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KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Alloh SWT, atas perkenaan-Nya, Seminar Nasional
Pengabdian pada Masyarakat (SNPMas) 2019 ini dapat diselenggarakan. Kegiatan ini
merupakan Seminar Nasional yang pertama yang diselenggarakan STMIK DIPANEGARA
Makassar dan bekerjasama dengan STMIK Profesional. Seminar Nasional ini merupakan
program kerja dari bagian P4M STMIK DIPANEGARA Makassar. Seminar ini diadakan
dalam rangka meningkatkan minat publikasi ilmiah di kalangan akademisi maupun praktisi di
bidang Sistem informasi dan teknologi informasi. Dengan mengusung tema “Creating
Connections To Streangth 4th Industrial Revolution” diharapkan mampu menjadi wadah bagi
berkumpulnya hasil pengabdian masyarakat di bidang Sistem informasi dan teknologi
informasi.
SNPMas 2019 bertujuan Memberikan kontribusi/partisipasi dalam mempersiapkan
Indonesia dalam mengantisipasi era global utamanya dalam era Industrial Revolution 4.0
yang berbasis informasi dan teknologi. Untuk memberikan kontribusi positif kepada
Indoensia tentang isu-isu strategis perkembangan Revulusi Industri 4.0. Menyediakan forum
bagi para peneliti, perancang, teknisi, dan vendor untuk menyampaikan gagasan teknologi
baru, hasil penelitian dan ide-ide dalam sistem informasi, ilmu pengetahuan serta budaya.
Menciptakan hubungan timbal balik antara Pemerintah dan akademisi.
Pada kegiatan SNPMas 2019 menghadirkan keynote speaker dari pakar dibidang Informasi
Teknologi yaitu bapak : Dr. H. Dadang Hermawan, MSi. (Institut Teknologi Bali),
Dr. Berliliana, M.Kom (Univ. Amikom), dan Edson Y Putra, M.Kom (Univ. Klabat Manado)
Panitia menyampaikan terima kasih kepada para pemakalah yang bersedia mengirimkan
makalahnya untuk dipublikasikan melalui seminar ini. Jumlah makalah yang terkirim pada
SNPMas 2019 adalah 80 yang berasal dari 30 institusi di 10 propinsi di Indonesia. Dengan
melalui proses review oleh Komite Program akhirnya makalah yang diterima dan
dipublikasikan dalam proseding SNPMas 2019 adalah 66 makalah.
Kami mengucapkan selamat kepada para Pemakalah yang makalahnya berhasil diterima dan
termuat dalam Proseding SNPMas 2019. Sebagai penghargaan kepada para pemakalah yang
telah bekerja keras menyiapkan makalahnya maka panitia akan memberikan apresiasi kepada
pemakalah yang makalahnya terpilih sebagai makalah terbaik.
Panitia mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan
pendukung atas terselenggaranya acara ini. Kepada keynote speaker, kami sampaikan
terimakasih atas kesediannya untuk berbagi wawasan dan pengalaman kepada seluruh
peserta. Kami sampaikan terima kasih yang kepada seluruh anggota Komite Program karena
kesediaanya untuk menyeleksi dan memberikan saran revisi terhadap makalah yang
dikirimkan ke SNPMas 2019. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para sponsor yang
telah mensupport dana sehingga Seminar ini dapat berjalan dengan lancar. Tidak lupa pula
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kami sampaikan terimakasih kepada seluruh rekan-rekan panitia, baik dosen, karyawan
maupun rekan-rekan mahasiswa atas kerja kerasnya.
Pada SNPMas 2019 ini, STMIK DIPANEGARA Makassar disupport juga oleh Indonessioan
Computer Electronics and Instrumentation Support Society (Indoceiss) dan Cooperation
Computer Research Inter University (CORIS). Terima kasih kami sampaikan kepada ketua
Indoceiss Ibu Prof. Sri Hartati, M.Sc., PhD. Dan Pembina CORIS Bapak Dr. Djoko Soetarno.
Akhirnya kami sampaikan selamat menikmati seminar ini, selamat berbagi dan berdiskusi.
Mohon maaf yang sebasar-besarnya apabila pada penyelenggaraan acara ini masih terdapat
banyak kekurangan. Kritik dan saran Bapak/Ibu kami nantikan sehingga kami dapat
melakukan perbaikan dimasa mendatang. Semoga segala yang kita lakukan menjadi bagian
amal ibadah kita, dan dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi kemajuan Indonesia.

Ketua Panitia SNPMas 2019

Komang Aryasa, S.Kom., MT.
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Produk Untuk Siswa SMKN 1 Koba
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1,3
Program Studi Teknik Informatika, STMIK Atma Luhur
2
Program Studi Sistem Informasi, STMIK Atma Luhur
Jl. Jend. Sudirman, Selindung Baru, Pangkalpinang
e-mail: fransiskus.pj@atmaluhur.ac.id1, sujono@atmaluhur.ac.id2, dysylfania@atmaluhur.ac.id3

Abstrak
Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK bidang desain grafis selalu menjadikan
komponen penilaian berdasarkan kemasan, logo, dan brosur dari sebuah produk. SMKN 1
Koba merupakan salah satu SMKN yang juga berkeinginan untuk mengikuti dan menjuarai
LKS Nasional ini. Namun permasalahannya adalah kurangnya sumber daya manusia yang
berkompeten dalam mengikuti LKS ini. Untuk itu pelatihan pembuatan desain packaging, logo,
dan brosur diadakan untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan terdiri
dari empat tahapan, yakni tahapan pra kegiatan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan
pelatihan, dan tahapan evaluasi kegiatan. Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi SMKN 1 Koba
yang duduk di kelas X dan XI yang berjumlah 25 orang dengan didampingi langsung oleh guru
Pembina desain grafisnya. Hasil dari kegiatan adalah meningkatnya kemampuan seluruh
siswa. Hal ini dibuktikan dari hasil survey kepuasan pengguna. Selain itu, dari rancangan
desain yang dibuat, telah dinilai oleh guru Pembina dan memiliki peningkatan kualitas desain.
Kata kunci: desain grafis, kemasan produk, logo, brosur

Abstract
Student Vocational Competencies (LKS) of SMK in graphic design always makes
assessment components based on packaging, logos, and brochures of a product. Vocational
High School 1 Koba is one of the Vocational High Schools which also wants to participate in
and win this National LKS. But the problem is the lack of competent human resources in joining
this worksheet. For this reason, training on the design of packaging, logos and brochures was
held to meet their needs. This activity is carried out by consisting of four stages, namely the preactivity stage, the preparation phase, the implementation stage of the training, and the
evaluation phase of the activity. This activity was followed by students of SMK 1 Koba who sit
in class X and XI, amounting to 25 people, accompanied directly by the graphic design teacher.
The result of the activity is an increase in the ability of all students. This is evidenced from the
results of the user satisfaction survey. In addition, from the design designs that have been made,
they have been assessed by the Trustees teacher and have improved design quality.
Keywords: graphic design, product packaging, logo, brochure

1. PENDAHULUAN
Desain grafis merupakan seni menggambar berbentuk 2 dimensional yang berupa ilustrasi suatu
bentuk gambar 2 dimensi [1]. Desain grafis selalu dijadikan sebagai salah satu mata lomba
dalam Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang rutin diadakan setiap tahunnya. LKS merupakan
lomba yang diadakan di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang bertujuan untuk
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meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran sehingga dapat bersaing untuk memasuki
dunia kerja [2].
SMK Negeri 1 Koba merupakan SMK yang memiliki mata kejuruan desain grafis dan
berpartisipasi dalam LKS 2019. Namun permasalahan yang ada adalah kurangnya kualitas dari
sumber daya manusia yang akan mengikuti LKS. Untuk itu diadakan suatu pelatihan bertema
desain grafis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pembuatan
kemasan, logo, dan brosur dari produk tertentu.
Telah dilakukan kegiatan serupa yang melakukan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan
pemasaran kue kacang dengan bahan melinjo. Dengan menggunakan metode presentasi,
demonstrasi, praktik, dan evaluasi didapat hasil berupa peningkatan ketrampilan dan
kemampuan yang cukup signifikan [3]. Kemudian ada kegiatan pelatihan pengemasan produk
wingko yang menggunakan metode penyampaian konsep dan pelatihan pembuatan logo dan
kemasan. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan peserta, selain itu peserta
juga menjadi memiliki logo dan kemasan menarik untuk produk wingkonya [4]. Salah satu
PKM melakukan desain labelling kemasan produk kerupuk ikan di Desa Pesisir, Kecamatan
Panarukan. Kegiatan dilakukan selama satu bulan dengan hasil kemasan dan label yang
ekonomis dan peningkatan pengaturan manajemen usaha dari sisi keuangan dan pemasaran [5].
Peningkatan pemasaran menjadi tujuan dari kegiatan pengabdian improvisasi pembuatan
kemasan wayang kulit babakan. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai media promosi dan
penjualan online. Selain itu juga diadakan pelatihan desain kemasan dengan model ceramah dan
simulasi. Capaian keberhasilan program sebesar 50% dengan evaluasi pelaksanaan adalah
peserta memahami materi yang diberikan [6]. Dilakukan analisis terhadap hasil pelatihan
perancangan kemasan produk susu segar. Pelaksanaan pelatihan menggunakan tahapan seperti
penjabaran materi seperti metode desain kemasan, jenis kemasan, dan lainnya. Analisis
dilakukan dengan penyebaran kuesioner ke 57 responden dengan skala likert 1-5. Hasil evaluasi
bahwa peserta merasa puas [7]. Selain itu juga terdapat pelatihan peningkatan daya saing produk
melalui desain kemasan [8]. Dilaksanakan juga kegiatan pelatihan yang berfokus pada
pembuatan desain dan label produk [9]-[10]-[11]-[12]-[13] dengan hasil meningkatnya
pengetahuan dan kualitas produk.
2. TINJAUAN TEORI
2.1. LKS (Lomba Kompetensi Siswa)
LKS merupakan kompetisi tahunan antar siswa SMK sesuai dengan bidang keahlian di
SMK masing-masing yang diadakan secara nasional. Para peserta merupakan siswa-siswi
terbaik dari daerahnya masing-masing. Para pemenang per kategori akan diikutsertakan
mewakili Indonesia dalam kompetisi keahlian tingkat ASEAN (ASEAN Skills). Jika lolos akan
tampil di kompetisi keahlian tingkat dunia (World Skills International Competition) [14]. LKS
memiliki 51 bidang lomba yang terdiri dari 2 bidang lomba daring dan 49 bidang lomba luring
[15].
2.2. Desain Grafis
Desain grafis merupakan aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan
bisnis dan industri. Desain dapat berupa periklanan dan penjualan produk, menciptakan identitas
visual untuk institusi, produk dan perusahaan, lingkungan grafis, dan desain informasi [16].
Desain grafis dapat dibedakan menjadi kategori Printing, Web Desain, Film, Logo, Desain
Produk, Kemasan, Merchandise, dan sebagainya [17].
2.3. Kemasan
Kemasan dapat digunakan sebagai pelindung produk dalam perjalanan dari produsen ke
kemasan. Kemasan juga dapat dijadikan sebagai identitas produk yang lebih efektif dan alat
komunikasi secara langsung sebagai daya pikat untuk menarik perhatian konsumen, selain itu
juga untuk menekan biaya dan waktu [18].
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2.4. Logo
Logo berarti pikiran atau penyajian atau tampilan nama, bentuk, seragam, tulisan, atau ciri
khas perusahaan visual [19]. Logo harus mencerminkan jiwa atau kepribadian brand yang
diwakilinya. Logo juga harus memiliki keunikan yang dapat membedakan suatu entitas dengan
entitas lainnya [20].
2.5. Brosur
Brosur memiliki nilai atau manfaat yang besar dalam periklanan. Pembuatan brosur harus
dapat menggambarkan produk yang diwakilinya. Brosur memiliki kriteria mudah di akses, jujur,
memiliki roadmap, penggunaan bahasa yang baik, dan penggunaan kualitas gambar yang baik
[21].
3. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan empat tahapan, yakni:
2.1 Tahapan Pra kegiatan
Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan mitra kegiatan dan
juga menyampaikan usulan, ide, dan juga solusi untuk penyelesaian masalahnya. Koordinasi
dilakukan di tempat lokasi mitra yang juga dihadiri oleh pejabat-pejabat berkepentingan dari
mitra, seperti Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan juga guru
pendamping desain grafis yang bersangkutan. Koordinasi yang dilakukan juga mencakup hal
jumlah peserta, tool dan spesifikasi peralatan yang digunakan, waktu dan tanggal kegiatan,
konsep dan metode pelaksanaan, jumlah mahasiswa yang membantu pemateri, dan juga jumlah
tutor pengajar.
2.2 Tahapan Persiapan Kegiatan
Pada tahapan ini dibuatlah materi atau bahan ajar yang digunakan untuk pelatihan,
pengumpulan referensi desain kemasan, brosur, dan logo, dan pembuatan prototype desain
kemasan dan logo.
2.3 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Tahapan ini merupakan pelaksanaan kegiatan pelatihan yang ditandai dengan pemberian
penjelasan dasar mengenai konsep dan teori desain grafis. Selanjutnya adalah praktik langsung
pembuatan kemasan, logo, dan brosur. Tool yang digunakan adalah Adobe Photoshop. Selama
praktik, peserta diminta untuk mendesain sendiri kemasan, brosur, dan logo sesuai yang
diajarkan. Setelah selesai, barulah peserta diminta untuk membuat sendiri desain kemasan, logo,
dan brosur sesuai dengan keinginan dan kreativitas mereka masing-masing.
2.4 Tahapan Evaluasi
Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana manfaat dan dampak
yang dirasakan peserta atas terselenggaranya kegiatan ini. Evaluasi dilakukan dengan
menggunakan metode survey. Berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada peserta, maka
dihitung tingkat kepuasan mereka. Tabel 1 merupakan kuesioner berisi pernyataan kepada
peserta yang dibagikan. Hasil dari kuesioner dapat dilihat di Gambar 1 yang dihitung dengna
menggunakan Skala Likert berskala 1-5 dengan ketentuan nilai 1 berarti sangat tidak setuju dan
nilai 5 sangat setuju.
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No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabel 1. Pernyataan Kuesioner
Pernyataan
Lamanya pelatihan perlu disesuaikan dengan tujuan pelatihan agar sasarannya
tercapai
Lamanya waktu pelaksanaan pelatihan tidak sesuai/relatif singkat dibanding materi
pelatihan.
Materi pelatihan yang diberikan sangat sesuai dengan kebutuhan saya
Materi pelatihan yang diberikan belum pernah saya dapatkan pada pelatihan
sebelumnya.
Saya merasakan akan manfaat Program Pelatihan yang saya ikuti dalam rangka
meningkatkan kualitas dan produktivitas.
Kemampuan saya dalam melaksanakan tugas dirasakan masih perlu ditingkatkan,
untuk itu perlu adanya pelatihan lanjutan.
Program Pelatihan sebaiknya dilaksanakan berkesinambungan
Metode Pelatihan yang digunakan sangat menentukan keberhasilan peserta
pelatihan.
Instruktur/narasumber pelatihan menguasai dengan baik materi yang diajarkan.
Saya merasa tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai desain kemasan
produk, logo, dan brosur

Pernyataan 10

4.44

Pernyataan 9

4.04

Pernyataan 8

4.16

Pernyataan 7

4.44

Pernyataan 6

4.64

Pernyataan 5

4.2

Pernyataan 4

3.2

Pernyataan 3

4.32

Pernyataan 2

3.56

Pernyataan 1

4.12
2

2.5

3

3.5

4

Gambar 1 Hasil Kuesioner

Gambar 2 Jenis Kelamin Peserta Pelatihan

4.5

5
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4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan pada tahapan pra kegiatan, yakni konsep
pelatihan, materi pelatihan, dan durasi pelatihan. Pelatihan menggunakan tool Adobe Photoshop
untuk pembuatan kemasan, brosur, dan logo produk. Kegiatan dilaksanakan dengan diikuti oleh
25 peserta dengan 16 peserta pria (64%) dan 9 peserta wanita (36%) seperti ditunjukkan pada
Gambar 2.
Pada prosesnya, tim pengabdi membuat sebuah prototype desain kemasan yang akan diajarkan
kepada peserta seperti ditunjukkan pada Gambar 3. Hasil jadi desain kemasan yang dibuat
peserta kemudian dicetak dan dirakit oleh masing-masing peserta. Hal ini dilakukan agar peserta
lebih memahami bentuk dan formasi dari desain kemasan yang mereka buat. Logo yang
diajarkan kepada peserta ditampilkan pada Gambar 4.

Gambar 3 Desain Prototype Kemasan Produk yang diajarkan

Gambar 4 Logo Produk yang diajarkan
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Kegiatan pelatihan ditampilkan sebagaimana Gambar 5 yang dilakukan di ruangan
Laboratorium Multimedia SMKN 1 Koba dengan melibatkan 2 orang asisten pemateri.

Gambar 5 Suasana Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan
5. KESIMPULAN
Rangkaian pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik. Diikuti oleh 25
peserta yang didampingi langsung oleh Guru Pembina Desain Grafis-nya. Dari kegiatan ini
dapat disimpulkan bahwa:
 Pengetahuan dan kemampuan peserta telah meningkat dengan adanya penilaian
kepuasan pengguna melalui survey dan penilaian dari Guru Pembina secara
langsung.
 Materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta (4,32).
 Para peserta merasakan manfaat dari adanya kegiatan ini (4,2)
Sedangkan untuk saran kegiatan selanjutnya para peserta berkeinginan agar adanya
pelatihan selanjutnya (4,64) dan dilakukan secara berkesinambungan (4,44).
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Untuk kegiatan selanjutnya yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan ini, dapat
melakukan survey pre-kegiatan dan post-kegiatan yang bertujuan untuk lebih mengetahui
dampak dari kegiatan. Selain itu dapat juga dilakukan metode penilaian lain sehingga dampak
kegiatan dapat diketahui secara bervariasi.
UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih Penulis ucapkan kepada SMKN 1 Koba yang telah menjadi mitra, dan
STMIK Atma Luhur yang telah menjadi penyandang dana kegiatan pengabdian ini.
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Abstrak
Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan adalah untuk mengembangkan kegiatan
bisnis UMKM makanan dan minuman di kota Pangkalpinang dengan penggunaan teknologi digital.
Metode yang digunakan adalah dengan mengadakan workshop Innovative Digital Learning selama 8
pertemuan di Laboratorium Komputer Kampus STMIK Atma Luhur. Setiap pertemuan selama 8 jam untuk
memberikan keterampilan sederhana dalam mengoperasikan teknologi digital. Pertemuan pertama
dilaksanakan workshop pembuatan blog masing-masing UMKM. Pertemuan kedua sampai dengan kelima
dilaksanakan workshop pembuatan web masing-masing UMKM. Sedangkan pertemuan keenam sampai
dengan kedelapan dilaksanakan workshop pembuatan marketing online lewat bukalapak, Lazzada,
Shopee dan Instagram. Jumlah UMKM yang terlibat adalah 20 UMKM makanan dan minuman di kota
Pangkalpinang. Sebelum dan sesudah pelatihan diberikan kuesioner tentang berapa rata-rata banyak
produk yang berhasil terjual serta berapa besar rata-rata laba yang didapatkan per bulan. Dari hasil
survey yang telah dilakukan maka didapatkan hasil peningkatan laba UMKM yang telah mengikuti
program pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan yaitu rata-rata sebesar 50,18%.
Survey dilaksanakan sebelum pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan yaitu pada bulan Juli 2019
dan setelah pengabdian kepada masyarakat yaitu pada bulan Oktober 2019.
Kata Kunci : Innovative Digital Learning, UMKM, Workshop

Abstract
The purpose of Community Service that has been undertaken is to develop the business activities of SMEs
food and drinks in the city of Pangkalpinang with the use of digital technology.The method used is to hold
a workshop Innovative Digital Learning for 8 meeting at the Computer Laboratory STMIK Atma
Luhur. Each meeting for 8 hours to give a simple skill to operate the digital technology. The first meeting
held workshops each blog creation of SMEs. The second to fifth meeting held workshops each web creation
of SMEs. While the sixth to the eighth meeting held workshops online marketing through bukalapak
manufacture, Lazzada, Shopee and Instagram. Number of SMEs involved is 20 SMEs food and drink in the
city Pangkalpinang. Before and after training is given a questionnaire about how average many products
are sold and how much the average income earned per month. From the results of the survey that was
conducted showed an increase in profits of SMEs who have attended the community service program has
been implemented which is an average of 50.18%. Surveys conducted before the community service held
namely in July 2019 and after the dedication to the community ie in October 2019.
Keyword : Innovative Digital Learning, SMEs, Workshop
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1. PENDAHULUAN
Di negara berkembang seperti Indonesia, industri usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
merupakan salah satu tulang punggung negara. Negara telah berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan
UMKM di Indonesia salah satunya adalah dengan melakukan pembinaan dan pendampingan usaha. Walau
begitu, dalam perkembangannya tentu tidak terlepas dari masalah. Permasalahan yang umum ditemui
adalah kesulitan untuk memasarkan produk dan mempunyai pangsa pasar yang luas karena UMKM
tersebut hanya memasarkan produknya didaerah tertentu saja tanpa memanfaatkan teknologi digital.
Banyak dari pelaku usaha masih belum mengenal teknologi digital untuk mengembangkan usahanya.
Padahal pemanfaatan teknologi digital semakin mudah dijangkau dan digunakan bahkan untuk orang awam
sekalipun.
Pertumbuhan UMKM di Pangkalpinang sangat pesat, namun kondisi di daerah kami banyak UMKM
enggan menggunakan teknologi informasi untuk mengembangkan usahanya dikarenakan minimnya
pengetahuan pemanfaatan ICT untuk melaksanakan perluasan pemasaran melalui ICT misalnya
memanfaatkan media sosial, menggunakan video sebagai sarana promosi, dan bahkan masih banyak
UMKM tidak mampu mengoperasikan laptop dan handphone seperti ibu rumah tangga yang usianya
diatas 40 tahun. Berikut ini kami tampilkan satu contoh UMKM yang ada dikota pangkalpinang dimana
memiliki produk menarik namun perlu perkembanagn lagi dari segi modal dan pemanfaatan ICT.

Gambar 1. Contoh Salah Satu Mitra Galeri UMKM Prabu Thai Tea
Galeri Prabu Thai Tea ini berada dipusat alun-alun kota pangkalpinang, dimana belum memanfaatkan
ICT namun produk cukup laku tapi stagnan serta jarang melaksanakan inovasi produk seperti membuat
produk baru atau cita rasa baru. Oleh sebab itu, perlu pengetahuan mengenai ICT guna meningkatkan
produksi dan distribusi penjualan produk.
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Gambar 2. Salah Satu Produk Mitra Prabu Thai Tea
Permasalahan pada mitra yang terjadi menurut kajian lapangan sebagai berikut:
a. Rata-rata mitra belum memanfaatkan ICT untuk memperluas usahanya dan distribusi
hasil produksi dari produk yang ada pada mitra bersangkutan.
b. Rata-rata mitra belum mampu menggunakan teknologi informasi bahkan ada yang belum
mampu mengetik.
c. Rata-rata mitra belum memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi.
d. Rata-rata mitra pangsa pasarnya masih lokal yaitu seputaran pangkalpinang.
e. Tidak adanya manajemen perhitungan antara biaya bahan baku, produksi, dan estimasi
penjualan (omset).
Untuk mengatasi masalah UMKM makanan dan minuman di kota pangkalpinang dalam
memasarkan produk agar dikenal dan mempunyai potensi pasar yang luas adalah UMKM tersebut adalah
dengan memanfaatkan teknologi digital. Tidak banyak UMKM tersebut yang dapat memanfaatkan
teknologi digital, untuk itulah kami mengusulkan untuk mengadakan Pengabdian Kepada Masyarakat agar
UMKM tersebut dapat memanfaatkan teknologi digital dalam memasarkan produknya.
Berbagai solusi dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan UMKM tersebut. Solusi
pertama yang dapat dilakukan agar UMKM dapat memasarkan produk agar dikenal dan mempunyai
potensi pasar yang luas adalah UMKM harus mempunyai blog khusus untuk UMKM tersebut. Pengabdian
Kepada Masyarakat pertama yang telah dilakukan adalah melaksanakan Workshop tentang pembuatan
blog UMKM. Luaran yang dihasilkan dari Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut adalah UMKM dapat
memiliki blog sendiri didalam memasarkan produknya. Blog tersebut akan berisi konten variasi produk
yang akan dijual.
Solusi kedua adalah UMKM harus memiliki web khusus untuk UMKM tersebut. Pengabdian
Kepada Masyarakat kedua yang telah dilakukan adalah melaksanakan Workshop tentang pembuatan web
UMKM. Luaran yang akan dihasilkan dari Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut adalah UMKM dapat
memiliki web sendiri didalam memasarkan produknya. Dengan adanya web sendiri maka UMKM dapat
memasarkan produknya secara online. Luaran yang dihasilkan dari Pengabdian Kepada Masyarakat
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tersebut adalah UMKM memiliki web sendiri didalam memasarkan produknya.
Solusi ketiga adalah UMKM harus dapat memasarkan produknya secara online melalui website
online yang sudah terkenal. Pengabdian Kepada Masyarakat ketiga yang telah dilakukan adalah
melaksanakan Workshop tentang cara memasarkan produk ke media online seperti Bukalapak,
Lazzada, Shopee dan Instagram. Luaran yang akan dihasilkan dari Pengabdian Kepada Masyarakat
tersebut adalah UMKM dapat mengetahui cara memasarkan produk melalui website online yang sudah
terkenal. Dengan adanya pemasaran media online yang sudah dikenal masyarakat diharapkan produk yang
dijual UMKM dapat memiliki pangsa pasar yang luas.
Pengabdian kepada masyarakat sebelumnya telah dilakukan oleh tim lain, pengabdian masyarakat
tersebut mendapatkan hasil Jumlah UKM yang menjadi responden dari penelitian terbagi dalam 2 (dua)
kategori: (1) UKM yang menggunakan TI sebanyak 23 responden, (2) UKM yang tidak/belum
menggunakan TI sebanyak 91 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Adopsi Teknologi
Informasi (TI) pada UKM di Kota Batam masih tergolong rendah; (2) Kendala utama yang dihadapi oleh
UKM di Kota Batam dalam mengadopsi TI adalah biaya untuk pembelian perangkat TI. Perlu dilakukan
sebuah langkah strategis seperti memberikan bantuan perangkat TI tepat guna bagi UKM atau menciptakan
UKM yang mampu memproduksi TI untuk UKM, serta memberikan pelatihan kepada pelaku UKM dalam
menggunakan TI. Tentunya langkah strategis seperti ini membutuhkan keterlibatan para stakeholder [1].
2. TINJAUAN TEORI
2.1. Blog
Blog merupakan suatu situs yang memungkinkan individu untuk berbagi pikiran dan perasaan
dengan seketika kepada teman dan pembacanya [1]. Manfaat blog untuk UMKM sebagai berikut :

1. Dengan memiliki blog, para pelaku usaha dapat lebih mudah mengekspresikan diri dalam
menyampaikan informasi yang mendetail tentang berbagai hal terkait produk bisnis yang
ditawarkan.
2. Dapat membuat para konsumen lebih dekat dengan UMKM tersebut melalui ketersediaan
halaman komentar dan testimonial. Hal ini tentu dapat membuat calon konsumen baru
yang terpengaruh oleh pelanggan lama.
3. Dengan memiliki sebuah blog, para pelaku usaha dapat memberikan berbagai edukasi kepada
konsumen. Misalnya ketika akan meluncurkan produk baru atau rencana pengembangan
produk, perusahaan dapat berbagi informasi melalui blognya sekaligus memancing respon
dari para konsumen atau masyarakat luas secara umum, sehingga terjalin komunikasi dua
arah.
4. Rasa keyakinan konsumen kepada UMKM akan lebih dapat terwujud ketika konsumen
mengunjungi blog tersebut. Apalagi blog yang dimaksud terlihat aktif, baik dalam hal promosi
mengadakan event tertentu, menangani poject baru, maupun interaksi dengan klien dan
konsumen.
5. Blog dapat membantu pengoptimalan pada mesin pencari internet. Blog biasanya berisi ragam
informasi (artikel) yang terkait dengan produk-produk bisnis yang ditawarkan para pelaku
UMKM. Semakin banyak artikel yang dimuat tentu akan membuat peluang kunjungan ke
situs usaha semakin besar. Hal ini dapat meningkatkan jumlah calon konsumen dan
popularitas produk bisnis yang ditawarkan.
2.2. Desain Web
Desain web adalah istilah yang sering digunakan dalam suatu situs web yang ditampilkan pada
penggunanya lewat sebuah browser web atau perangkat lunak berbasis web [2]. Manfaat dibuatnya web

untuk UMKM sebagai berikut :
1. Memudahkan orang untuk mencari produk yang mereka butuhkan.
2. Dapat memberikan informasi yang lengkap dan dengan tampilan yang menarik.
3. Dengan tombol Call to Action, dapat memudahkan pengunjung website menghubungi
UMKM untuk menanyakan hingga membeli produk/jasa yang ditawarkan melalui website.
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4.
5.
6.

