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Abstrak
IGTKI adalah sebuah organisasi yang beranggotakan semua guru TK di Yogyakarta yang berlokasi
di Sleman, Yogyakarta. Sesuai namanya, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia merupakan sosok
pendidik anak-anak yang memulai proses belajar mereka. Tingginya persaingan pada minat wali murid
atau orangtua murid untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, maka pihak organisasi sekolah
TK harus bisa meningkatkan kemampuan para guru/pendidiknya. Peningkatan mutu pendidik harus
didukung dengan adanya keterampilan dari para pendidik khususnya dalam bidang teknologi, sehingga
kebutuhan akan SDM akan mencukupi. Kebutuhan peningkatan mutu pendidik salah satunya adalah dengan
adanya mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan dalam bidang tertentu. Pengusul sendiri mengusulkan
memberikan pelatihan keterampilan komputer, khususnya pada aplikasi komputer (Ms.Word dan Ms.Excel)
dan internet. Pelatihan ini bertujuan untuk memperdalam kemampuan dari anggota IGTKI yang masih
belum bisa menerapkan aplikasi komputer khususnya Ms.Office dan penerapan internet.
Kata kunci: Ms.Office, Ms.Word, Ms.Excel
merupakan salah satu kewajiban dosen dalam
berkontribusi untuk negara.

1. PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Kegiatan

Pengabdian masyarakat ini ditujukan dalam hal
iptek untuk masyarakat, khususnya anggota IGTKI
sehingga kegiatan peningkatan ketrampilan ini akan
memberikan manfaat dalam pekerjaaan mereka
yang berhubungan dengan penggunaan komputer
dan aplikasinya.

IGTKI adalah sebuah organisasi yang
beranggotakan semua guru TK di Yogyakarta yang
berlokasi di Sleman, Yogyakarta. Sesuai namanya,
Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia
merupakan sosok pendidik anak-anak yang
memulai proses belajar mereka. Para pendidik
sudah seharusnya paham tentang teknologi,
setidaknya dalam pemanfaatannya, sehingga
organisasi
tersebut
berharap
anggotanya
mempunyai keterampilan atau kemampuan dalam
mengaplikasikan teknologi. Teknologi dalam hal
ini adalah teknologi terapan, yaitu penggunaan dari
aplikasi Ms. Office (Ms. Word dan Ms. Excel)
yang sebagian besar dari anggota IGTKI masih
dirasa kurang atau masih belum mampu untuk
memanfaatkannya, dan pengenalan internet.

1.2 Permasalahan dan Solusi
Berdasarkan latar belakang di atas, masih banyak
anggota IGTKI yang belum memahami pentingnya
teknologi, penerapannya dalam dunia kerja
misalnya aplikasi komputer Ms. Office (Word dan
Excel) sehingga dapat menghambat kinerjanya
Berdasarkan hasil pengamatan dengan disertai
wawancara terhadap mitra maka pengusul
mendapatkan permasalahan mitra sebagai berikut:
1. Masih banyak anggota IGTKI yang belum
memahami
pentingnya
teknologi,
penerapannya dalam dunia kerja misalnya
aplikasi komputer Ms. Office (Word dan
Excel) sehingga dapat menghambat
kinerjanya.
2. Sebagian dari anggota IGTKI belum paham
tentang formula excel dan pemanfaatannya
untuk mendukung pekerjaannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diberikan
solusinya dengan cara memberikan pelatihan
peningkatan kemampuan dalam aplikasi komputer
sebagai metode untuk pengembangan diri, sehingga
dapat menambah keterampilan penerapan teknologi
dalam dunia kerja
Pengabdian kepada masyarakat merupakan
salah
satu elemen dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan
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3. Mitra masih belum memahami tentang
protect document, yaitu penyimpanan
dokumen dengan menggunakan password.

excel) yang
digunakan
untuk
pembelajar
an.
d. Pengadaan
pelatihan
pembelajar
an
pemanfaata
n aplikasi
office
(word dan
excel)

Berdasarkan beberapa permasalahan mitra di atas
maka pengusul mengusulkan untuk memberikan
pelatihan dalam upaya meningkatkan keterampilan
dengan pemanfaatan teknologi yaitu aplikasi
ms.word dan ms.excel untuk para anggota IGTKI
Yogyakarta.
Target dan luaran yang direncanakan berdasarkan
solusi di atas adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan pengetahuan, pemanfaatan,
dan pemahaman dari penerapan aplikasi
Ms. Office (word dan excel) untuk
mendukung pekerjaan mitra sehari-hari.
2. Peningkatan penggunaan atau penerapan
dari aplikasi office (word dan excel) dalam
pekerjaan mitra sehari-hari baik secara
online maupun offline.
3. Peningkatan efektifitas kerja bagi mitra
dengan memanfaatkan teknologi khususnya
aplikasi word dan excel.

