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Abstrak
Perkembangan teknologi yang cepat, menuntut seluruh individu untuk dapat meningkatkan daya saingnya
dengan mengenal dan bisa menggunakan teknologi tersebut. Cloud computing merupakan salah satu bentuk
perkembangan teknologi yang sangat besar manfaatnya bagi individu yang memanfaatkannya. Begitu juga
guru-guru yang tergabung di IGTKI diharapkan bisa melek teknologi khususnya cloud computing yang saat
ini berkembang.
Google adalah perusahaan besar kelas dunia yang menyediakan teknologi cloud yang sangat bisa
memudahkan pekerjaan kita, begitu juga untuk guru-guru yang ada di IGTKI. Dimana dengan menggunakan
google bisa memudahkan pekerjaan bersama (colaborative works) para guru yang mungkin tidak bisa
bertemu secara langsung, selain itu diberikan pula kasus bisnis berkaitan dengan kegiatan guru seperti
surat meyurat dan kasus perhitungan dengan googlesheet.
Keuntungan yang lain dari adanya cloud yaitu kita tidak perlu penggunaan flashdisk karena filenya
tersimpan pada cloud, selain itu dengan menggunakan googleforms harapannya dengan ide kreatif para
guru-guru TK tersebut bisa mengembangan dan membuat form untuk menunjang pekerjaan atau bisa
membuat form tersebut untuk media belajar atau survey berkaitan dengan sekolahnya dalam upaya
meningkatkan kualitas untuk anak-anak didiknya.
Kata kunci: teknologi, cloud computing, google, IGTKI
1. PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Kegiatan

IGTKI atau Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak
Indonesia merupakan sebuah organisasi, dimana
anggotanya adalah guru-guru TK yang aktif
berkecimpung di dunia pendidikan. IGTKI
Ngemplak Sleman Yogyakarta merupakan bagian
organisasi tersebut dimana area cakupannya adalah
di Sleman Yogyakarta, khususnya di Nglempak.
Gambar 1. Peta lokasi mitra

IGTKI Ngemplak Sleman beranggotakan 120 guru,
dan 48 diantaranya adalah PNS, tidak dipungkiri
kemampuan mereka dalam mendidik anak sudah
sangat mumpuni, namun disisi lain mereka juga
perlu meningkatkan kemampuan diri dalam
menyesuaikan perkembangan teknologi untuk
mendukung
pekerjaannya,
atau
bahkan
memanfaatkan dan menerapkan teknologi tersebut
untuk membuat media belajar yang lain.

Dewasa internet menjadi kebutuhan banyak pihak
mulai dari perorangan, badan usaha, pemerintah,
perusahaan dsb. Kebutuhan akan internet ini
semakin meningkat dari hari ke hari.
Internet memungkinkan pengguna untuk memiliki
akses yang mudah atas berbagai macam informasi.
Bahkan
dibandingkan
dengan
buku dan
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perpustakaan, penyebaran informasi dan data
melalui internet dapat dikatakan lebih ekstrim.
Internet telah banyak mempengaruhi ilmu dan
pandangan dunia. Dalam dunia pendidikan, internet
memberikan manfaat antara lain sebagai berikut.

Teknologi cloud computing yang dimaksud dalam
hal ini adalah cloud computing software as a
service yang meliputi googledrive, googledocs,
googlesheets dan googleforms, dimana sebagian
besar guru-guru TK dari IGTKI belum tahu dan
belum bisa memanfaatkan teknologi itu dengan
benar dan tepat.

Berdasarkan observasi dan wawancara terhadap
mitra maka pengusul mendapatkan permasalahan
mitra sebagai berikut:
1. Mitra masih menggunakan teknologi offline
untuk mendukung pekerjaan sehari-hari,
seperti microsoft word dan excel.
2. Sebagian besar anggota IGTKI belum
paham tentang cloud computing dan
pemanfaatannya yang bisa mendukung
pekerjaannya.
3. Pemanfaatan gadget anggota IGTKI yang
belum maksimal.
4. Mitra banyak yang belum tahu berkaitan
peyimpanan cloud untuk mengamankan
komputer dan meminimalisir penggunaan
flashdisk berkaitan penyebaran virus.
5. Mitra belum tahu konsep colaborative
works yang bisa dilakukan bersama-sama
walaupun berbeda lokasi (tidak bertemu
secara langsung).
6. Mitra belum tahu pembuatan survey digital
dengan menggunakan cloud computing
googleform.