Memudahkan sosialisasi dan edukasi ke publik secara online.
Dapat memuat penjelasan dalam bentuk video, teks dan gambar.
Lebih mengikat pemirsa saat melakukan promosi melalui sosial media, orang tidak lekas
lupa dengan produk UMKM jika memakai website dengan nama domain yang sesuai
produk UMKM.
7. Dapat menjangkau pasar lebih luas. Indonesia memiliki 130 juta pengguna internet dan
dapat menjangkau pasar internasional.
8. Dapat berinteraksi langsung dengan pengunjung website dan menerima pesanan melalui
telepon ataupun formulir contact di website.
9. Dapat membuat promo terbaru dengan sangat cepat.
10. Dapat dipromosikan pada seluruh saluran digital marketing di internet.
11. Bisa mendapatkan feedback atau umpan balik dari pelanggan dan calon pelanggan sehingga
usaha selalu mendapat masukan dan ide segar untuk kemajuan bisnis.
2.3. Pemasaran Online
Pemasaran online adakah pemasaran secara online yang dilakukan melalui sistem komputer online
interaktif yang menghubungkan pelanggan dengan penjual secara elektronik (Muniroh, Hurriyaturrohman
and Marlina, 2017) [3]. Dengan adanya pemasaran online yang sudah dikenal masyarakat

diharapkan produk yang dijual UMKM dapat memiliki pangsa pasar yang luas. Beberapa kategori
produk yang dapat dijual dan memiliki penjualan retail terbanyak yaitu barang kebutuhan seharihari, pakaian, barang elektronik, kebutuhan kantor, aksesoris, buku/CD/VCD, peralatan rumah
tangga, produk handmade, makanan, produk kesehatan, perhiasan dan alat-alat olahraga [2].
3. METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan yang telah dilakukan adalah dengan mengadakan workshop Innovative Digital
Learning. Workshop tersebut akan diadakan selama 8 pertemuan setiap hari sabtu di laboratorium
komputer kampus STMIK Atma Luhur. Setiap pertemuan selama 8 jam untuk memberikan keterampilan
dalam mengoperasikan teknologi digital yang nantinya UMKM tersebut mempunyai luaran berupa blog
khusus untuk UMKM, Website UMKM dan mampu untuk memasarkan produknya di website media
online yang sudah terkenal. Dari luaran yang dihasilkan maka diharapkan UMKM mampu mengenalkan
produknya dan mempunyai pangsa pasar yang luas.
Langkah pertama yang telah dilakukan adalah pemilihan peserta workshop. Peserta workshop dipilih
melalui survei. Peserta yang dipilih adalah UMKM makanan dan minuman di kota pangkalpinang yang
belum sama sekali mempunyai blog, website maupun belum dapat memasarkan produknya secara online di
media yang sudah terkenal. Karena keterbatasan dana yang diusulkan, maka akan dipilih 20 UMKM
makanan dan minuman di kota pangkalpinang.
Pertemuan pertama Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan adalah mengadakan
workshop pembuatan blog UMKM. Workshop tersebut telah dilakukan pada tanggal 06 Juli 2019. Materi
workshop tersebut adalah UMKM akan dibimbing dari dasar pembuatan blog sampai UMKM tersebut
mampu untuk menciptakan blog UMKM sendiri sehingga luaran dari workshop tersebut adalah 20 blog
UMKM.
Pertemuan kedua sampai dengan kelima Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan
adalah mengadakan workshop pembuatan web UMKM. Workshop tersebut telah dilakukan pada
tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan 10 Agustus 2019. Materi workshop tersebut adalah UMKM akan
dibimbing dari dasar pembuatan web sampai UMKM tersebut mampu untuk menciptakan web UMKM
sendiri sehingga luaran dari workshop tersebut adalah 20 web UMKM.
Pertemuan keenam sampai dengan kedelapan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah
dilakukan adalah mengadakan Workshop tentang cara memasarkan produk ke media online seperti
Bukalapak, Lazzada, Shopee dan Instagram. Workshop tersebut telah dilakukan pada tanggal 15 Agustus
2019 sampai dengan 31 Agustus 2019. Materi workshop tersebut adalah UMKM akan dibimbing
langkah-langkah untuk menampilkan produknya di Bukalapak, Lazzada, Shopee dan Instagram
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sehingga luaran dari workshop tersebut adalah UMKM ada produk yang dipasarkan di website tersebut.
Untuk mengukur pengembangan dan pemasaran usaha bisnis UMKM makanan dan minuman kota
pangkalpinang, sebelum pelatihan akan diberikan kuesioner tentang berapa rata-rata banyak produk
yang berhasil terjual serta berapa besar rata-rata laba yang didapatkan per bulan. Sesudah
pelatihan, setiap 2 bulan sekali akan diadakan kunjungan ke lokasi UMKM yang telah mengikuti pelatihan
UMKM dan akan diberikan kuesioner dengan pertanyaan yang sama. Dari kuesioner tersebut akan
dapat diketahui perkembangan pemasaran usaha bisnis UMKM makanan dan minuman kota
pangkalpinang. Apabila hasil banyaknya produk yang berhasil terjual serta laba yang didapatkan per bulan
meningkat, berarti kegiatan workshop tersebut berhasil.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan. Tahap pertama adalah melakukan
kunjungan ke Dinas Perindustrian Koperasi Dan UMKM Kota Pangkalpinang. Dinas Perindustrian
Koperasi Dan UMKM Kota Pangkalpinang memberikan data UMKM Kota Pangkalpinang. Dari data
tersebut kemudian tim PKM menghubungi peserta UMKM. Setelah menghubungi peserta UMKM, maka
dimulai pertemuan pertama untuk workshop pengabdian Kepada Masyarakat. Data peserta UMKM yang
terlibat sebagai berikut :
No. Nama Mitra
Usaha Mitra
1.
Budi Haryanto
Prabu Thaitea
2.
Meliya dewi
Cemil Stik Keju
3.
Gusniarti
Aubi Snack
4.
Sonya Yeni Ferti
Lunya Bipang Kacang
5.
Ratnaningrum Hajariyah
Arum Wedang
6.
Delta Suseska
Matata Cake
7.
Rospah Ediawati
Alent Snack
8.
Bella Yulia Lestari
Bells Brownies
9.
Desiana
Pempek Bu Des
10.
Ketty Agustina
Pempek Cek Ketty
11.
Chindy Puspa Sari
Afnan Cake
12.
Darmawati
Keripik Singkong Oven Disti
13.
Desi Arisanti
UJ. Madu
14.
Panji Satria Nugraha
Stik Alfaris
15.
Yoland Febrian
Jamur Crispy Cahaya
16.
Indah Kurniati
Kafe Desanin
17.
Chandra Kirana
Ayam Geprek Chaki
18.
Fenlay
Siomay Kite
19.
Aulya Renielda
Lovaaz
20.
Mardina
Keretek Wahyou
Tabel 3. Data Peserta UMKM
Pertemuan pertama Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan adalah mengadakan
workshop pembuatan blog UMKM. Workshop tersebut telah dilakukan pada tanggal 06 Juli 2019.
Luaran dari workshop tersebut adalah 20 blog UMKM. Salah satu contoh blog yang sudah dihasilkan dari
workshop tersebut sebagai berikut :
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Gambar 3. Blog Milik Bella Yulia Lestari

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Secara lengkap luaran blog yang telah dihasilkan sebagai berikut :
Nama Mitra
Usaha Mitra
Luaran Blog UMKM
Budi Haryanto
Prabu Thaitea
https://thaiteaku.blogspot.com/
Meliya dewi
Cemil Stik Keju
https://cemilsnackbangka.blogspot.com/
Gusniarti
Aubi Snack
https://rengginangaubi.blogspot.com/
Sonya Yeni Ferti
Lunya Bipang Kacang
https://lunyabipangkacang.blogspot.com/
Ratnaningrum
Arum Wedang
https://wedangarum.blogspot.com/
Hajariyah
Delta Suseska
Matata Cake
https://dlsuseska.blogspot.com/
Rospah Ediawati
Alent Snack
https://alentproduct.blogspot.com/
Bella Yulia Lestari
Bells Brownies
https://bellsbrownies.blogspot.com/
Desiana
Pempek Bu Des
https://yobelibeli.blogspot.com/
Ketty Agustina
Pempek Cek Ketty
https://cekketty.blogspot.com/
Chindy Puspa Sari
Afnan Cake
https://afnancakecookies.blogspot.com/
Darmawati
Keripik Singkong Oven https://singkongdisti.blogspot.com/
Disti
Desi Arisanti
UJ. Madu
https://ujmadu.blogspot.com/
Panji Satria Nugraha
Stik Alfaris
https://alfarismart.blogspot.com/
Yoland Febrian
Jamur Crispy Cahaya
https://jamurcrispycahaya.blogspot.com/
Indah Kurniati
Kafe Desanin
https://desaninkafe.blogspot.com/
Chandra Kirana
Ayam Geprek Chaki
https://geprekchaki.blogspot.com/
Fenlay
Siomay Kite
https://siomaykite.blogspot.com/
Aulya Renielda
Lovaaz
https://lovaazqu.blogspot.com/
Mardina
Keretek Wahyou
https://wahyoudn.blogspot.com/
Tabel 4. Luaran Blog UMKM

Pertemuan kedua sampai dengan kelima Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan
adalah mengadakan workshop pembuatan web UMKM. Workshop tersebut telah dilakukan pada
tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan 10 Agustus 2019. Luaran dari workshop tersebut adalah 20 web
UMKM. Salah satu contoh web yang sudah dihasilkan dari workshop tersebut sebagai berikut :
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Gambar 4. Web milik Ibu Sonya Yeni Ferti

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Secara lengkap luaran web yang telah dihasilkan sebagai berikut :
Nama Mitra
Usaha Mitra
Luaran Web UMKM
Budi Haryanto
Prabu Thaitea
http://thaiteaku.com/
Meliya dewi
Cemil Stik Keju
http://dapoercemil.com/
Gusniarti
Aubi Snack
http://aubisnack.com/
Sonya Yeni Ferti
Lunya Bipang Kacang
http://lunyamaya.com/
Ratnaningrum Hajariyah
Arum Wedang
http://aroemshop.com/
Delta Suseska
Matata Cake
http://matatacake.com/
Rospah Ediawati
Alent Snack
http://alentproduct.com/
Bella Yulia Lestari
Bells Brownies
http://bellsbrownies.com/
Desiana
Pempek Bu Des
http://yukbelibeli.com/
Ketty Agustina
Pempek Cek Ketty
http://cekketty.com/
Chindy Puspa Sari
Afnan Cake
https://shopee.co.id/afnancake
Darmawati
Keripik Singkong Oven Disti
http://singkongdisti.com/
Desi Arisanti
UJ. Madu
http://tokodesyadurin.com/
Panji Satria Nugraha
Stik Alfaris
http://alfarismart.com/
Yoland Febrian
Jamur Crispy Cahaya
http://jamurcrispycahaya.com/
Indah Kurniati
Kafe Desanin
http://yukcacha.com/
Chandra Kirana
Ayam Geprek Chaki
http://geprekchaki.com/
Fenlay
Siomay Kite
http://siomaykite.com/
Aulya Renielda
Lovaaz
http://lovaaz.com/
Mardina
Keretek Wahyou
http://wahyou.com/
Tabel 5. Luaran Web UMKM

Pertemuan keenam sampai dengan kedelapan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah
dilakukan adalah mengadakan Workshop tentang cara memasarkan produk ke media online seperti
Bukalapak, Lazzada, Shopee dan Instagram. Workshop tersebut telah dilakukan pada tanggal 15 Agustus
2019 sampai dengan 31 Agustus 2019. Luaran dari workshop tersebut adalah 20 produk yang dipasarkan
di Bukalapak, Lazzada, Shopee dan Instagram. Salah satu contoh produk yang sudah dipasarkan di
Bukalapak, Lazzada, Shopee dan Instagram dari workshop tersebut sebagai berikut :
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Gambar 6. Produk milik Ibu Delta Suseska Di Lazzada
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Gambar 7. Produk milik Ibu Ratnaningrum Hajariyah Di Shopee
Setelah diadakan survey sebelum dan sesudah Pengabdian Kepada Masyarakat, maka didapatkan
hasil sebagai berikut :
9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

Sebelum Workshop
Sesudah Workshop

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Gambar 8. Laba Sebelum dan Sesudah PKM
Dari hasil survey yang telah dilakukan maka didapatkan hasil peningkatan laba/keuntungan
UMKM yang telah mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan yaitu
rata-rata sebesar 50,18%. Survey dilaksanakan sebelum pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan
yaitu pada bulan Juli 2019 dan setelah pengabdian kepada masyarakat yaitu pada bulan Oktober 2019.
5. KESIMPULAN
Masyarakat kota Pangkalpinang memiliki kreativitas yang beragam, hal itu sangat berpotensi
membangun UMKM yang memiliki daya saing tinggi terutama dalam bidang makanan dan minuman.
Akan tetapi tidak sedikit UMKM tersebut tidak mengetahui cara untuk membagun suatu produk menjadi
dikenal dan mempunyai potensi pasar yang luas. Untuk membantu permasalahan UMKM tersebut telah
dilaksanakan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan bisnis UMKM
makanan dan minuman di kota Pangkalpinang dengan penggunaan teknologi digital. Adapun solusi yang
telah dilaksanakan sebagai berikut :
1. Langkah pertama yang telah dilakukan adalah pemilihan peserta workshop. Peserta workshop dipilih
melalui survei. Peserta yang dipilih adalah UMKM makanan dan minuman di kota pangkalpinang
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yang belum sama sekali mempunyai blog, website maupun belum dapat memasarkan produknya
secara online di media yang sudah terkenal. Karena keterbatasan dana yang diusulkan, maka akan
dipilih 20 UMKM makanan dan minuman di kota pangkalpinang.
Pertemuan pertama Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan adalah mengadakan
workshop pembuatan blog UMKM. Workshop tersebut telah dilakukan pada tanggal 06 Juli 2019.
Materi workshop tersebut adalah UMKM akan dibimbing dari dasar pembuatan blog sampai
UMKM tersebut mampu untuk menciptakan blog UMKM sendiri sehingga luaran dari workshop
tersebut adalah 20 blog UMKM.
Pertemuan kedua sampai dengan kelima Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan
adalah mengadakan workshop pembuatan web UMKM. Workshop tersebut telah dilakukan pada
tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan 10 Agustus 2019. Materi workshop tersebut adalah UMKM
akan dibimbing dari dasar pembuatan web sampai UMKM tersebut mampu untuk menciptakan web
UMKM sendiri sehingga luaran dari workshop tersebut adalah 20 web UMKM.
Pertemuan keenam sampai dengan kedelapan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah
dilakukan adalah mengadakan Workshop tentang cara memasarkan produk ke media online seperti
Bukalapak, Lazzada, Shopee dan Instagram. Workshop tersebut telah dilakukan pada tanggal 15
Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019. Materi workshop tersebut adalah UMKM akan
dibimbing langkah-langkah untuk menampilkan produknya di Bukalapak, Lazzada, Shopee dan
Instagram sehingga luaran dari workshop tersebut adalah UMKM ada produk yang dipasarkan di
website tersebut.
Untuk mengukur pengembangan dan pemasaran usaha bisnis UMKM makanan dan minuman kota
pangkalpinang, sebelum pelatihan akan diberikan kuesioner tentang berapa rata-rata banyak produk
yang berhasil terjual serta berapa besar rata-rata laba yang didapatkan per bulan. Sesudah
pelatihan, setiap 2 bulan sekali akan diadakan kunjungan ke lokasi UMKM yang telah mengikuti
pelatihan UMKM dan akan diberikan kuesioner dengan pertanyaan yang sama. Dari hasil survey
yang telah dilakukan maka didapatkan hasil peningkatan laba/keuntungan UMKM yang telah
mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan yaitu rata-rata sebesar
50,18%. Survey dilaksanakan sebelum pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan yaitu pada
bulan Juli 2019 dan setelah pengabdian kepada masyarakat yaitu pada bulan Oktober 2019.

6. SARAN
Untuk pengabdian kepada masyarakat kedepan selain memberikan workshop dalam pemasaran
dengan menggunakan teknologi informasi juga dapat menambahkan tentang desain kemasan yang
digunakan oleh UMKM karena dirasakan desain kemasan yang digunakan UMKM masih kurang
menarik. Apabila kemasan menarik, maka konsumen akan tertarik untuk membeli produk yang
ditawarkan. Pemanfaatan teknologi informasi didalam pemasaran produk dapat juga untuk UMKM lain
selain makanan dan minuman misalnya UMKM Souvenir atau oleh-oleh disuatu daerah.
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Pemanfaatan Digital Marketing Untuk Meningkatkan
Pemasaran Pada Dany Collection
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Abstrak
Dany Collection merupakan salah satu Industri Rumah Tangga (IRT) yang memiliki
usaha pembuatan baju bermotif Bali. Model baju bali yang telah diproduksi sejumlah 25 jenis.
Proses produksi yang dilakukan oleh mitra melibatkan masyarakat sekitar, yaitu ibu-ibu rumah
tangga. Mitra yang membuat pola dan memotong bahan sesuai pola. Sedangkan para ibu
rumah tangga akan datang untuk mengambil bahan yang telah dipotong dan menjahit di rumah
masing-masing. Pemasaran produk yang telah dilakukan oleh mitra yaitu melalui pasar
tradisional, dibawa oleh tetangga untuk dijual dengan berkeliling desa, serta melalui facebook.
Mitra merasa bahwa cara pemasaran yang yang telah dilakukan saat ini perlu ditingkatkan
sehingga tidak terjadi penumpukan produk. Berkenaan dengan permasalahan yang dimiliki
oleh mitra serta keinginan mitra untuk lebih meningkatkan usahanya, maka kegiatan
pengabdian yaitu memanfaatkan ditigal marketing dengan membuatkan media pemasaran
online (e-commerce). Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini yaitu pengembangan media
pemasaran online menggunakan metode waterfall , sedangkan penyampaian pemahaman
penggunaan media pemasaran online kepada mitra dilakukan dengan metode pelatihan dan
pendampingan. Hasil kegiatan pengabdian antara lain, mitra telah menggunakan e-commerce
dan pemesanan produk mitra meningkat 10%. Aplikasi e-commerce mitra dapat dikembangkan
dengan menambahkan fitur pembayaran secara online untuk mempermudah pengelolaan
transaksi.
Kata kunci: digital marketing, baju bali, e-commerce
Abstract
Danny Colelction is one of the Home Industries which has a business making clothes
with Balinese motivs. Balinese clothes models that have been produced are 25 types. The
production process carried out by partners involves the surrounding community, namely
housewives. Partners who make patterns and cut materialas according to patterns. While
housewives will come to pick up the material that has been cut and sewed in their respective
homes. The marketing of products that have been carried out by partners is through traditional
markets, brought by negihbors to be sold by going around the village, and through Facebook.
Thepartners feel that the current marketing methods need to be improved so that there are no
products buildup. Regarding these problems and the desire of partners to further improve their
business, the service activity is to use digital marketing by making online marketing media (ecommerce). The method used in this activity is the development of online marketing media using
waterfall method, while the delivery of of understanding the use of online marketing media to
partners is donse by training and mentoring methods. As a result of the community service
activities, partners have used e-commerce and partner product orders have increased by 10%.
Partners e-commerce applications can be developed by adding online payment features to
facilitate transaction management.
Keywords: digital marketing, bali clote, e-commerce
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1. PENDAHULUAN
Kabupaten Klungkung merupakan salah satu kabupaten di Bali yang memiliki beberapa
kerajinan berciri khas Bali. Salah satu produk kerajinan yang dihasilkan oleh masyarakat di
Kabupaten Klungkung yaitu kerajinan baju bermotif Bali. Bahan kain yang digunakan untuk
memproduksi baju-baju tersebut yaitu rayon. Rayon merupakan bahan baku yang digunakan
oleh oleh pengrajin karena bahannya tidak panas dan menyerap keringat.
Dany Collection merupakan salah satu Industri Rumah Tangga (IRT) yang memiliki
usaha pembuatan baju bermotif Bali. IRT Dany Collection merupakan mitra kegiatan
pengabdian yang dilaksanakan oleh tim dosen STIKOM Bali. Mitra berada di desa Gelgel,
kecamatan Klungkung, kabupaten Klungkung. Mitra telah mengelola usahanya kurang lebih 30
tahun. Model baju bali yang telah diproduksi sejumlah 25 jenis dengan berbagai motif kain.
Proses produksi yang dilakukan oleh mitra melibatkan masyarakat sekitar, yaitu ibu-ibu rumah
tangga. Mitra yang membuat pola dan memotong bahan sesuai pola. Sedangkan para ibu rumah
tangga akan datang untuk mengambil bahan yang telah dipotong dan menjahit di rumah masingmasing [1]–[3] [4].

