan Corel Draw. Hasil
yang diharapkan dari adanya pengabdian
masyarakat tersebut tidak hanya peserta memiliki
ilmu pengetahuan dan skill dalam pembuatan media
pembelajaran yang lebih simple dan interaktif
sehingga dapat meningkatkan serta menunjang
kinerja dalam proses belajar dan mengajar di
lingkungan TK dan PAUD.

[6]
[7]

[8]

[9]

4. KESIMPULAN
Penutup yang dapat penulis berikan dalam bentuk
kesimpulan setelah melakukan pengabdian
masyarakat yaitu:
1) Pelaksanaan kegiatan sudah berjalan 100%
2) Peserta pengabdian masyarakat, para Guru
IGTKI mulai memahami implementasi media
pembejaran interaktif menggunakan Software
Microsoft Power Point, Photoshop dan Corel
Draw.
3) Semangat belajar dan antusias peserta untuk
diadakan pelatihan yang serupa di lain waktu
yang akan datang.
4) Wawasan peserta semakin bertambah dalam
menunjang kinerja di lingkungan sekolah.
Ucapan Terimakasih
Terimakasih penulis haturkan kepada :
1) Terima kasih kepada Tim Abdimas Universitas
Amikom Yogyakarta.
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