Gambar 2. Jenis cloud computing

Berdasarkan permasalahan mitra diatas pengusul
mengusulkan untuk memberikan pelatihan dalam
upaya
meningkatkan
keterampilan
dengan
pemanfaatan cloud computing google khususnya
googledrive, googledocs, googlesheets dan
googleforms untuk guru TK (IGTKI) Ngemplak,
Sleman, Yogyakarta, agar bisa meningkatkan daya
saing dan keterampilan individu para guru-guru TK
tersebut.

Perkembangan teknologi baik internet dan cloud
computing yang cepat, menuntut para guru-guru
TK ini juga untuk bisa mengenal dan menguasai
teknologi tersebut khususnya cloud computing,
supaya bisa meningkatkan kemampuan dan
keterampilan diri dalam bekerjasama (colaborative
work) sehingga dapat meningkatkan daya saingnya
dengan mengenal dan bisa menggunakan teknologi
tersebut.

1.2 Permasalahan dan Solusi
Seperti yang telah disebutkan dan dijelaskan pada
poin analisis situasi di atas, IGTKI mempunyai
banyak anggota di seluruh Yogyakarta, hanya saja
dilihat dari kemampuan anggotanya masih banyak
anggota yang belum mampu menerapkan dan
memanfaatkan
teknologi
khususnya
cloud
computing Google.

Target dan luaran yang direncanakan dari adanya
solusi diatas adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan
pemanfaatan cloud computing google untuk
mendukung pekerjaan mitra.
2. Peningkatan penggunaan gadget untuk
meningkatkan dan mendukung pekerjaan
mitra.
3. Peningkatan
pemahaman
keamanan
penyimpanan
data
menggunakan
googledrive.
4. Bisa bekerja secara bersama/kolaborasi
walaupun tidak ketemu secara langsung
menggunakan
googledocs
dan
googlesheets.
5. Bisa membuat survey digital menggunakan
googleforms.

Penerapan teknologi disini mempunyai makna
bahwa semua kegiatan ataupun pekerjaan guru
pastilah menggunakan teknologi salah satunya
komputer dan internet, dimana pekerjaan atau tugas
tersebut bisa juga harus dikerjakan bersama
(colaborative works). Tidak banyak guru TK yang
sudah familiar dengan komputer apalagi
pemanfaatan cloud computing di internet.
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2. METODE PELAKSANAAN

3

Strategi metode pelaksanaan kegiatan pengabdian
masyarakat
setelah
diselaraskan
dengan
permasalahan dan target luaran dapat ditunjukkan
pada tabel dibawah ini.

4

No

1

Tabel 1. Metode pelaksanaan
Masalah yang
Metode
disepakati untuk
diselesaikan
Perlunya
pembelajaran
dan
pelatihan
tentang
pemanfaatan
internet
khususnya
Google sebagai
cloud computing
serta
mengoperasikan
googledrive,
googledocs,
googlesheets
dan googleforms

a. Identifikasi
dan analisis
masalah
mitra.
b. Pengadaan
tempat dan
komputer
penunjang
untuk lokasi
pembelajaran
dan pelatihan
(Laboratoriu
m komputer).
c. Pengadaan
aplikasi
(browser)
dan koneksi
internet yang
digunakan
untuk
pembelajaran
dan
pelatihan.
d. Pengadaan
pelatihan
pembelajaran
pemanfaatan
googledrive,
googledocs,
googlesheets
dan
googleforms.

