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Abstrak
Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Baitussalam 2 Cangkringan merupakan sekolah dasar yang
mengedepankan visi untuk mencetak generasi Qur’ani yang shaleh, unggul dan menjadi teladan bagi bangsa
dan agama. SDIT Baitussalam 2 yang beralamat di Wukirsari, Cangkringan, Sleman, DIY ini merupakan
salah satu unit di Pondok Pesantren Modern Baitussalam yang bernaung dibawah Yayasan Nidaau Attaqwa.
SD IT Baitussalam 2 menerapkan program pembelajaran yang sangat beragam. Proses belajar mengajar di
kelas maupun ekstrakurikuler memerlukan dukungan yang besar dari Guru kelas untuk membentuk suasana
belajar menjadi menyenangkan dan kondusif. Seiring perkembangan teknologi dan IPTEK, SDIT
Baitussalam 2 telah memanfaatkan teknologi di beberapa proses pembelajarannya. Namun, teknologi
tersebut belum digunakan secara maksimal oleh komponen sekolah. Beberapa kendala yang dihadapi oleh
SDIT Baitussalam 2 adalah Pamanfaatan Laptop dan LCD digunakan secara bergantian oleh para guru
untuk pembelajaran, media pembelajaran digital yang dimiliki guru masih terbatas, kurang adanya
pelatihan pembuatan media pembelajaran yang menarik dan interaktif untuk pembelajaran di kelas.
Berdasar analisis situasi tersebut, maka solusi yang diberikan yaitu memberikan pelatihan atau workshop
pembuatan media pembelajaran interaktif untuk mendukung proses belajar mengajar Guru SDIT
Baitussalam 2. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru dalam
pembuatan media pembelajaran interaktif. Keberhasilan dari pelatihan ini diukur dengan membandingkan
nilai pretest dan posttest yang diberikan kepada peserta pelatihan. Hasil nilai rata-rata dari pretes sebesar
5.5 dan nilai rata-rata posttes sebesar 6.3 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan
kemampuan pada peserta pelatihan yaitu guru.
Kata kunci: Kompetensi, Guru, Media Pembelajaran, Interaktif
1. PENDAHULUAN

umum MTQ Tahun 2011 hingga tahun 2016 dan
peringkat 2 nilai rata-rata sekolah dan peringkat 1
nilai individu pada tahun 2015/2016 [1].
Program pembelajaran yang terdapat pada SD
Baitussalam adalah Mata Pelajaran sesuai
kurikulum dinas pendidikan, Program Unggulan
(Pembentukan Karakter islami), Tahfidz, Wafa
(bebas buta baca tulis Al-Qur’an), Pembiasaan adab
islami, Hari bahasa (Arab, Inggris, jawa),
Pembiasaan ibadah, mabit (menginap), Pesantren
ramadhan, Mentoring (Pendampingan kelompok
dan diskusi keagamaan dan wawasan umum) dan
Extrakurikuler yang meliputi beladiri dan pramuka
(wajib), Nasyid, Sepakbola, Tartil Al-Qur’an,
Hadroh, Catur, Melukis, Pidato, Baca Tulis, Bahasa
Inggris, Kegiatan pembentuk karakter pemimpin,
sosial dan pengusaha, Marketing Day dan kegiatan

Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT)
Baitussalam 2 Cangkringan merupakan sekolah
dasar yang mengedepankan visi untuk mencetak
generasi Qur’ani yang shaleh, unggul dan menjadi
teladan bagi bangsa dan agama. SDIT Baitussalam
2 yang beralamat di Wukirsari, Cangkringan,
Sleman, DIY ini merupakan salah satu unit di
Pondok Pesantren Modern Baitussalam yang
bernaung dibawah Yayasan Nidaau Attaqwa. SDIT
Baitussalam menerapakan kurikulum dari dinas dan
kurikulum pendidikan islam terpadu yang
menekankan arti penting berkehidupan islami,
mengembangkan potensi diri sejalan dengan
panduan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW untuk
menuji pribadi yang bermanfaat bagi semesta
(rahmatan lil ’alamin). Prestasi yang pernah
didapatkan oleh SDIT Baitussalam 2 yaitu Juara
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pendukung berupa outing, renang, study tour,
praktek lapangan, classmeeting dan lomba[1].
Pendidikan yang berkualitas memerlukan
sumber daya guru yang mampu dan siap berperan
profesional dalam lingkungan sekolah (Heinich
dalam [2]). Konsep lingkungan meliputi tempat
belajar, metode, media, sistem penilaian, serta
sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
pembelajaran dan mengatur bimbingan belajar
sehingga memudahkan siswa[2].
Dampak perkembangan IPTEK terhadap
proses pembelajaran adalah diperkayanya sumber
dan media pembelajaran, seperti buku teks, modul,
overhead transparansi, film, video, televisi, slide,
hypertext,web,dan sebagainya. Media pembelajaran
adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk
menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga
dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan
perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk
mencapai tujuan belajar. Guru profesional dituntut
mampu memilih dan menggunakan berbagai jenis
media pembelajaran yang ada di sekitarnya[2].
SD IT Baitussalam 2 menerapkan program
pembelajaran yang sangat beragam. Proses belajar
mengajar di kelas maupun ekstrakurikuler
memerlukan dukungan yang besar dari Guru kelas
untuk membentuk suasana belajar menjadi
menyenangkan dan kondusif.Seiring perkembangan
teknologi dan IPTEK, SDIT Baitussalam 2 telah
memanfaatkan teknologi dibeberapa proses
pembelajarannya. SDIT Baitussalam 2 memiliki
inventaris berupa 20 Laptop, 1 LCD dan telah
memiliki jaringan internet. Namun, teknologi
tersebut belum digunakan secara maksimal oleh
seluruh komponen sekolah. Beberapa kendala yang
dihadapi oleh SDIT Baitussalam 2 adalah
Pamanfaatan Laptop dan LCD digunakan secara
bergantian oleh para guru untuk pembelajaran,
media pembelajaran digital yang dimiliki guru
masih terbatas, kurang adanya pelatihan pembuatan
media pembelajaran yang menarik dan interaktif
untuk pembelajaran di kelas serta masih kurangnya
pemanfaatan
teknologi
dalam
penyusunan
administrasi dan pembelajaran. Berdasar analisis
situasi tersebut, maka pengabdi merumuskan untuk
memberikan
pelatihan
pembuatan
media
pembelajaran interaktif untuk mendukung proses
belajar mengajar Guru SDIT Baitussalam 2. Tujuan
dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman
dan keterampilan guru SDIT Baitussalam 2 dalam
pembuatan media pembelajaran interaktif.

2. METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan pada pengabdian ini
melalui beberapa tahap.
Tahapan kegiatan
pengabdian adalah sebagai berikut:

Tim abdimas melakukan survey dan
berkoordinasi dengan Kepala sekolah untuk
mendapatkan permasalahan yang dihadapi mitra.
Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa
kendala yang dihadapi oleh SDIT Baitussalam 2
adalah :
1) Pamanfaatan Laptop dan LCD digunakan
secara bergantian oleh para guru untuk
pembelajaran;
2) Guru menggunakan buku teks sebagai media
pembelajaran di kelas;
3) Media pembelajaran digital yang dimiliki guru
masih terbatas;
4) Kurang adanya pelatihan pembuatan media
pembelajaran yang menarik dan interaktif
untuk pembelajaran di kelas;
5) Kurang adanya media pembelajaran yang
menarik dan interaktif untuk pembelajaran di
kelas;
6) Pembelajaran untuk pengenalan huruf hijaiyah
selama ini dengan melafalkan huruf oleh guru
pada
setiap
peserta
didik
sehingga
membutuhkan waktu yang lama untuk
mengecek makhrajnya, Guru menghendaki
adanya media pembelajaran digital yang bisa
digunakan untuk satu kelas.
Berdasarkan daftar permasalahan dari mitra,
kemudian tim abdimas dan pihak sekolah
menyepakati solusi yang ditawarkan yaitu dengan
mengadakan pelatihan atau workshop pembuatan
media pembelajaran interaktif menggunakan power
point dan pengadaan fasilitas belajar berupa
speaker. Persiapan Rangkaian kegiatan adalah
sebagai berikut :
1) Melakukkan koordinasi dengan pihak sekolah
yaitu Bapak Efendiawan, S.Pd selaku Kepala
Sekolah SD IT Baitussalam 2 untuk
menentukan jadwal pelaksanaan pelatihan;
2) Menyiapkan alat dan bahan untuk workshop
yaitu berupa modul pelatihan pembuatan
media pembelajaran interaktif menggunakan
MS.PowerPoint;
3) Pembuatan soal Postest dan Postest yang
diberikan sebelum dan sesudah pelatihan untuk
mengukur peningkatan kompetensi. Postest
dan Pretest merupakan alat ukur untuk
mengetahui kemajuan atau peningkatan
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kompetensi yang dimiliki oleh peserta. Postest
dan Pretest berupa 10 soal yang sama yang
nantinya akan dihitung berapa jumlah
menjawab benar kemudian hasil nilai dari
Pretest dan Posttest akan dibandingkan.
4) Menyiapkan bahan-bahan seperti gambar dan
audio yang digunakan selama praktikum.
5) Melaukukan evaluasi terhadap guru SDIT
Baitussalam 2 dari hasil Postest dan Pretest
yang telah diberikan.
Metode yang digunakan pada kegiatan ini
adalah pelatihan, praktikum serta tanya jawab yang
diawali dengan penjelasan materi mengenai media
pembelajaran, pengenalan MS. Power Point dan
Praktikum pembuatan media pembelajaran.
Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan
dengan cara sebagai berikut:
1) Guru mengerjakan soal Prestest yang berkaitan
dengan media pembelajaran dan MS.Power
Point. Soal Pretest dibagikan sebelum
dilaksanakannya kegiatan.
2) Guru mendapatkan pelatihan atau workshop
dari tim abdimas dengan materi media
pembelajaran, MS.Power Point dan Pembuatan
media pembelajaran interaktif.
3) Tim Abdimas membagikan bahan-bahan yang
diperlukan selama kegiatan berlangsung.
4) Guru mempraktikkan cara pembuatan media
pembelajaran yaitu menyisipkan background,
membuat button, membuat hyperlink, insert
gambar/picture, inset audio, insert video,
mengelola animasi.
5) Tim Abdimas menjelaskan dan membantu
guru dalam praktikum .
6) Tim Abdimas memberikan soal latihan untuk
dikerjakan guru disetiap akhir sesi materi.
7) Guru mengerjakan soal Postest setelah
kegiatan selesai.
8) Tahap selanjutnya sharing session atau diskusi
untuk memberikan kesempatan kepada peserta
untuk bertanya tentang materi pelatihan dan
tim abdimas akan menjawab dengan
memberikan solusi.
9) Tahap terakhir penutupan sekaligus pemberian
alat pendukung berupa speaker dari Tim
Abdimas ke SDIT Baitussalam 2 Cangkringan
sebagai mitra.

