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Abstrak
TK ABA Perumnas Condong Catur adalah wadah bagi pendidikan anak usia dini yang menaungi
masyarakat di wilayah Perumnas Condong Catur dan Sekitarnya. Taman kanak-kanak ABA Perumnas
Condong Catur didirikan pada tahun 1979, awal terbentuknya TK ini adalah karena melihat bahwa
daerah Perumnas dan diluar perumnas banyak anak usia 4-6 tahun yang membutuhkan pendidikan.
Pendidikan anak usia dini diyakini menjadi dasar dalam menyiapkan sumber daya manusia yang
berkualitas dimasa mendatang, sehingga layanan PAUD dirancang dengan seksama dan memperhatikan
perkembangan anak, perubahan ilmu pengetahuan, teknologi serta budaya yang berkembang.
Perkembangan jumlah murid yang masuk TK ABA Peurmnas Condong Catur tiap tahun mengalami
peningkatan, karena semakin meningkatnya murid yang masuk, maka guru-guru juga dituntutkan untuk
meningkatkan pengembangan sekolah dan diri, terutama dalam proses memberikan manajemen
administrasi yang rapi, keuangan yang baik, dan memberikan proses belajar mengajar yang semakin
menarik, sehingga dapat mengasah minat dan bakat para muridnya. Maka dari itu pelatihan dalam
memanfaatkan google Drive, Google Form, Ms.office, dan desain sangat dibutuhkan untuk menunjang
kualitas guru-guru demi memberikan pelayanan dan pengajaran lebih baik kepada masyarakat
khususnya pendidikan TK.
Kata kunci : TK, Administratif, Google Drive, Google Form

1. PENDAHULUAN

proses memberikan manajemen administrasi yang
rapi, keuangan yang baik, dan memberikan proses
belajar mengajar yang semakin menarik, sehingga
dapat mengasah minat dan bakat para muridnya.
Maka dari itu pelatihan dalam memanfaatkan
google Drive, Google Form, Ms.office, dan desain
sangat dibutuhkan untuk menunjang kualitas guruguru demi memberikan pelayanan dan pengajaran
lebih baik kepada masyarakat khususnya
pendidikan TK.

TK ABA Perumnas Condong Catur adalah wadah
bagi pendidikan anak usia dini yang menaungi
masyarakat di wilayah Perumnas Condong Catur
dan Sekitarnya. Taman kanak-kanak ABA
Perumnas Condong Catur didirikan pada tahun
1979, awal terbentuknya TK ini adalah karena
melihat bahwa daerah Perumnas dan
diluar
perumnas banyak anak usia 4-6 tahun yang
membutuhkan pendidikan. Pendidikan anak usia
dini diyakini menjadi dasar dalam menyiapkan
sumber daya manusia yang berkualitas dimasa
mendatang, sehingga layanan PAUD dirancang
dengan seksama dan memperhatikan perkembangan
anak, perubahan ilmu pengetahuan, teknologi serta
budaya yang berkembang. Perkembangan jumlah
murid yang masuk TK ABA Peurmnas Condong
Catur tiap tahun mengalami peningkatan, karena
semakin meningkatnya murid yang masuk, maka
guru-guru juga dituntutkan untuk meningkatkan
pengembangan sekolah dan diri, terutama dalam

Lokasi mitra TK ABA Perumnas Condong Catur,
beralamat
Jalan
Sawo
Kecik,
Gempol,
Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281.
Taman
kanak-kanak ABA Perumnas Condong Catur
didirikan pada tahun 1979, awal terbentuknya TK
ini adalah karena melihat bahwa daerah Perumnas
dan diluar perumnas banyak anak usia 4-6 tahun
yang membutuhkan pendidikan. Pendidikan anak
usia dini diyakini menjadi dasar dalam menyiapkan
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sumber daya manusia yang berkualitas di masa
mendatang, sehingga layanan PAUD dirancang
dengan seksama dan memperhatikan perkembangan
anak, perubahan ilmu pengetahuan, teknologi serta
budaya yang berkembang.
Setelah dilakukan wawancara dengan calon mitra
yaitu TK ABA Perumnas Condong Catur Sleman
serta pengamatan secara langsung di lokasi terdapat
beberapa permasalahan dari calon mitra. TK ABA
Perumnas Condong Catur terdapat 13 guru, 9 guru
diantaranya yang menggunakan komputer tetapi
dengan kemampuan yang terbatas.

4.

Hasil pengabdian masyarakat ini yang telah
dilaksanakan di ruang kelas TK ABA Perumnas
Condong Catur.
Berikut adalah permasalahan mitra yang
teridentifikasi :

No.

Tabel 1. Metode Pelaksanaan

1.

2.

