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Abstrak
Umbulmartani adalah salah satu desa di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, pemerintah memberlakukan aturan
tentang kegiatan belajar mengajar berbasis teknologi informasi, tidak terkecuali untuk SDN Umbulwidodo.
Peraturan ini menimbulkan dilema bagi guru-guru yang mengalami fase transisi dari yang menggunkan
buku cetak sebagai media untuk mengajar kemudian diharuskan untuk membuat bahan ajar menggunakan
komputer untuk menunjang proses belajar mengajar, sehingga terdapat beberapa kendala diantaranya
adalah belum terbiasa menggunakan tool-tool teknologi informasi dan kesulitan dalam mempelajari
kemajuan teknologi yang begitu cepat utamanya dalam dunia teknologi komputer.
Atas dasar permasalahan yang telah dijelaskan di atas, guru SDN Umbulwidodo ingin meningkatkan
keterampilan dalam membuat bahan ajar yang interaktif dan menarik serta arsip administrasi sekolah,
sehingga membutuhkan proses pembelajaran menggunakan bantuan komputer. Luaran dari kegiatan ini
adalah membantu guru SDN Umbulwidodo meningkatkan komptensi teknologi informasi agar lebih baik
yaitu dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan aplikasi Office untuk membantu membuat bahan ajar
serta arsip administrasi.
Kata kunci: Guru, SDN Umbulwidodo, Pelatihan
1. PENDAHULUAN

Oleh karena itu, Ibu Sri Suwadasi, S.Pd selaku
kepala sekolah sangat ingin diberikan pelatihan
rutin kepada guru-gurunya agar terjadi peningkatan
skill dalam pengoperasian komputer sehingga anakanak didik mereka mendapatkan pembelajaran yang
lebih menarik menggunakan komputer dari Bapak
Ibu gurunya.

SD Negeri Umbulwidodo terletak di Jalan
Grogolan, Grogolan, Umbulmartani, Ngemplak,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Disekitar lokasi ini juga terdapat SD lainnya namun
SD tersebut swasta dan warga Kecamatan
Ngemplak sangat jarang masuk sekolah tersebut,
karena harganya tidak terjangkau. Masyarkat
sekitar lebih memilih mendaftarkan anak-anaknya
ke SD Negeri salah satunya SDN Umbulwidodo
karena lebih murah bahkan gratis.

Permasalahan yang muncul dari Ibu Sri Suwadasi,
S.Pd selaku kepala sekolah SD Negeri
Umbulwidodo yakni pemanfaatan komputer dalam
dunia pembelajaran dan manajemen. Dalam dunia
pembelajaran diantaranya bagaimana cara membuat
bahan ajar yang interaktif dan menarik bagi anakanak menggunakan komputer. Sedangkan dalam
manajemen,
permasalahan
muncul
untuk
pembuatan surat menyurat dan laporan. Hasil
wawancara dengan beberapa guru menyatakan hal
yang sama utamanya kesulitan dalam hal membuat
bahan ajar yang lebih menarik dengan
menggunakan komputer. Sedangkan dalam
membuat surat menyurat dan laporan guru-guru
yang ada di SDN Umbulwidodo masih
menggunakan teknik-teknik manual.

SD Negeri Umbulwidodo mendapat subsidi dari
pemerintah, sehingga anak- anak yang bersekolah
disana gratis. Namun dari hasil pengamatan,
fasilitas yang ada di sekolah ini masih kurang
lengkap, misalnya disetiap ruang kelas belum
memiliki LCD. LCD hanya ada ± 3 unit, yaitu 1
terpasang di laboratorium komputer dan 1-nya lagi
digunakan untuk kegiatan sekolah.ini terjadi karena
disinyalir guru-gurunya hanya sebagian kecil yang
mampu mengoperasikan komputer yaitu hanya
guru TIK, selebihnya belum bisa menggunakan
komputer sesuai kebutuhan dan secara optimal.
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Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa
tahapan, yaitu: identifikasi masalah dilakukan
dengan metode pengumpulan data dari hasil
wawancara yang dilakukan terhadap objek serta
observasi atau pengamatan secara langsung
terhadap objek. Selanjutnya adalah melakukan
analisis kebutuhan fungsional dan non fungsional.