Posttest. Tes ini digunakan untuk mengukur
kemampuan awal peserta pelatihan, serta untuk
mengetahaui peningkatan kemampuan peserta
pelatihan. Setelah diperoleh hasil pretest dan
postest, langkah selanjutnya adalah mencari ratarata dari nilai tes.
Adapun Rata-rata nilai Pretest dan Postest dari
peserta workshop ditunjukkan pada tabel 1.
Tabel 1. Rata-rata Nilai Pretest dan Posttest

Nilai
Jumlah Nilai
Rata-Rata

Nilai
Nilai
Pretest Postest
165
5.5

187
6.2333

Dari tabel 3.1 rata-rata postest yaitu 5,5 dan
rata-rata postest 6,233 sehingga dapat disimpulkan
bahwa terdapat peningkatan kemampuan dari
peserta pelatihan yaitu guru.
Workshop pembuatan multimedia interaktif
bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru
agar dapat membuat media pembelajaran secara
mandiri untuk mendukung pembelajaran di kelas.
Adapun materi pada pelaksanaan workshop adalah
sebagai berikut :
1) Pengantar Media Pembelajaran Interaktif
Peserta
workshop
terlebih
dahulu
dijelaskan tentang apa itu media pembelajaran
dan media pembelajaran apa saja yang
digunakan oleh peserta untuk membantu
memberikan materi pembelajaran kepada
siswa. Dari hasil postest, sebagian besar peserta
mengetahui apa itu media pembelajaran, namun
hanya beberapa peserta saja yang menggunakan
media pembelajaran.
Pada tahap ini, pengabdi menjelaskan
bahwa ada sebuah perangkat lunak yang dapat
digunakan untuk membuat media pembelajaran
interaktif. Microsoft PowerPoint adalah
software yang dipakai untuk merancang bahan
presentasi dalam bentuk slide. Dengan bantuan
software tersebut, seseorang dapat membuat
bentuk presentasi profesional dengan mudah
dimana presentasi tersebut dapat digunakan
sebagai bahan pembelajaran. Microsoft
PowerPoint merupakan perangkat lunak yang
mudah dan sering digunakan untuk membuat
media pembelajaran. PowerPoint memiliki
menu-menu yang memungkinkan pengguna
untuk membuat dan mengembangkan media
pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif
dan lebih menyenangkan.
MS Power Point mudah dipelajari dan
softwarenya telah dimiliki oleh masing-masing
peserta. Hasil Pretest juga menunjukkan bahwa
90% peserta pernah menggunakan MS Power

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Sebelum kegiatan workshop dilaksanakan,
pengabdi terlebih dahulu mengambil Pretest untuk
mengetahui kemampuan awal dari setiap peserta
dan setelah kegiatan Workshop, peserta diberikan
kembali soal yang sama untuk mengetahui hasil
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

Point. Sehingga disini pengabdi menekankan
bahwa ada software yang dekat dan sering
digunakan oleh peserta yang dapat digunakan
untuk membuat media pembelajaran.
Penjelasan halaman Microsoft Power Point
Pada saat workshop dimulai, Pengabdi
memperkenalkan terlebih dahulu tampilan dari
MS.Power Point untuk mempermudah kegiatan
praktik pembuatan media pembelajaran. Peserta
workshop menginginkan penjelasan secara rinci
kegunaan dari setiap komponen, Tab dan Icon
yang ada di MS. Power Point.
Praktikum Pembuatan Media Interaktif
Praktikum pembuatan media pembelajaran
pada Workshop ini mengambil tema
pengenalan Huruf Hijaiyah dimulai dengan
materi :
a. Membuat background pada slide
b. Menyisipkan Teks dan Gambar
c. Membuat Button
d. Menyisipkan Suara / Audio
e. Menyisipkan Video
f. Memberikan Animasi
g. Mengatur Effect, Order dan Timing
Animasi
h. Membuat hyperlink antar slide
i. Membuat animasi bola berputar dengan
lintasan
Selama Praktikum berlangsung, Peserta
didampingi oleh asisten dan pengabdi.
Penugasan dan Latihan
Setelah penyampaian materi pada point c,
kemudian pengabdi memberikan penugasan
yatu membuat satu slide dengan isi huruf
hijaiyah lengkap dengan link dan suaranya.
Hasil Akhir ditransformasikan kedalam
SlideShow
Setelah pembuatan media pembelajaran
huruf hijaiyah selesai dibuat, kemudian file
tersebut di simpan kedalam format microsoft
power point slide show (.ppts) agar ketika file
di buka maka akan langsung menampilkan
bentuk presentasi/show nya.
Diskusi dan Tanya Jawab
Pada
akhir
workshop,
pengabdi
memberikan waktu untuk diskusi dan tanya
jawab. Beberapa guru menanyakan tentang :
a. Bagaimana cara mengedit media yang
sudah jadi jika ada kesalahan ?
b. Bagaimana cara membuat animasi bola
mengelinding sesuai lintasan.
Pengambilan data Postest
Setelah sesi tanya jawab selesai, tim
abdimas kemudian membagikan lembar Postest
untuk diisi oleh setiap peserta workshop.

