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Abstrak
Himpunan Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) merupakan
organisasi mitra yang berfungsi pengkoordinir kegiatan yang berkaitan dengan pendidik dan tenaga
kependidikan di tingkat kabupaten/kota. Visi dari organisasi ini adalah menjadi organisasi profesional dan
mandiri untuk mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang kompeten, berkualitas dan
bermartabat. Pada tahun 2025 diperlukan peningkatan layanan guru dan pengelola lembaga. Untuk itu guru
dan pengelola lembaga perlu selalu meningkatkan kemampuannya salah satunya terkait permasalahan
bidang ilmu teknologi. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi
guru dan pengelola lembaga dimana sebagian besar dari mereka masih minim pengetahuannya tentang ilmu
tekologi. Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu identifikasi
masalah,pembuatan materi yang diklasifikasi menjadi tiga bagian utama yaitu pelatihan paket Microsoft
office pembuatan rencana pembelajaran dan laporan keuangan. Pelatihan Paket Office dalam hal
pendataan terintegrasi dengan internet. Pengenalan internet dasar. Hasil akhir dari kegiatan ini secara
umum untuk meningkatkan kualitas pengalaman, pengetahuan, khususnya bidang ilmu teknologi bagi para
anggota HIMPAUDI mlati, sleman.
Kata kunci: Pendidikan anak usia dini,Pelatihan Microsoft office, Internet dasar
Agar menjadi organisasi yang mandiri dan
profesional HIMPAUDI memang harus selalu
memperbaiki diri. Untuk itu Himpaudi juga
perlu menggandeng mitra sebanyak – banyaknya
agar lebih banyak yang mengenal organisasi ini
dan bisa memfasilitasi program kerja yang sudah
ditetapkan. Anggota HIMPAUDI dapat dilihat
pada tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Jumlah Anggota HIMPAUDI Mlati

1. PENDAHULUAN
Pada tahun 2004, di kabupaten Sleman dibentuk
HIMPAUDI (Himpunan Pendidik Dan Tenaga
Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia) daerah
dengan wilayah sekup kabupaten. Himpaudi daerah
ini merupakan organisasi mitra yang berfungsi
pengkoordinir kegiatan yang berkaitan dengan
pendidik dan tenaga kependidikan di tingkat
kabupaten/kota. Saat itu dipilihlah ketua secara
voting, terpilihlah Bpk Asnan Iswadi, dari KB
Aisyiyah Nurul Ilmi Cangkringan, dengan periode
pengurusan 2004 -2011.
Dengan terbentuknya Himpaudi Daerah
tersebut, di cabang diinstruksikan untuk membuat
organisasi serupa. Dan terpilihlah Ibu Latifah Dwi
Wayuni, S.Sos dari KBIT Salman Al Farisi 3 untuk
masa kepengurusan 2006 – 2011. Selanjutnya pada
MUSCAB I untuk periode kepengurusan 2011 –
2015 terpilihlah Ibu Yohana Latifah dari KBIT
Salman Al Farisi 3.Pada MUSCAB II tanggal 27
Pebruari 2016, Ibu Yohana Latifah terpilih kembali
sebagai ketua Himpaudi Mlati untuk masa
kepengurusan 2016 – 2020.

Jumlah
Lembaga

Jumlah Pendidik Jumlah Pengelola

Kelompok Taman
Bermain Penitipan
(KB)
Anak
(TPA)

Laki
Satuan Perempuan Laki - Perempuan
PAUD Laki
Laki
Sejenis
(SPS)

