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Abstrak
Patangpuluhan adalah sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Wirobrajan, Yogyakarta. Kelurahan
patangpuluhan secara geografis terletak sekitar 3km di sebelah barat daya pusat kota Yogyakarta.
Kelurahan Patangpuluhan mempunyai Organisasi Kemasyarakatan diantaranya adalah PKK, PAUD dan
Karang Taruna. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di kelurahan Patangpuluhan tergabung dalam sebuah
Paguyuban bernama Paguyuban PAUD Among Putro. Paguyuban tersebut membawahi beberapa PAUD
dan Kelompok Bermain (KB). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berada di bawah Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan . Salah satu program dari Kemendikbud adalah mewajibkan seluruh PAUD untuk
melaporkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) melalui sebuah Aplikasi Dapodik semenjak tahun 2016.
Dengan adanya ketentuan tersebut maka seluruh pengelola dan pendidik PAUD diwajibkan untuk dapat
melakukan manajemen data menggunakan teknologi informasi. Namun pada kenyataannya sumber daya
pada Pagubuyan PAUD Among Putro saat ini masih banyak yang belum dapat mengelola dokumen
menggunakan teknologi informasi dengan baik. Sedangkan pengisian Dapodik yang mewajibkan
pengelolaan dokumen menggunakan teknologi informasi merupakan hal penting dan masih banyak program
PAUD yang butuh pemanfaatan teknologi informasi dalam penerapannya.Berdasarkan masalah tersebut,
solusi yang diberikan adalah dengan memberikan program pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan
teknologi informasi. Luaran dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat
pada Paguyuban PAUD Among Putro khususnya dalam pengelolaan dokumen dengan pemanfaatan
teknologi informasi.
Kata Kunci : Teknologi Informasi, PAUD, Among Putro

1. PENDAHULUAN
Patangpuluhan adalah sebuah kelurahan yang
terletak di Kecamatan Wirobrajan, Yogyakarta.
Kelurahan patangpuluhan secara geografis terletak
sekitar 3 km di sebelah barat daya pusat kota
Yogyakarta. Kelurahan Patangpuluhan mempunyai
Organisasi Kemasyarakatan diantaranya adalah
PKK, PAUD dan Karang Taruna. Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) di kelurahan Patangpuluhan
tergabung dalam sebuah Paguyuban bernama
Paguyuban PAUD Among Putro. Paguyuban
PAUD Among Putro membawahi 9 Satuan PAUD
Sejenis (SPS) dan 1 Kelompok Bermain (KB) yang
memiliki beragam program kerja, sebagai salah
satunya adalah Lomba Mewarnai seperti yang
terdapat pada Gambar 1.

Gambar 1. Lomba Mewarnai di Pendopo
Kecamatan Wirobrajan
Setiap tahun ajaran , Paguyuban dapat meluluskan
sekitar 60-100 peserta didik. Gambar 2. adalah
dokumentasi Prosesi Wisuda Peserta Didik
Paguyuban PAUD Among Putro.
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Melihat banyaknya permasalahan yang
terjadi, Ketua Paguyuban PAUD Among Putro
merasa perlu untuk diadakan sebuah program
pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan
teknologi informasi. Harapannya dengan adanya
program tersebut, akan dapat meningkatkan skill
dalam manajemen data sumber daya Paguyuban
PAUD Among Putro dalam menggunakan
komputer.
2. METODE PELAKSANAAN
2.1. Permasalahan Mitra

Gambar 2. Prosesi Wisuda Peserta Didik

Melalui proses observsi dan wawancara dengan
calon mitra, didapatkan beberapa permasalahan dari
calon mitra. Permasalahan yang muncul kemudian
didiskusikan kembali untuk mendapatkan prioritas
permasalahan yang akan diangkat sebagai berikut :