Pada tabel 2 di bawah adalah merupakan alur
kegiatan yang dilakukan bersama mitra disertai
hasil kegiatan abdimas.
Tabel 2. Alur Kegiatan dan Partisipasi Mitra

No Kegiatan
1 Diskusi berkaitan
permasalahan dan
kebutuhan mitra.

2. METODE PELAKSANAAN

2

Menentukan
waktu
untuk
pembelajaran dan
pelatihan.

3

Menentuan
tempat dan sarana
penunjang yang
dibutuhkan dalam
proses pelatihan.
Pembuatan modul
pelatihan.
Pelaksanaan
pembelajaran dan
pelatihan.

Metode
pelaksanaan
kegiatan
peningkatan
ketrampilan dalam aplikasi komputer ini dilakukan
dengan beberapa tahap, diantaranya adalah
terlampir pada tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Metode pelaksanaan

No

1

Masalah yang
disepakati
untuk
diselesaikan
Pengadaan
pelatihan atau
pembelajaran
untuk
peningkatan
kemampuan
mitra dalam
bidang
teknologi
khususnya
aplikasi office
(word
dan
excel).

Metode

Target
luaran

a. Identifikasi
dan analisis
masalah
mitra.
b. Penentuan
aplikasi
yang akan
digunakan
untuk
menunjang
proses
pembelajar
an.
c. Pengadaan
aplikasi
ms.office
(word dan

2
kali
pelatihan
1 modul
pelatihan
1 paper
publikasi

4
5

Partisipasi mitra
Menjelaskan
secara
aktif tentang keinginan
dan kemampuan dari
anggota mitra.
Mengkoordinasikan
anggota mitra yang
terdiri
dari
dari
beberapa TK dalam
hal
waktu
dan
kesanggupan.
Mitra
meminta
penggunaan
laboratorium
dari
pihak pengusul.
Menunggu distribusi
modul pelatihan.
Berpartisipasi
aktif
mengikuti
pelatihan
dan
mengerjakan
latihan atau studi kasus
yang diberikan.

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan pengabdian ini berupa pelatihan
komputer untuk dewan guru dan staf karyawan dari
IGTKI Yogyakarta. Pelatihan tersebut diharapkan
dapat meningkatkan kemampuan guru TK (IGTKI)
dalam menerapkan aplikasi komputer Ms. Office,
khususnya aplikasi Ms. Word dan Ms.Excel dalam
dunia kerja.
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Jadwal pelaksanaan pelatihan ini adalah selama dua
hari (jumat, 2 Agustus 2019 dan sabtu, 3 Agustus
2019) pukul 10.00 s.d 15.00 wib, lokasi di lab

Hasil dari beberapa point materi yang diberikan
sebagai studi kasus di atas terdapat dalam gambar
di bawah ini.

komputer Universitas Amikom Yogyakarta.
Pada saat pelaksanaan pelatihan tersebut, terlihat
antusiasme peserta dengan berbagai pertanyaan
yang dilontarkan oleh peserta dan semangat peserta
dalam mengikuti kegiatan praktikum. Peserta yang
mengikuti kegiatan tersebut sekitar 50 orang yang
terdiri dari dewan guru dan staf karyawan IGTKI.

Gambar 1. Penggabungan 2 sheet dalam Ms.Excel

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dibagi dalam
dua hari, dengan masing-masing materi adalah
menerapkan Ms. Office (word dan excel) dan
pengenalan internet.

Berdasarkan gambar 1 di atas, peserta diminta
membuat aplikasi di Ms.Excel tentang informasi
penjualan selama tahun 2012 di beberapa toko dan
lokasi.