17

9

19

Jumlah : 45 lembaga
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Permasalahan yang sering terjadi diantaranya
adalah tuntutan dari dinas, maupun wali murid
terkait peningkatan layanan guru dan pengelola
lembaga. Untuk itu guru dan pengelola lembaga
perlu selalu meningkatkan kemampuannya.
Terkait permasalahan dibidang IT guru dan
pengelola dituntut untuk menguasai Microsoft
office, baik dalam hal pendataan yang
terintegrasi dengan internet ataupun pembuatan
rencana pembelajaran. Sedangkan sebagian besar
guru
dan
pengelola
masih
minim
pengetahuannya tentang IT.
Dari permasalahan tersebut maka pengusul
mecoba memberikan solusi. Adapun solusi yang
diberikan adalah memberikan pelatihan dan
pemberdayaan ilmu teknologi. Pelatihan yang
akan dilakukan diantarnya paket Microsoft office
dasar dan pembuatan rencana pembelajaran dan
laporan keuangan, Microsoft office dalam hal
pendataan yang terintegrasi dengan internet, dan
pengenalan internet dasar.
Luaran kegiatan ini adalah pengetahuan dan
pemahaman bagi guru dan pengelola lembaga
PAUD dalam penggunaan bidang teknologi.
Hasil akhir dari kegiatan ini secara umum untuk
meninggkatkan
kualitas,
pengalaman
pengetahuan khususnya bidang teknologi bagi
para anggota HIMPAUDI, Mlati, Sleman.

ini team pengusul kegiatan membuat bahan untuk
pelatihan yaitu pengenalan paket Office dasar
adapaun yang dibahas adalah microsoft word, paket
office pembuatan bahan ajar yang dibahas adalah
microsoft word dan excel, laporan keuangan
menggunakan microsoft excel, data terintegrasi
dengan internet menggunakan microsoft excel, dan
materi pengenalan internet dasar.
Kegiatan ini dilaksanakan di tempat tujuan
pengabdian yang bertempat di UPT Yandik Mlati
Sleman. Waktu pelaksanaan dimulai dari April
2019 sampai dengan November 2019. Waktu
pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel 2
berikut ini
Tabel 2.Jadwal Kegiatan
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jenis Kegiatan

Bulan Ke
1 2 3 4 5 6 7 8

Identifikasi Masalah
PembuatanMateri
Pelatihan
Pelatihan Ms Office dan
Internet
Perbaikan dan evaluasi
Pembuatan Laporan
Seminar

Lokasi pengabdian dilakukan di gedung Unit
Pelayanan Teknis (UPT) Yandik Mlati Sleman.
Gambar 1 adalah lokasi kegiatan.

2. METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan
beberapa tahapan antara lain: identifikasi masalah,
model identifikasi masalah yang dilakukan adalah
dengan metode pengumpulan data dari hasil
wawancara dan observasi. Tahapan selanjutnya
adalah analisis kebutuhan fungsional dan non
fungsional.
Kebutuhan fungsional terdiri dari pemaparan
materi secara teori bertujuan peserta dapat belajar
dan menerima penjelasan secara teori. Praktik dapat
mempraktekkan secara langsung materi yang sudah
dijelaskan. Kebutuhan nonfungsional yang
dimaksut adalah ruang belajar, komputer, koneksi
internet, serta pengajar/mentor.
Adapun materi yang ditawarkan adalah
pengenalan paket Office dasar, paket office dalam
pembuatan rencana pembelajaran dan laporan
keuangan, paket office terkait data terintegrasi
dengan internet, dan pengenalan interenet dasar.

Gambar 1. Lokasi Kegiatan

2.2. TAHAPAN PELAKSANAAN
Dalam tahapan pelaksanaan ada beberapa tahapan
yang dilakukan yaitu:
a. Tahapan Persiapan
Pada tahan persiapan hal yang dilakukan pengusul
adalah melakukan diskusi dengan ketua
HIMPAUDI Mlati untuk membahas rencana
pelaksanaan program. Setelah diskusi dilakukan
persiapan selanjutnya adalah perekrutan peserta

2.1. WAKTU PELAKSANAAN
Pelaksanaan dilakukan dengan beberapa tahap
antara lain: identifikasi masalah, perancangan dan
pembuatan materi pelatihan. Pada kesempatan kali
416
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pelatihan. Peserta pelatihan terdiri dari guru-guru
dan pengelola lembaga yang sudah terdaftar
sebagai anggota HIMPAUDI Mlati Sleman.