Industri yang dalam dua dasawarsa
terakhir telah menjelma menjadi industri raksasa
saat ini adalah computer. Bagian dari industry
computer, yaitu system informasi secara otomatis
juga mengalami perkembangan yang cukup pesat
[1].Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berada di
bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
Salah satu program dari Kemendikbud adalah
mewajibkan seluruh PAUD untuk melaporkan
Data Pokok Pendidikan (Dapodik) melalui sebuah
Aplikasi Dapodik semenjak tahun 2016. Dengan
adanya ketentuan tersebut maka seluruh pengelola
dan pendidik PAUD diwajibkan untuk dapat
melakukan manajemen data menggunakan
teknologi informasi.
Pengisian Dapodik yang mewajibkan
pengelolaan dokumen menggunakan teknologi
informasi merupakan hal penting yang nantinya
terkait dengan alokasi dana bantuan dari
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Aplikasi
Dapodik harus dioperasikan oleh sumber daya
manusia di PAUD. Namun pada kenyataannya
melalui proses wawancara dengan Ketua
Paguyuban PAUD Among Putro Ibu Anna Deliya
Rosa, S.Psi , dikatakan bahwa sumber daya PAUD
saat ini sebagian besar belum dapat mengelola
dokumen menggunakan teknologi informasi
dengan baik.
Permasalahan lain yang muncul yaitu
masih banyak kegiatan PAUD yang membutuhkan
manajemen dokumen menggunakan teknologi
informasi. Khususnya dalam pembuatan laporan
kegiatan internal, pelaporan keuangan dan surat
menyurat menggunakan komputer pengelola
PAUD sebagian besar masih kesulitan. Sumber
daya yang dapat mengaplikasikan komputer hanya
satu sampai dua orang dan harus bergantung
kepada orang tersebut jika ada kegiatan yang
memerlukan pelaporan menggunakan teknologi
informasi.

Tabel 1. 1 Daftar Masalah dan Prioritas
No
Permasalahan Mitra
No Prioritas
1 Kemampuan
Perioritas ke-1
Manajemen
dan
Pengelolaan Dokumen
Administrasi
menggunakan
Komputer
2 Kemampuan Membuat
Perioritas ke-2
Laporan
Keuangan
menggunakan
Komputer
2.2. Solusi Yang Ditawarkan
Dari penentuan prioritas masalah diatas
ditetapkan solusi dalam bentuk table dibawah ini.
Tabel 1. 2 Daftar Masalah dan Solusi
Solusi yang
No Permasalahan Mitra
ditawarkan
1
Kemampuan
1. Memberikan
manajemen
dan
Pelatihan MS
pengelolaan
Office dasar
dokumen
pembuatan
administrasi
dokumen
menggunakan
administrasi
komputer
selama 6 jam.
2. Memberikan
Pelatihan MS
Office Lanjutan
pembuatan
dokumen
menggunakan
mail merge
selama 6 jam.
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2

Kemampuan
Memberikan
membuat
laporan Pelatihan MS Excel
keuangan
selama 6 jam.
menggunakan
komputer

N
o

Permasalahan
yang disepakati
dan diselesaikan
menggunakan
komputer

2.3. Spesifikasi Luaran
Tabel 2. 1 Detail Spesifikasi Luaran
No
Nama Fungsional
Deskripsi
1 Kemampuan manajemen Pelaksanaan
dan
pengelolaan pelatihan ini
dokumen
administrasi meliputi
menggunakan komputer materi yaitu :
1. Pengenal
an fitur
MS word
2. Pengenal
an dasar
MS Word
3. Membuat
Dokumen
menggun
akan MS
Word
4. Mail
Merge
2 Kemampuan membuat Pelaksanaan
laporan
keuangan pelatihan ini
menggunakan komputer meliputi
materi yaitu :
1. Pengenal
an fitur
MS Excel
2. Pengenal
an dasar
MS Excel
3. Tabulasi
data
dengan
MS Excel

2

2.4. Metode Pelaksanaan
N
o
1

Permasalahan
yang disepakati
dan diselesaikan
Kemampuan
manajemen dan
pengelolaan
dokumen
administrasi