Adapun spesifikasi komputer yang dibutuhkan
sudah memenuhi syarat yaitu :

Pembuatan aplikasi ini melibatkan dua tabel dalam
dua sheet, masing-masing sheet terdiri dari satu
tabel, dan salah satu sheet merupakan gabungan
dari sheet yang lainnya. Sehingga didapatkan satu
tabel yang dapat memberikan informasi yang
berasal dari tabel yang lain dalam sheet berbeda,
dengan menggunakan formula VLOOKUP.

Tabel 3. Spesifikasi komputer

Jenis
Prosesor
Memory
VGA
LAN card
Mainboard

Detail spesifikasi
Core 15 4440 (3,1 GHz-Cache 6
MB)
4 GB Kingstone DDR3
ASUS GT 640 2 GB DDR3 128
BIT
Gigaethernet 1GB
MB Gigabyte h81m-ds2

Pada pelaksanaan kegiatan pelatihan ini,
peserta diberikan beberapa contoh kasus sesuai
dengan pokok materinya yaitu Ms. Word dan Ms.
Excel, diantaranya adalah :
1. Membuat formula dalam Ms. Excel untuk
menampilkan data yang menggabungkan 2
sheet.
2. Membuat formula LOOKUP dengan INDEX
MATCH, dengan kasus pencarian data yang
menghasilkan data berupa foto atau gambar.
3. Menyimpan sebuah dokumen dengan cara
memproteksi dokumen tersebut dengan
menggunakan password untuk Ms. Word.
4. Membuat mail merge, dengan meggunakan
Ms.Excel dan Ms.Word.
5. Membuat daftar hadir peserta didik dengan
menggunakan Ms.Excel.
6. Pembuatan surat elektronik (surel) atau e-mail.

Gambar 2. Hasil dari formula Lookup Index Match

Gambar 2 di atas merupakan hasil dari penerapan
formula LOOKUP yaitu Index Match. Peserta
diberikan studi kasus tentang pencarian data buah
yang hasil pencariannya berupa foto atau image.
Sebagai langkah penyelesaiannya adalah peserta
menyimpan beberapa foto buah di komputer
masing-masing, selanjutnya peserta melakukan
proses pencarian data dengan memanfaatkan
formula Lookup Index match, dan akhirnya
didapatlah hasil pencarian data yang berupa foto
buah.

Beberapa kasus latihan di atas dijelaskan dalam
modul pelatihan abdimas yang terdiri dari 38
halaman, yang di dalamnya menjelaskan secara
detail langkah demi langkah untuk menyelesaikan
kasus tersebut.
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Gambar 6. Daftar Hadir Peserta Didik (PAUD/TK)

Gambar 3. Menyimpan Dokumen (Protect Document)

Berdasarkan gambar 3 di atas, cara menyimpan
sebuah dokumen dengan Ms.Word adalah dengan
memilih menu Protect Document. Para peserta
sangat antusias dalam materi ini karena setiap
menyimpan dokumen dengan password belum
pernah dipraktekkan dan dalam pelaksanaannya
ternyata ada kendalanya yaitu peserta lupa dengan
sandi atau password yang dibuat.

Gambar 7. Pemanfaatan Menu Conditional
Formatting – Manage Ruler

Pada gambar 6 di atas, terdapat informasi berupa
keterangan kehadiran siswa (ditandai dengan warna
hijau dan terdapat huruf “h”), siswa sakit (ditandai
dengan warna merah dan terdapat huruf “s”), siswa
ijin (ditandai dengan warna biru dan terdapat huruf
“i”), dan siswa alfa (ditandai dengan warna kuning
dan terdapat huruf “a”). Penyelesaian kasus dalam
membuat daftar hadir peserta dididk (PAUD/TK)
dengan memanfaatkan menu Conditional Formatting
– Manage Ruler dalam Excel seperti terdapat dalam
gambar 7 di atas.

Gambar 4. Dokumen naskah utama

Gambar 5. Daftar Penerima

Pembuatan mail merge melibatkan 2 dokumen
yaitu satu dokumen master sebagai isi dari naskah
utama dibuat dengan aplikasi Ms.Word dan satu
dokumen lagi sebagai data penerima (recipient)
dibuat dalam Ms.Excel.
Pada gambar 4 di atas adalah merupakan hasil dari
dokumen naskah, dan di gambar 5 adalah hasil dari
dokumen atau daftar penerima (recipient).