Materi ini bertujuan untuk memperkenalkan
internet dan fungsinya, pengenalan sedikit web
dan kegunaanya. Internet merupakan contoh
jaringan terbesar yang menghubungkan jutaan
komputer yang terbesar diseluruh penjuru dunia
dan tidak terikat pada suatu organisasi apapun
[3]. Peserta dapat mempraktekkan langsung
cara berselancar di dunia maya menggunakan
web dan sosial media. Mendapatkan gambaran
dari arsitektur internet.
2.3. MONITORING DAN EVALUASI
Pelaksanaan
monitoring
dan
evaluasi
diperlukan untuk memantau dan mengukur
apakah program sudah berjalan sesuai dengan
indikator keberhasilan atau belum.Proses
monitoring dilakukan disetiap pertemuan akhir
pada masing-masing materi pada proses ini
akan diadakan soal-soal pre test dan post-test
yang harus dijawab oleh peserta pelatihan,
untuk melihat seberapa jauh pendalam materi
yang sudah mereka kuasai. Soal-soal pre-test
dan post-test akan disusun oleh pengusul dan
tentor yang bergabung dikegitan tersebut.

Gambar 2. Melakukan Diskusi
b. Tahapan Sosialisasi
Dalam tahapan sosialisasi pengusul melakukan
pertemuan dengan peserta pelatihan yang
diwakili ketua HIMPAUDI dan beberapa
angggota baik guru maupun penggelola
lembaga.
c. Tahapan Pelaksanaan
Pada tahapan ini tim membagi menjadi tiga
materi utama. Materi utama yang akan
diajarkan adalah paket office dasar, pembuatan
rencana pembelajaran dan pembuatan laporan
keuangan, paket office terintegrasi dengan
internet, pengenalan internet dasar.
1. Paket office dasar
Materi ini bertujuan untuk memperkenalkan
aplikasi pengolahan kata,pengolahan angka,
pengolahan persentasi yang secara umum
digunakan diperkantoran menggunakan paket
office 2010 [1]. Rencana pembelajaran adalah
merupakan kurikulum yang dijadikan guru
sebagai acuan pembelajaran bagi peserta didik.
Laporan keuangan dapat dilakukan dengan
beberapa program, pada kegiatan ini yang
digunakan adalah paket excel [2]. Peserta
pelatihan dapat mempraktekkan langsung
dengan
bimbingan
mentor
diruang
kelas.praktek diawali dengan kasus sederhana
sampai mempraktekkan pembuatan bahan
pembelajaran.
2. Paket office dalam hal pendataan terintegrasi
dengan internet
Materi ini bertujuan untuk memperkenalkan
pengolahan data dengan excel.peserta pelatihan
dapat mempraktekkan langsung dengan
bimbingan tentor dari kasus dasar dan kasus
yang sering dialami pada saat pelaporan data ke
sistem yang sudah ada.
3. Pengenalan internet dasar

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Pelaksannaan pengabdian ini dilakukan selama
kurang lebih 6 bulan. Tahapan pencapaian dan
target diuraikan menurut runtutuan metode
pelaksanaan dengan beberapa perubahan sesuai
dengan kondisi lapangan, dan selanjutnya secara
detail akan diuraikan sebagai berikut.
Peserta yang bergabung dalam kegiatan pelatihan
ini adalah anggota dari Himpunan Pendidikan Dan
Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini

Gambar 3. Peserta Pelatihan

3.1. Pelatihan Paket Ofiice Dasar Dan Pembuatan
Bahan Pembelajaran
Materi ini bertujuan untuk memperkenalkan
aplikasi pengolahan kata,pengolahan angka,
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pengolahan persentasi yang secara umum
digunakan diperkantoran menggunakan paket
office 2010. Peserta pelatihan dapat
mempraktekkan langsung dengan bimbingan
mentor diruang kelas.praktek diawali dengan
kasus sederhana sampai mempraktekkan
pembuatan bahan pembelajaran
Gambar 6. Pelatihan dalam pendataan
terintegrasi

3.3. Pengenalan Internet Dasar
Materi ini bertujuan untuk memperkenalkan
internet dan fungsinya, pengenalan sedikit web
dan kegunaanya. Internet merupakan contoh
jaringan terbesar yang menghubungkan jutaan
komputer yang terbesar diseluruh penjuru dunia
dan tidak terikat pada suatu organisasi apapun .