Dari permasalahan tersebut, maka pengusul
menawarkan solusi yaitu melakukan pelatihan
dalam membuat bahan ajar yang interaktif dan
menarik serta arsip administrasi sekolah dengan
memanfaatkan teknologi komputer yang berupa
aplikasi perkantoran (Word, Power Point dan
Excel). Luaran kegiatan ini adalah membantu guru
SDN Umbulwidodo meningkatkan komptensi
teknologi informasi agar lebih baik dan lebih
efektif.

Kebutuhan fungsional terdari dari pemaparan
materi secara teori yang bertujuan agar peserta
dapat belajar dan menerima penjelasan secara
teoritis, selanjutnya adalah praktik yang bertujuan
agar peserta dapat langsung mempraktekan secara
langsung teori yang sudah dijelaskan. Kemudian
menentukan kebutuhan non fungsional seperti
ruang belajar, proyektor, komputer serta
instruktur/tenaga pengajar yang akan membantu
selama kegiatan berlangsung.

2. METODE PELAKSANAAN
Rincian metode pelaksanaan pelatihan kepada
Guru-guru di SDN Umbulwidododapat dilihat pada
Tabel 1 berikut.

No

1

2

3

Tabel 1. Metode Pelaksanaan
Permasalahan
Metode
Target
yang disepakati Pelaksanaan
Luaran
untuk
diselesaikan
Kemampuan
membuat bahan
ajar
yang
menarik
dan
interaktif
Kemampuan
membuat surat
menggunakan
komputer

Kemampuan
mengelola data
Siswa, Guru dan
Karyawan

Memberikan
pelatihan Ms
power
point
selama 8 jam

Pelatihan
Ms Power
Point
2
kali

1. Memberik
an
pelatihan
Ms Office
dasar
pembutaan
surat
selama 8
jam.
2. Memberik
an
pelatihan
Ms Office
lanjutan
pembuatan
surat
mengunak
an
mail
marge
selama 8
jam

Pelatihan
Ms Office
terlaksana
2 kali

1. Memberikan
pelatihan Ms
Excel dasar

Pelaksana
an
Ms
Excel
terlaksana
2 kali

Adapun materi yang akan ditawarkan meliputi
Pengenalan Fitur Ms. Power Point, lalu pembuatan
bahan ajar yang menarik menggunakan Power
Point, Kemudian pengenalan dasar Ms. Word serta
Mail Marge dan yang terakhir adalah Pengenalan
fitur Ms. Excel serta bagaiamana cara membuat dan
mengelola data Guru, Karywan dan Siswa
menggunakan Ms. Excel. Detail spesifikasi materi
yang akan diajarkan dapat dilihat pada Tabel 2
berikut.
Tabel 2. Detail Spesifikasi Materi

No
1

2
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Nama Fungsional Deskripsi
Kemampuan
Pelaksanaan pelatihan
membuat bahan ini meliputi materi:
ajar yang menarik
1. Pegenalan fitur
daninteraktif
Ms Power point
dengan
2. Pengenalan
menggunakan
dasar Ms Power
aplikasi
Power
Point
point
3. Membuat bahan
ajar
menggunakan
Ms Power point
Kemampuan
Pelaksanaan pelatihan
membuat
surat ini meliputi materi
menggunakan
yaitu :
komputer
1. Pengenalan fitur MS
word
2. Pengenalan dasar MS
word
3. Membuat bahan ajar
dengan
MS
word
4. Mail Marge
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Kemampuan
Pelaksanaan pelatihan
mengelola
data ini meliputi materi
Siswa, Guru dan yaitu:
Karyawan
1. Pengenalan fitur
Ms Excel
2. Pengenalan
dasar Ms Excel
3. Membuat bahan
ajar dengan MS
Excel

2.1. WAKTU PELAKSANAAN

Gambar 1. Lokasi Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan beberapa
tahap, antara lain: peserta mengikuti pre tes
sebelum dilakukannya pelatihan, pengenalan
aplikasi Ms. Office secara dasar, dan mulai
melakukan pelatihan secara intens berdasarkan
prioritas yang sudah dibuat.