3.

Beberapa guru
hanya
menguasai
dasar
MS.
Word

Beberapa guru
hanya
menguasai
dasar
MS.
Excel

Target
Luaran

Metode
Pelaksanaan

2 orang guru
mampu
dalam
mengelola
data
pendaftaran
dengan
google form.

Mengadakan
2
kali
pertemuan
untuk
penerapan
dan
pengelolaan
google drive

3 orang guru
mahir
menguasai
MS. Word
sehingga
pengelolaan
administarsi
sekolah 70%
lebih cepat
waktu dari
yang telah
ditentukan.
2 orang guru
mahir
menggunaka
n MS. excel.

Mengadakan
pelatihan 3x
pertemuan
dengan MS.
Word

Mengadakan
pelatihan 2x
pertemuan
dengan
materi desain
dasar.

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini bertempat
di ruang kelas TK Perumnas Condong Catur.
Berikut adalah metode pelaksanaan kegiatan yang
disinkronkan dengan permasalahan dan target
luaran. Adapun metode pelaksanaan kegiatan
kepada mitra disajikan pada tabel 1 berikut :

No.

2 orang guru
mampu
dalam mendesain
menggunaka
n corel draw.

Dalam pelaksanaan pengabdian ini menggunakan
berbagai tool seperti, laptop, rol kabel, LCD dan
meja kursi yang nyaman.

2. METODE PELAKSANAAN

Permasalaha
n yang
disepakati
untuk
diselesaikan
Belum ada
guru yang
menggunakan
google form
dan google
drive untuk
manajemen
file dan form
pendaftaran

Tidak
ada
guru
yang
menguasai
bidang desain
dasar.

1.

2.

3.

4.

Tabel 2. Permasalahan Mitra
Item
Uraian
Jumlah
Kegiatan
Administrasi Beberapa
guru
3
hanya bisa dasar
MS. Word.
Google
Belum ada guru
2
Drive
yang menggunakan
google drive dan
google form
Keuangan
Bendahara masih
2
manual
dalam
manajemen
keuangan
Multimedia
Belum ada guru
2
yang
dapat
menggunakan
multimedia

dari permasalahan mitra diatas, maka dilaksanakan
kegiatan pelatihan contoh langsung implementasi di
data-data TK dan dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3. Pelaksanaan Pelatihan
No.
1.

Mengadakan
pelatihan 2x
pertemuan
dengan
materi MS.
Excel

2.
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Waktu Pelaksanaan
Pelatihan
Sabtu, 29 Juni 2019
Jam 09.00 – 12.00
Kamis, 04 Juli 2019
Jam 12.00 – 15.00

Materi
Ms. Excel
siswa
dan
laporan)
Google
(Pembuatan
pendaftaran
implementasi
langsung)

(Data
print
Drive
form
dan
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3.
4.

Selasa, 09 Juli 2019
Jam 09.00 – 15.00
Selasa, 09 Juli 2019
Jam 12.00 – 15.00

5.

Kamis, 11 Juli 2019
Jam 09.00 – 12.00

6.

Rabu, 05 November
2019
Jam 12.00 – 15.00

sangat negative, contoh: Rendah, Kurang, Cukup,
Bagus, dan Memuaskan, dengan daftar pernyataan
sebagai berikut:
1. Variabel Pelaksanaan Pelatihan, terdiri dari
daftar pertanyaan antara lain tema pelatihan,
ketepatan waktu, suasana, kelengkapan materi,
alat bantu.
2. Variabel Pemateri, terdiri dari daftar
pertanyaan antara lain penguasaan materi, cara
penyajian, manfaat materi, interaksi dengan
peserta.
3. Pertanyaan berupa komentar dan saran positif.

Word (membuat surat
dan mail merger)
Corel Draw
(membuat desain
spanduk)
Google Drive
(Membuat google
form laporan dinas)
Ms. Excel
(Penghitung data
keuangan)

Dari Tabel pelaksanaan pelatihan diatas secara
umum pelatihan berjalan lancar, dan waktu yang
digunakan rata-rata 3 jam sekali pertemuan, laptop
dan meja yang digunakan adalah milik pribadi atau
guru sendiri, dan LCD milik sekolah. Kendala
Pelatihan:
1. Kesulitan dalam menentukan waktu pelatihan
pelatihan, harusnya pertemuan 10 kali pertemuan
yang bisa eksekusi hanya 6 pertemuan.
2. Jadwal ibu guru yang setiap saat membatalkan
pelatihan karena terdapat agenda dari dinas yang
undangannya disampaikan mendadak sehingga
jadwal pelatihan terpaksa dibatalkan.
3. Prasarana laptop dan meja, yang kurang
memadai (kecil sehingga kurang nyaman untuk
duduk lama)