Gambar 1. Mitra Mengerjakan Pemotongan Bahan
Pemasaran barang dan jasa telah banyak dilakukan menggunakan media online. Salah
satu media online yang dapat digunakan untuk memasarkan barang dan jasa yaitu melalui
website. Beberapa kegiatan pengabdian telah memberikan media online bagi mitra untuk
mengenalkan profil dan produk yang dimiliki oleh mitra [5], [6][7]. Pemasaran melalui media
elektronik yang lebih dikenal dengan e-commerce memberikan banyak manfaat bagi
penggunanya. Menurut hasil penelitian [1], [3], beberapa manfaat penggunaan e-commerce
antara lain memperluas jangkauan pemasaran, menambah jumlah konsumen baru, menambah
pangsa pasar baru serta meningkatkan pendapatan. E-commerce memberikan kemudahan bagi
pemiliknya untuk dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan konsumennya. Konsumen juga
dapat mengetahui informasi berkenaan dengan penjual/toko dengan membaca informasi tentang
toko, lokasi maupun ketentuan untuk melakukan transaksi pembelian produk toko tersebut.
Pemasaran produk yang telah dilakukan oleh mitra yaitu melalui pasar tradisional, dibawa oleh
tetangga untuk dijual dengan berkeliling desa, serta melalui facebook. Mitra merasa bahwa cara
pemasaran yang yang telah dilakukan saat ini perlu ditingkatkan sehingga tidak terjadi
penumpukan produk.
Berkenaan dengan permasalahan yang dimiliki oleh mitra serta keinginan mitra untuk
lebih meningkatkan usahanya, maka kegiatan pengabdian yaitu memanfaatkan digital marketing
dengan membuatkan media pemasaran secara online oleh tim dosen STIKOM Bali. Tujuan
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kegiatan pengabdian yaitu mitra memiliki media pemasaran online (website) yang dapat
dikelola sendiri sesuai dengan brand yang dimilikinya.
2. TINJAUAN TEORI
2.1 Digital Marketing
Definisi digital marketing disampaikan oleh para peneliti. Menurut [8], ditigal
marketing merupakan aktivitas suatu organisasi yang difasilitasi oleh teknologi digital untuk
menciptakan, mengkomunikasikan dan menyampaikan informasi berkenaan dengan organisasi
terhadap konsumen dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Digital marketing merupakan
kegiatan pemasaran yang dilakukan menggunakan teknologi digital. Berbagai macam teknologi
digital telah digunakan untuk memasarkan barang dan jasa, misalkan melalui media social
maupun aplikasi berbasis web dan android. Salah satu media yang digunakan untuk
memasarkan barang mitra dalam kegiatan pengabdian ini yaitu aplikasi berbasis website. Media
pemasaran ini menggunakan fasilitas internet supaya dapat digunakan oleh pemiliknya maupun
diakses oleh konsumen.
Digital marketing pada umumnya menyediakan pemasaran interaktif antara produsen
dan calon konsumen. Calon konsumen dimudahkan untuk pencarian informasi berkenaan
dengan profil perusahaan dan produk yang ingin dibeli. Pembeli semakin mandiri untuk
memutuskan pembelian yang akan dilakukan berdasarkan pencarian [9], [10]. Pemanfaatan
gitial marketing memiliki beberapa keunggulan antara lain: dapat diakses tanpa ada batasan
waktu, memperluas jangkauan pemasaran karena tidak ada Batasan geografis, dapat mengukur
kunjungan pengguna dan hasil cepat terlihat sehingga pemilik bisa melakukan perbaikan sesuai
dengan keperluan [10].
2.2 Kegiatan Pengabdian Sebelumnya
Kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan oleh pengusul sebelumnya juga
memanfaatkan media pemasaran online berupa pembuatan website atau e-commerce bagi mitra.
Pada tahun 2018, penulis mengadakan kegiatan pengabdian pada mitra yang mempunyai usaha
penjualan madu dan bibit lebah. Aplikasi e-commerce yang telah dibangun untuk mitra dapat
diakses pada halaman www.udmutiara.com. E-commerce yang dibangun untuk mitra ini bersifat
statis dan tidak ada penjualan secara online. Informasi berkenaan dengan profil dan produk
mitra tersedia dalam website. Mitra dapat berkomunikasi dengan konsumen melalui email
maupun Handphone [5].
Penulis juga telah mengadakan kegiatan pengabdian pada tahun 2017. Mitra kegiatan
yaitu UKM yang mempunyai usaha membuat kain tenun endek. Kain tenun endek merupakan
kain khas Bali yang saat ini wajib digunakan oleh Dinas Pemerintah Bali pada hari tertentu.
Penulis membuat aplikasi e-commerce bagi mitra. E-commerce dapat diakses pada halaman
www.tenunmujursari.com. E-commerce ini memili fiture profi, produk serta transaksi
pemesanan. Namun karena keterbatasan waktu mitra maka e-commerce sampai saat ini masih
dibantu dikelola oleh penulis [7].
3. METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan pengabdian direncanakan dalam empat tahap kegiatan, seperti
yang ditunjukkan pada Gambar 2. Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini yaitu
pengembangan media pemasaran online menggunakan metode waterfall , sedangkan
penyampaian pemahaman penggunaan media pemasaran online kepada mitra dilakukan dengan
metode pelatihan dan pendampingan.
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Penjelasan tahapan metode pelaksanaan kegiatan pengabdian sebagai berikuti: tahap
pertama yaitu sosialisasi kegiatan pengabdian berkenaan dengan tahapan kegiatan yang akan
dilaksanakan. Diskusi dengan mitra meliputi keterlibatan mitra pada keseluruhan kegiatan,
target yang akan dicapai serta keberlanjutan kegiatan pengabdian.
Tahap kedua yaitu pengembangan media pemasaran online yang dilakukan oleh tim
pengusul. Kegiatan yang dilakukan oleh tim pengusul yaitu mengumpulkan data mitra berupa
profil merancang dan membuat aplikasi media pemasaran online berbasis web. Laman (web)
yang dibuat untuk mitra merupakan laman yang bersifat statik. Laman akan menampilkan
informasi mitra, produk-produk serta cara melakukan pemesanan produk mitra.
Tahap ketiga yaitu pelatihan penggunaan media pemasaran online bagi mitra. Pelatihan
diberikan secara langsung ke mitra. Buku panduan penggunaan laman juga diberikan ke mitra.
Tahap terakhir kegiatan yaitu pendampingan penggunaan media pemasaran online yang telah
dikembangkan oleh tim pengabdian. Pendampingan dilakukan secara langsung dengan datang
ke lokasi mitra dan memberikan bantuan cara mengelola website terhadap mitra yang
mengalami kendala. Pendampingan secara tidak langsung dilakukan dengan berkomunikasi
melalui email, telpon maupun whatsapp.

Pengembangan Media
Pemasaran Online

Sosialisasi Kegiatan

Pengumpulan
Data Mitra

Analisa dan
Desain Sistem

Pelatihan
Penggunaan Media
Pemasaran Online

Pendampingan
Penggunaan Media
Pemasaran Online

Pembuatan dan
Pengujian Sistem

Gambar 2. Metode Kegiatan Pengadian
4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Penelitian yang telah dilakukan oleh[2], [3], [7] menunjukkan bahwa pemasaran produk
UKM dapat dilakukan menggunakan media online berupa website atau e-commerce.
Penggunaan e-commerce bagi UKM memberikan manfaat antara lain adanya kemudahan
berkomunikasi dengan konsumen maupun calon konsumen, baik berkenaan dengan produk dan
harganya maupun transaksi berupa penjualan. Komunikasi berkenaan dengan pengiriman
barang juga bisa dilakukan dengan mudah. E-commerce yang telah dibangun untuk mitra
kegiatan pengabdian ini tidak menyediakan fasilitas pengiriman menggunakan agen pengiriman.
Hal ini disesuaikan dengan permintaan mitra, karena konsumen yang berada di luar Bali, pada
umumnya akan memilih agen pengiriman sesuai dengan pilihan konsumen.
3.1. Tampilan Media Pemasaran Online
Media pemasaran online atau e-commerce yang telah dibuat untuk mitra dapat diakses
pada halaman http://danycollection.com. E-commerce memiliki tampilan yang dapat diakses
oleh konsumen maupun calon konsumen seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. Halaman
utama e-commerce menampilkan informasi profile mitra, produk-produk mitra, informasi akun
konsumen dan informasi lokasi mitra. Peta digital lokasi mitra juga tersedia dalam website,
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4. Hal ini akan mempermudah bagi konsumen jika ingin
berkunjung ke toko mitra. Keberadaan peta digital akan memberikan rasa percaya bagi calon
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konsumen untuk mengadakan transaksi. Halaman website yang berisi peta digital lokasi mitra
juga memiliki form isian bagi konsumen jika ingin berkomunikasi dengan mitra.

Gambar 3. Halaman Utama

Gambar 4. Peta Lokasi Mitra
Mitra saat ini memiliki dua kategori produk, yaitu pakaian dan mukena. Namun untuk
kategori pakaian masih dikelompokan lagi menjadi dress, jumpsuit, celana, atasan dan rok.
Informasi lebih detil suatu produk dapat diperoleh jika pengguna mengarahkan kursor ke arah
gambar produk dan di klik. Tampilan detil produk ditunjukkan pada Gambar 5. Adapun
informasi berkenaan dengan produk yaitu harga, ukuran, dan jumlah stok. Pengguna bisa
memesan atau membeli produk dengan menekan symbol keranjang belanja.
Keranjang belanja yang berisi pesanan pengguna seperti ditunjukkan pada Gambar 6.
Informasi yang ada dalam form keranjang belanja yaitu produk yang dibeli, jumlah produk serta
total harga produk. Proses pemesanan akan dilanjutkan dengan pembayaran. Mitra
menginginkan pembayaran pesanan dilakukan melalui transfer ke rekening bank yang dimiliki.
Informasi pemesanan beserta total biaya yang dipesan akan dikirimkan ke email pemesan.
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Gambar 5. Informasi Produk

Gambar 6. Keranjang Belanja
3.2. Pembahasan Kegiatan
Mitra diberikan pelatihan cara menggunakan aplikasi e-commerce yang telah dibuat
oleh tim. Pengelolaan pemasaran dilakukan oleh anak dan menantu mitra. Oleh karena itu
kegiatan pelatihan hanya diikuti oleh 2 orang. Mitra mempraktekan langsung cara menggunakan
website. Kegiatan pelatihan ditunjukan pada Gambar 7.
Saat ini mitra telah menggunakan website yang telah dibuat oleh tim. Monitoring dan
pendampingan dilakukan oleh tim terhadap mitra. Komunikasi dengan mitra terus dilakukan
baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan hasil diskusi dengan mitra,
disampaikan bahwa terdapat peningkatan pemesanan sebesar 10%. Hal ini menunjukkan bahwa
keberadaan website mampu menyebarkan informasi tentang mitra serta produknya. Konsumen
juga lebih mudah mengadakan komunikasi dengan mitra berkenaan dengan produk yang ingin
mereka pesan, demikian juga cara pembayaran dan pengiriman produk. Mitra telah memiliki
perangkat laptop dan printer serta telah berlangganan internet, sehingga keberadaan website
mitra akan terus digunakan oleh mitra.
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Gambar 7. Pelatihan Website Mitra
5. KESIMPULAN
Kegiatan pengabdian berupa peningkatkan pemasaran produk mitra telah selesai
dilaksanakan, dengan demikian kesimpulan hasil pengabdian sebagai berikut:
a. Aplikasi e-commerce untuk mitra telah dibuat dan bisa diakses secara online.
b. Mitra telah diberikan pelatihan penggunaan aplikasi e-commerce
c. Pemesanan produk mitra meningkat 10% dengan adanya aplikasi e-commerce.
d. Aplikasi e-commerce mitra dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur
pembayaran secara online
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Abstrak
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang pelatihan penggunaan Macro VBA pada Microsoft
Excel bagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Sintang dilakukan dengan sasaran siswa dan guru sekolah tersebut.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan siswa-siswi pada penggunaan
aplikasi komputer yang sudah tersedia seperti Microsoft Excel. Penggunaan Macro VBA pada Microsoft
Excel ini sedikit banyak akan menambah pengetahuan dan wawasan siswa-siswi dan guru mengenai fiturfitur lanjutan pada Microsoft Excel yang dapat memudahkan pengolahan data. Kegiatan pengabdian kepada
masyarakat ini mencoba menawarkan solusi dengan pelatihan dan praktek secara nyata. Tujuan pengabdian
mengacu pada permasalahan dan analisa situasi pada SMK Negeri 1 Sintang. Pemanfaatan Macro VBA
pada Microsoft Excel dapat membantu siswa-siswi dalam menyelesaikan pengolahan data. Metode yang
akan dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode demontrasi secara
langsung dan metode ceramah. Hasil kegiatan berupa pelatihan Macro VBA pada Microsoft Excel
menunjukkan bahwa wawasan dan pengetahuan peserta pelatihan serta keterampilannya dalam penggunaan
macro VBA dan Microsoft excel mengalami peningkatan setelah diberikan demontrasi dalam pelatihan,
sehingga pada kegiatan tersebut terjadi diskusi yang sangat menarik. Evaluasi keberhasilan kegiatan
pelatihan ini dilakukan setelah masing-masing sesi pelatihan dan pada akhir kegiatan. Setiap sesi pelatihan
akan dilakukan evaluasi kemudian dilanjutkan evaluasi materi secara keseluruhan di akhir kegiatan.
Indikator keberhasilan kegiatan ini dilihat dari respon positif dari para peserta melalui evaluasi yang
diberikan. Saran bagi kegiatan selanjutnya ini berupa mengupayakan pelatihan pembuatan aplikasi
menggunakan Macro VBA pada Microsoft Excel.
Kata kunci: Microsoft Excel, Macro, VBA, Pelatihan

Abstract
Community service projects on training to use Macro VBA in Microsoft Excel for students of SMK
Negeri 1 Sintang were conducted with the target students and teachers of the school. It aims to increase
students' insights on the use of computer applications that are already available such as Microsoft Excel.
The use of Macro VBA in Microsoft Excel will add insight and knowledge of students and teachers about
advanced features in Microsoft Excel that can facilitate data processing. Community service projects try to
offer solutions with real training and practice. The purpose of service refers to the problem and situation
analysis at SMK Negeri 1 Sintang. The use of Macro VBA in Microsoft Excel can help students in completing
data processing. The method to be carried out in community service activities is the direct demonstration
method and lecture method. The results of the events in the form of Macro VBA training in Microsoft Excel
show that the participants' knowledge and skills in operating applications have increased after being given
lectures and demonstrations so that in these activities, a fascinating discussion occurs. Evaluation of the
success of the training activities is carried out after each training session and at the end. Each training
session will be evaluated and then followed by the evaluation of the overall material at the end of the event.
The indicators of the success of this activity can be the view from the positive responses through the
evaluation given. Suggestions for this next activity are in the form of seeking training in making applications
using Macro VBA in Microsoft Excel.
Keywords: Microsoft Excel, Macro, VBA, Training
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1. PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi informasi telah mempengaruhi praktik pendidikan yang terjadi di Indonesia. Dengan
adanya kemajuan di era teknologi informasi akan mempermudah pengolahan data secara lengkap dan tepat
waktu. Informasi yang diolah dianggap handal jika dapat diverifikasi, disajikan secara tepat, serta bebas dari
kesalahan dan bias [1]. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan teknologi komputer dan informasi yang
sudah menjangkau semua bidang. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk
mengolah data, memproses informasi, mendapatkan informasi, menyimpan dan membagikan informasi.
Teknologi informasi juga berkembang dengan fitur-fitur baru dalam dunia pendidikan dengan berbagai
sistem pengajaran [1].
Setiap siswa SMA/SMK diwajibkan untuk memanfaatkan teknologi informasi. Guru-guru dan Siswa-siswi
pada semua jenjang pendidikan didorong untuk meningkatkan kemampuan terutama kemampuan dalam
mengoperasikan aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran sendiri juga dapat digunakan dalam menunjang
proses belajar mengajar. Selain untuk menunjang kegiatan pendidikan, penggunaan teknologi informasi juga
menunjang guru dalam menyelesaikan persoalan administrasi. Teknologi informasi tidak hanya dibutuhkan
pada jenjang pendidikan yang tinggi, namun juga dalam jenjang pendidikan SMA/SMK.
Salah satu perangkat lunak yang banyak digunakan dalam menunjang pendidikan adalah Microsoft Excel
yang tergabung dalam satu paket perangkat lunak Microsoft Office [2]. Perangkat lunak Microsoft Excel
memiliki banyak fitur yang masih kurang familiar disebagian pengguna, terutama siswa-siswi SMK. Hal
tersebut dialami oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Sintang yang belum terbiasa dengan tool-tool yang banyak
disediakan pada perangkat lunak Excel [3]. Beberapa kendala yang sering dijumpai adalah kurang
maksimalnya penggunaan fungsi rumus-rumus kondisi pada Excel [2][4][5]. SMK Negeri 1 Sintang atau
yang lebih dikenal dengan STM terletak di Jalan Raya Sintang-Pontianak No.Km. 08, Marti Guna,
Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.
Setelah melihat kebutuhan dan menganalisis kondisi tersebut, maka dilakukan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat dengan memberikan pelatihan peningkatan keterampilan penggunaan Macro VBA pada
Microsoft Excel bagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Sintang. Kegiatan ini diselenggarakan di ruang Aula SMK
Negeri 1 Sintang dengan metode ceramah dan praktik langsung. Peserta pelatihan ini adalah 50 orang yang
semuanya merupakan Siswa-siswi dengan mewakili semua jurusan pada SMK Negeri 1 Sintang, serta
beberapa guru SMK Negeri 1 Sintang. Kegiatan berlangsung selama 1 (satu) hari dengan durasi 2 (dua) jam.
Melalui kegiatan ini, diharapkan ketrampilan dan pemahaman peserta meningkat terkait pemanfaatan Macro
VBA pada Microsoft Excel.
Siswa-siswa SMK Negeri 1 Sintang didorong untuk meningkatkan keahlian atau kemampuannya dalam
mengoperasikan perangkat lunak perkantoran khususnya perangkat lunak Microsoft Excel dan
memanfaatkan fitur Macro Excel VBA [2]. Siswa-siswi SMK Negeri 1 Sintang belum familiar atau terbiasa
dengan banyaknya tool-tool yang disediakan pada perangkat lunak Microsoft Excel dan Macro Excel VBA.
Fokus pengabdian kepada masyarakat ini adalah penggunaan fungsi rumus-rumus kondisi pada Excel serta
pengenalan dan pemanfaatan Macro Excel VBA. Karena selama ini siswa-siswi SMK Negeri 1 Sintang
belum pernah mengenal Macro Excel VBA dan belum dibekali dengan pelatihan secara langsung untuk
pengenalan fungsi-fungsi tersebut.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mencoba menawarkan solusi dengan pelatihan dan praktek
secara nyata. Tujuan pengabdian mengacu pada permasalahan dan analisa situasi pada SMK Negeri 1
Sintang. Pemanfaatan Macro VBA pada Microsoft Excel dapat membantu siswa -siswi dalam menyelesaikan
pengolahan data [2]. Dengan meningkatkan kemampuan dalam menggunakan tool-tool yang disediakan
Microsoft Excel, maka diharapkan permasalahan SMK Negeri 1 Sintang dapat terselesaikan dan semakin
efisien dalam menyelesaikan pekerjaan. Selain itu perangkat lunak Office memiliki kebutuhan spesifikasi
computer yang tidak tinggi, karena dapat berjalan pada komputer yang standar dengan spesifikasi rendah.
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Hal ini tidak memberatkan dan menjadi kendala bagi siswa-siswi dan guru SMK Negeri 1 Sintang kelak
setelah kegiatan pelatihan berakhir dan dapat berlatih dengan laptop ataupun komputer pribadi.
2. TINJAUAN TEORI
Microsoft Excel merupakan aplikasi pengolahan data dengan lembar kerja berupa spreadsheet yang dibuat
dan didistribusikan oleh perusahaan Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Windows ataupun
Mac OS. Microsoft Excel merupakan paket program bagian dari paket Microsoft Office yang dikhususkan
untuk kepentingan pengolahan lembar kerja (worksheet) atau spreadsheet program [6][7]. Microsoft Excel
sangat identik dengan penggunaan pada pengolahan angka, oleh karena itu banyak yang Microsoft Excel
untuk membuat laporan biaya, draft rencana bisnis, form dan aplikasi, sebagai buku kerja proses akuntansi,
dan masih banyak jenis dokumen lainnya yang memerlukan tampilan grafik dan perhitungan angka. Selain
itu lembar kerja pada Excel dapat menampilkan data dalam bentuk gambar dan grafik. Pengolahan database
sederhana juga dimungkinkan dalam aplikasi Microsoft Excel.
Salah satu hal yang membuat aplikasi Excel cukup terkenal adalah kelengkapan fitur formulas dan functions
yang lebih kita kenal dengan istilah rumus excel [6][7]. Formula dan fungsi pada Microsoft Excel ini
digunakan untuk membantu pengguna dalam mengerjakan beragam proses perhitungan data secara cepat,
tepat dan otomatis. Formula excel bisa user gunakan dalam perhitungan yang sederhana sampai kalkulasi
yang kompleks, baik untuk data berbentuk angka, data teks, data tanggal, data waktu, atau kombinasi dari
data tersebut. Pada Microsoft excel pengguna bekerja dengan system workbook, sedangkan di dalam
workbook terdapat worksheet atau lembar kerja sheet [6][7]. Workbook merupakan sebuah buku maka
worksheet adalah lembaran-lembaran kertas dalam buku tersebut. Pada worksheet ini pengguna bekerja
dengan menggunakan kolom dan baris yang membentuk kotak kecil-kecil berupa sel-sel (cells) tempat
pengguna memasukkan data [6][7]. Macro merupakan Script pada sebuah aplikasi untuk membuat
otomatisasi [8][9]. Sedangkan VBA adalah turunan dari bahasa pemrograman Visual Basic milik Microsoft
yang didesain untuk bekerja diatas sebuah aplikasi [8][9].

3. METODE PELAKSANAAN
Lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah di SMK Negeri 1 Sintang yang terletak di Jalan Raya
Sintang-Pontianak No.Km. 08, Marti Guna, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan
Barat. Gambar 1 menampilkan peta lokasi SMK Negeri 1 Sintang.

Gambar 1. Lokasi SMK Negeri 1 Sintang
a) Peta Google Maps SMKN 1 Sintang; b) Gerbang depan SMKN 1 Sintang

Metode yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode
demontrasi secara langsung dan metode ceramah. Sebelum dimulai kegiatan demontrasi diawali dengan
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pengenalan Microsoft Excel dan pengenalan Macro VBA pada Microsoft Excel. Kegiatan pelatihan ini
bertempat di Ruang Aula SMK NEGERI 1 Sintang.
Masing-masing peserta duduk selama nara sumber memberikan ceramah terkait materi penganalan Microsoft
Excel. Model praktek dilakukan dengan demontrasi oleh Nara Sumber. Kegiatan dilaksanakan dalam 1 (satu)
hari dengan durasi pelatihan adalah 2 (dua) jam, terdiri dari 30 menit pengenalan Microsoft Excel dan
melakukan setting awal pada Microsoft Excel untuk VBA dan Macro, kemudian selama 90 menit untuk
pelatihan membuat formula dan fungsi sederhana.
Evaluasi keberhasilan kegiatan pelatihan ini dilakukan setelah masing-masing sesi pelatihan dan pada akhir
kegiatan. Setiap sesi pelatihan akan dilakukan evaluasi kemudian dilanjutkan evaluasi materi secara
keseluruhan di akhir kegiatan. Indikator keberhasilan kegiatan ini dilihat dari respon positif dari para peserta
melalui evaluasi yang diberikan. Evaluasi kegiatan juga dilakukan berupa kuesioner yang diisi peserta,
terkait dengan kegiatan yang telah diikuti. Kemampuan pemahaman peserta diperoleh berdasarkan hasil
evaluasi terhadap siswa-siswi. Peserta akan diberikan sertifikat sebagai bukti keikutsertaan dalam pelatihan
ini.

Gambar 2. Penyampaian Materi Pelatihan Macro VBA

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan pertama yang dilakukan dalam pelaksanaan pelatihan adalah dengan menjelaskan
pengenalan Microsoft Excel dan pengolahan data dengan excel kemudian memperkenalkan macro VBA
Microsoft Excel. Materi ini sebagai pembekalan kepada peserta terhadap pengetahuan siswa-siswi yang
banyak menggunakan Microsft Excel sehari-harinya dalam penyelesaian pekerjaan mereka. Secara
keseluruhan pelatihan ini berjalan dengan baik. Setiap siswa-siswi mengerti dasar pengolahan angka dengan
menggunakan Microsoft Excel. Berikut ini urutan pelaksanaan pelatihan, yaitu:
1. Memberikan Pengantar Microsoft Excel
Proses pelatihan, para peserta mendapatkan gambaran manfaat penggunaan Microsoft Excel dan
menggunakan aplikasi mulai dari awal. Gambar 3 menampilkan menu utama dari Microsoft Excel yang
harus dipahami pengguna. Agar peserta memahami proses menggunakan Microsoft Excel, dalam pelatihan
ini peserta harus memahami terlebih dahulu menu-menu yang ada dan kegunaan dari menu tersebut. Dengan
memahami menu atau kegunaan dari masing-masing menu tersebut, diharapkan peserta memahami proses
menggunakan Microsoft Excel untuk proses pengolahan data.
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Gambar 3. Tampilan Utama Lembar Kerja Microsoft Excel

2. Melakukan Setting Macro VBA
Secara default menu Developer (pengembangan) tidak ditampilkan pada Microsoft Excel karena menu ini
tersembunyi atau mungkin jarang sekali digunakan terutama untuk pengguna tingkat pemula, namun
beberapa fitur yang tersedia dalam tab pengembangan ini memang disajikan untuk pengguna tingkat lanjut
yang sudah menguasai Microsoft Excel [8][9]. Beberapa fitur yang tersedia pada menu tab Developer
diantaranya adalah untuk membuat dan menjalankan Macros, memanfaatkan sintaks XML, menggunakan
komponen atau ActiveX Control, menghasilkan suatu aplikasi sederhana yang dapat digunakan untuk
pengolahan data di Microsoft Office, menulis beberapa kode VBA, menambahkan menu-menu lainnya dan
masih banyak lagi beberapa kegunaan yang dapat mempermudah pengolahan data. Dari beberapa fitur yang
tersedia fitur Macros merupakan script yang paling sering digunakan fitur ini dapat mempercepat suatu
perintah yang berulang-ulang secara otomatis, perintah ini disimpan dalam modul VBA [8].
Materi yang kesempatan dipelatihan ini, nara sumber memberikan beberapa demontrasi mulai dari
memunculkan tab Developer, memunculkan Visual Basic Editor, menjalankan Macro dan VBA serta
melakukan setting security macro dan VBA. Penggunaan macro VBA pada Microsoft Excel perlu
menonaktifkan security warning untuk mengaktifkan macro pada Microsoft Excel secara otomatis. Seperti
yang diketahui sebelumnya bahwa setiap penambahan atau penerapan fasilitas dalam produk Microsoft
Office selalu membutuhkan konfirmasi lebih lanjut dari user.
3. Memberikan pelatihan Formula, Fungsi dan Macro VBA
Pelaksanaan berikutnya adalah memberikan tiga materi yang dimulai dari tahapan formula, fungsi sederhana
dan kemudian macro VBA seperti pada gambar 4 berikut.

Gambar 4. Tahapan Materi Pelatihan

a. Formula dalam Microsoft excel
Microsoft Excel memang dikenal dengan penggunaan rumus-rumus atau formula dalam lembar kerjanya.
Penggunaan rumus yang efektif akan memudahkan dalam membuat laporan pekerjaan dengan menggunakan
Microsoft Excel. Formula atau rumus Microsoft Excel adalah keunggulan tersendiri untuk aplikasi ini,
dengan kemampuannya dalam mengolah data melalui perhitungan matematis yang sangat beragam
fungsinya. Pada pelatihan kali ini, nara sumber memberikan contoh sederhana penggunaan formula dalam
bentuk perhitungan matematis, seperti pada gambar 5 berikut.
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Gambar 5. Materi penggunaan formula

b. Fungsi Sederhana
Setiap rumus di dalam Microsoft Excel memilik fungsi tersendiri. Oleh karena itu harus benar-benar
memahami masing-masing fungsi dasarnya agar penggunaan rumus dalam Microsoft Excel bisa lebih
maksimal dan efisien. Beberapa rumus yang digunakan dalam pelatihan diantaranya
1) SUM, fungsi Sum dipergunakan untuk menjumlahkan sejumlah data.
2) AVERAGE, fungsi ini dipergunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sejumlah data.
3) MAX, fungsi ini dipergunakan untuk mencari nilai angka terbesar dari sejumlah data.
4) MIN, fungsi ini dipergunakan untuk mencari nilai angka terkecil dari sejumlah data.
5) COUNT, fungsi ini dipergunakan untuk mencari jumlah banyaknya data
6) COUNTIF, fungsi ini dipergunakan untuk mencari jumlah banyaknya data dari sejumlah data dengan
kriteria tertentu
7) LEFT, MID dan RIGHT, fungsi-fungsi string ini dipergunakan untuk menghasilkan substring dari string
atau teks-teks yang tersedia.
8) IF, fungsi ini merupakan perintah logika pada excel yang dipergunakan untuk membandingkan dua
kondisi atau lebih
Pada pelatihan kali ini, nara sumber memberikan contoh sederhana penggunaan fungsi sederhana dalam
bentuk perhitungan matematis dan logika sederhana, seperti pada gambar 6 berikut.