2.2. TAHAPAN PELAKSANAAN
Dalam tahap pelaksanaan ada beberapa tahapan
yang dilakukan yaitu:
1. Tahapan Persiapan
Pada tahap ini pengusul melakukan diskusi
dengan Ibu Sri Suwadasi, S.Pd selaku
kepala sekolah SD Negeri Umbulwidodo
untuk membahas rencana pelaksanaan
program dan jumlah peserta yang akan
mengikuti program yang sudah diuraikan
berdasarkan permasalahan yang ada di
SDN Umbulwidodo. Peserta pelatihan tidak
hanya berasal dari SDN Umbulwidodo,
akan tetapi adapula peserta yang berasal
dari SD lain di Kabupaten Sleman.
2. Tahapan Sosialisasi
Pada tahap ini pengusul melakukan
pertemuan dengan peserta pelatihan untuk
melakukan sosialisasi program sekalian
memberikan pre tes untuk mengukur
seberapa jauh kemampuan peserta sebelum
dilaksanakannya pelatihan.
3. Tahapan pelaksanaan
Pada tahapan ini tim membagi materi
berdasarkan skala prioritas yang sudah
dibuat yaitu untuk prioritas ke-1 adalah
membuat bahan ajar yang menarik dan
interaktif dengan menggunakan power
point kemudian prioritas yang ke-2 adalah
membuat surat menggunakan komputer dan
prioritas ke-3 adalah mengelola data siswa,
guru dan karyawan.berikut merupakan
rincian materi yang akan diberikan yaitu:
a. Kemampuan membuat bahan ajar yang
menarik dan interaktif adapun materi yang
disampaikan meliputi pengenalan fitur Ms.
Power Point, pengenalan dasar Ms. Power
Point
lalu
membuat
bahan
ajar
menggunakan Power Point.

Kegiatan ini dilaksanakan di SD Negeri
Umbulwidodo yang terletak di Jalan Grogolan,
Grogolan, Umbulmartani, Ngemplak, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu
pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada bulan
Maret 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019.
Adapun waktu pelaksanaan dapat dilihat pada
Tabel 3 berikut ini.
Tabel 3. Jadwal Kegiatan
Bulan keNo

Deskripsi
1

1

Identifikaisi Masalah-

2

Penyusunan Proposal

3
4
5
6

Perencanaan Pelatihan
Penyusunan Materi
Pelatihan
Evaluasi Pelatihan
Pembuatan Laporan
Pengabdian

7

2

3 4

5 6

Adapun lokasi pengabdian dapat dilihat pada
Gambar 1 berikut.
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b. Kemampuan membuat surat menggunakan
komputer, adapun materi yang disampaikan
meliputi pengenalan fitur Ms. Word,
Pengenalan Dasar Ms. Word dan Mail
Marge.
c. Kemampuan mengelola data Siswa, Guru
dan Karyawan, adapun materi yang
disampaikan adalah Pengenalan Fitur Ms.
Excel, Pengenalan Dasar Ms. Excel dan
Membuat bahan ajar menggunakan Ms.
Excel.

2. Pelatihan dan pendampingan penggunaan Ms.
Office

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan
kinerja guru dan karyawan yang secara tidak
langsung juga meningkatkan pelayanan
pendidikan kepada siswa sehingga tercipta
pendidikan
yang
kondusif.
Dengan
meningkatkan mutu pembelajaran dan
pengelolaan manajemen arsip sekolah
diharapkan sekolah dapat meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat. Berikut
adalah foto bersama dengan peserta
pelatihan dan Tim Pengabdian Masyarakat
Universitas Amikom Yogyakarta yang
ditunjukkan pada Gambar 3.