Metode
Pelaksanaan

Evaluasi

Pelatihan
pengenalan
fitur
Ms.
Word.
Peserta

Pendamping
an kepada
seluruh
peserta
pelatihan

Kemampuan
membuat laporan
keuangan
menggunakan
komputer

Metode
Pelaksanaan
melakukan
pelatihan
dasar
pembuatan
dokumen
menggunaka
n Ms.Word
selama
6
jam,
sehingga
mampu
mengoperasi
kan
fiturfitur
yang
ada
di
Ms.Word.
Untuk
materi
lanjutan,
dilakukan
pelatihan
pembuatan
Surat
menggunaka
n fitur mail
merge.
Pelatihan
pengenalan
fitur
Ms.
Excell.
Peserta
melakukan
pelatihan
dasar
pembuatan
tabulasi data
menggunaka
n Ms. Excell
selama
6
jam,
sehingga
mampu
mengoperasi
kan
fiturfitur
yang
ada di Ms.
Excell.

Evaluasi

dalam
membuat
dokumen
menggunaka
n Ms.Word
,memberika
n tugas dan
mengevaluas
i seberapa
jauh
kemampuan
yang sudah
dikuasai
oleh seluruh
peserta.

Pendamping
an kepada
seluruh
peserta
pelatihan
dalam
membuat
tabulasi data
menggunaka
n Ms.Excell
,memberika
n tugas dan
mengevaluas
i seberapa
jauh
kemampuan
yang sudah
dikuasai
oleh seluruh
peserta.

2.3. Alur Implementasi Pelaksanaan Kegiatan
Berikut adalah alur metode pelaksanaan kegiatan
yang digambarkan dalam bentuk tabel yang
disinkronkan dengan permasalah dan target luaran.
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Adapun metode pelaksanaan kegiatan adalah
sebagai berikut.

pembelajaran dirancang sesuai dengan kebutuhan
peserta yaitu materi tentang dasar Ms. Word dan
Ms. Excell.

Gambar 4. Penyerahan Modul Pembelajaran
Modul pembelajaran diserahkan secara simbolik
kepada Ketua Paguyuban PAUD Amongputro
yang juga didistribusikan kepada peserta.
3.2. Uji Kompetensi Kemampuan Awal Peserta
Sebelum dilakukan pembelajaran kepada calon
peserta, dilakukan tes awal yang bertujuan untuk
mengetahui kemampuan Ms. Office peserta
pelatihan. Tes dilakukan dengan memberikan soal
yang berisi tentang pengetahuan dasar Ms. Office.
Jumlah point soal yang diujikan adalah 25 soal.
Pembagian kelompok skor dilakukan dengan
menggunakan skala likert 1-5 . Dengan melihat
skor terendah yaitu 25 point dan skor tertinggi 100
point point maka didapatkan perhitungan interval
sebagai berikut : (100-25)/5 = 15 point pada setiap
kelompok skornya. Hasil dari tes awal para
peserta sebagai berikut :

Gambar 3. Diagram Alur Implementasi

Pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagai berikut :
1. Pelatihan pengenalan fitur Ms. Word.
Peserta melakukan pelatihan dasar
pembuatan
dokumen
menggunakan
Ms.Word selama 6 jam, sehingga mampu
mengoperasikan fitur-fitur yang ada di
Ms.Word.
Pendampingan
dilakukan
kepada seluruh peserta pelatihan dalam
membuat
dokumen
menggunakan
Ms.Word
,memberikan
tugas
dan
mengevaluasi seberapa jauh kemampuan
yang sudah dikuasai oleh seluruh peserta.
2. Pelatihan pengenalan fitur Ms. Excell.
Peserta melakukan pelatihan dasar
pembuatan tabulasi data menggunakan Ms.
Excell selama 6 jam, sehingga mampu
mengoperasikan fitur-fitur yang ada di Ms.
Excell. Pendampingan dilakukuan kepada
seluruh peserta pelatihan dalam membuat
tabulasi data menggunakan Ms.Excell
,memberikan tugas dan mengevaluasi
seberapa jauh kemampuan yang sudah
dikuasai oleh seluruh peserta.
3. Pelatihan fitur Mail Merger.
Peserta
melakukan
praktik
mengkoneksikan file .doc dengan .xls
dalam pembuatan dokumen surat.

Tabel 1. Hasil Uji Kompetensi Awal Peserta
No.