Gambar 6. Materi penggunaan fungsi sederhana

c. Macro VBA
Pada materi pelatihan terkait materi macro VBA terbagi menjadi dua yaitu penggunaan prosedur dan fungsi.
Prosedur dan fungsi merupakan teknik memecah program menjadi sub-sub program, sehingga user dapat
membuat program lebih efisien. Penggunaan prosedur dan fungsi dapat mengurangi pengetikan kode yang
berulang-ulang. Prosedur dan fungsi merupakan perintah pada macro yang dapat langsung dieksekusi.
Prosedur merupakan sub program yang tidak mengembalikan nilai, sedangkan fungsi merupakan sub
program yang mengembalikan nilai. Pada pelatihan fungsi dan prosedur kali ini, nara sumber memberikan
contoh sederhana penggunaan macro VBA sederhana dalam bentuk perhitungan matematis sederhana,
seperti pada gambar 7 dan gambar 8 berikut.
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Gambar 7. Materi penggunaan fungsi Macro VBA sederhana,
a) Penulisan code fungsi VBA; b) tampilan hasil penggunaan macro

Gambar 8. Penggunaan prosedur Macro VBA sederhana,
a) desain tampilan pada sheet; b) penulisan code prosedur VBA; c) tampilan hasil penggunaan macro

Nara sumber memberikan kuisioner yang bertujuan untuk mengukur kepuasan siswa-siswi sebagai peserta
pelatihan dan guna meningkatkan kualitas penyelenggaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat
berikutnya. Ruang lingkup Survei Kepuasan siswa-siswi peserta pelatihan meliputi materi penyampaian dan
manfaat pelatihan. Nilai item pernyataan dalam instrumen kuesioner ini terdiri atas pernyataan dengan
menggunakan nilai skala 1 sampai dengan 4. Nilai skala 1 merupakan nilai terendah dalam rentang nilai
kepuasaan pelatihan yang ada, berikut ini nilai skala yang digunakan, yaitu: nilai 1 (Tidak Baik), nilai 2
(Kurang Baik), nilai 3 (Baik) dan nilai 4 (Sangat Baik). Gambar 9 dan 10 berikut merupakan grafik hasil
kepuasan peserta pelatihan.

Gambar 9. Grafik Rata-rata Hasil Kepuasan Peserta Pelatihan Macro VBA
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Gambar 10. Grafik Hasil Kepuasan Peserta Pelatihan Macro VBA

Luaran yang dicapai dari kegiatan pengabdian masyarakat bagi peserta yaitu peningkatan
kemampuan dan keterampilan peserta dalam menggunakan fitur Macro VBA pada Microsoft Excel. Hal
tersebut dapat dilihat dari hasil evaluasi melalui kuesioner dan evalusi dari mendemontrasikan secara
langsung penggunaan fitur Macro VBA pada Microsoft Excel. Berdasarkan hasil kegiatan berupa pelatihan
aplikasi Microsoft Excel tentang penggunaan Macro VBA menunjukkan bahwa pengetahuan dan
keterampilan peserta mengalami peningkatan setelah diberikan ceramah dan demontrasi, sehingga pada
kegiatan tersebut terjadi diskusi yang sangat menarik. Indikator yang digunakan sebagai tolak ukur
meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta adalah Penguasaan Materi yang disampaikan (rata-rata
3,48), Respon siswa terhadap materi yang disampaikan (rata-rata 3,54), Waktu yang dipergunakan dalam
pemberian materi (rata-rata 3,50) dan Kejelasan materi (rata-rata 3,52). Disamping itu, respon positif
terhadap kegiatan ini juga diberikan oleh peserta, hal ini terlihat dari pertanyaan peserta yang disampaikan
pada saat diskusi. Pertanyaan tersebut mengindikasikan bahwa peserta memahami apa yang disampaikan
oleh nara sumber mengenai Macro VBA pada Microsoft Excel dan merupakan hal yang positif untuk
pengetahuan tambahan yang berkualitas serta bermanfaat.
5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil kegiatan berupa pelatihan Macro VBA pada Microsoft Excel menunjukkan bahwa
pengetahuan peserta serta keterampilannya dalam pengoperasian aplikasi mengalami peningkatan setelah
diberikan ceramah dan demontrasi, sehingga pada kegiatan tersebut terjadi diskusi yang sangat menarik.
Begitu juga dengan respon positif terhadap kegiatan ini juga diberikan oleh peserta, hal ini terlihat dari
pertanyaan peserta yang diutarakan saat diskusi. Pertanyaan tersebut mengindikasikan bahwa peserta
memahami apa yang disampaikan oleh nara sumber mengenai Macro VBA pada Microsoft Excel dan
merupakan hal yang positif untuk pengetahuan tambahan yang berkualitas serta bermanfaat. Saran dalam
kegiatan semacam ini mungkin perlu durasi kegiatan yang lebih panjang. Materi yang diberikan juga dapat
menggunakan studi kasus yang dihadapi oleh peserta. selanjutnya kegiatan ini bisa ditindaklanjuti dengan
pelatihan pembuatan aplikasi menggunakan Macro VBA pada Microsoft Excel.
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Seminar
Pendekatan Data Mining Memprediksi Profil Sosial Masyarakat
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Abstrak
Data mining mampu memprediksi profil sosial masyarakat. Salah satu aplikasi yang dapat
digunakan untuk keperluan data mining adalah RapidMiner. Para pelajar sebagai calon pencari kerja, perlu
mengenal data mining dan RapidMiner sebagai metode dan perangkat yang banyak digunakan untuk
mengolah big data pada era revolusi industri 4.0. Untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat,
maka dilakukan seminar mengenai data mining dan RapidMiner bekerja sama dengan SMA Panca Bhakti
Pontianak. Pesertanya adalah pelajar SMA Panca Bhakti Pontianak berjumlah 27 orang. Seminar ini
diadakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai data mining dan bagaimana mengambil
manfaat dengan menggunakan RapidMiner, sehingga peserta dapat menggunakan pengetahuan ini pada
kegiatan pengolahan data pada masa sekarang maupun yang akan datang. Pembahasan data mining
dibatasi pada metode yang paling sering digunakan yakni klasifikasi. Seminar ini merupakan kelanjutan dari
seminar sebelumnya yang membahas mengenai revolusi industri 4.0, dengan contoh yang diberikan
diantaranya adalah data mining dan big data. Penyampaian seminar ini dilakukan dengan cara ceramah
dan tanya jawab. Hasil evaluasi menggunakan kuesioner menunjukkan bahwa terjadi peningkatan
pengetahuan pelajar mengenai data mining dan RapidMiner. Dengan bekal wawasan yang telah diperoleh
pada seminar ini, peserta dapat mempraktekkan big data dengan menggunakan perangkat RapidMiner yang
banyak digunakan secara luas di kalangan akademik dan bisnis.
Kata kunci: Data Mining, Klasifikasi, RapidMiner, Big Data, Profil Sosial

Abstract
Data mining has the ability to predict people’s social profiles. One of applications that can be used
for data mining purposes is RapidMiner. Students as prospective job seekers require to understand data
mining and RapidMiner as a tool that is widely used to process big data in revolution industrial 4.0 era. To
carry out community service, a seminar on data mining and RapidMiner was conducted in collaboration
with SMA Panca Bhakti Pontianak. The participants were student of SMA Panca Bhakti Pontianak. The
number of participants who attended the public lecture was 27 students. This seminar was conducted to
increase understanding of data mining and to introduce how to find benefit of RapidMiner, so participants
can use these knowlege in current and future data processing activities. This data mining discussion focusing
on the method most often used is classification. This seminar is a continuation of previous public lectures
which discussed the industrial revolution 4.0, with exampe given of data mining and big data. Submission of
the seminar is done by way of lectures, question and answers. The results of the evaluation using questioner
indicate that threre is an increase in the ability of students knowledge relating to data mining and
RapidMiner. Armed with the insight gained in this seminar, participants can practice big data by using the
RapidMiner tool which is widely used in academic and business circles.
Keywords: Data Mining, Classification, RapidMiner, Big Data, Social Profile
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1. PENDAHULUAN
Pelajar sebagai calon pencari kerja atau calon yang dapat bekerja secara mandiri memerlukan
wawasan mengenai cara kerja yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0 [1]. Kegagalan pelajar
menyesuaikan diri dengan era baru ini akan meningkatkan pengangguran para pemuda usia produktif pada
masa yang akan datang [2]. Hal ini disebabkan para calon pekerja ini tidak dipersiapkannya dengan wawasan
dan keterampilan memadai yang harus mereka kuasai [3]. Tantangan pendidikan yang terjadi pada era
revolusi industri 4.0 adalah terjadinya perubahan yang drastis dari cara berpikir dan melakukan tindakan [2].
Peran data pada masa sekarang dan akan datang semakin penting [3]. Meluasnya penggunaan media sosial,
di mana setiap individu tidak hanya sebagai pengguna tetapi juga berperan sebagai produsen data. Selain itu,
usaha retail seperti Alfamart dan Indomart menghasilkan data yang begitu besar setiap jamnya. Perusahaan
retail seperti WalMar menghasilkan data sebesar 2,5 petabytes setiap jamnya yang dihasilkan dari transaksi
pelanggan [4]. Riset-riset keilmuan salah satunya adalah memprediksi profil sosial masyarakat telah
menghasilkan banyak data [4]. Akibatnya, produksi data setiap saat menjadi sangat cepat, bervariasi, dan
volume semakin meningkat menghasilkan istilah yang disebut dengan big data [1]. Pelajar perlu diberikan
wawasan bagaimana memanfaatkan big data tersebut. Untuk membuat big data menjadi berguna, diperlukan
suatu cara kerja untuk melakukan pengolahannya yang disebut dengan data mining [1]. Supaya pelajar
mendapat gambaran pekerjaan yang lebih konkret, maka diperkenalkan RapidMiner sebagai perangkat lunak
yang dapat diandalkan untuk melakukan pengolahan data mining [5]. Pelajar yang dapat menguasai
RapidMiner, berarti memiliki salah satu jenis pekerjaan yang dapat berguna menghadapi era revolusi industri
4.0. Hasil perbandingan antara kuesioner sebelum dan setelah seminar menunjukkan bahwa pelajar
mendapatkan penambahan wawasan pengetahuan yang signifikan mengenai data mining dan RapidMiner.
2. TINJAUAN TEORI
Data mining dapat digunakan menentukan profil dari suatu obyek dari big data yang ingin diketahui
[6]. Data mining berguna untuk membantu manajemen mengambil keputusan [7]. Selain itu, hasil data
mining dengan akurasi yang sangat baik dapat digunakan sebagai model untuk machine learning [6]. Berikut
contoh data mining membuat model machine learning berdasarkan penelitian sosial masyarakat kota. Suatu
perusahaan ojek online dari pengolahan data mining dapat menentukan suatu kota layak atau tidak apabila
ojek online beroperasi pada kota tersebut. Untuk memperoleh layak atau tidak, maka dilakukan perbandingan
antara model dengan data mengenai kota yang sedang dijajaki tersebut. Dengan memiliki model yang telah
lengkap, perusahaan ojek online tidak perlu lagi melakukan uji coba kepada suatu kota yang sedang dijajaki.
Pemanfaatan data mining sangat luas [7]. Data mining dapat digunakan untuk seluruh keperluan
manusia termasuk memprediksi profil suatu masyarakat [6]. Namun, data mining tidak begitu saja dapat
diolah dengan data seadanya. Kebanyakan data lapangan mengalami permasalahan seperti data kotor, data
terlalu besar, data tidak bisa disintegrasi, atau variasi data terlalu banyak [6]. Untuk menyelesaikan masalahmasalah tersebut, maka dilakukan terlebih dahulu yang disebut dengan pre-processing [6]. Ada empat hal
yang dapat dilakukan pada saat pre-processing yakni pembersihan data, pengurangan data, integrasi data,
dan transformasi data [7]. Ketika data sudah dilakukan pre-processing, maka data tersebut sudah siap untuk
dilakukan pengolahan data mining [6]. Dari seluruh kegiatan data mining, pre-processing ini adalah kegiatan
yang paling menyita waktu terutama apabila kita melakukan pengolahan big data [6]. Kegiatan preprocessing tidak perlu dilakukan dengan seluruh empat cara tersebut [6]. Cara-cara tersebut tergantung
kebutuhan. Selain itu, kegiatan pre-processing tidak ada ketentuan harus dilakukan berurutan [6].
Menurut fungsinya, data mining terdiri dari klasifikasi, klastering, asosiasi, dan analisis outlier [6].
Pada seminar ini pembahasan difokuskan pada fungsi klasifikasi. Fungsi klasifikasi pada data mining adalah
jumlah nilai label sudah diketahui [7], contohnya baik dan buruk, lulus dan gagal. Fungsi klasifikasi pada
data mining seperti melakukan prediksi suatu obyek adalah paling sering digunakan [8]. Dengan fungsi
klasifikasi, hasil-hasil prediksinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Beberapa algoritma yang
mendukung fungsi klasifikasi diantaranya adalah ID3,C45, Naive Bayes, Support Vector Machine, dan
Neural Network [6]. Pada seminar ini, algoritma yangdigunakan adalah ID3. Beberapa contoh penerapan
dari algoritma ID3 seperti identifikasi minat beli kendaraan [8], diagnosa penyakit [9], prakiraan cuaca [10],
penilaian kredit [11], dan penanganan kecelakaan kerja [12].
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Algoritma ID3 menghasilkan pohon keputusan yang terdiri dari beberapa cabang [8]. Setiap akhir
cabang akan menghasilkan satu label [9]. Dengan demikian, untuk setiap nilai pada suatu variabel pada
akhirnya akan bermuara pada satu label yang berguna sebagai masukan untuk pengambilan keputusan [11].
Perangkat lunak RapidMiner mendukung algoritma ID3 hingga visualisasi pohon keputusan [8] sebagaimana
yang diperlihatkan pada Gambar 1 mengenai keputusan seseorang untuk bermain golf atau tidak berdasarkan
kondisi cuaca pada saat itu.

Gambar 1 Visualisasi Pohon Keputusan Menggunakan RapidMiner [6]
Pada Gambar 1 diketahui ada tiga variabel yang terdiri dari cuaca (outlook), kelembaban (humidity),
dan beringin (wind). Dari pohon keputusan ini dapat ditentukan bahwa orang akan bermain golf atau
diindikasikan dengan label yes, jika cuaca mendung (overcast), jika cuaca hujan (rain) dan tidak berangin
(wind), jika cuaca cerah (sunny) dengan kelembaban (humidity) di bawah 80,5%. Sebaliknya orang tidak
akan bermain golf atau label no, jika cuaca hujan (rain) dan berangin (wind), jika cuaca cerah (sunny) dan
kelembaban (humidity) sama dengan atau di atas 80,5%. Dari Gambar 1 menunjukkan bahwa visualisasi
pohon keputusan dihasilkan dengan baik oleh RapidMiner.
RapidMiner merupakan aplikasi yang banyak memperoleh penghargaan diantaranya pada tahun
2017, RapidMiner mendapat penghargaan dari KDNuggets sebagai the most populer general platform for
data mining/data science [6]. RapidMiner pertama kali dikembangkan pada tahun 2001 oleh Raft
Klinkenberg, Ingo Mierswa, dan Simon Fischer [6]. Perangkat lunak ini dapat bekerja pada lingkungan
standalone dan jaringan. RapidMiner dapat berintegrasi dengan data mining, text mining, machine learning,
analisis prediksi, dan analisis bisnis [6]. Untuk data mining sendiri terdiri dari banyak fungsi.
Fungsi-fungsi yang ada pada data mining seperti klasifikasi, klastering, asosiasi, dan analisis outlier
dapat dilakukan menggunakan RapidMiner [6]. Kegiatan sebelum dilakukan pengolahan data mining seperti
pre-processing tersedia pada RapidMiner. Pada perangkat lunak RapidMiner, algoritma-algoritma dan
fungsi-fungsi yang dapat melakukan pre-processing disebut dengan nama operator [6]. Sebagai contoh
operator ID3, operator support vector machine untuk algoritma, kemudian operator filter example, operator
join, dan operator replace missing values untuk fungsi pre-processing [6].

Gambar 2 Proses Aplikasi RapidMiner
Gambar 2 di atas menunjukkan tampilan proses aplikasi RapidMiner yang terdiri dari operator
komponen data, operator pre-processing, dan operator data mining. Pada proses ini operator Retreve Golf
sebagai sumber data yang digunakan. Operator Discretize merupakan salah satu contoh penerapan dari preprocessing yang berkaitan dengan transformasi data. Operator ID3 merupakan fungsi data mining klasifikasi
yang dapat menghasilkan pohon Keputusan.
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3. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan seminar ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang sama pada semester genap tahun
2019. Seminar sebelumnya berjudul Tantangan Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 – Big Data dan Data
Mining. Pembahasan seminar pada waktu itu memperkenalkan pengertian umum revolusi industri 4.0,
pembahasan singkat mengenai big data, data mining, RapidMiner, dan data scientist [1]. Respon dan
keingintahuan yang besar peserta pada waktu itu mengenai data mining dan RapidMiner, menginspirasi
untuk melanjutkan seminar yang lebih spesifik mengenai data mining dan RapidMiner. Kegiatan seminar ini
dilaksanakan pada ruang pertemuan SMA Panca Bhakti Pontianak tanggal 30 Juli 2019 dengan jumlah
peserta pelajar sebanyak 27 orang yang diseleksi pihak sekolah. Waktu kegiatan dilaksanakan ketika jam
sekolah. Kegiatan seminar ini berlangsung selama 90 menit. Kegiatan dimulai dengan membagikan pre-test
dalam bentuk kuesioner selama 5 menit. Penyampaian materi seminar selama 60 menit. Materi yang
diberikan terdiri dari pemahaman dasar data mining, manfaat data mining, contoh penerapan pada
dikehidupan sosial masyarakat menggunakan RapidMiner. Penyampaian materi seminar dilakukan secara
interaktif dan memberikan contoh permasalahan yang diselesaikan bersama-sama. Selanjutnya selama 20
menit dilakukan tanya jawab dan diskusi mengenai materi dan harapan pelajar mengenai kelanjutan materi
ini. Menjelang berakhirnya seminar, dilakukan post-test dengan pertanyaan yang sama selama 5 menit.
4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Pelaksanaan seminar data mining dan RapidMiner dimulai dan diakhiri dengan memberikan
kuesioner. Hasil pre-test menunjukkan bahwa pelajar perlu mendapatkan wawasan mengenai data mining
dan RapidMiner. Gambar 3 menunjukkan pelaksanaan kuesioner sebelum dimulai seminar.

Gambar 3 Kuesioner Sebelum dan Sesudah Seminar
Ada tiga pertanyaan yang sama diajukan untuk kuesioner dengan masing-masing tiga pilihan A, B,
atau C sebagai mana Tabel 1 berikut ini. Ketiga pertanyaan yang sama tersebut disampaikan pada saat pretest dan post-test untuk mengukur pengetahuan mereka sebelum dan sesudah dilakukan seminar.
Tabel 1 Kuesioner
No Pertanyaan
1 Data mining adalah:

2

Kegunaan data mining adalah:

3

Perangkat lunak data mining:

Pilih Jawaban
A. Ekstraksi informasi yang tersembunyi.
B. Data yang digunakan untuk transaksi bisnis.
C. Data yang tidak berguna.
A. Metode untuk analisa data hingga keputusan.
B. Metode transaksi bisnis dan resiko.
C. Metode penjualan hingga keuntungan.
A. RapidMiner.
B. SoilMiner.
C. Adobe Premier.
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Tabel 2 Perbandingan Hasil Kuesioner Pre-Test dan Post-Test
No
1
2
3

Pertanyaan
Data mining adalah:
Kegunaan data mining adalah:
Perangkat lunak data mining:

Pre-Test (%)
3,7
18,5
40,7

Post-Test (%)
62,9
77,8
96,3

Tabel 2 menunjukkan hasil kuesioner pre-test dan post-test. Hasil pre-test menunjukkan minimnya
pengetahuan mereka mengenai pengertian data mining, kegunaan dan perangkat yang digunakan. Setelah
seminar mengenai data mining dan RapidMiner selesai diperoleh kenaikan yang signifikan mengenai
wawasan pelajar terhadap ketiga hal di atas. Dimana, terjadi peningkatan mengenai pengertian data mining
dari 3,7% sebelum seminar menjadi 62,9% setelah seminar. Pengetahuan mengenai kegunaan data mining
juga meningkat drastis dari 18,5% menjadi 77,8%. Selain itu pengetahuan mengenai perangkat yang
digunakan untuk data mining meningkat dari 40,7% menjadi 96,3%.

Gambar 4 Penyampaian Materi Secara Interaktif
Supaya penyampaian materi dapat diterima dengan baik oleh para pelajar, komunikasi secara
interaktif dilakukan dengan memberi contoh permasalahan sosial masyarakat dan penyelesaiannya
didiskusikan bersama dengan para pelajar seperti yang ditunjukkan Gambar 4. Beberapa pelajar beraksi
secara baik dan antusias dengan cara memberi tanggapan dan jawaban. Sebagian pelajar lainnya cukup
berdiam diri dan bahkan ada yang sampai tidak berani menatap nara sumber.

Gambar 5 Contoh Memecahkan Masalah Bersama Pelajar
Gambar 5 menunjukkan tabel yang merupakan contoh problem dan pemecahan masalah secara
sederhana dengan 4 variabel dan 6 baris data tanpa perlu menggunakan data mining. Kemudian dari kasus ini
dijelaskan bagaimana peran data mining terkait dengan data. Untuk data sederhana seperti pada Gambar 5,
masalahnya dapat diselesaikan langsung tanpa menggunakan perhitungan dan algoritma. Namun, untuk
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permasalahan dengan jumlah baris data yang besar, variabel dan variasi yang lebih banyak, manusia akan
merasa kesulitan untuk menyelesaikannya.

Gambar 6 Contoh Big Data
Gambar 6 menunjukkan big data, suatu jenis data yang sulit untuk segera dapat memecahkan
masalah hanya dengan melihat secara kasat mata. Untuk big data ini dengan jumlah 6 jumlah atribut atau
variabel dan 916 baris data diperlukan perangkat seperti RapidMiner dengan operator pre-processing dan
operator algoritma data mining untuk mengolah data menjadi suatu model seperti pohon keputusan seperti
yang telah diperlihatkan pada Gambar 1 di atas.