2.3. MONITORING DAN EVALUASI
Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk
memantau apakah program sudah berjalan sesuai
target atau belum dan mengukur sejauh mana
kemampuan peserta sebelum dan sesudah
dilaksanakannya program. Hal ini dilakukan
dengan mengadakan pre tes yaitu sebelum
pelaksanaan program dan post tes yang dilakukan
pada
akhir
pelaksanaan
program
secara
keseluruhan.
3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan selama
kurang lebih 6 bulan. Tahap pencapaian target
hasil diuraikan sesuai runtutan metode pelaksanaan
dengan beberapa perubahan sesuai dengan kondisi
lapangan, selanjutnya dapat diuraikan sebagai
berikut:
1. Pembutaan Modul Pelatihan
Pembuatan modul ini bertujuan sebagai
penunjang kegiatan pelatihan, modul yang
dibuat sebanyak 3 judul, masing-masing
berjumlah 16 modul, yaitu pelatihan Ms. Word,
Modul Pelatihan Ms. Excel dan Modul Pelatihan
Ms. Power Point. Modul tersebut diberikan
kesetiap peserta yang mengikuti pelatihan. Dari
hasil pengabdian masyarakat ini, menghasilkan
tiga modul pelatihan dengan tampilan seperti
yang ditunjukkan pada Gambar 2 berikut.

Gambar 3. Peserta Pelatihan dan Tim
Pengabdian Masyarakat

Pelatihan yang dilakukan sebanyak 6 kali
dengan durasi pertemuan kurang lebih 4
jam. Pelatihan pertama kali dilakukan
dengan memberikan teori mengenai Ms
Office secara umum kemudian dilanjutkan
dengan tes kemampuan dasar peserta
menggunakan aplikasi Ms Office mulai dari
word, power point dan excel, hal ini
dilakukan untuk mengetahui kemampuan
peserta sebelum diberikan pelatihan.
Gambar 4 adalah pertemuan pertama dengan
peserta sebelum melakukan tes.

Gambar 2. Modul Pelatihan Ms.Office
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Adapun hasil evaluasi yang telah
dilakukan, bahwa sebelum pelatihan
dilaksanakan, untuk kemampuan para
guru dalam menggunakan aplikasi
Office rata-rata masih dibawah standar
hal ini dibuktikan dari tes yang
diberikan tim pengabdian masyarakat
sebelum mulai melakukan pelatihan,
akan tetapi setelah mengikuti pelatihan
kemampuan
para
guru
dalam
menggunkan aplikasi Office meningkat
hal ini dibuktikan dari tes yang
dilakukan setelah mengikuti pelatihan,
para guru menyelesaikan tugas yang
diberikan dalam waktu yang cukup
singkat.

Gambar 4. Peserta yang akan melakukan tes
awal

Setelah proses tes untuk mengetahui
kemampuan
peserta,
pertemuan
berikutnya dilaksanakan pelatihan dan
pertemuan terakhir kembali di adakan
tes seperti di awal pelatihan dan
ditambah dengan tugas-tugas lainnya.
Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi
hasil pelatihan yang diberikan apakah
sudah berhasil atau tidak. proses
pelatihan dan pendampingan peserta
dapat dilihat pada Gambar 5 berikut.

4. KESIMPULAN

Setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian
masyarakat kepada guru dan karyawan SDN
Umbulwidodo dapat disimpulkan bahwa
Penggunaan teknologi informasi dan
komputer berupa aplikasi Office untuk
menunjang proses belajar mengajar sangat
penting dan dibutuhkan oleh para guru dan
karywan, selanjutnya semakin banyak guru
dan karyawan yang paham dan mahir
mengoperasikan aplikasi office, maka
semakin cepat pula menyelesaikan tugastugas sekolah
Adapun saran untuk pembaca yang ingin
meneruskan kegiatan pengabdian di mitra
kami adalah Beberapa guru perlu dilakukan
pendampingan secara ekstra.

Gambar 5. Proses Pelatihan dan
Pendampingan peserta

Gambar 6 merupakan peserta yang
melakukan
post
tes
setelah
dilaksanakannya pelatihan.

Ucapan Terimakasih
Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada
pihak-pihak terkait diantaranya kepada Lembaga
Pengabdian Masyarakat Universitas Amikom
Yogyakarta. Ucapan terima kasih juga kepada
pihak SDN Umbulwidodo Ngemplak, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga
pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana dengan
baik. Terimakasih kepada seluruh peserta yang
mengikuti kegiatan ini dan dapat berjalan lancar
tanpa hambatan yang berarti, yang terakhir
terimakasih kepada teman-teman mahasiswa yang
sudah membantu selama kegiatan berlangsung.

Gambar 6. Peserta yang akan melakukan tes
akhir
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