Gambar 8. Proses Pembuatan e-mail
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Pada gambar 8 di atas adalah merupakan tampilan
awal dalam proses pembuatan e-mail atau surat
elektronik (surel). Peserta diminta memasukkan
data diri diantaranya adalah nama depan dan
belakang, nama e-mail yang diinginkan dan juga
password untuk e-mailnya.

Mitra sangat berharap akan diadakan lagi pelatihan
yang serupa, karena beberapa mitra merasa belum
memahami benar dari materi yang diberikan,
sehingga perasa perlu diberikan tambahan waktu
lagi.

Gambar 9. Pendekatan kepada peserta pelatihan

Gambar 10 di bawah ini merupakan proses
penyampaian materi kepada peserta dengan
diberikan studi kasus untuk diselesaikan.
Gambar 8. Aplikasi Google

Pada gambar 8 adalah tampilan aplikasi google, di
antaranya adalah youtube, drive, maps, kalender.
Peserta menerapkan aplikasi google drive dan
google docs. Pada pelaksanaannya peserta masih
kesulitan dalam hal menerapkan aplikasi google ini,
dikarenakan aplikasi ini sama sekali belum pernah
diterapkan dalam kegiatan kerja IGTKI. Peserta
diminta mencoba mempraktekkan aplikasi google
tersebut, sehingga pada saatnya nanti peserta akan
dapat memanfaatkan aplikasi ini dalam pekerjaan
mereka.

Gambar 10. Penyampaian Materi Pelatihan

Gambar 11 menunjukkan antusiasme para peserta
mempraktekkan materi pelatihan dengan diberikan
beberapa kasus untuk diselesaikan.

Namun, keterbatasan waktu dimanfaatkan oleh
peserta dengan digunakan sebaik-baiknya, sehingga
diantara peserta dapat saling membantu satu sama
lainnya. Pada gambar 9 merupakan salah satu
proses pembelajaran dengan melalui pendekatan
kepada peserta yaitu melihat secara langsung apa
yang menjadi kendala atau kesulitan bagi peserta
dalam menerapkan materi yang dipelajari.
Setelah pelaksanaan pelatihan dan pembelajaran
yang telah dilakukan selama 2 hari, mitra merasa
senang didukung dengan banyaknya anggota mitra
yang hadir dan merasa puas dengan adanya
pelatihan ini didukung dengan arahan dan studi
kasus dalam latihan yang diberikan dalam pelatihan
ini.

Gambar 10. Antusias Peserta Pelatihan

4. KESIMPULAN
Berakhirnya kegiatan pengabdian masyarakat yang
dilaksananakan
dalam
bentuk
pelatihan
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peningkatan keterampilan dengan pemanfaatan
aplikasi office (word dan excel), berikut beberapa
kesimpulan yang bisa diambil, diantaranya adalah
sebagai berikut:
1) Beberapa peserta masih belum paham tentang
aplikasi ms.office khususnya word dan excel dan
pemanfaatannya yang dapat mendukung
pekerjaannya.
2) Pemanfaatan aplikasi office bagi peserta belum
maksimal, walaupun sudah memahami beberapa
fungsi dasar perhitungan dalam excel, tetapi
peserta masih mengandalkan penggunaan sistem
manual tanpa formula dalam excel.
3) Pelatihan berjalan dengan baik dan lancar
terbukti dengan banyaknya peserta mitra yang
mengikuti pelatihan dari awal samapai akhir.
4) Semangat luar biasa dari peserta dan rasa
antusias peserta yang sangat berharap untuk
diadakan pelatihan yang serupa lagi di waktu
yang akan datang.
5) Pengetahuan (knowledge) dan wawasan peserta
semakin bertambah bahkan ada beberapa peserta
sangat puas karena ada kasus dalam pelatihan
yang sesuai dengan tugasnya di organisasi.
Adapun saran yang bisa diberikan adalah:
1) Bentuk pelatihan dan materi disesuaikan dengan
permintaan atau masukan dari mitra.
2) Penambahan kasus dan latihan dalam materi
pelatihan yang lebih disesuaikan dengan kondisi
lapangan mitra, sehingga lebih tepat sasaran.
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