5

Target
luaran
2
kali
pelatihan
1 modul
pelatihan
1 paper
publikasi

Penentuan tempat
dan penunjang yang
dibutuhkan ketika
pembelajaran dan
pelatihan.
Pembuatan modul
pembelajaran dan
pelatihan.
Pelaksanaan
pembelajaran dan
pelatihan.

Berpartisipasi
pasif
dengan
menunggu
informasi dari pengusul

Berpartisipasi
pasif
dengan
menunggu
distribusi modul.
Berpartisipasi
aktif
dengan
mengikuti
pelatihan
dan
mengerjakan
kasus
latihan yang diberikan.

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Hasil diskusi berkaitan permasalahan dengan mitra
dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan
sekretaris IGTKI Yogyakarta yaitu Ibu Wahyuni
Yudastuti, A.Md dan didapatkan hasil sebagai
berikut:
 Sebagian besar anggota mitra belum paham
tentang apa itu cloud computing dan
pemanfaatannya.
 Sebagian besar anggota mitra hanya
menggunakan
google
untuk
email
(googlemails).
 Sebagian besar anggota mitra masih
menggunakan gadget untuk bermain media
social, belum mendukung pada kerja
mereka.
 Sebagian besar anggota mitra masih
ketergantungan dengan flashdisk sebagai
media penyimpanan.
 Sebagian besar anggota mitra tidak tahu
bahwa pekerjaan kantor yang biasanya
menggunakan
Microsoft
word
dan
Microsoft excel bisa digantikan dengan
googledocs dan googlesheets tanpa
menginstal aplikasi yang bersangkutan.
 Sebagian besar anggota mitra tidak tahu
dengan menggunakan googledocs atau
googlesheets mereka bisa bekerja bersama
via internet tanpa harus ketemu secara
langsung.
 Sebagian besar anggota mitra tidak tahu
dengan menggunakan googleforms bisa
membuat survey digital.

Alur kegiatan yang dilakukan bersama dengan
mitra serta hasil kegiatan dapat ditunjukkan pada
tabel dibawah ini.
Tabel 2. Alur Kegiatan dan Partisipasi Mitra
No Kegiatan
Partisipasi mitra
1
Diskusi berkaitan Berpartisipasi
aktif
permasalahan dan menjelaskan
rata-rata
kebutuhan.
kemampuan dari anggota
mitra.
2
Penentuan
waktu Berpartisipasi
aktif
untuk pembelajaran dalam mengkoordinasi
dan pelatihan.
anggota
mitra
dari
beberapa TK.

Selain hasil diatas, disepakati juga untuk
pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat
setelah penyesuaian jadwal dari pengusul dan mitra
maka disepakati bahwa pelatihan pemanfaatan
googledrive, googledocs, googlesheets dan
googleforms akan dilaksanakan pada:
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Hari
: jumat dan sabtu,
Tanggal
: 2 dan 3 agustus 2019
Waktu/jam : 10.00 - 15.00.
Tempat
: Laboratorium 7.5.2 UNIVERSITAS
AMIKOM YOGYAKARTA
Adapun spesifikasi komputer yang dibutuhkan
sudah memenuhi syarat yaitu :

kemudian akan dilanjutkan dengan latihan
googledrive
selanjutnya googledocs dan
googsheets dan yang terakhir googleforms.
Dikarenakan syarat utama dari peserta pelatihan
wajib mempunyai email akun di gmail atau
googlemail supaya bisa menikmati segala fasilitas
yang disediakan oleh google, maka latihan
membuat akun gmail diberikan di awal.

Tabel 3. Spesifikasi komputer
Jenis
Detail spesifikasi

Prosesor
Memory
VGA
LAN card
Mainboard

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

Setelah berhasil membuat akun gmail, selanjutnya
peserta diberikan pelatihan googledrive, dimana
pada bagian ini dijelaskan langkah demi langkah
menggunakan googledrive dan dijelaskan pula
kemampuan penyimpanan gratis yang disediakan,
sehingga memudahkan kita mengakses data kita
dimanapun dan kapanpun, bahkan meminimalisir
penyebaran virus apabila kita masih menggunakan
flashdisk.