Dari variabel dan daftar pernyataan diatas, maka
dapat dilakukan analisis kuantitatif, maka jawaban
diberi skor yaitu:
1. Memuaskan dengan skor 5
2. Bagus dengan skor 4
3. Cukup dengan skor 3
4. Kurang dengan skor 2
5. Rendah dengan skor 1
Daftar pernyataan diatas diajukan kepada 6 guru
TK ABA Perumnas Condong Catur, dengan hasil
quesioner, sebagai berikut:
Tabel 3. Pelaksanaan Pelatihan
Pernyataan
1 2 3 4 5
Tema pelatihan
1 3
4
Ketepatan waktu
1 1
1 3
Suasana
2 1 3
Kelengkapan Materi
2 1 3
Alat Bantu
2 1 3
Dari data hasil kuesioner diatas, dianalisis
menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring
setiap jawaban dari responden sebagai berikut:
Pernyataan : Tema Pelatihan
Jumlah skor untuk 4 orang yang menjawab
memuaskan = 4 x 5 = 20.
Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab bagus =
0x4=0
Jumlah skor untuk 1 orang yang menjawab Cukup
=1x3=3
Jumlah skor untuk 1 orang yang menjawab Kurang
=1x2=0
Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab Rendah
=0x1=0

Gambar 1. Pelaksanaan Pelatihan

Hasil Kuesioner

Perhitungan hasil kuesioner menggunakan skala
likert sebagai skala pengukurannya, skala likert
digunakan untuk mengukur, sikap,pendapat dan
persepsi seseorang atau kelompok orang tentang
fenomena sosial, dengan skala likert, maka variabel
akan diukur menjadi indikator variabel. Kemudian
Indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak
untuk menyusun item-item instrument yang dapat
berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap
item instrumen menggunakan skala likert
mempunya gradasi dari sangat positif sampai

Jumlah = 23 Jumlah Skor yang diperoleh dari
penelitian = 23, jadi berdasarkan data itu maka
tingkat memuaskan terhadap tema pelatihan =
(23:30) x 100%= 76.6%.
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Pernyataan : Ketepatan Waktu
Jumlah skor untuk 1 orang yang menjawab
memuaskan = 1 x 5 = 5
Jumlah skor untuk 1 orang yang menjawab bagus =
1x4=4
Jumlah skor untuk 1 orang yang menjawab Cukup
=1x3=3
Jumlah skor untuk 3 orang yang menjawab Kurang
=3x2=6
Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab Buruk =
0x1=0

Jumlah skor untuk 1 orang yang menjawab bagus =
1x4=4
Jumlah skor untuk 2 orang yang menjawab Cukup
=2x3=6
Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab Kurang
=0x2=0
Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab Buruk =
0x1=0
Jumlah Skor yang diperoleh dari penelitian = 25,
jadi berdasarkan data itu maka tingkat memuaskan
terhadap Ketepatan Waktu = (25:30) x 100%=
83.33%.

Jumlah Skor yang diperoleh dari penelitian = 18,
jadi berdasarkan data itu maka tingkat memuaskan
terhadap Ketepatan Waktu = (18:30) x 100%=
60%.

Tabel 4. Pemateri
Pernyataan
1 2
Penguasaan Materi
Cara Penyajian
Manfaat Materi
Interaksi dengan peserta

Pernyataan : Suasana
Jumlah skor untuk 3 orang yang menjawab
memuaskan = 3 x 5 = 15
Jumlah skor untuk 1 orang yang menjawab bagus =
1x4=4
Jumlah skor untuk 2 orang yang menjawab Cukup
=2x3=6
Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab Kurang
=0x2=0
Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab Buruk =
0x1=0

3
2
2
2
2

4

5
4
4
4
4

Pernyataan : Penguasaan Materi
Jumlah skor untuk 4 orang yang menjawab
memuaskan = 4 x 5 = 20
Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab bagus =
0x4=0
Jumlah skor untuk 2 orang yang menjawab Cukup
=2x3=6
Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab Kurang
=0x2=0
Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab Buruk =
0x1=0

Jumlah Skor yang diperoleh dari penelitian = 25,
jadi berdasarkan data itu maka tingkat memuaskan
terhadap Ketepatan Waktu = (25:30) x 100%=
83.3%.

Jumlah Skor yang diperoleh dari penelitian = 26,
jadi berdasarkan data itu maka tingkat memuaskan
terhadap Ketepatan Waktu = (26:30) x 100%=
86.6%.