Gambar 7 Sesi Tanya Jawab dan Diskusi
Pada bagian akhir seminar diberikan petunjuk untuk kelanjutan belajar data mining dan RapidMiner.
Pelajar yang menunjukkan perhatiannya pada data mining dan RapidMiner dapat mempelajari lebih dalam
dengan melakukan instalasi perangkat lunak ini secara gratis. Untuk dapat memperoleh perangkat gratis,
pelajar dapat masuk ke situs RapidMiner dengan mengetikkan rapidminer.com pada pencarian Google.
Materi belajar dapat juga dipelajari pada situs RapidMiner. Pelajar dapat menemukan berbagai video sesuai
dengan tema yang akan dipelajari pada situs RapidMiner tersebut. Pada saat sesi tanya jawab dan diskusi
seperti pada Gambar 7, pelajar mengusulkan untuk pertemuan selanjutnya mengadakan workshop khusus
mempelajari RapidMiner.
5. KESIMPULAN
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Berikut ini adalah kesimpulan dari hasil pelaksanaan seminar:
1. Sebagai calon pencari kerja atau pekerja mandiri, pelajar perlu mendapatkan pengetahuan yang
berhubungan dengan era revolusi industri 4.0. seperti data mining dan penerapan dengan aplikasi
RapidMiner.
2. Pada seminar ini, pelajar mendapatkan tambahan wawasan data mining dan RapidMiner, caranya dengan
memberi contoh permasalahan sosial masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan hasil perbandingan pretest dan post test. Dimana nilai post-test jauh lebih tinggi dari nilai yang diperoleh pada saat pre-test.
6. SARAN
Kelanjutan dari pembahasan lebih teknis mengenai RapidMiner dapat dilakukan dengan
menyelenggarakan workshop, dimana setiap pelajar perlu dilengkapi dengan komputer dan aplikasi
RapidMiner yang sudah diinstalasi. Sehingga, pelajar dapat lebih memahami cara penggunaan aplikasi
RapidMiner. Khusus aplikasi RapidMiner yang diperuntukkan untuk para pendidik dan pelajar dapat
diperoleh secara gratis pada situs resmi RapidMiner.
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Penggunaan Metode AHP Untuk Mendukung Pengambilan
Keputusan
Use Of AHP Methods To Support Decision Making
Tri widayant
STMIK Pontianak
Jl. Merdeka No. 372 Pontianak
e-mail: triwidayanti69@gmail.com

Abstrak
Dasar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah permasalahan tentang belum adanya
pemahaman mahasiswa STIE Boedi Oetomo Pontianak khususnya semester akhir dalam penyusunan karya
ilmiah yang berhubungan dengan pengambilan keputusan multi kriteria. Tujuan kegiatan pengabdian ini
adalah (a) meningkatkan pengetahuan mahasiswa semester atas STIE Boedi Oetomo Pontianak mengenai
metode pengambilan keputusan multi kriteria khususnya metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan
(b) keberagaman judul dalam melakukan karya ilmiah akan meningkatkan mutu pendidikan di STIE Boedi
Oetomo Pontianak. Seminar diikuti oleh 22 mahasiswa semester akhir. Metode pelaksanaan kegiatan
pengadian berupa seminar dan dilanjutkan dengan Tanya jawab atau diskusi mengenai materi yang telah
disampaikan. Hasil seminar dianalisis berdasarkan sesi Tanya jawab untuk melihat seberapa paham peserta
dalam mendapatkan pengetahuan baru khususnya mengenai pengambilan keputusan multi kriteria dengan
menggunakan metode AHP. Dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh peserta menunjukan
bahwa peserta sangat antusias dan sangat berkeinginan untuk lebih memahami metode pengambilan
keputusan dengan metode AHP.
Kata kunci: Pengambilan Keputusan, Metode AHP, STIE Boedi Oetomo
Abstract
The basis implementation of community service is the problem of the lack of understanding of the
students of STIE Boedi Oetomo Pontianak, especially the final semester in the preparation of scientific
papers related to multi criteria decision making. The objectives of this dedication activity are (a) increasing
semester students' knowledge of STIE Boedi Oetomo Pontianak regarding multi-criteria decision making
methods especially the Analytical Hierarchy Process (AHP) method and (b) the diversity of titles in
conducting scientific work will improve the quality of education at STIE Boedi Oetomo Pontianak . The
seminar was attended by 22 final semester students. The method of carrying out the broadcasting activity is
in the form of a seminar and continued with question and answer or discussion about the material that has
been submitted. The results of the seminar were analyzed based on the Question and Answer session to see
how participants understood in gaining new knowledge, especially regarding multi-criteria decision making
using the AHP method. With the many questions raised by the participants, it showed that the participants
were very enthusiastic and very eager to better understand the decision making method with the AHP
method.
Keywords: Dicision Making, AHP Method, STIE Boedi Oetomo

1. PENDAHULUAN
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE ) Boedi Oetomo Pontianak merupakan salah satu perguruan
tinggi swasta di Pontianak yang didirikan pada tahun 1986. STIE Boedi Oetomo Pontianak terus
memperbaiki diri untuk mendapatkan hasil yang baik dengan aktif dalam pengembangan sumberdaya
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manusia baik pada skala nasional maupun regional. Kegiatan pengembangan sumberdaya manusia tersebut
tercermin dari kegiatan-kegiatan seperti workshop, seminar-seminar baik untuk kalangan internal maupun
eksternal kampus dengan harapan dapat berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu,
kegiatan tersebut juga dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa untuk bekal penyususnan karya ilmiah
atau skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh
mahasiswa dengan bimbingan dosen dan dipertahankan dihadapan dewan penguji [1]. Skripsi merupakan
salah satu syarat yang harus dipenuhi sebagai bagian untuk mendapatkan gelar sesuai dengan jenjang yang
ditempuh [2].
Skripsi mahasiswa STIE Boedi Oetomo Pontianak selama ini hanya berkisar pada pemasaran dan
sumberdaya manusia. Untuk tema sumberdaya manusia yang berhubungan dengan pengambilan keputusan
yang multi kriteria dengan mengunakan metode khususnya Analytical Hierarchy Process (AHP) belum
pernah dilakukan oleh mahasiswa STIE Boedi Oetomo. Sehingga perlu adanya pemahaman, teknologi dan
solusi baru atas beragam permasalahan yang nantinya ditemukan dalam melakukan karya ilmiah. Metode
AHP dapat digunakan untuk pembahasan karya ilmiahnya seperti pemilihan karyawan berprestasi, pemilihan
karyawan baru, pemilihan manager perusahaan, pemilihan market place, pemilihan supplier dan lain-lain
yang berhubungan dengan pemilihan untuk mendukung pengambilan keputusan. Dengan adanya
keberagaman judul dalam melakukan karya ilmiah akan meningkatkan mutu pendidikan di STIE Boedi
Oetomo Pontianak.
Berdasarkan permasalahan tersebut maka kami melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan
tema penggunaan metode AHP untuk mendukung pengambilan keputusan. Kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang telah dilakukan di STIE Boedi Oetomo Pontianak adalah sebuah kegiatan yang
memberikan seminar menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) bagi mahasiswa semester
atas yang akan menyusun karya ilmiah.
Sistem penunjang keputusan merupakan pendekatan sistematis, yang diawali dengan permasalahan
pembuatan keputusan manajemen, pengumpulan fakta-fakta, menetapkan sejumlah kriteria keputusan untuk
memilih alternatif-alternatif tindakan yang paling tepat sebagai solusi keputusan. Sistem penunjang
keputusan merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan, dan
memanipulasi data yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang
semiterstruktur dan tidak terstruktur [3]. Metode AHP merupaka metode yang dapat digunakan untuk
membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan. Banyak isu-isu yang berkembang saat ini
penyelesaiaannya dengan menggunakan metode AHP seperti penggunaan AHP dalam membantu
pengambilan keputusan untuk mengevaluasi perusahaan yang mengajukan kredit komersial ke bank di Turki
[4]. AHP juga dapat digunakan untuk pemilihan dosen berprestasi dalam suatu perguruan tinggi [5,6]. Selain
itu metode AHP juga digunakan untuk menentukan lulusan mahasiswa pascasarjana terbaik [7]. Berdasarkan
penelitian-penelitian yang sudah dilakukan diatas dan permasalahan yang ada pada STIE Boedi Oetomo
maka sangatlah tepat diadakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk seminar dengan tema penerapan
metode AHP untuk mendukung pengambilan keputusan. Tujuan dari seminar tersebut adalah untuk
menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan dalam
penyususnan karya ilmiah.
2. TINJAUAN TEORI
2.1 Keputusan
Keputusan merupakan kegiatan memilih suatu strategi atau timdakan dalam pemecahan masalah
tersebut. Tujuan dari keputusan adalah untuk mencapai target atau aksi tertentu yang harus dilakukan [8].
Keputusan memiliki beberapa tipe yaitu [9]:
1. Keputusan Terstruktur
Keputusan terstruktur merupakan keputusan yang rutin dan umumnya masalah yang berulang
sehingga tersedia berbagai metode solusi standar.
2. Keputusan Semi Terstruktur
Keputusan semi terstruktur memiliki karakteristik yang berada di tengah-tengah, keputusan tidak
terstruktur dan keputusan terstruktur. Hanya sebagian dari keputusan tersebut memiliki jawaban
yang jelas dan terdapat prosedur penyelesaiannya.
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3. Keputusan Tidak terstruktur
Keputusan tidak terstruktur merupakan keputusan yang tidak jelas, masalah-masalah komplek
dimana tidak ada metode solusi yang pasti.
2.2 Metode AHP
Dirinjau dari teoritis AHP merupakan metode pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah
kriteria dan alternatif yang dipilih berdasarkan pertimbangan semua kriteria terkait [10]. Kriteria memiliki
derajat kepentingan yang berbeda-beda, demikian pula halnya alternatif memiliki preferensi yang berbeda
menurut masing-masing kriteria yang ada. Penilaian kriteria dan alternatif dilakukan dengan membuat
perbandingan berpasangan (pairwise comparison) dengan menggunakan skala 1 sampai 9. Nilai dan definisi
pendapat kualitatif dari skala 1 sampai 9 Saaty dapat diukur dan mempunyai arti yang dapat dilihat di tabel 1
[11].
Nilai-nilai perbandingan relatif dari seluruh alternatif kriteria disesuaikan dengan penilaian pembuat
keputusan untuk menghasilkan bobot dan prioritas. Bobot dan prioritas dihitung dengan matriks atau
diselesaikan melalui penyelesaian matematis. Apabila dijabarkan dalam tahapan, maka AHP dilakukan
dengan beberapa tahapan berikut ini:
1. Membuat struktur hierarki.
2. Membangun pairwise comparison matrix.
Dengan asumsi n atribut, perbandingan berpasangan atribut i dengan atribut j menghasilkan matriks An×n
dimana aij menunjukkan pentingnya perbandingan atribut i dengan atribut j. Dalam matriks, aij = 1 ketika i =
j dan aji = 1 / aij.
Atribut

Anxn

1
2
= 3
….
….
n

a11
a21
a31
.…
.…
a11

a12
a22
a32
.…
.…
a12

a13 …. …. a1n
a23 …. …. an
a33 …. …. a3n
.… .… .… .…
.… .… .… .…
a13 …. …. a1n

3. Menyusun matriks keputusan ternormalisasi :
Cij = aij ∑

(1)

I = 1, 2, 3, …….., n, j = 1, 2, 3, ……., n
4. Menyusun Matriks Keputusan Normalisasi Terbobot.
wi = ∑
w=

/ n,I = 1,2,3,…..n
w1
w2
.
wn

(2)

(3)

5. Menghitung Eigenvector dan matriks baris
E = Nth rootvalue / ∑ Nth rootvalue
Rowmatrix = ∑

* ej1

6. Menghitung Eigenvalue maksimal, λmax.

(4)
(5)
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λ max = Rowmatrix / E

(6)

7.Menghitung Consistency Index and Consistency Ratio
CI = (λ max – n) / (n -1)

(7)

CR = CI / RI

(8)

Hasil perhitungan akan menghasilkan Logical Consistency. Pemilihan kriteria harus konsisten.
Konsistensi disini memiliki dua makna. Pertama, objek-objek yang serupa bisa dikelompokkan sesuai
dengan keseragaman dan relevansi. Kedua, menyangkut tingkat hubungan antar objek yang didasarkan pada
kriteria tertentu. Konsistensi dapat dihitung dengan menggunakan rumus Consistency Index (CI)= ( λ
maks)/n. Dimana n = banyaknya elemen. Setelah itu perlu menghitung Consistency Ratio (CR) dengan
rumus: CR = CI/RI. Jika CR kurang dari 10% maka penilaian pembuat keputusan dianggap konsisten dan
bila lebih dari 10% berarti tidak konsisten dan harus diulang penilaiannya. RI adalah Random Consistency
dengan ukuran matriks 1 sampai 9 dengan nilai sesuai ukuran matriks yang dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 1 : Skala Penilaian Perbandingan Pasangan Saaty
IntensitasKepentingan
Keterangan
1
Kedua elemen sama penting
3
Elemen yang satu sedikit lebih penting dari pada elemen lainnya
5
Elemen yang satu lebih penting dari pada elemen lainnya
7
Satu elemen jelas lebih mutlak penting dari pada elemen lainnya
9
Satu elemen mutlak penting dari pada elemen lainnya
2468
Nilai – nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan
Tabel 2. Nilai Rata-Rata Konsistensi
Ukuran Matriks
Random Consistency
1 dan 2
0,00
3
0,58
4
0,90
5
1,12
6
1,24
7
1,32
8
1,41
9
1,45
10
1,49

3. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini di lakukan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)
Boedi Oetomo Pontianak yang terletak di Jl. Ampera No GG 1-2, Sungai Bangkok, Kec. Pontianak Kota.
Untuk mengetahui kebutuhan mahasiswa, dilakukan survey mengenai peserta, lokasi, materi-materi yang
biasanya mahasiswa gunakan dalam penyusunan skripsi, dan diskusi dengan ketua STIE Boedi Oetomo
bapak Dwiyadi Surya Wardana, SE., MM. untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil
diskusi didapatkan kegiatan seminar disertai diskusi yang difokuskan pada “Penerapan Metode AHP Untuk
Mendukung Pengambilan Keputusan”, dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa untuk
menambah wawasan dalam penyususnan karya ilmiah atau skripsi. Seminar dilaksanakan pada tanggal 3 Juli
2019 di STIE Boedi Oetomo Pontianak dan diikuti oleh mahasiswa semester enam dan semester delapan
berjumlah 22 orang. Adapun rincian kegiatan seminar tersebut adalah pembukaan disampaikan oleh Ibu
Syafariah Dwi Lestari, SE. selaku ketua LPPM, yang dilanjutkan sambutan dari Bapak Dwiyadi Surya
Wardana, SE., MM. Selanjutnya penyampaian materi tentang penerapan metode AHP. Metode seminar dan
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diskusi dimaksudkan memberikan pengetahuan wawasan tentang pengambilan keputusan menggunakan
metode AHP. Indikator keberhasilan capaian kegiatan dilakukan dengan membandingan hasil pre test dan
post test dalam bentuk pertanyaan.
4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakan (PKM) bagi mahasiswa di STIE Boedi Oetomo dalam
bentuk seminar ini dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2019 dan berjalan lancar. Kegiatan ini diawali dengan
sambutan bapak Dwiyadi Surya Wardana, SE., MM. selaku ketua STIE Boedi Oetomo Pontianak dengan
sasaran peserta mahasiswa semester atas seperti tampak pada gambar 1 dan 2. Dalam kesempatan tersebut
beliau berharap mahasiswa dapat menyerap ilmu baru yang belum pernah mereka peroleh khususnya
mengenai pengambilan keputusan multi kriteria dengan menggunakan metode AHP. Seminar ini diharapkan
dapat menambah wawasan mahasiswa dalam pemecahan permasalahan yang didapatkan dalam melakukan
karya ilmiah sehingga kedepannya karya ilmiah mahasiswa lebih bervariasi dan memiliki bobot yang lebih
baik lagi.
Sebelum dilakukan penyampaian materi, terlebih dahulu pemateri memberikan pre test kepada
peserta seminar untuk mengetahui tingkat pemahaman metode AHP dalam pengambilan keputusan, hasil pre
test seperti terlihat pada gambar 11.
Tahap selanjutnya adalah penyampaian materi yang diawali dengan pemahaman mengenai
keputusan. Keputusan merupakan salah satu pilihan tindakan antara berbagai tindakan yang memenuhi satu
atau lebih tujuan. Keputusan yang berkualitas dan baik dapat tercapai apabila pengambil keputusan
mengetahui bagaimana cara atau metode untuk meningkatkan kualitas suatu keputusan. Dimana keputusan
terdiri dari keputusan terstruktur atau terprogram, keputusan semi terstruktur dan keputusan tidak terstruktur.
Keputusan juga dapat dibedakan berdasarkan permasalahan yang komplek dan permasalahan yang tidak
komplek. Untuk keputusan yang semi terstruktur dan komplek dapat menggunakan berbagai macam metode
diantaranya metode AHP. Meode AHP ini dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan
diantaranya pemilihan karyawan berprestasi, pemilihan karyawan baru, pemilihan suppleyer, pemilihan
marketplace dll.

Gambar 1 Sambutan Ketua STIE Boedi Oetomo

Gambar 2 Peserta Seminar di STIE Boedi Oetomo

Metode AHP memiliki 4 prinsip dasar yang harus dilakukan untuk mendapatkan goal atau tujuan.
Agar peserta mendapat gambaran mengenai metode AHP dan proses penghitungannya untuk membantu
dalam pengambilan keputusan, maka pemateri memberikan contoh proses pemilihan online marketplace.
Prinsip dasar pertama yang harus dilakukan adalah membuat hirarki untuk menguraikan permasalahan yang
komplek. Hirarki ini meliputi tujuan atau goal, kriteria dan alternatif, seperti terlihat pada gambar 3. Pada
gambar hirarki terlihat bahwa kriteria dalam pemilihan online marketplace berdasarkan jumlah pelanggan
yang puas (JP), kategori produk (KP) dan keamanan aplikasi (KA). Sedangkan alternatif dari kriteria tersebut
adalah Bukalapak, Shopee dan Tokopedia.
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Gambar 3 Hirarki Pemilihan Online Marketplace
Selanjutnya masuk ke prinsip dasar yang ke dua yaitu membuat penilaian perbandingan berpasangan
(Comparative Judgement) 1-9 berdasarkan tabel 1. Tujuan dari penilaian perbandingan berpasangan adalah
untuk mendapatkan skala kepentingan relatif dari elemen dan berupa angka. Nilai bobot kriteria berdasarkan
comparative judgment tersebut akan dibentuk matrik perbandingan berpasangan, seperti terlihat pada gambar
4 dimana setiap kolom akan di jumlahkan. Mengacu pada matrik perbandingan berpasangan kriteria maka
akan dibuat matrik normalisasi. Untuk mendapatkan nilai baris-kolom baru pada matrik normalisasi harus
membagi nilai baris-kolom lama dengan jumlah masing-masing kolom yang lama, sehingga didapatkan nilai
jumlah untuk tiap-tiap baris. Nilai jumlah untuk tiap-tiap baris dibagi dengan jumlah kriteria (dalam contoh
kasus ada 3) sehingga menghasilkan prioritas untuk jumlah pelanggan yang puas 0,32, kategori produk 0,56
dan keamanan transaksi 0,12, seperti terlihat pada gambar 5.

Gambar 4 Matrik Perbandingan Berpasangan untuk
Kriteria

Gambar 5 Normalisasi Matrik

Tahap selanjunya adalah membuat matrik penjumlahan setiap baris. Matrik penjumlahan setiap baris
didapatkan dari perkalian matrik perbandingan dengan kolom prioritas, seperti terlihat pada gambar 6. Hasil
dari matrik penjumlahan setiap baris akan dilakukan uji Consistency Rasio (CR) untuk melihat kevalidtan
dari matrik perbandingan berpasangan dari kriteria yang sudah ditetapkan. CR diperoleh dari pembagian CI
dengan RI, terlihat pada rumus 8. CI diperoleh dari rumus ke 7, sedangkan RI adalah skor yang ditentukan
dengan pendekatan AHP (tabel 2). Berdasarkan contoh yang diberikan pada seminar ini yang menggunakan
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matrik 3x3 sehingga RI harus memiliki skor 0,58. Berdasarkan penghitungan, didapatkan CI sama dengan
0,01 dan CR sama dengan 0,02. Hal tersebut menunjukan bahwa matrik perbandinga kriteria termasuk valid
karena di bawah 0,1 atau 10%, seperti terlihat pada tabel 7.

Gambar 6 Matrik Penjumlahan Tiap Baris

Gambar 7 Matrik Pengujian Konsistensi

Langkah selanjutnya adalah membuat tahapan seperti diatas untuk penghitungan perbandingan
alternatif untuk kriteria Jumlah Pelanggan yang puas (JP), kriteria Kategori Produk (KP) dan kriteria
Keamanan Transaksi (KT). Hasil matrik perbandingan alternatif untuk kriteria Jumlah Pelanggan yang puas
(JP) didapatkan prioritas untuk Bukalapak 0,30, Shopee 0, 54 dan Tokopedia 0,16. Berdasarkan
penghitungan, didapatkan CI sama dengan 0,00 dan CR sama dengan 0,01. Untuk hasil penghitungan matrik
perbandingan alternatif untuk kriteria Kategori Produk (KP) didapatkan prioritas untuk Bukalapak 0,54,
Shopee 0,16 dan Tokopedia 0,30. Hasil perhitungan didapatkan CI sama dengan 0,00 dan CR sama dengan
0,01. Sedangkan hasil matrik perbandingan alternatif untuk kriteria Keamanan Transaksi (KT) didapatkan
prioritas untuk Bukalapak 0,50, Shopee 0, 25 dan Tokopedia 0,25. Berdasarkan penghitungan, didapatkan CI
sama dengan 0,00 dan CR sama dengan 0,00, seperti terlihat pada gambar 8.

Gambar 8 Matrik Perbandingan Berpasangan untuk
Alternatif Kriteria

Gambar 9 Goal Pemilihan Online Maketplace
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Berdasarkan gambar 9 (Tabel 3 Hasil Akhir ), nilai 0,10 kolom JP baris Bukalapak diperoleh dari
perkalian nilai 0,30 pada kolom JP baris Bukalapak (tabel 1, gambar 9) dengan nilai 0,32 pada kolom
prioritas baris Jumlah Pelanggan yang Puas (JP) pada gambar 9 (tabel 2). Untuk nilai 0,30 kolom KP baris
Bukalapak diperoleh dari perkalian nilai 0,54 pada kolom KP baris Bukalapak gambar 9 (tabel 1) dengan
nilai 0,56 pada kolom prioritas baris Kategori Produk (KP) pada gambar 9 (tabel 2). Sedangkan untuk nilai
0,92 kolom KT baris Bukalapak diperoleh dari perkalian nilai 0,50 pada kolom KT baris Bukalapak pada
gambar 9 (tabel 1) dengan nilai 0,12 pada kolom prioritas baris Keamanan Transaksi (KT) pada gambar 9
(tabel 2). Untuk mendapatkan nilai pada kolom-kolom yang ada di baris shopee dan Tokopedia
menggunakan cara seperti diatas.
Hasil penjumlahan dari masing-masing baris untuk alternatif Bukalapak, Shopee dan Tokopedia
pada gambar 9 (tabel 3, kolom choice) diperoleh nilai 1,31, 0,29 dan 0,25. Nilai total inilah yang dipakai
sebagai dasar untuk merengking atau memilih Online marketplace. Semakin besar nilainya, maka online
marketplace tersebut akan semakin baik.
Setelah pemaparan materi tahap selanjutnya adalah sesi Tanya jawab atau diskusi untuk memberi
kesempatan kepada peserta untuk bertanya agar pemahaman mereka semakin baik dan tidak salah persepsi.
Banyak pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Berikut ini beberapa pertanyaan tersebut :
1. Bagaimana cara mendapatkan kriteria dan bobot kriteria ?
Untuk mendapatkan kriteria dapat melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden yang terkait
dengan permasalahan yang diambil atau mengacu pada hasil suatu penelitian yang diproses kembali
berdasarkan urutan kepentingan kriteria [12]. Sedangkan untuk mendapatkan bobot kriteria dapat melalui
kuesioner dengan menggunakan perbandingan judgement seperti terlihat pada tabel 1 dan contoh di
gambar 10.

Gambar 10 Contoh Untuk Penentuan Bobot Kepentingan Tiap-Tiap Kriteria
2. Apakah ada metode selain AHP di dalam mendukung pengambilan keputusan yang multi kriteria
(Multiple Attribute Decision Makinng/MADM) ?
Metode untuk mendukung pengambilan keputusan MADM dapat juga menggunakan metode Simple
Additive Weghting (SAW), Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS),
ELECTRE, PROMETHEE, MULTIMOORA, Weighted Product Method (WP Method), Profile
Matching Method (PM Method) dan lain-lain [13].
3. Bagaimana cara mencari goal apabila kriterianya memiliki subkriteria ?
Menentukan bobot untuk tiap-tiap subkritera sepertihalnya penentapan bobot pada kriteria. Selanjutnya,
melakukan tahapan-tahapan diatas sampai pada pemeriksaan konsistensi matriks perbandingan
berpasangan. Jika rasio lebih besar dari 0,1, perbandingan pasangan harus dihitung ulang sampai kurang
dari atau sama dengan 0,1 (konsisten). Setelah mencapai konsistensi baik kriteria maupun subkriteria
baru kemudian dilakukan penghitungan untuk mendapatkan goal.
4. Apa yang harus diulang apabila nilai rasio lebih besar dari 10% atau 0,1 !
Jika rasio lebih besar dari 0,1, maka proses perbandingan berpasangan harus buat ulang sampai hasil CR
kurang dari atau sama dengan 0,1 (konsisten) [12].
Setiap pertanyaan diatas dijawab secara langsung dan baik oleh pemateri serta tidak ada pembatasan
jumlah pertanyaan pada sesi pertanyaan. Pertanyan-pertanyaan diatas merupakan tolak ukur keberhasilan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan di STIE Boedi Oetomo Pontianak. Untuk
mengetahui tingkat pemahaman peserta seminar setelah penyampaian materi dan diskusi, maka dilakukan
penyebaran kuesioner post test kepada peserta seminar. Berdasarkan hasil pre test diketahui bahwa sebanyak
2 atau 9% peserta yang paham metode AHP sedangkan sebanyak 20 atau 91% peserta tidak paham metode
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AHP, sedangkan berdasarkan hasil post test diketahui bahwa sebanyak 22 atau 100% peserta yang paham
metode AHP. Perbandingan pre test dan post test yang tampak pada gambar 11.