Nilai

Jumlah

1

25-40

11

Prosen
tase
52%

2
3
4
5

41-55
56-70
71-85
86-90

7
1
2
0

33.3%
4,76%
9.5%
0%

21

100%

TOTAL

Status
Sangat
rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat
Tinggi

Hasil uji kompetensi awal peserta menunjukkan
bahwa 11 peserta memiliki tingkat pemahaman
tentang Ms. Office yang sangat rendah, 7 peserta
dengan tingkat rendah, 1 peserta sedang dan 2
peserta sangat tinggi. Berdasarkan data di atas,
sebanyak 52 % peserta memiliki kemampuan yang
sangat rendah dan sejumlah 33.3% dengan
kemampuan rendah. Dengan demikian dapat

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
3.1. Perancangan dan Penyerahan Modul
Pembelajaran
Persiapan pelaksanaan kegiatan diawali dengan
pembuatan modul pembelajaran yang akan
dibagikan kepada peserta pelatihan. Modul
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disimpulkan bahwa sebagian besar peserta masih
memiliki kemampuan ms Office yang kurang.

menggunakan tabel pada Ms. Excell dan
pengolahan tabulasi data pada fitur yang
disediakan. Salah satu fitur yang paling ditekankan
penyampaiannya pada sesi ini adalah fitur function
pada pengolahan tabulasi data secara otomatis
untuk dapat menunjang kinerja administrasi
pengolahan data di PAUD.

3.3.
Pembelajaran
dan
Pendampingan
Penggunaan Ms. Word
Pembelajaran penggunaan Ms Word dilakukan
sebagai permulaan kegiatan. Peserta pembelajaran
terdiri dari gabungan dari perwakilan beberapa
PAUD di Kelurahan Patangputuluhan Yogyakarta
sebanyak 21 orang.

Gambar 7. Pendampingan Peserta
Pembelajaran Ms. Excell
Pendampingan peserta pada Gambar 7. Juga
dilakukan pada sesi pelatihan Ms. Excell. Pada
akhir sesi, peserta diberi tugas untuk dapat
melakukan olah tabulasi data menggunakan
function pada Ms. Excell.

Gambar 5. Pembukaan Kegiatan
Gambar 5 merupakan acara pembukaan kegiatan
yang didampingi oleh Ketua Paguyuban PAUD
Among Putro yang kemudian dilanjutkan dengan
penyampaian materi oleh pemateri. Materi utama
yang disampaikan pada sesi ini adalah penggunaan
dan pengoperasian fitur dasar dan menu Ms. Word.
Peserta diajarkan untuk dapat membuat sebuah
dokumen menggunakan fitur dari Ms. Word sesuai
dengan arahan dari pemateri.

3.5.
Pembelajaran
dan
Pendampingan
Penggunaan Fitur Mail Merger.
Pembelajaran fitur mail merger merupakan cara
teknis untuk mengkoneksikan antara Ms.Word dan
Ms.Excell sebagai basis data. Fitur ini banyak
digunakan untuk praktik pembuatan dokumen surat
menyurat.

Gambar 6. Pendampingan Peserta
Pembelajaran Ms. Word
Sesi kedua pada kegiatan ini dilakukan dengan
memberi tugas kepada peserta untuk membuat
dokumen yang sudah disiapkan oleh pemateri.
Pada sesi ini, dilakukan juga pendampingan
kepada peserta saat pengerjaan tugas seperti pada
Gambar 6.

Gambar 6. Praktik Pembelajaran Fitur Mail
Merger
Pembelajaran sesi ini dilakukan sebagai tahap
akhir kegiatan setelah para peserta cukup paham
dengan fitur dasar Ms.Word dan Ms.Excell. Pada
akhir sesi peserta diminta untuk menyelesaikan
tugas membuat dokumen surat pad Ms.Word yang
terkoneksi dengan Ms. Excell sebagai basis
datanya.