8) Penutup
Tahap terakhir penutupan oleh Tim
Pengabdi kemudian penutupan oleh Bapak
Kepala Sekolah dan sekaligus pemberian alat
pendukung berupa speaker dari Tim Abdimas
ke SDIT Baitussalam 2 Cangkringan.
Dokumentasi kegiatan workshop pembuatan
media pembelajaran interaktif terdapat pada gambar
1 sampai dengan gambar 8.

Gambar 1. Penjelasan Materi Pengantar Media
Pembelajaran 1

Gambar 2. Penjelasan Materi Media Pembelajaran

Gambar 3. Pendampingan tim abdimas
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Gambar 4. Peserta Membuat media pembelajaran
Interaktif

Gambar 8. Penutupan Sesi Pelatihan Oleh Bapak
Kepala Sekolah

4. KESIMPULAN
4.1 Kesimpulan
Dari kegiatan pengabdian yang telah
dilaksanakan maka dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1) Rata- rata nilai Pretest yaitu 5,5 dan hasil ratarata nilai posttest diperoleh nilai 6,33 sehingga
terdapat
peningkatan
kemampuan
dan
pemahaman dari peserta pelatihan.
2) Praktikum pembuatan media pembelajaran pada
Workshop ini mengambil tema pengenalan
Huruf Hijaiyah dimulai dengan materi :
Membuat background pada slide, Menyisipkan
Teks
dan Gambar, Membuat
Button,
Menyisipkan Suara/Audio, Menyisipkan Video,
Memberikan Animasi, Mengatur Effect, Order
dan Timing Animasi, Membuat hyperlink antar
slide, Membuat animasi bola berputar dengan
lintasan.
3) Proses pelatihan pembuatan media pembelajaran
interaktif berjalan lancar dan peserta mengikuti
pelatihan dengan sangat antusias. Hal ini
dibuktikan dengan hasil praktikum peserta dan
adanya peningkatan nilai peserta.
4) Metode
pelatihan
dapat
meningkatkan
kompetensi guru dalam pembuatan media
pembelajaran interaktif.

Gambar 4. Penjelasan Materi Pembuatan Media
Pembelajaran Interaktif

Gambar 6. Penjelasan Materi Pembuatan Media
Pembelajaran Interaktif

4.2. Saran
Untuk kegiatan pengabdian selanjutnya yang
akan dilakukan pada
SDIT Baitussalam 2
Cangkringan agar mencari waktu yang lebih efektif
untuk pelatihan dan mengembangkan materi
pelatihan.

Gambar 7. Penyerahan Satu Unit Speaker Kepada
Kepala Sekolah
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2 Cangkringan yang sudah banyak membantu
secara teknis.
Daftar Pustaka
[1] SDIT BAITUSSALAM.2016. Profil SDIT
BAITUSALAM 2. Diambil dari
http://www.sditbaitussalam2.sch.id/
[2] Santyasa.I.W. 2007. Landasan Konseptual
Media Pembelajaran. Makalah Universitas
Pendidikan Ganesha.
.

204