Gambar 11 Perbandingan Pre Test dan Post Test Peserta Seminar Penggunaan Metode AHP untuk
Mendukung Pengambilan Keputusan
Dengan seminar yang sudah dilakukan, peserta mengerti manfaat apa saja yang dapat diambil dari
metode AHP, sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk dapat berinovasi dalam
penyusunan karya ilmiah khususnya dalam pembuatan keputusan yang multi atribut. Seorang pengambil
keputusan dapat menghasilkan keputusan yang berkwalitas apabila mengetahui metode-metode pengambilan
keputusan yang baik.
5. KESIMPULAN
Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa seminar dan diskusi
tentang materi penerapan metode AHP untuk mendukung pengambilan keputusan bagi mahasiswa STIE
Boedi Oetomo dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan pengetahuan mahasiswa berdasarkan
banyaknya pertanyaan untuk lebih memahami tentang metode AHP yang dapat digunakan dalam
pengambilan keputusan. Kegiatan dilaksanakan dengan metode penyampaian materi dan Tanya jawab yang
kondusif, Hasil seminar dianalisis berdasarkan sesi tanya jawab untuk melihat pemahaman peserta dalam
memahami metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yaitu cara mendapatkan kriteria dan subkriteria,
metode selain AHP yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang multi kriteria,
mengenai proses penghitungan apabila kriteria memiliki subkriteria dan apa yang harus dilakukan apabila
rasio diatas 10% atau 0,1.
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Abstrak
Seminar pengabdian kepada masyarakat dilakukan sebagai bukti keilmuan terhadap
masyarakat umum dan kegiatan ini berkontribusi secara langsung kepada segmen mahasiswa
yang akan mengambil tugas akhir berupa penelitian ilmiah sebagai syarat utama untuk
medapat gelar sarjana. Penelitian ilmiah dengan metode kuantitatif merupakan salah satu
bentuk metodologi penelitian yang masih jarang digunakan oleh mahasiswa STIE Boedi
Oetomo Pontianak yang ada saat kegiatan berlangsung berjumlah 19 orang pelaksanaan
dilakukan pada hari kamis tanggal 4 Juli 2019 bertempat di ruang pertemuan STIE Boedi
Oetomo Pontianak Jl Ampera GG 1-2 Pontianak dengan jadwal pelaksanaan pada pukul 19.0021.00WIB. Metode kuantitaitf merupakan metodologi penelitian yang menggunakan angka
sebagai bahan represansi hasil penelitian. Memberikan penjelasanmengenai variabel, cara
menyusun operasionalisasi variabel sampai dengan merancang bentuk hipotesis merupakan
upaya nyata dalam memberikan gambaran untuk menerapkan metode kuantitatif sebagai
alternatif terbaik untuk menghasilkan penelitian yang mampu memberikan kontribusi
keilmuan.hasil yang diperoleh adalah mahasiswa mampu untuk merangkai variabel utama
penelitian, membuat kerangka konseptual dan menyusun hipitesis penelitian.
Kata kunci: metode kuantitatif, penelitian ilmiah

Abstract
Community service seminars are held as scientific evidence to the community and this
activity contributes directly to the segment of students who will take the final project containing
scientific research as the main requirements for obtaining a bachelor's degree. STIE Boedi
Oetomo Pontianak which is currently underway 19 people took place on Thursday 4 July 2019
at the meeting room of STIE Boedi Oetomo Pontianak Jl Ampera GG 1 -2 Pontianak with an
implementation schedule at 19.00-21.00WIB. Quantitative method is the result of research that
uses numbers as material representation of research results. Provide an explanation of the
variables, how to arrange the operationalization of variables to determine the form of
hypotheses about making facts to provide an overview for quantitative effort methods to
produce research that can contribute to science. Results that can be obtained by students to
compile research variables, make conceptual making and arrange research hypotheses.
Keywords: quantitative methods, scientific research
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1. PENDAHULUAN
Penelitian adalah metode ilmiah yang memuat berbagai bentuk kajian rasional serta
empiris sehingga dalam proses kerjanya harus melalui kaidah ilmiah secara sistematis.
penelitian kuantitatif adalah pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan,
menganalisa dan menampilkan data dalam bentuk numerik dari pada naratif [1]. Mahasiswa
memiliki kewajiban untuk menulis penelitian ilmiah sebagai salah satu syarat untuk
mendapatkan gelar kesarjanaan. Kewajiban tersebut menjadi suatu tantangan tersendiri bagi
seorang penulis pemula dalam menentukan proses kerja mulai dari penentuan judul sampai
dengan penerapan metodologi penelitian agar mampu menyelesaikan permasalahan pada objek
penelitian.
Para professional dan ilmuwan yang bekerja di Universitas dan pusat-pusat penelitian
bahkan dosen dan mahasiswa (S1 menyususn skripsi, mahasiswa S2 menyusun esis dan
mahasiswa S3 menyusun disertasi ) memiliki kewajiban melakukan penelitian ilmiah [2].
kewajiban tersebut memberikan kriteria pemahaman terhadap metodologi penelitian baik dalam
bentuk kualitaif maupun kuantitatif dan bentuk penelitian lainnya.
Pengembangan tahapan penelitian harus menggunakan strategi dan desain yang tepat
sehingga penentuan variabel penelitian, pengembangan instrument variabel penelitian,
menentukan teknik sampling, motodologi penelitian sampai dengan pengolahan data harus
dapat memberikan gambaran yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Seorang
peneliti diwajibkan untuk memahami metodologi penelitian dari landasan filosofi sampai
dengan kajian secara teoritik.
Memulai dari penyusunan proposal, hingga model dan sampai dengan membuktikan
hipotesis statistik dengan mengaplikasikan program SPSS untuk menganalisis data penelitian
baik dalam analisis statistik parametrik maupun nonparametrik [3].
Pengabdian kepada masyarakat ini berdasarkan kondisi yang telah dijabarkan diatas,
bertujuan untuk membantu penulis dalam proses melakukan penelitian ilmiah. Mahasiswa STIE
Boedi Oetomo Pontianak memiliki kecenderungan melakukan penelitian ilmiah dalam kajian
secara kualitatif walaupun telah ada dalam kajian secara kuantitatif akan tetapi pemahaman
secara keseluruhan isi dalam proses penelitian baik dari sifat maupun berdasarkan fokus kajian
masih banyak memiliki kekurangan. Judul dengan penerapan metode kualitatif dan penerapan
kuantitatif dijelaskan pada tabel 1 :
Tabel 1
Klasifikasi Judul Skripsi Berdasarkan Metode Kualitatif dan Kuantitatif
Mahasiswa STIE Boedi Oetomo Pontianak
No
Tahun Kelulusan
Metode
Jumlah
1.
2016
Kualitatif
30
Kuantitatif
10
2.
2017
Kualitatif
32
Kuantitatif
28
3.
2018
Kualitatif
62
Kuantitatif
20
Data Primer : diolah tahun 2019
Tabel 1 memberikan penjelasan bahwa jumlah judul penelitian skripsi yang ada lebih
dominan pada penerapan berdasarkan metode kualitatif. Jumlah mahasiswa STIE Boedi Oetomo
berdasarkan data yang diperoleh memang tidak banyak sehingga pada tahun 2016 menjadi satu
dengan taun 2017 untuk proses yudisium. Penjabaran pada tabel 1 dapat memperjelas kondisi
bahwa pengabdian kepada masyarakat ini dapat diterapkan dengan memberikan penjelasan
mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seorang peneliti ketikan akan menentukan
metodologi dalam penelitian.
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Peneliti memiliki kecenderungan menganggap bahwa metode kuantitatif sukar karena
harus menggunakan statistik dan kuesioner untuk bisa mendapatkan data yang pada akhirnya
dirubah dalam bentuk angka dan kemudian dijabarkan dan dinalisis menggunakan aplikasi [4].
Kecenderungan terhadap pemahaman tersebut harus dipatahkan dengan memberikan penjabaran
mengenai penerapan menggunakan metode kuantitatif dalam proses penelitian ilmiah.
2. TINJAUAN TEORI
Berdasarkan judul pada pengabdian masyarakat maka dapat diberikan kutipan mengenai
tinjauan teori yang digunakan sebagai dasar kajian untuk pengabdian kepada masyarakat di
STIE Boedi Oetomo Pontianak agar dapat berlangsung sesuai dengan harapan. Harapan yang
dicapai dari kegiatan seminar adalah berupa penerapan dalam tahapan menggunakan metode
kuantitatif mulai dari menentukan variabel, teori utama, operasionalisasi variabel, menentukan
teknik sampling diikuti dengan menyusun pertanyaan dalam kuesioner dan skala ukur serta hal
yang paling penting adalah menentukan metode penelitian. Penelitian merupakan studi yang
dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah,
sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut [5]. Penelitian kuantitatif
sendiri berarti suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka
sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui [6]. Berikut ini
gambar pada halaman yang masuk dalam penyajian pada saat presentasi di STIE Boedi Oetomo
Pontianak penjelasan mengenai pengertian dari penelitian :

Gambar 1. Slide show Power Point Pengertian Penelitian
Metode ilmiah merupakan cara ilmu memperoleh dan menyusun tubuh pengetahuan
berdasarkan kerangka pemikiran yang bersifat logis dengan argumentasi yang bersifat konsisten
dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun, kemudian menjabarkan hipotesis
yang merupakan deduksi dari kerangka pemikiran tersebut dan langkah terakhir yaitu
melakukan verifikasi terhadap hipotesis termasuk untuk menguji kebenaran pernyataaan secara
faktual [7].
Berdasarkan pada sifat penelitian terbagi menjadi eksploratif, deskriptif dan eksplanatif.
Hal yang paling sering digunakan dalam penelitian adalah penelitian deskriptif yang bertujuan
menggambarkan atau melakukan deskripsi angka-angka yang telah diolah sesuai standar baku
pada setiap uji [8]. penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu
variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain
merupakan penjabaran yang lebih mendetail mengenai penelitian deskriptif [9]. Uji kelayakan
dalam penelitian kuantitatif dapat menggunakan uji asumsi klasik atau biasa dikenal dengan
ordinary least square (OLS). Uji OLS merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai apakah
didalam sebuah model regresi linier terdapat kesesuain antara data yang diolah dengan tabel
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kerja [9]. Gambar 2 akan memberikan kerangka mengenai sifat penelitian ilmiah sedangkan
gambar 3 mengenai slide penelitian deskriptif :

Gambar 2. Slide Show Power Point Kerangka Sifat Penelitian Ilmiah

Gambar 3. Slide Show Power Point Penelitian Deskriptif
Uji asumsi klasik berfungsi untuk menampilan analisis linier berganda terhadap
hipotesis penelitian meliputi, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji
autokorelasi dan uji linieritas. Setiap uji memiliki standar kelayakan masing masing untuk
memberikan kontribusi apakah data dikatakan sesuai dengan kaidah pengujian atau tidak [10].
Uji asumsi klasik digunakan pada setiap penelitian regresi linier berganda dimana suatu
penelitian harus memiliki variabel penelitian yang tertera pada judul dan digambarkan pada
operasionalisasi penelitian dan diaplikasikan pada tabel kuesioner untuk disebar luaskan kepada
responden.
Variabel sendiri memiliki arti apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi
pada nilai. Nilai dapat berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama. Variabel
penelitian yang lazim digunakan dalam penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat.
Variabel bebas merupakan variabel terikat baik secara positif maupun negatif, variabel terikat
merupakan gejala yang menjadi perhatian utama dalam penelitian [11]. Gambar 4 merupakan
kerangka teori mengenai variabel dalam penelitian ilmiah :
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Gambar 4. Slide Show Power Point Kerangka teori Variabel Penelitian

Penjabaran lain dalam tahapan pada saat akan melakukan penelitian kuantitatif adalah
dengan menentukan populasi dan sampel. Harus dilakukan dengan cermat dalam menentukan
teknik sampling. Populasi adalah keseluruhan unsur-unsur yang memiliki satu atau beberapa ciri
atau karakteristik yang sama [12]. Sampel dalam penelitian merupakan sebagian dari populasi
yang terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi [10]. Agar penelitian tidak terjadi
bias atau kesalahan pada saat mendapatkan data penting berupa jawaban dari responden maka
perlu dipelajari dengan cermat mengenai teknik sampling. Teknik sampling terdiri dari
probabilitas sampling dan non probabilitas sampling. Teknik sampling adalah cara untuk
menentukan sampel yang sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sebagi sumber data
sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel
yang representatif[13]. Gambar 5 merupakan kerangka teori mengenai teknik pengambilan
sampling :

Gambar 5. Slide Show Power Point Teknik Sampling
Sistematika penulisan jurnal ilmiah harus perpedoman pada ketentuan pada setiap
civitas, akan tetapi pada hakikatnya prosedural penulisan jurnal ilmiah adalah sama. Menurut
para ahli jurnal ilmiah adalah majalah publikasi yang membuat karya tulis ilmiah secara nyata
mengandung data dan informasi untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tulisan
harus sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah serta diterbitkan secara berkala [14]. Ahli
lain menyatakan jurnal adalah terbitan berkala yang berbentuk pamphlet berseri berisi bahan
yang sangat diminati orang saat ini dan diterbitkan [15].
Berdasarkan penjabaran teori diatas maka perlu rasanya untuk memberikan sumbangan
keilmuan kepada para mahasiswa di STIE Boedi Oetomo Pontianak yang akan menghasilkan
karya ilmiah berupa skirpsi dan jurnal ilmiah yang harus diterbitkan sebagai salah satu syarat
untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi.
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3. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan pelaksanaan berupa seminar untuk melakukan pengadian kepada masyarakat
berfungsi untuk memberikan penjabaran mengenai penerapan metode kuantitatif dalam
penelitian ilmiah mahasiswa di STIE Boedi Oetomo Pontianak yang beralamat di jalan ampera
GG 1-2. Pelaksanaan kegiatan pada hari kamis tanggal 4 juli 2019 diikuti oleh mahsiswa STIE
Boedi Oetomo dengan jumlah peserta keseluruhan sebanyak 19 orang dimulai pada pukul 19.00
dan berakhir pada pukul 21.00 WIB. Waktu yang sepakati adalah malam hari karena
perkuliahan hanya diadakan pada sore sampai malam, oleh karena itu kegiatan seminarpun
disepakati diadakan pada malam hari dengan alasan jumlah mahasiswa yang tidak terlalu ramai
sehingga jika acara diadakan bukan pada waktu perkuliahan akan sangat besar kemungkinan
jumlah mahasiswa yang mengikuti acara seminar akan sangat minim, pelaksanaan kegiatan
dijadwalkan tepat pada saat mata kuliah metode penelitian berlangsung sehingga pembahasan
yang disampaikan tidak jauh dari materi yang seharusnya disampaikan oleh dosen pada hari itu.
Kegaiatan secara keseluruhan memiliki proses kerja mulai dari a). melayangkan surat
permohonan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan kepada ketua
STIE Boedi Oetomo Pontianak, b). pihak STIE Boedi Oetomo merespon dengan mempersilakan
untuk berkunjung dan bertemu langsung dengan pihak terkait yaitu LPPM dan Ketua Jurusan,
pertemuan berlangsung pada hari senin 15 april 2019. Pertemuan dilaksanakan jauh hari
sebelum kegiatan mengingat objek pelaksanaan menjadwalkan pada bulan ramadhan seluruh
kegiatan akademik diliburkan dan aktif kembali pada dua minggu setelah hari raya idul fitri, c).
melengkapi dan menyususn artikel yang akan disampaikan pada agar sesuai dengan pemikiran
dan pedoman penulisan karya ilmiah bagi objek pelaksanaan PKM, d). pelaksanaan kegiatan
pada hari kamis 4 Juli 2019 di ruang pertemuan lantai dasar, e) kegiatan seminar dimulai dengan
pembukaan oleh kepala LPPM STIE Boedi Oetomo Pontianak , sambil memperkenalkan profil
penyaji. Kegiatan pelaksanaan dilengkapi dengan sound pengeras suara dan mikropon serta
proyektor untuk mempermudah para peserta menyaksikan halaman demi halaman yang berisi
materi yang disampaikan, f) rangkain materi disampaikan dan pada bagian yang paling penting
adalah sesi Tanya jawab karena mengingat waktu ang sudah semakin larut maka sesi Tanya
jawab hanya dibuka dengan dua termin dan dua penanya pada setiap terminanya.
Peserta disarankan untuk menuliskan kerangka pemikiran perkiraan judul yang akan
mereka ajukan sebagai judul penelitian ilmiah nantinya dengan begitu proses Tanya jawab akan
lebih mengarah keapda kebutuhan mahasiswa tersebut. Secra keseluruhan peserta memiliki
antusiasime untuk memahami proses penerapan penulisan skripsi. Berdasarkan data primer yang
diberikan oleh pihak STIE Boedi Oetomo Pontianak bahwa penguna metode kuantitatif lebih
sedikit dari pengguna metode kualitatif sehingga penerapan dan pemahaman yang disampaikan
dirasa dapat memberikan masukkan bahwa dengan menggunakan metode kuantitatif sejatinya
lebih representative.
4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Pelaksanaan kegiatan seminar memberikan informasi cara untuk menerapkan metode
kuantitatif pada saat akan menghasilkan penelitian ilmiah bagi seorang mahasiswa ketika akan
menenpuh tugas akhir. Menggunakan metode kuantitatif merupakan pilihan yang representative
karena lebih mudah untuk menterjemahkan angka yang telah diinput dalam aplikasi SPSS v.
21.0 ditambah dengan penyesuaian melalui uji asumsi klasik yang telah dijabarkan pada lanasan
teori pada point 2. Literasi informasi merupakan kemampuan yang sangat diperlukan dalam
memenuhi kebutuhan seseorang [16]. Seminar diselenggarakan untuk memberikan kontribusi
secara langsung terhadap para mahasiwa yang akan melaksanakan tugas kahir agar memiliki
gambaranyang lebih nyata mengenai penerapan metode kuantitatif. menghilangkan konsep
menakutkan dalam benak para mahasiswa mengenai metode kuantitatif yang dikenal sukar dan
sulit untuk dilaksanakan. Peserta memberikan konstribusi berupa konsep awal rangkaian judul
yang menjadi minat mereka dalam menyusun skripsi kelask kemudian secara bersama-sama
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antara penyaji dan peserta mengulas mengenai paradigm awal mengenai kriteria rangkaian
tersebut sehingga mempermudah para peserta dalam menentukan variabel yang tepat untuk
ditautkan pada judul penelitian.
Salah satu contoh yang dapat dijadikan sebagai penjelasan pada artikel ini pada peserta
dengan nama Yulindasari memberikan konsep awal dasar pemikiran untuk membuat penelitian
dengan konsentrasi pemasaran, prototype yang disampaikan adalah mengenai marketing mix
terhadap keputusan pembelian produk khususnya jasa pernikahan atau biasa dikenal dengan
wedding organizer. Pembahasan dilakukan dengan mencari permasalahan mendasar yang terjadi
pada objek penelitian agar sesuai dengan kebutuhan. Kemudian mengarah pada merumuskan
variabel yang akan dituangkan dalam judul dan mencari teori utama yang dapat
merepresentasikan permasalahan yang akan diteliti. Variabel yang ditentukan pada akhirnya
adalah marketing mix dengan klasifikasi 7P untuk variabel bebas dan keputusan pembelian
untuk variabel tetap.
Berdasarkan penjabaran tersebut diperoleh bentuk kerangka konseptual pada
permasalahan yang diajukan oleh mahasiswa bernama Yulindasari sebagai berikut :

Gambar 6. Kerangka Konseptual
Rumus hipotesis dari permasalahan tersebut dapat dijabarkan dalam gambar 7 yang
pada saat pelaksanaan kegiatan dirumuskan secara bersama-sama untuk lebih memberikan
gambaran nyata apakah para pesrta mengerti akan materi yang disampaikan, gambar 7 adalah
sebagai berikut :

Gambar 7. Hipotesis

Hipotesis pada gambar 7 memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang
dijadikan sebagai contoh yang diajukan mahasiswa selaku peserta seminar. Memberikan rincian
mengenai perkiraan sementara atas permasalahan yang diajukan untuk diteliti. Hipotesis
memberikan penjelasan pengaruh setiap variabel bebas pada variabel terikat atau secara statistic
biasa disebut dengan uji parsial dan penjelasan pengaruh secara keseluruhan variabel bebas
terhadap variabek terikat atau biasa disebut dengan uji simultan.
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Acara berlangsung baik mulai dari awal seminar sampai kegiatan ditutup kurang lima
menit pada saat jarum jam menunjukkan pukul 9 malam. Gambar 8 memberikan bukti proses
seminar berlangsung yang diikuti oleh 19 orang mahasiswa :

Gambar 8. Foto Akhir Kegiatan
Proses kegiatan seminar memberikan gambaran bahwa sesungguhnya mahasiswa sangat
membutuhkan pemahaman mengenai proses penerapan untuk melakukan penelitian terutama
penelitian kuantitatif. waktu penyampaian tidak mendukung untuk melakuakn kegiatan
langsung dengan praktek aplikasi, sehingga untuk proses penggunaan secara detail masih belum
bisa dijabarkan dengan lebih kongkrit.
5. KESIMPULAN
Seminar diselenggarakan di STIE Boedi Oetomo Pontianak berlangsung dengan baik.
Informasi pada saat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan
gambaran secara nyata kepada mahasiswa bahwa dalam proses menyusun penelitian ilmiah
mulai dari tahap penentuan objek penelitian, variabel sampai dengan menyusun hipotesis.
Konstribusi positif dalam menumbuhkan ide dalam melakukan penelitian bagi para mahasiswa
yang akan menyusun penelitian ilmiah berupa tugas akhir atau skripsi. Seminar yang dilakukan
hanya dalam bentuk penjabaran dan ulasan mengenai konsep awal sistematika menyusun
penelitian, tidak sampai dengan praktek untuk tabulasi data dengan menggunakan aplikasi.
Kekurangan yang dirasa ini memungkinkan pengabdian kepada masyarakat untuk periode
berikutnya sehingga kerja nyata untuk membantu para mahasiswa menjadi lebih paham dalam
menerapkan metode penelitian kuantitatif dalam menyusun penelitian ilmiah.
Peserta merasa cukup terbantu dengan informasi yang disampaikan hanya saja mungkin
masih belum menjadi nyata karena biasanya proses penelitian akan jadi lebih mudah dipahami
ketika seorang peneliti sudah masuk dalam proses kerja. Penerapan metode kuantitatif dalam
melakukan penelitian ilmiah bagi mahasiswa yang menempuh tugas akhir. Kontribusi ini
semoga mampu memberikan jawaban atas segala pertanyaan dalam benak mahasiswa yang
menjalani proses penelitian ilmiah sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar
kesarjanaan.
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Abstrak
Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat memiliki tujuan menumbuhkan minat dan antusiasme
mahasiswa belajar mempraktekkan aplikasi mendeley desktop agar memiliki kemampuan mengelola semua
referensi artikel atau jurnal terkait secara cepat dan konsisten serta mudah melakukan proses sitasi dari
setiap publikasi karya ilmiah. Mengingat masih banyak yang belum memahami mengenai cara mencari dan
membuat sitasi referensi menggunakan sistem aplikasi komputer secara online dan offline. Selama ini
semuanya masih menggunakan cara manual mencari dan menelusuri kategori referensi karya ilmiahnya.
Pelatihan diikuti sebanyak 51 peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan pimpinan Sekolah Tinggi
Teologi Pontianak. Pelatihan dilaksanakan menggunakan pendekatan kolaborasi dalam bentuk ceramah,
bimbingan praktek secara langsung, dan membuat model group diskusi agar dapat lebih mudah memahami
dan menerapkan aplikasi mendeley desktop. Hasil pelatihan memperlihatkan peserta pelatihan terutama
mahasiswa tingkat semester akhir sudah dapat menggunakan aplikasi mendeley desktop mengelola referensi,
melakukan sinkronisasi, dan teknik sitasi dalam menyelesaikan skripsi atau tugas akhir.
Kata kunci: Aplikasi Mendeley desktop, Mengelola Referensi, Sitasi, Publikasi Karya Ilmiah.

Abstract
The implementation of social community service has a purpose to develop students’ interest and
enthusiasm in implementing the Mendely Desktop application in order to build students’ knowledge in
organizing references for articles or journals substancially and consistently, yet, to help students in the
process of citation out of every scientific journal publication. It has been the lack of knowledge of many
students in finding and organizing references using computer application system both online and offline.
Students have been using manual tool in searhing for scientific journal categories. The workshop involes
collaborative lecture, tutorial, and forum group discussion amongst fifty one participants including students,
lecturers, and the school principal of Sekolah Tinggi Teologi Pontianak. Result of this workshop shows that
participants especially students in the last semester can apply Mendeley Desktop in organizing references,
syncronizing, and citing the articles for their thesis.
Keywords: Mendeley desktop Application, Reference Organization, Citation, Scientific Publication