Adapun kebutuhan lainnya yaitu koneksi internet
yang aktif serta aplikasi yang digunakan yaitu
browser google chrome Version 78.0.3904.97
(Official Build) (64-bit).
Pada kegiatan pembuatan modul dihasilkan berupa
modul pelatihan sebanyak 29 lembar, dimana
didalam modul dibuat sedemikian rupa, dengan
langkah-langkah dan gambar yang gampang diikuti
walaupun untuk anggota mitra yang masih awam.

Gambar 4. Modul membuat akun gmail

Pada bagian googledocs dan googlesheets para
peserta diberi kasus dan harus dikerjakan secara
berkelompok dan bersama, disinilah pentingnya
collaborative works dilakukan. Dan ternyata
sebagian besar peserta tidak tahu bahwa bekerja
sama secara online bisa dilakukan dan bisa saling
memantau dalam kerja sama tersebut, sehingga
membuat antusias para peserta semakin tinggi dan
menikmati pelatihan karena rasa penasaran yang
muncul.

Gambar 3. Cover modul pelatihan

Pada bagian modul dibuat secara berurutan dari
mana yang harus dilakukan terlebih dahulu
kemudian meningkat ke bagian berikutnya
sehingga tidak memusingkan peserta pelatihan.
Adapun tahapan dari modul pelatihan yang dibuat
mulai dari membuat email atau akun gmail,
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Gambar 6. Mendampingi peserta pelatihan

Setelah itu peserta diajarkan untuk berbagi link dari
survey yang sudah dibuat dan melihat data dari
audien yang sudah masuk mengisi survey tadi.
Setelah pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan
yang telah dilakukan selama 2 hari lalu, mitra
merasa senang dan puas dikarenakan anggota mitra
banyak yang datang dan senang dengan adanya
pelatihan ini. Selain itu antusias untuk bisa
diadakan lagi pelatihan yang serupa, karena mereka
masih penasaran dengan pemanfaatan lain dari
perkembangan
teknologi
khususnya
cloud
computing google.

Gambar 5. Contoh kasus pelatihan

Selanjutnya diteruskan dengan membuat survey
digital dengan menggunakan googleforms, adapun
contoh survey yang dibuat adalah survey untuk
meningkatkan kualitas sekolah TK, dimana audiens
nya adalah orangtua dari para siswa TK.

Gambar 7. Antusias peserta pelatihan

4. KESIMPULAN
Dengan terlaksananya pengabdian masyarakat
berupa pelatihan peningkatan keterampilan
pemanfaatan google, maka bisa diambil kesimpulan
sebagai berikut:
1) Banyak peserta mitra belum paham tentang
cloud computing dan pemanfaatannya yang bisa
mendukung pekerjaannya.
2) Pemanfaatan gadget peserta mitra belum
maksimal, walaupun sudah selalu online tetapi
masih terbatas untuk penggunaan media social
saja.
3) Pelatihan berjalan baik dan lancar serta diikuti
banyak peserta mitra.
4) Antusias mitra besar dan berharap diadakan
latihan yang serupa lagi di waktu yang akan
datang.
5) Penambahan wawasan dari peserta bertambah
bahkan banyak yang akhirnya install aplikasi
googledrive serta aplikasi pendukung lain di
smartphone nya.

Contoh survey sederhana dibuat menjadi 2 sesi
dimana sesi pertama audiens diwajibkan mengisi
data nama orangtua siswa, nama siswa dan kelas
siswa, kemudian masuk ke-sesi kedua yaitu
pertanyaan berkaitan survey antara lain, bagaimana
lingkungan hijau, area bermain dan ektrakulikuler
di sekolah serta saran yang diinginkan.

Adapun saran yang bisa diberikan adalah:
1) Ada input dari mitra bentuk pelatihan dan materi
yang diinginkan.
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2) Penambahan kasus yang lebih disesuaikan
dengan kondisi lapangan mitra, sehingga lebih
tepat sasaran lagi.
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