3.4.
Pembelajaran
dan
Pendampingan
Penggunaan Ms. Excell
Tahap pembelajaran selanjutnya yang diberikan
pada peserta adalah pembelajaran dasar Ms.
Excell. Materi yang disampaikan meliputi fitur dan
menu dasar Ms. Excell. Materi pokok lain yang
diberikan kepada peserta meliputi penyajian data
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3.6. Hasil Uji Kompetensi Kemampuan Akhir
Peserta
Uji kompetensi akhir dilakukan untuk dapat
melihat perbandingan kemampuan Ms. Office
peserta setalah dilakukan kegiatan pembelajaran.
Uji kompetensi akhir telah dilakukan pada setiap
sesi pembelajaran. Diketahui pada uji kompetensi
awal bahwa 85% dari keseluruhan peserta masih
memiliki kemampuan yang kurang dari rata-rata.
Hasil dari uji kompetensi menunjukkan bahwa
sebagian besar peserta memiliki kemampuan dasar
MS. Office pada tingkat rendah dan sangat rendah.
Penilaian uji kompetensi akhir dilakukan dengan
mencari nilai rata-rata tugas akhir peserta pada 3
sesi. Berdasarkan hasil penilaian tersebut
didapatkan hasil sebagai berikut :

pembelajaran Ms. Office walaupun masih belum
optimal.
4. KESIMPULAN
a. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari program
pengabdian masyarakat yang dilakukan untuk
masayarakat Desa Umbulharjo, Cangkringan
adalah sebagi berikut :
1. Terlaksananya Pelatihan Dasar Ms. Office
kepada Paguyuban PAUD Among Putro untuk
dapat membantu dalam membuat sebuah
dokumen dan melakukan pengolahan tabulasi
data dengan baik.
2. Uji kompetensi akhir menunjukkan terdapat
penurunan nilai prosentase kemampuang
tingkat sangat renda dan rendah dari peserta
sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ada
effect yang baik setelah peserta diberikan
pembelajaran Ms. Office walaupun masih
belum optimal.

Tabel 1. Hasil Uji Kompetensi Akhir Peserta
No.

Nilai

Jumlah

1

25-40

2

Prosen
tase
9.5%

2
3
4
5

41-55
56-70
71-85
86-90

5
11
1
2

23.8%
52.3%
4.76%
9.5%

21

100%

TOTAL

Status
Sangat
rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat
Tinggi

b. Saran
Saran yang didapat antara lain:
1. Melihat tingkat kebutuhan pengenalan
aplikasi computer yang baru yang tinggi,
program pengabdian masyarakat seperti ini
harapannya bisa dilaksanakan secara reguler
dan berkala,
2. Perlu diadakannya pelatihan lanjutan untuk
dapat meningkatkan kemampuan masyarakat
Desa Umbulharjo dalam mengoperasikan Ms,
Office guna memperlancar tugas dan fungsi
masing-masing
masyarakat
pada
kelompoknya.

Hasil uji kompetensi akhir menunjukkan bahwa
tingkat prosentase tertinggi kemampuan Ms Office
peserta berada pada tingkat kemampuan yang
sedang dengan nilai 52.3%. Sementara itu tingkat
kemampuan rendah memiliki nilai 23.8%.
Jika dibandingkan dengan hasil uji kompetensi
awal diperoleh data sebagai berikut :
Tabel 1. Perbandingan Uji Kompetensi Awal
dan Akhir
N Nilai
o.
1 25-40
2 41-55
3 56-70
4 71-85
5 86-90
TOTAL

Uji
Awal
52%
33.3%
4,76%
9.5%
0%
21

Uji
Akhir
9.5%
23.8%
52.3%
4.76%
9.5%
100%

Ucapan Terimakasih
Segala puji penulis panjatkan atas kehadirat Allah
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AMIKOM. Tak lupa penulis ucapkan terimakasih
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kegiatan pengabdian masyarakat ini sehingga
proram pengabdian masyarakat ini dapat berjalan
dengan baik.

Status
Sangat rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi

Daftar Pustaka

Melalui perbandingan nilai hasil uji kompetensi
awal dan akhir diketahui pada tingkat kemampuan
sangat rendah dan rendah mengalami penurunan
nilai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
terdapat effect yang baik setelah peserta diberikan

[1] Al-Fatta, H. 2007. Analisis & Perancangan
Sistem
Informasi.
Penerbit
ANDI.
Yogyakarta.
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