1. PENDAHULUAN

Kemampuan menulis dan mempublikasikan karya ilmiah merupakan salah satu aktivitas
penting bagi setiap mahasiswa dalam menyelesaikan kuliahnya, terutama pada saat menyusun
skripsi atau tugas akhir. Mengingat saat ini semua hasil karya ilmiah mahasiswa sudah harus
dipublikasikan tidak saja pada perguruan tinggi masing-masing tetapi juga secara nasional dan
internasiona [1]. Semua mahasiswa sudah diwajibkan untuk dapat menghasilkan publikasi ilmiah
dalam bentuk jurnal dari hasil skripsi atau tugas akhirnya. Selain meningkatkan kemampuan
menyelesaikan permasalahan sesuai topik skripsi atau tugas akhirnya, juga harus merepresentasikan
pengembangan pengetahuan dan cara berpikir dalam menulis karya ilmiah yang baik agar memiliki
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wawasan yang lebih luas dalam melakukan eksplorasi hasi-hasil termuannya [2]. Menulis skripsi
atau tugas akhir juga tidak terlepas dari kemampuan melakukan penelusuran dalam mencari,
memilih, menentukan dan menyimpan referensi-referensi terkait dengan kebutuhan melakukan
sitasi. Kesesuaian referensi dengan publikasi karya ilmiah sangat penting karena memiliki dampak
yang sangat signifikan terkait dengan pembahasannya sehingga membutuhkan keahlian dalam
mengelola referensinya [3]. Mengelola referensi sangat penting, seiring dengan keharusan setiap
mahasiswa memiliki kewajiban dalam mengadopsi perkembangan teknologi informasi melalui
aplikasi yang disediakan oleh para penyedia jasa informasi, seperti database jurnal online dan
offline dengan memuat artikel dari berbagai jurnal ilmiah. Kenyataan ini membuat banyak
mahasiswa yang tidak terlalu paham memberdayakan teknologi informasi mengalami kesulitan
mencari referensi yang relevan terkait dengan kebutuhan penulisan karya ilmiahnya [4].
Merujuk beberapa hasil observasi yang telah dilakukan dengan mahasiswa khususnya yang
berasal dari Sekolah Tinggi Teologia Pontianak menyatakan bahwa persoalan yang dihadapi saat ini
adalah untuk menghasilkan karya ilmiahnya yang bermutu. Hasil temuan memperlihatkan ternyata
banyak yang belum memahami mengenai cara mencari dan membuat kutipan referensi (daftar
pustaka) menggunakan sistem aplikasi komputer secara online dan offline. Selama ini semuanya
masih menggunakan cara manual. Cara manual tentunya sangat menyita waktu dan susah untuk
dikelola sehingga dapat akhirnya menghambat pembuatan referensinya. Bahkan juga banyak terjadi
dimana tidak mengetahui cara mencari dan menelusuri kategori referensi karya ilmiah relevan yang
dibutuhkan untuk mendukung penulisan karya ilmiahnya. Salah satu yang sangat populer dan
sangat banyak digunakan adalah aplikasi mendeley desktop [5].
Mendeley desktop merupakan aplikasi yang mudah digunakan, proses sinkronisasi dapat
dilakukan setiap saat dan cepat, mudah berbagi artikel dengan orang lain, mudah mengutip atau
melakukan sitasi artikel dalam menunjang kebutuhan penelitian. Mendeley desktop juga dapat
menjadi cara mudah meningkatkan kebutuhan melakukan proses sitasi atau pengutipan artikel
terkait dengan kebutuhan penelitiannya [6]. Mempermudah melakukan rujukan ke sumber referensi
secara tepat. Menjamin sitasi atau pengutipan terkait referensi yang dibutuhkan sehingga dapat
menghindari plagiarisme. Melalui penggunaan aplikasi mendeley desktop juga mempermudah
menentukan metode penulisan referensi secara tepat dan konsisten [7]. Mengelola referensi dalam
melakukan sitasi atau pengutipan publikasi karya ilmiah juga dapat memberikan kredit atau
pengakuan mengenai siapa yang memiliki otoritas temuannya. Sitasi atau kutipan memungkinkan
pembaca untuk menilai berdasarkan apa yang saat ini ditemukan pekerjaan sebelumnya.
Sejumlah penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sebelumnya juga memperlihatkan
bahwa aplikasi mendeley desktop merupakan salah satu aplikasi database yang sangat kompatibel
dan konsisten serta mudah digunakan mengelola referensi publikasi karya ilmiah berupa artikel
jurnal secara online ataupun offline [8]. Merupakan cara meningkatkan referensi artikel dalam
proses sitasinya [9]. Mendeley desktop merupakan aplikasi populer yang digunakan sebagai
pengelolah daftar pustaka dengan 2.8 juta pengguna dan 535 juta dokumen [10]. Mendeley desktop
juga dapat dengan mudah menjadi media membagai artikel publikasi ilmiah kepada orang lain [11].
Mendeley desktop bermanfaat untuk pengembangan literasi mahasiswa dan manajer referensi
mencakup media untuk memfasilitasi mahasiswa untuk mengutip dan merujuk sumber secara tepat
[12]. Mahasiswa mengalami peningkatan dalam menulis semenjak menggunakan aplikasi mendeley
desktop dalam mengunduh dan mengelola referensi dari berbagai publikasi karya ilmiah [13].
Sesungguhnya dengan kemampuan mengelola referensi publikasi karya ilmiah dapat dimanfaatkan
dalam meningkatkan prestasi belajar para mahasiswa dengan memiliki wawasan yang lebih luas
dengan mensitasi berbagai publikasi karya ilmiah [14]. Adapun tujuannya adalah menumbuhkan
minat dan antusiasme mahasiswa untuk belajar mempraktekkan aplikasi mendeley desktop agar
memiliki kemampuan mengelola semua referensi artikel atau jurnal terkait secara cepat dan
konsisten serta mudah melakukan dari setiap proses sitasi publikasi karya ilmiah.
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2. TINJAUAN TEORI
Mendeley desktop pada dasarnya merupakan sebuah alat manajer referensi untuk mengorganisasikan
semua dokumen publikasi karya ilmiah. Mendeley desktop merupakan sebuah jejaring sosial yang
memungkinkan pengguna untuk terhubung ke peneliti lain dan berbagi referensi teks publikasi karya ilmiah
secara online dan offline [12]. Mendeley desktop memungkinkan pengguna untuk memperoleh beberapa
dokumen sekaligus, memindahkan dokumen satu lainnya secara cepat, melakukan pencarian menggunakan
kata kunci seperti merujuk pada judul, tahun, kutipan dan masih banyak fitur-fitur lainnya [13]. Setiap
pengguna dapat membentuk kelompok penelitian dan memiliki preferensi untuk melestarikan koleksi
penelitian pribadi dan melakukan penelitian secara kolaboratif dengan kolega [14]. Salah satu fitur yang
menarik bagi banyak pengguna adalah memiliki interaksi antarmuka situs web dalam nuansa media sosial.
Setiap pengguna dapat saling memberikan umpan balik dan berbagi informasi mengenai segala publikasi
karya ilmiah. Setiap pengguna dapat membentuk kelompok penelitian tersendiri dan memiliki referensi serta
melestarikan koleksi penelitian pribadi sehingga diantara mereka dapat saling bertukar referensi terkait
dengan publikasi karya ilmiah masing-masing. Disamping itu, aplikasi mendeley desktop senantiasa dapat
melakukan proses sinkronisasi semua publikasi karya ilmiah secara aman dan memiliki kemampuan
mengakses file teks dokumen untuk berbagai jenis komputer secara langsung [14,15].
Kenyamanan dan kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi mendeley desktop memungkinkan
pengguna menyiapkan dan membuat referensi atau daftar pustaka dari berbagai bentuk sitasi atau model
kutipan yang berbeda-beda dari sumber database jurnal online [15]. Melalui media ini, sangat membantu dan
memudahkan pada saat melakukan penelitian atau menghasilkan sebuah karya ilmiah. Semua bentuk
publikasi karya ilmiah terutama berupa artikel atau jurnal online yang telah diunduh akan dapat dengan
mudah didokumentasikan secara teratur dan sistematis sehingga pengguna tidak mengalami kesulitan pada
saat membutuhkannya [14,15]. Sistem pengelolaan referensi sangat membantu untuk kebutuhan mengakses
pada database jurnal online sehingga tidak lagi harus bergantung semuanya kepada kemampuan ataupun
keterampilan personil secara umum. Pemanfaatan aplikasi mendeley desktop menyediakan akses gratis dan
dapat mengelola referensi baik secara individu ataupun institusi sehingga memudahkan proses sitasi bagi
akademisi, professional, dan mahasiswa yang sedang menulis skripsi atau tugas akhir. Aplikasi mendeley
desktop juga memiliki kemampuan mengintegrasikan dengan perangkat komputer lainnya. Kelebihan lainnya
adalah dapat berintegrasi dan melakukan sinkronisasi dengan perangkat mobile [14,15,16].
Selanjutnya bagi setiap mahasiswa, selain aplikasi mendeley desktop memiliki kemudahan membuat,
menentukan dan melakukan proses sinkronisasi dengan jumlah referensi yang sangat banyak juga dapat
mencegah terjadinya atau terhindar dari unsur plagiarisme [15,16]. Aplikasi mendeley desktop juga
memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengubah gaya sitasi atau kutipan terutama menulis lebih
dari satu artikel di satu komputer. Kemudian juga memungkinkan pengguna untuk senantiasa mengubah
dengan cepat format sitasi atau kutipan dari satu jurnal ke jenis lainnya sesuai dengan formulasi templatenya,
atau merujuk kepada target untuk kebutuhan publikasi karya ilmiah tertentu. Melalui aplikasi mendeley
desktop juga dapat memilih, menentukan dan membuat database referensi pribadi [16,17]. Disampaing iti,
aplikasi mendeley desktop juga memudahkan dalam mengorganisasikan folder, subfolder, dan dokumen
lainnya. Membantu menelusuri referensi yang diinginkan. Dengan demikian, pengguna aplikasi mendeley
desktop yang masih pemula juga dapat dengan mudah membuat kategori teks file dokumen dan sekaligus
mudah melacak file dan meniadakan kerangkapan file teks publikasi karya ilmiah [18]. Aplikasi mendeley
desktop dapat langsung mendeteksi metadadata dokumen hanya dengan mengetahui digital object identifier
(DOI). Bahkan dokumen yang bersumber dari jurnal bereputasi dapat dengan mudah terkoreksi metadatanya
pada saat menunggah teks file dokumen [19,20,21]. Selain itu, memiliki kemudahan mengimport data XML
masuk ke akun aplikasi mendeley desktop [22]. Umumnya artikel atau file teks dokumen yang berada pada
akun mendeley desktop bersumber dari berbagai repository bahan penyimpanan yang terlebih dahulu
tersimpan di desktop sebelumnya [23]. Pemanfaatan aplikasi mendeley desktop bagi pengguna sampai batas
tertentu terbuka untuk masalah publik dan pribadi [24]. Namun, referensi manajer mendeley desktop
hanyalah alat untuk melakukan sitasi dan mengutip dengan tepat; lingkungan ilmiah membutuhkan
kesadaran serius oleh para pemangku kepentingan dalam penelitian, yang meliputi pemerintah dan sarjana
serta akademisi. Meningkatkan kecenderungan publikasi karya ilmiah membutuhkan dukungan kebijakan
sebagai kontrol resmi dan bermanfaat untuk pengembangan literasi peserta didik atau mahasiswa [24,25].
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3. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung di aula Kampus Sekolah Tinggi Teologia
Pontianak atau biasa di kenal dengan nama STT Pontianak, yang beralamat di Jalan Perintis Gg. Remaja 2,
Kota Baru Pontianak Selatan 78121. Peserta yang hadir berjumlah 51 orang terdiri dari mahasiswa tingkat
akhir, dosen dan sebagian pimpinan dari STT Pontianak. Pelatihan ini berlangsung selama tiga jam
menggunakan pendekatan kolaborasi dalam bentuk ceramah, bimbingan praktek secara langsung, dan
membuat model group diskusi agar semua peserta pelatihan dapat lebih mudah memahami dan menerapkan
aplikasi mendeley desktop. Sebelum kegiatan pelatihan dimulai, semua peserta sudah diberikan panduan cara
untuk mengunduh dan melakukan instalasi aplikasi mendeley desktop pada perangkat PC/laptop/notebook
masing-masing agar pada saat pelatihan sudah dapat menggunakan aplikasinya secara langsung sehingga
kegiatan pelatihan dapat menjadi lebih efektif dan mencapai sasarannya.
Semua konten materi pelatihan berasal dari beberapa sumber, diantaranya buku panduan
menggunakan aplikasi Mendeley desktop, hasil penelitian dan artikel mengenai pemanfaatan aplikasi
mendeley desktop dalam membuat sitasi dan mengelola sumber referensi pustaka online. Kemudian semua
bahan tersebut diolah kembali dan disajikan dalam bentuk file powerpoint sebanyak 29 slide presentasi.
Selain berupa teks kalimat, sejumlah slide powerpoint juga dilengkapi dengan foto, gambar dan video agar
menjadi lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Materi pelatihan juga dilengkapi dengan sejumlah contoh
hasil setelah memanfaatkan pengelolaan referensi dan membuat sumber pustaka secara online.
Kegiatan pelatihan dibagi menjadi empat sesi dengan durasi waktu yang berbeda. Sesi pertama
diawali dengan menyampaikan materi dan pengetahuan mengenai pemanfaatan aplikasi mendeley desktop
dalam mengelola referensi pustaka pembuatan karya ilmiah dalam bentuk ceramah dengan durasi waktu 30
menit. Mengingat semua peserta pelatihan belum pernah ada yang mengetahui dan menggunakan aplikasi
Mendeley desktop. Sesi kedua diisi dengan memberikan bimbingan teknik dalam bentuk praktek secara
langsung menggunakan aplikasi mendeley desktop dengan durasi waktu 120 menit. Untuk memastikan setiap
peserta dapat memahami dan lancar menggunakan aplikasi Mendeley desktop, maka penyampaiannya
dilakukan secara bertahap dan mengaplikasikan langsung pada contoh pembuatan paper atau skripsi peserta
pelatihan. Kegiatan bimbingan teknik juga disertai dengan serangkaian diskusi dan tanya jawab mengenai
tata cara memilih dan menggunakan setiap fitur yang disedikan aplikasi Mendeley desktop. Kemudian sesi
ketiga diisi dengan membuat ringkasan dan tanya jawab secara menyeluruh mengenai hasil akhir yang
diperoleh setelah mencoba memanfaatkan aplikasi mendeley desktop dalam mengelola semua referensi
pustaka dan publikasi karya ilmiah secara online. Sesi ini berlangsung dengan durasi waktu 20 menit.
Selanjutnya sebagai sesi penutup, semua peserta diminta mengisi kuesioner online dengan durasi waktu 10
menit. Semua jawaban kuesioner sangat penting sebagai bahan kajian dalam menyempurnakan dan
melaksanakan kegiatan pelatihan diwaktu mendatang. Semua kegiatan pelatihan juga dilengkapi dengan
pembuatan laporan berita acara kegiatan dan didokumentasikan dalam bentuk file softcopy, daftar presensi
kehadiran peserta pelatihan, foto-foto dan video selama kegiatan pelatihan.
4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Penyampaian materi pelatihan diawali dengan menjelaskan secara singkat mengenai fitur-fitur
aplikasi Mendeley desktop, diantaranya berguna untuk membuat sitasi (bodynote dan daftar pustaka) secara
otomatis. Selain itu, melalui aplikasi ini juga dapat membuat perpustakaan digital pribadi dan bisa diakses
secara online dengan kapasitas penyimpanan maksimal 2 GB. Untuk memulai menggunakan aplikasi
mendeley desktop, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menginstall Ms. Word Plugin terlebih
dahulu agar dapat melakukan sinkronisasi dengan Ms. Word. Selanjutnya melakukan konfigurasi dalam
menentukan letak direktori penyimpanan file, mengorganisasikan semua file dokumen, merubah nama file,
mengelola file berdasarkan tahun, judul, nama penulis, dan nama jurnalnya. Berikutnya, membangun library
dalam aplikasi mendeley desktop, mengelola dokumen dan referensi, membuat sitiran dan daftar pustaka,
terakhir membangun satuan kelompok dengan aktivitas saling berbagi pakai publikasi. Sebelum memulai
aplikasi mendeley desktop, kumpulkan dulu file-file referensi yang akan disimpan dalam aplikasi mendeley
desktop ke dalam satu folder untuk mempermudah pencarian. Sebaiknya semua referensi terutama terkait
kebutuhan publikasi karya ilmiah bisa disimpan dalam satu atau beberapa folder atau subfolder sesuai
topiknya masing-masing.
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Untuk memulai aplikasi mendeley desktop, semua peserta pelatihan diminta untuk mengaktifkannya
dengan memperhatikan semua fitur masing-masing. Untuk layar utama aplikasi mendeley desktop memuat
fitur-fitur File, Edit, View, Tools, Help dengan sejumlah icon perintah dibawahnya yakni Add, Folders,
Related, Sync, dan Help. Semua fitur memiliki peran penting menampilkan informasi dan file dokumen
secara online maupun offline. Layar utama dilengkapi pilihan Search dengan tujuan untuk menampilkan
dokumen tertentu dari semua file dokumen secara online maupun offline. Selanjutnya fungsi dari layar utama
ini juga memperlihatkan semua informasi mengenai setiap konten terkait kebutuhan mengelola referensi
dokumen publikasi karya ilmiah. Untuk mempermudah peserta pelatihan memahami fungsi dari layar utama
ini, maka semua fitur ini diuraikan secara jelas mengenai fungsinya. Untuk tahap pertama diawali dengan
menjelaskan fitur File, fitur ini memiliki fungsi untuk menambahkan file dan folder, melihat folder,
menambahkan data isian secara manual, cara melakukan import dan export, menggabungkan dan menghapus
dokumen, dan melakukan sinkronisasi file dokumen. Selanjutnya mengenai fitur Edit, dimana fitur ini
memiliki fungsi-fungsi seperti membatalkan atau mengembalikan perintah atau pilihan sebelumnya,
menghapus, menduplikasi, mencari, membuat folder dan group folder baru. Kemudian fungsi fitur View,
diantaranya fungsi ini menampilkan pustaka berdasarkan sitasi atau tabel, menentukan jenis dari model
sitasi, dan menampilkan teks dokumen. Demikian juga dengan fitur dari Tools dan Help. (Gambar 1).

Gambar 1. Tampilan Layar Utama Aplikasi Mendeley desktop
Semua penjelasan ini dilengkapi lagi dengan cara efektif melakukan fungsi unggah dan mengunduh
secara otomatis, dan sekaligus menentukan tempat penyimpanan file pada folder tertentu. Semua ini
dilakukan melalui fitur option dengan cara memilih perintah ‘organize my file’. Fitur ini memberikan banyak
keleluasaan melakukan pilihan dalam konteks kemampuan untuk mengelola dan menentukan semua file-file
dokumen publikasi karya ilmiah secara online maupun offline. Semua peserta juga diajarkan cara untuk
menjaga kerahasiaan semua file dokumen publikasi karya ilmiahnya yang sudah diunggah tidak bisa dibaca
oleh orang lain atau sebaliknya. Mengingat semua dokumen publikasi karya ilmiah ini sangat penting dalam
membantu atau menunjang kegiatan pembuatan atau menyelesaikan tugas-tugas pembuatan paper atau
skripsi peserta pelatihan. Upaya ini juga untuk mencegah resiko terjadinya plagiasi publikasi dan kehilangan
file-file dokumen publikasi karya ilmiah penting dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Melalui
‘organize my file’ ini, pengguna dapat menyesuaikan dengan kebutuhannya. Semua dokumen publikasi karya
ilmiah dapat dipisahkan atau dikategorikan sesuai dengan topiknya masing-masing sehingga mempermudah
pada saat dibutuhkan kembali. Untuk menyimpan atau menampilkan kembali setiap dokumen publikasi
karya ilmiah dapat berdasarkan judul, tahun penerbitan, tanggal, dan nama penulisnya. Sementara itu, juga
memberikan kemudahan menata dan mengurutkan semua dokumen publikasi karya ilmiah berdasarkan
kebutuhan masing-masing (Gambar 2).
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Gambar 2. Tampilan Konfigurasi Publikasi Karya Ilmiah
Setelah Ms. Word dan aplikasi mendeley desktop terintegrasi dengan baik maka langkah berikutnya
mulai mengajarkan dan menjelaskan mengenai cara membaca dan menentukan publikasi artikel-artikel karya
ilmiah yang sudah diunduh. Pemahaman ini sangat penting, mengingat senantiasa dibutuhkan oleh para
peserta dalam mengadopsi dan menerapkan aplikasi mendeley desktop ini. Melalui pemahaman ini dapat
mempermudah peserta melakukan proses sitasi publikasi karya ilmiah. Dalam konteks ini, terdapat dua cara
melakukan sitasi. Pertama dengan cara mengetikkan kata kunci dari judul artikel ke kotak pencarian, dan
cara kedua dengan memilih secara langsung. Pencarian melalui kunci hanya bisa dilakukan pada aplikasi Ms.
Word. Kemudian tinggal memasukkan sitasi cukup dengan memilih judul artikel atau nama penulis atau
tahun penerbitan saja (Gambar 3).

Gambar 3. Tampilan Mencari Referensi Dalam Proses Sitasi
Selanjutnya setelah semua peserta mulai memahami dan mengerti dengan mencoba mempraktekan
secara langsung dalam memilih dan memasukkan sitasi dengan merujuk pada publikasi karya ilmiah, maka
langkah berikutnya mengajarkan cara menyusun daftar pustaka/referensi dengan menggunakan perintah
‘insert bibiliography’. Pemahaman bagi peserta sangat penting, dimana melalui cara ini memberikan
kemudahan kepada pengguna dalam mengisikan daftar referensi secara otomatis dibagian akhir dokumen.
Kemudian seandainya terdapat perubahan pada susunan sitasinya dapat langsung diperbaiki secara otomatis
sehingga juga akan merubah pada daftar Referensinya. Melalui perintah ini dapat senantiasa menyesuaikan
daftar referensi karya ilmiahnya. Selain tidak perlu mengetikkan secara berulang-ulang, juga memberikan
kemudahan bagi pengguna menyajikan daftar referensi terkini. Kemampuan lain dari aplikasi mendeley
desktop adalah dapat melakukan proses sinkronisasi semua file referensi dengan akun mendeley desktop
secara online (Gambar 4). Kelebihan ini memberikan kesempatan pengguna dapat bekerja dimana saja tanpa
ada hambatan lokasi dan waktu. Semua file dokumen publikasi karya ilmiah senantiasa dapat di sampaikan
atau diteruskan kepada siapa saja, bisa dalam satu kelompok atau dengan kelompok lainnya dengan
memasukkan alamat emailnya saja. Semua konten ini dipraktekkan secara langsung dengan menggunakan
bahan skripsi atau tugas akhir dari peserta pelatihan. Melalui cara ini diharapkan para peserta dapat
menerapkannya secara langsung sehingga dapat mengetahui hasilnya. Uji coba dalam latihan ini dilakukan
beberapa kali untuk memastikan agar tidak ada perintah yang terlepas atau belum pernah disimulasikan
dengan menggunakan file publikasi karya ilmiah yang berbeda-beda dari setiap peserta.
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Gambar 4. Tampilan Sinkronisasi Referensi
Semua peserta mengikutinya dengan sangat antusias, dimana banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang
diajukan oleh peserta terkait dengan semua fasilitas dan cara mengoperasionalkan fitur-fitur utamanya.
Peserta mempunyai minat yang sangat tinggi dalam mengoperasikan aplikasi mendeley desktop. Semua
peserta sangat serius mengikuti semua contoh dan tahapan dalam mengelola referensi dokumen merujuk
kepada pembuatan dan publikasi karya ilmiah mereka. Antusiasme para peserta pelatihan tidak saja
didominasi dari kalangan mahasiswa semester akhir dalam tahap sedang menyelesaikan skripsi atau tugas
akhir mereka. Namun juga dari kalangan para dosen dan staf struktural banyak yang tertarik dengan
pemaparan pelatihan menggunakan aplikasi mendeley desktop dalam memgelola referensi publikasi ilmiah.
Memanfaatkan aplikasi mendeley desktop merupakan sesuatu yang baru bagi mereka semua, termasuk para
dosen, staf struktural, dan pimpinan perguruan tinggi. Selama ini mereka dalam mengelola referensi
publikasi karya ilmiah masih menggunakan cara-cara manual dan kadang bekerja secara berulang-ulang
seandainya terdapat perubahan sitasi dan susunan pada daftar referensinya. Pemaparan ini juga memberikan
kesempatan kepada para peserta untuk mencari dan menentukan sendiri dalam mensitasi semua daftar
referensi publikasi karya ilmiah baik secara online dan offline. Jadi model pelatihan ini juga mengajak semua
peserta harus bersikap aktif dan memiliki inisiatif tinggi melakukan inovasi serta mencari dan menemukan
terobosan baru mengakumulasi semua referensi publikasi karya ilmiah (Gambar 5).

Gambar 5. Foto Presentasi Menyampaikan Materi Pelatihan
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Model pelatihan ini juga disertakan dengan sejumlah kasus yang bersifat menyeluruh dan nyata
terjadi, agar para peserta memahami setiap tahapan dan proses bisnis dalam mengelola referensi publikasi
karya ilmiah secara lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sumber sitasinya. Selanjutnya, para
peserta sangat antusias saat waktu sesi tanya jawab dan diskusi dibuka. Sebagian besar peserta fokus kepada
cara melakukan sitasi dan sinkronisasi secara online, dimana memiliki peran lebih efektif dan bermanfaat
bagi kepentingan mengelola referensi publikasi karya ilmiah. Kemudian fokus diskusi mengarah kepada cara
dan mekanisme membentuk dan merealisasikan sistem pengelolaan referensi agar menjadi lebih sistematis.
Dalam kesempatan ini juga disampaikan, bahwa mewujudkan sistem pengelolaan referensi publikasi karya
ilmiah harus memiliki kemampuan melakukan konfigurasi sistem aplikasi mendeley desktop dan kemampuan
melakukan integrasi dengan Ms. Word (Gambar 6).

Gambar 6. Foto Presentasi Diskusi Materi Pelatihan
Berdasarkan hasil wawancara, tanya jawab dan pengamatan langsung selama kegiatan berlangsung,
kegiatan pengabdian kepada masyarakat memberikan hasil meningkatnya keingintahuan dan pemahaman
tidak saja mahasiswa pada tingkat dan semester akhir kuliah tetapi juga dari para dosen dan staf struktural
serta pimpinan perguruan tinggi mengenai pemanfaatan dan penggunaan aplikasi mendeley desktop. Selain
itu juga meningkatnya pemahaman peserta pelatihan mengenai pentingnya model referensi publikasi karya
ilmiah. Beberapa faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah
besarnya minat dan antusiasme para peserta pelatihan selama kegiatan berlangsung karena melalui pelatihan
ini dapat mempercepat dan mempermudah pengambilan dan menentukan sumber referensi dalam mengelola
semua publikasi karya ilmiah. Kemampuan peserta dalam penguasaan materi sudah baik yang ditunjukkan
kemampuan dari peserta dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dengan baik. Peserta juga
mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis sesuai materi yang diberikan. Secara keseluruhan peserta
puas dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilaksanakan karena terbantu dengan
kegiatan pelatihan ini. Sebagian peserta juga antusias untuk mengikuti kegiatan dengan memberikan saran
melanjutkan kegiatan di lain hari dengan waktu pelatihan yang lebih lama. Ketercapaian materi yang
disampaikan cukup baik dilihat dari hasil lembar evaluasi pembelajaran, dimana sebagian besar peserta
sudah menguasai materi dengan baik, hal ini juga didukung observasi dari pelaksana di akhir kegiatan.
Kegiatan diakhiri dengan sesi penutup dimana pelaksana menyimpulkan pemaparan materi dan aktivitas
kegiatan yang dilakukan serta berterima kasih kepada pihak perguruan tinggi dan para peserta yang sudah
berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini (Gambar 7). Pada
sesi akhir kegiatan pelatihan ini juga diberikan sertifikat kepada para peserta pelatihan. Sertifikat diberikan
sebagai bentuk penghargaan karena telah mengikuti kegiatan pelatihan ini dan juga sebagai bukti sudah
mengikuti pelatihan aplikasi mendeley desktop dalam mengelola referensi publikasi karya ilmiah.
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Gambar 7. Foto Bersama Penutupan Pelatihan Mendeley desktop
5. KESIMPULAN
Mengelola referensi dokumen publikasi karya ilmiah menggunakan aplikasi mendeley desktop
merupakan cara yang efektif dalam membantu peserta pelatihan yang sebagian besar adalah mahasiswa pada
tingkat semester akhir dalam menyelesaikan skripsi atau tugas akhir. Semua peserta memiliki antusiasme
yang sangat tinggi terkait dengan sistem mengelola referensi dan proses sitasi secara online dan offline.
Aplikasi mendeley sebagai perangkat lunak manajemen referensi dan jaringan sosial akademis yang bisa
membantu mengorganisir penelitian, berkolaborasi dengan peneliti lain secara online dan menemukan
publikasi penelitian terakhir. Mengelola referensi publikasi ilmiah dapat menghemat banyak waktu dan
mudah mengingat semua dokumen dari artikel atau paper sebelumnya. Selain itu, memberikan kemudahan
dan kecepatan memperoleh artikel atau hasil publikasi karya ilmiah secara online dan offline, serta dapat
melakukan proses sitasi secara otomatis tanpa harus mengetikkannya secara berulang-ulang. Kegiatan
pelatihan ini juga sebagai upaya untuk membantu pengguna dalam mengelola semua artikel atau publikasi
yang dimiliki agar mudah ditemukan saat dibutuhkan dan mudah melakukan sitasi dan sinkronisasi antar file
dokumen, serta kemampuan menyajikan dan mengirimkan file kepada pengguna lainnya.
Selanjutnya setelah memahami dan menggunakan aplikasi mendeley desktop sudah pasti dapat
membantu meringankan pekerjaan para mahasiswa, dosen dan peneliti atau siapapun yang hendak menulis
dan mengelola referensi dokumen publikasi karya ilmiah. Selanjutnya, pengabdian kepada masyarakat ini
masih dapat diteruskan pada bagian memberikan pelatihan atau workshop yang secara khusus membahas
tentang cara membangun dan mengelola referensi dokumen publikasi karya ilmiah mengaitkan dengan
mendeley, zotero, dan endnote. Mengingat masing-masing peralatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan
sehingga pada akhirnya pengguna dapat menentukan mana yang akan digunakan.
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Abstrak
Jurnal ilmiah adalah terbitan dalam bidang penelitian tertentu yang diterbitkan oleh
suatu badan/instansi/organisasi tertentu. Biasanya jurnal digunakan untuk memuat hasil-hasil
penelitian (penelitian kecil atau ringkasan penelitian), kajian pustaka dan bidang/subjek
tertentu, yang dilakukan oleh badan instansi organisasi. Terdapat 2 permasalahan yang timbul
terutama pada Perguruan Tinggi Non IT di Tangerang yaitu belum aqdanya wadah yang
secara khusus yang dapat memudahkan peneliti untuk submit jurnal dari beberapa publisher.
Yang kedua adalah belum adanya wadah bagi publisher yang sulit untuk melakukan digitalisasi
atau penerbitan jurnal secara online. Berkaitan dengan masalah tersebut, Program Kemitraan
Masyarakat (PKM) memberikan solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan
pemanfaatan software berbasis Open Journal System (OJS) sebagai sistem pengelolaan jurnal
atau e-journal yang terpusat agar website tersebut bisa menjadi wadah bagi peneliti baik itu
dosen maupun mahasiswa untuk dapat melakukan proses submit jurnal secara online. Tujuan
pelaksanaan program ini adalah untuk pembuatan aplikasi yang berbasis Open Journal System,
mendorong terciptanya wadah bagi peneliti baik itu dosen maupun mahasiswa, dan mendorong
terciptanya digitalisasi jurnal bagi Perguruan Tinggi Non IT di Tangerang dalam menghadapi
era disrupsi.
Kata kunci—Jurnal ilmiah, Perguruan Tinggi non-IT, OJS, E-Journal
Abstract
Scientific journals are publications in certain fields of research published by a
particular agency or organization. Usually, journals are used to contain research results (small
studies or research summaries), literature reviews and certain fields/subjects, which are carried
out by agencies of organizations. There are 2 problems that arise, especially at non-IT
Universities in Tangerang, namely the absence of a special forum that can facilitate researchers
to submit journals from several publishers. The second is the absence of a forum for publishers
who find it difficult to digitize or publish journals online. Related to this problem, the
Community Partnership Program (PKM) provides a solution to resolve the issue by utilizing the
Open Journal System (OJS) based software as a centralized management system for journals or
e-journals so that the website can become a forum for researchers both lecturers and students
to be able to submit a journal online. The purpose of this program is to create applications
based on the Open Journal System, encourage the creation of a forum for researchers both
lecturers and students, and encourage the creation of journal digitalization for non-IT
Universities in Tangerang of disruption era.
Keywords—Scientific journals, non-IT Universities, OJS, E-Journal
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1. PENDAHULUAN