Pernyataan : Kelengkapan Materi
Jumlah skor untuk 3 orang yang menjawab
memuaskan = 3 x 5 = 15
Jumlah skor untuk 1 orang yang menjawab bagus =
1x4=4
Jumlah skor untuk 2 orang yang menjawab Cukup
=2x3=6
Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab Kurang
=0x2=0
Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab Buruk =
0x1=0

Pernyataan : Cara Penyajian
Jumlah skor untuk 4 orang yang menjawab
memuaskan = 4 x 5 = 20
Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab bagus =
0x4=0
Jumlah skor untuk 2 orang yang menjawab Cukup
=2x3=6
Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab Kurang
=0x2=0
Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab Buruk =
0x1=0

Jumlah Skor yang diperoleh dari penelitian = 25,
jadi berdasarkan data itu maka tingkat memuaskan
terhadap Ketepatan Waktu = (25:30) x 100%=
83.3%.

Jumlah Skor yang diperoleh dari penelitian = 26,
jadi berdasarkan data itu maka tingkat memuaskan
terhadap Ketepatan Waktu = (26:30) x 100%=
86.6%.

Pernyataan : Alat Bantu
Jumlah skor untuk 3 orang yang menjawab
memuaskan = 3 x 5 = 15
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Pernyataan : Manfaat Materi
Jumlah skor untuk 4 orang yang menjawab
memuaskan = 4 x 5 = 20
Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab bagus =
0x4=0
Jumlah skor untuk 2 orang yang menjawab Cukup
=2x3=6
Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab Kurang
=0x2=0
Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab Buruk =
0x1=0

Cara Penyajian
86.6
Manfaat Materi
86.6
Interaksi dengan
86.6
peserta
Dari tabel diatas didapatkan angka presentase yang
sama di masing-masing pernyataan.
4. KESIMPULAN
Kesimpulan dari Pelatihan penerapan dan
pengelolaan manajemen file dengan google drive
untuk guru TK ABA Perumnas Condong Catur
Sleman berdasarkan hasil kuesioner bahwa dalam
pelaksanaan pelatihan berdasarkan tema pelatihan
yang sudah ditentukan mendapatkan respon 76,6%
dan persentase kemanfaatan materi yang didapat
sebesar 86.6% yang artinya guru-guru TK ABA
Perumnas Condong Catur Sleman menyambut
dengan baik tema pelatihan yang sudah
dilaksanakan dan merasakan manfaat yang besar
terhadap materi yang sudah disampaikan.
Saran dari beberapa kendala yang dihadapi maka
saran untuk pelatihan selanjutnya adalah :
1) Semua peserta diharapkan hadir sesuai jadwal,
jika
berhalangan
hadir
baiknya
menginformasikan lebih awal.
2) Pelatihan dimulai tepat waktu agar sesuai
jadwal dan tidak menganggu kegiatan
berikutnya.
3) Prasarana pendukung pelatihan lebih nyaman
lg, terutama meja dan kursi yang untuk orang
dewasa karena meja kursi digunakan sangat
kecil untuk ukuran orang dewasa.

Jumlah Skor yang diperoleh dari penelitian = 26,
jadi berdasarkan data itu maka tingkat memuaskan
terhadap Ketepatan Waktu = (26:30) x 100%=
86.6%.
Pernyataan : Interaksi dengan Peserta
Jumlah skor untuk 4 orang yang menjawab
memuaskan = 4 x 5 = 20
Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab bagus =
0x4=0
Jumlah skor untuk 2 orang yang menjawab Cukup
=2x3=6
Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab Kurang
=0x2=0
Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab Buruk =
0x1=0
Jumlah Skor yang diperoleh dari penelitian = 26,
jadi berdasarkan data itu maka tingkat memuaskan
terhadap Ketepatan Waktu = (26:30) x 100%=
86.6%.
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Saya ucapkan terimakasih kepada Lembaga
Pengabdian Masyarakat yang telah memberikan
dana hibah untuk pengabdian yang saya lakukan.

Tabel berikut adalah rincian persentase nya:
Tabel 5. Persentase Pelaksanaan Pelatihan
Pernyataan
Persentase (%)
Tema pelatihan
76.6
Ketepatan waktu
60
Suasana
83.3
Kelengkapan Materi
83.3
Alat Bantu
83.3
Dari tabel diatas didapatkan angka presentase
tertinggi yang 83.3% pada bagian pernyataan
suasana, kelengkapan materi dan diikuti alat bantu
kemudian tema pelatihan, sedangkan ketepatan
waktu hanya 60% dikerenakan, guru-guru datang
tidak tepat waktu, sehingga mulai pelatihan jadi
mundur.
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Tabel berikut adalah rincian persentase nya:
Tabel 6. Persentase Kuesioner Pemateri
Pernyataan
Persentase (%)
Penguasaan Materi
86.6
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