Gambar 4. Pelatihan Paket Office dasar dan
membuat bahan Pembelajaran
Kemudian pada sesi ini juga dilanjutkan dengan
pelatihan pembuatan bahan pembelajaran

Gambar 7. Pengenalan Internet Dasar
3.4. Monitoring Dan Evaluasi
Pelakasanaan monitoring dan evaluasi diperlukan
untuk memantau dan mengukur apakah program
sudah berjalan sesuai target indikator keberhasilan
ataukah belum. Proses monitoring dilakukan di
setiap pertemuan terakhir pada masing-masing jenis
materi

Gambar 5.Pelatihan Pembuatan Laporan
Keuangan
3.2. Paket Office dalam pendataan terintegrasi
dengan internet
Materi ini bertujuan untuk memperkenalkan
pengolahan data dengan excel.peserta pelatihan
dapat mempraktekkan langsung dengan
bimbingan tentor dari kasus dasar dan kasus
yang sering dialami pada saat pelaporan data ke
sistem.

Gambar 8. Tahapan tanya jawab
Pada sesi tanya jawab peserta sangat antusias
,banyak pertanyaan dan respon yang mereka
sampaikan. Ada yang bertanya ada juga yang
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mencoba menjawab dari pertanyaan sesama
peserta. Jawaban yang disampaikan jika kurang
tepat dibetulkan oleh tentor. Tentor yang
bergabung diacara ini ada 8 orang dimana tiga
diantaranya adalah dosen ilmu komputer, dan 5
adalah praktisi di bidang komputer. Dengan
jumlah tentor yang cukup banyak diharapkan
dapat
lebih
membantu
memudahkan
pendampingan para peserta pelatihan.
Pada proses evaluasi, disediakan soal-soal pretest dan post-test yang harus dijawab oleh
peserta pelatihan, untuk melihat seberapa jauh
pendalaman materi yang sudah mereka kuasai .

Diakhir acara kegiatan pelatihan dilakukan foto
bersama dari semua peserta kegiatan pelatihan
dengan team pelaksana dan tentor, sebagai salah
satu kenang-kenangan kegiatan pelatihan ini.

Gambar 11. Foto bersama dengan peserta

4. KESIMPULAN
Dari kegiatan pelatihan pemanfaatan teknologi
informasi pada pemuda di Desa Margorejo
Kabupaten Sleman dapat disimpulkan sebagai
berikut: Pelaksanaan pelatihan teknologi informasi
pada pemuda Desa Margorejo dapat terlaksana
dengan baik sesuai dengan waktu dan tempat yang
direncanakan Penggunaan teknologi informasi dan
komputer bagi masyarakat khususnya kalangan
pemuda sangat penting dan dibutuhkan. Pelatihan
tentang layanan teknologi informasi membuat
minat belajar para pemuda lebih meningkat
khususnya dibidang informatika

Gambar 9. Form feedback kegiatan
Setelah semua kegiatan sudah terlaksana dari
team pengusul dan tentor membuat form
feedback yang berisi kurang lebih ada sepuluh
pertanyaan. Yang dievaluasi bukan hanya dari
peserta kegiatan akan tetapi pengusul beserta
team pelaksana juga perlu dilakukan evaluasi.
Dimana dengan menjawab pertanyaan yang
sudah dibuat akan menjadi bahan evaluasi
untuk pengusul dan team untuk kegiatankegiatan yang akan dilaksanakan dikesempatan
berikutnya.

Saran bagi pembaca untuk meneruskan kegiatan
pengabdian di mitra kami adalah: Pelatihan lebih
lanjut untuk kegiatan proses belajar menggunakan
ilmu teknologi bagian laporan keuangan dengan
level lebih tinggi, pengenalan internet lanjutan, dan
pengenalan sosial media yang baik seperti apa.
Ucapan Terimakasih
Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada
pihak-pihak terkait diantaranya kepada Lembaga
pengabdian masyarakat Universitas Amikom
Yogyakarta. Ucapan terima kasih juga kepada ketua
dan pengurus HIMPAUDI Kecamatan Mlati ,
Kabupaten Sleman sehingga terlaksananya kegiatan
pengabdian. Terakhir ucapan terima kasih kepada
seluruh peserta kegiatan guru-guru dan pengelola
lembaga yang tergabung menjadi anggota
HIMPAUDI atas kerja samanya sampai kegiatan

419

Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2019

ISSN : 2615-2657

UNIVERSITAS AMIKOM Yogyakarta, 30 November 2019

pengabdian ini berjalan lancar tanpa hambatan yang
bearti
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