Di Tangerang terdapat banyak badan instansi organisasi, lebih spesifiknya adalah
perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan penyelenggara pendidikan tinggi yang dapat
bergerak pada sebuah bidang teknologi yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman.
Perkembangan zaman yang semakin hari semakin meningkat memotivasi keinginan untuk dapat
selalu menyediakan berbagai bentuk layanan yang dapat mempermudah bagi penggunanya
sehingga dalam pengaksesan dapat lebih dengan mudah dan efisien. Publikasi jurnal pada
sebelum era digital masih menggunakan manual tercetak seperti sebuah buku.
Menurut peraturan MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG AKREDITASI JURNAL
ILMIAH pada BAB I pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : “Jurnal ilmiah adalah bentuk pemberitaan
atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik
dan/atau tercetak”. Pasal 1 ayat 2 yaitu “Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk penjaminan
mutu jurnal ilmiah melalui kewajaran penyaringan naskah, kelayakan pengelolaan, dan
ketepatan waktu penerbitan jurnal ilmiah”. Pasal 1 ayat 3 “Akreditasi jurnal ilmiah adalah
pengakuan resmi atas penjaminan kualitas jurnal ilmiah”. Perguruan tinggi ini dituntut untuk
mempunyai beberapa jurnal digital untuk mendapat pengakuan oleh DIKTI. Sementara banyak
perguruan tinggi di tangerang yang masih bertaraf non IT di Kota Tangerang, perguruan yang
sudah tercatat adalah : STMIK PGRI Tangerang, STMIK Masa Depan, STT Yuppentek, dan
STISIP Yuppentek.
STMIK Masa Depan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian
dalam bidang komputer, berakhlak mulia dan mempunyai keunggulan kompetitif pada tingkat
regional, nasional dan global perguruan tinggi ini berada pada Jl. Gatot Subroto Blok C No. 9
Kota Tangerang.
STMIK PGRI Tangerang adalah lembaga pendidikan komputer yang berada dibawah
naungan Yayasan Pendidikan Tinggi PGRI. STMIK PGRI Tangerang bertujuan untuk
membekali mahasiswa dengan berbagai disiplin ilmu yang berfokus pada pembentukan aspek
pengetahuan, sikap dan keterampilan hingga menjadi generasi yang mampu menjawab segala
tantangan.
STT Yuppentek Program Perkuliahan Karyawan ( P2K ) adalah program kuliah reguler
yang waktu kuliahnya dibuat fleksibel, dengan biaya studi yang terjangkau, sehingga
masyarakat yang memiliki waktu luang terbatas atau dana terbatas dapat
melanjutkan/meningkatkan pendidikan formalnya.
STISIP Yuppentek adalah lembaga pendidikan tinggi yang unggul dan berintegritas
dalam mengembangkan ilmu sosial dan ilmu politik yang secara inovatif dan berkarakter akhlak
mulia. Perguruan Tinggi ini berada pada Jl. Perintis Kemerdekaan I No.1, RT.007/RW.003,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118.
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Gambar 2. STMIK PGRI

Tangerang
Gambar 3. STT Yuppentek Tangerang
Tangerang

Gambar 4. STISIP Yuppentek

Setiap perguruan tinggi memiliki dosen atau mahasiswa yang ingin melakukan
pembuatan jurnal, yang diawali dengan pencarian publikasi dahulu, mengikuti penulisan atau
gaya selingkung publikasi yang dipilih, melakukan penelusuran sebagai referensi ilmiah yang
bisa dilakukan melalui e-resource, pengelolaan referensi seperti menggunakan aplikasi
Mendeley, Zotero, dsb. dilanjutkan kembali untuk memeriksa kaidah substansi ilmiah
penelitian, pemeriksaan tata bahasa dan etika publikasi untuk selanjutnya melakukan
pengiriman manuskrip. Selanjutnya adalah melalui proses review atau editing artikel, dalam
langkah ini adalah penentuan apakah artikel tersebut dapat diterbitkan atau tidak. Langkah
terakhir adalah penerbitan artikel dan indeksasi pada Google Scholar, Scopus dan Science and
Technology Index (SINTA).

2. METODE PENELITIAN
Pada metode pelaksanaan ini, terdiri dari beberapa tahapan. yaitu:
2.1 Survey Lapangan
Pada survey lapangan pertama dilaksanakan Senin, 15 April 2019 di STMIK Dharma
Putra. Tahap ini ketua LPPM STMIK Dharma Putra menjelaskan bahwa ada beberapa
permasalahan yang di hadapi. Seperti kurangnya SDM untuk mengubah jurnal konvensional
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media cetak menjadi jurnal online. Pada survey lapangan kedua dilaksanakan Senin, 15 April
2019 di STMIK PGRI Tangerang. Ketua LPPM STMIK PGRI Tangerang menjelaskan bahwa
sedang membutuhkan Journal berbasis OJS. Pada Survey Lapangan ketiga, dilaksanakan pada

Senin, 22 April 2019 di STMIK Masa Depan.
Ketua LPPM STMIK Masa Depan menjelaskan
bahwa sedang membutuhkan Journal berbasis OJS.

Gambar 6.
Survey Lapangan pada STMIK PGRI Tangerang

Gambar 5.
Survey Lapangan pada STMIK Dharma Putra

2. 1.1 Pengacuan Pustaka
Open Journal System
Menurut Diblitabmas dan DIKTI, 2014 Open Journal System (OJS) adalah sebuah Content
Management System (CMS) yang dirancang secara khusus untuk mengelola jurnal dan wadah
untuk menerbitkan jurnal yang dapat dioperasikan secara fleksibel. Software ini dapat diunduh
secara gratis dan diinstal pada server web atau komputer local. Dapat ditarik kesimpulan bahwa
Open Journal System (OJS) adalah sebuah sistem yang dirancang secara khusus sebagai wadah
penerbitan jurnal-jurnal elektronik yang dikembangkan oleh Public Knowledge Project (PKP).
PHP
Personal Home Page (PHP) adalah bahasa pemrograman script server-side yang didesain untuk
Gambar 7. Survey Lapangan pada STMIK Masa Depan
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pengembangan web. selain itu, PHP juga bisa digunakan sebagai bahasa pemrograman umum,
PHP disebut bahasa pemrograman server side karena PHP diproses pada komputer server. Hal
ini berbeda dibandingkan dengan bahasa pemrograman client-side seperti JavaScript yang di
proses pada web browser. PHP digunakan untuk membuat website pribadi, dalam beberapa
tahun PHP berkembang menjadi bahasa pemrograman web yang kuat dan tidak hanya
digunakan untuk membuat halaman web sederhana, tetapi juga website populer yang digunakan
oleh jutaan orang seperti wikipedia, wordpress, joomla, dll[1].
Database
Database adalah suatu kumpulan data yang bersifat mekanis, terbagi, terdefinisi secara formal,
dan terkontrol. Pengontrolan tersebut terpusat pada suatu organisasi. Fungsi dari database itu
sendiri adalah untuk mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah dimengerti,
mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsistensi data, dan mempermudah proses
penyimpanan, akses, pembaharuan, dan menghapus data. Manfaat dari adanya database adalah
biar tidak terjadi redudansi data, menjaga integritas data, kemudahan berbagi data, dan menjaga
keamanan data. Ada banyak jenis-jenis database yaitu Microsoft Access, Oracle, Ms SQL
Server, MySQL, dll[2].
iLearning Journal Center (IJC) adalah sebuah inovasi sistem jurnal elektronik (e-journal) pada
penerapannya dijadikan arahan untuk dapat menggantikan sistem pengelolaan jurnal
konvensional (tercetak) , iJC dengan menggunakan Open Journal System (OJS) dari PKP
(Public Knowledge Project) sebagai dasarnya mampu memberikan kemudahan, kecepatan, serta
integritas dalam melakukan pengelolaan jurnal.[3]
Open Journal System (OJS) merupakan solusi sumber terbuka untuk mengatur dan menerbitkan
jurnal ilmiah secara on-line. Open Journal System (OJS) merupakan sistem pengaturan dan
penerbitan jurnal dengan tingkat pengoperasian yang sangat mudah dan dapat didownload
secara gratis dan diinstal ke penyedia web lokal. [4]
Literatur Review
1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hadi Wijaya (2014) dengan pembahasan
Pengembangan E-Journal Hasil Penelitian Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Respati Yogyakarta. Pada penelitian ini, Open Journal System (OJS)
merupakan solusi sumber terbuka untuk mengatur dan menerbitkan jurnal ilmiah secara
on-line. Open Journal System (OJS) merupakan sistem pengaturan dan penerbitan
jurnal dengan tingkat pengoperasian yang sangat mudah dan dapat didownload secara
gratis dan diinstal ke penyedia web lokal. Open Journal System (OJS) telah dirancang
untuk mengurangi waktu dan tenaga yang disediakan untuk tugas-tugas penulisan dan
pengelolaan yang berhubungan dengan mengedit sebuah jurnal sementara
meningkatkan record-keeping dan efisiensi proses pengeditan. Open Journal System
(OJS) dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas keilmiahan dan kualitas umum dalam
penerbitan jurnal melalui sejumlah inovasi, dimulai dari pembuatan polis jurnal yang
lebih transparan untuk meningkatkan indeks.[5]
2. Penelitian yang dilakukan oleh Indri Handayani, Qurotul Aini, Novita Sari (2018)
dengan pembahasan tentang Pemanfaatan Sistem iJC Berbasis OJS Sebagai Media EJournal Pada STISIP Yuppentek. Pada penelitian ini, iLearning Journal Center (iJC)
adalah istilah dari sebuah sistem pengelolaan dan penerbitan journal bebasis web
dengan menggunakan plugin Open Journal System (OJS) yang dikembangkan
Public Knowledge Project (PKP) secara open source (yang dapat dikembangkan
oleh siapa saja) yang mana sistem ini dibuat khusus dapat mengelola jurnal
electronik atau e-journal. Yang untuk saat ini tujuan utamanya dari sistem ini
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adalah untuk memfasilitasi civitas akademika STISIP YUPPENTEK agar bisa
mempublikasikan setiap jurnal ilmiah yang dibuatnya secara terbuka.[6]
3. Penelitian yang dilakukan oleh Indri Handayani, Erick Febriyanto, Yuliana (2019)
dengan pembahasan tentang Penerapan Media E-Journal Menggunakan Sistem iJC
Berbasis OJS Di STT Yuppentek. Pada penelitian ini, iLearning Jurnal Center (iJC)
merupakan sistem yang mempermudah pengelolaan dan penerbitan jurnal secara online
atau biasa disebut dengan e-journal, sistem ini menggunakan Open Journal System
(OJS) yang dikembangkan oleh PKP (Public Knowledge Project) secara Open Source
dengan artian dapat dikembangkan oleh siapa saja. iJC (iLearning Journal Center)
memiliki tujuan yaitu STT YUPPENTEK dapat mempublikasikan jurnal secara
online.[7]
4. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Perdana Windarto, Dedy Hartama, Anjar Wanto,
Iin Parlina (2018) yang membahas tentang Pelatihan Pemanfaatan Mendeley Desktop
Sebagai Program Istimewa Untuk Akademisi Dalam Membuat Sitasi Karya Ilmiah
Aplikasi desktop mendeley merupakan aplikasi yang dimaksudkan untuk memudahkan
pembuatan kutipan dan daftar perpustakaan yang biasa digunakan oleh penulis. aplikasi
ini juga dapat digunakan untuk mengelola file artikel jurnal online yang
merupakan hasil karya ilmiah. Kegiatan pelatihan yang dilakukan dalam kegiatan
Pengabdian Masyarakat menunjukkan bahwa peserta memiliki pemahaman
materi dan potensi untuk menjadikan manajer referensi lebih baik dan maksimal
dengan memanfaatkan aplikasi desktop mendeley.[8]
5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila Suci Rahayu Rais, Ruli Supriati, dan Siti Ika
Danti (2018) yang membahas tentang Instalasi Open Journal System (OJS) Versi
3 Sebagai Pendukung Kegiatan Pengelolaan dan Publikasi Jurnal Ilmiah.Open Journal
System (OJS) merupakan perangkat lunak open source yang digunakan
untuk mengelola jurnal ilmiah secara online. Tujuan penelitian ini adalah untuk
memahami cara instalasi OJS versi 3 serta untuk mengetahui kelebihan OJS versi
3 yang dapat mendukung kegiatan pengolahan dan publikasi jurnal ilmiah
elektronik (e-journal). Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis kebutuhan
dalam proses instalasi OJS dan flowchart yang menjelaskan tahap-tahap instalasi
OJS.[9]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk mengimplementasikan aplikasi yang menggunakan plugin Open Journal System
berbasis website dirumuskan skema kegiatan seperti gambar 4 dibawah ini:
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Gambar 8. Skema Kegiatan
Proses pembuatan sistem berbasis website ini diharapkan dapat menggabungkan segala
aspek pengelolaan jurnal mulai dari penyerahan naskah penulis, review, editorial hingga
menerbitkan jurnal ke dalam satu media serta dapat mempercepat proses pengelolaan dan
penerbitan jurnal elektronik dan penyimpanan jurnal akan diolah dengan aman dan tertata
dikarenakan input serta output berupa digital sehingga terhindar dari resiko rusak dan terbakar
pada Perguruan Tinggi.
Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan yaitu penandatanganan persetujuan di
2(dua) Perguruan Tinggi non-IT di Tangerang yaitu STT Yuppentek dan STISIP Yuppentek.
Berikut dokumentasi yang telah dilakukan :

Gambar 9. Sosialisasi ke STT Yuppentek Tangerang
Hasil sosialisasi di STT Yuppentek yaitu penandatanganan persetujuan penerapan ejournal dengan Ketua STT Yuppentek Bapak Nurman Yakin, S.E, MM. Dan sampai saat ini
penerapan e-journal di STT Yuppentek berjalan dengan lancar dan telah terbit 2 edisi secara
oline di http://ijc.ilearning.co/index.php/sttyuppentek. Berikut tampilan site e-journalnya :

Gambar 10. Tampilan Homepage dan Indeksasi E-Journal STT Yuppentek
Pada halaman homepage ini terdapat informasi mengenai ruang lingkup jurnal STT
Yuppentek dan issue terkini yang telah terbit serta indeksasi yang telah diperoleh oleh jurnal
STT Yuppentek.
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Gambar 11. Sosialisasi ke STISIP Yuppentek Tangerang

Gambar 12. Penandatangan Persetujuan Penerapan E-Journal
di STISIP Yuppentek Tangerang
Hasil sosialisasi di STISIP Yuppentek yaitu penandatanganan persetujuan penerapan ejournal dengan Ketua STISIP Yuppentek Bapak Bambang Kurniawan, S.Sos.,M.Si pada tanggal
20 September 2017. Dan sampai saat ini penerapan e-journal di STISIP Yuppentek yang diberi
nama Jurnal MOZAIK berjalan dengan lancar dan telah terbit 5 edisi secara oline di
http://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik. Berikut tampilan site e-journalnya :

Gambar 13. Tampilan Homepage dan Indeksasi E-Journal Mozaik
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Pada halaman homepage ini terdapat informasi mengenai ruang lingkup jurnal Mozaik
dan issue terkini yang telah terbit serta indeksasi yang telah diperoleh oleh jurnal Mozaik.

4. KESIMPULAN
Perguruan Tinggi non-IT di Tangerang sebagian besar masih mengelola jurnal
ilmiahnya secara konvensional atau masih secara manual, oleh karena itu hasil kesimpulan dari
penelitian ini yaitu :
 Publikasi jurnal ilmiah dapat dilakukan secara online, pengelolaan e-journal menjadi lebih
terdistribusi dan dapat mempermudah proses penyerahan naskah, review, edit, sampai
dengan tahap publikasi akan menghasilkan e-journal yang berkualitas
 Dan dengan adanya sistem e-journal ini memudahkan pengguna/author untuk submit jurnal
kapan saja dan dimana saja
 Mendukung Perguruan Tinggi dalam proses akreditasi jurnal ilmiah nasional sesuai dengan
peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.

5. SARAN
Adapun saran untuk penelitian ini adalah perlunya dilakukan survey lapangan yang
lebih luas ke beberapa instansi pendidikan khususnya di Kota Tangerang. Serta perlunya
pelatihan lebih lanjut untuk meningkatkan keahlian dibidang teknologi Open Journal System.

UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi pendidikan di Kota
Tangerang yang telah bersedia untuk berpartisipasi dalam kerjasama menerapkan teknologi
Open Journal System. Serta kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan jalannya penelitian
ini sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
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Abstrak
Salah satu pekerjaan dalam bidang kontraktor adalah tata kelola foto (image)
pekerjaan indoor dan outdoor, demikian juga yang dilakukan oleh PT. Bangun Perkasa
Jayapura. Dalam pelaksanaannya, perusahaan belum memiliki sistem informasi, hal ini
menyebabkan laporan pekerjaan menjadi sulit diselesaikan tepat waktu dan relevan. Beberapa
alasan mengapa sistem ini diperlukan adalah jarak lapor petugas lapangan dengan admin
pengelola sering berjauhan dan kerusakan media pengiriman foto (flashdisk) sering terkena
virus yang menyebabkan foto dari petugas lapangan sering kali tidak dapat dilaporkan dengan
baik atau bahkan tidak dilaporkan. Pelaporan foto hasil pekerjaan indoor dan outdoor ini
sangat penting bagi penanggungjawab karena digunakan untuk memantau progres pekerjaan
suatu proyek untuk estimasi waktu penyelesaian. Tetapi dengan adanya permasalahan di atas,
membuat relevansi laporan tidak dapat dipenuhi dan untuk menyelesaikan masalah itu,
observasi langsung di lapangan perlu dilakukan lagi oleh petugas lapangan dan
penanggungjawab. Berdasarkan latar belakang di atas, pada pengabdian ini telah
dikembangkan sistem informasi yang memudahkan petugas lapangan dan admin pengelola
dapat bekerjasama untuk membuat laporan kegiatan. Dari hasil pengujian acceptance
pengguna, tampilan dan informasi serta penggunaan sistem mendapat nilai yang baik sehingga
sistem layak digunakan. Dengan adanya sistem ini, masalah jarak lapor dan teknis dapat
diminimalisir dan meningkatkan efisien serta menghasilkan foto yang relevan dengan waktu
pembuatan laporan.
Kata kunci: sistem informasi, dokumentasi foto, pekerjaan indoor, pekerjaan outdoor, PT.
Bangun Perkasa
Abstract
One of the works in the contractor field is the management of photos indoor and
outdoor works, as well as those carried out by PT. Bangun Perkasa Jayapura. In its
implementation, the company does not yet have an information system, this causes work reports
to be difficult to complete on time and relevant. Some reasons why this system is needed is that
the distance between field officers and management administrators is often far apart and
damage to photo sending (flashdisk) is often exposed to viruses that cause photos from field
officers often cannot be reported properly or even not reported. Reporting is very important for
the person in charge because it is used to monitor the progress of a project's work to estimate
the completion time. Now, the relevance of the report cannot be fulfilled and direct observation
in the field needed by the field officer or even the person. Based on the background, information
system has been developed that makes it easier for officers and admin can work together to
create a photo report’s. With this system, reporting and technical distance problems can be
minimized and increased efficiently and produce photos that are relevant to the time of
reporting.
Keywords: information systems, photo documentation, indoor work, outdoor work, PT. Bangun
Perkasa
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1. PENDAHULUAN
PT. Bangun Perkasa adalah salah satu perusahaan lokal Kota Jayapura yang bergerak di bidang
konstruksi. Selain pekerjaan konstruksi dan pembangunan yang dilakukan, perusahaan ini juga
memiliki kegiatan administrasi manajemen. Kegiatan itu adalah pelaporan foto (image)
pekerjaan indoor dan outdoor proyek pembangunan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini
dilakukan oleh beberapa petugas lapangan (tergantung banyaknya proyek pembangunan yang
dilakukan) dan amin pengelola laporan proyek. Dalam prosesnya, petugas lapangan melakukan
survei khususnya hasil pekerjaan indoor dan outdoor proyek, dan kemudian melaporkan ke
admin dalam bentuk foto (image). Foto yang dilaporkan kepada admin kemudian akan
dilakukan klarifikasi berdasarkan klasifikasi hasil pekerjaan, setelah itu foto disusun
berdasarkan klasifikasi yang berlaku di perusahaan dan dilaporkan oleh admin pengelola
laporan. Dalam proses pelaksanaannya, permasalah yang sering terjadi adalah proses
pengiriman foto oleh petugas, dan manajemen foto indoor dan outdoor mengingat banyak
proyek yang ditangani oleh perusahaan sedangkan terbatasnya petugas lapangan yang
dikerahkan untuk mendokumentasi pekerjaan ini, selain itu ada masalah jarak lapor yang jauh,
kesulitan pengiriman Karena masih dilakukan secara fisik yakni melalui flashdisk sehingga
keterlambatan pengiriman foto mengakibatkan foto yang diambil sering tidak relevan dengan
waktu pelaporan. Selain itu permasalahan teknis seperti file yang rusak (corrupt) oleh karena
virus yang ada di flashdisk membuat admin kesulitan dalam melakukan manajemen dan
klarifikasi foto suatu proyek pembangunan. Oleh karena itu sistem ini dikembangkan untuk
menyelesaikan permasalahan di atas dan beberapa masalah seperti manajemen surat pekerjaan
lapangan sebagai efek dari pelaksanaan pelaporan foto (image) pekerjaan indoor dan outdoor
yang dilakukan oleh perusahaan. Sistem ini dibangun berbasis website sehingga memudahkan
petugas lapangan untuk mengirim foto indoor dan outdoor menjadi lebih mudah melalui laptop
atau android kepada admin pengelola laporan. Untuk mengatasi masalah jarak konektifitas
internet dilengkapi pada sistem ini, sehingga walau lokasi proyek jauh, foto tetap dapat
dikirimkan dan relevansi pelaporan lebih mudah dicapai.

2. TINJAUAN TEORI
2.1 Konsep Dasar Sistem
Pada dasarnya sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling
berhubungan, yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu
kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan yang dihasilkan dari suatu proses tertentu yang
bertujuan untuk menyediakan informasi. Informasi adalah data yang telah diorganisasi dan telah
memiliki kegunaan dan manfaat [1], atau dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam
suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media
prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi
penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan
yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting serta
menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan [2].
2.2 Sistem
Sistem adalah seperangkat komponen yang saling terhubung dengan sebuah batasan
yang jelas, bekerja bersama untuk mencapai sebuah tujuan yang sama dengan menerima
masukan dan menghasilkan keluaran dalam sebuah proses yang terorganisir [1].
2.3 Model Pengembangan Perangkat Lunak dengan Waterfall
Model waterfall sering juga disebut model sekuensial linier (sequential linear) atau alur
hidup klasik (classic life cycle) adalah salah model pendekatan (metodologi) pengembangan
PROSIDING SEMINAR ILMIAH PENGABDIAN MASYARAKAT
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sistem atau perangkat lunak terurut dimulai dari analisis kebutuhan perangkat lunak, desain,
pengkodean, pengujian dan tahap pendukung (support) [3].
2.4 Tinjauan Pustaka
Adapun beberapa penelitian atau pengabdian terkait atau relevan dengan pengabdian ini
antara lain:
Pertama, Perancangan sistem informasi manajemen arsip elektronik (E-Arsip) berbasis
Microsoft Access pada PT. Hi-Test, dimana pada penulisan artikel ini difokuskan kepada
manajemen arsip kantor bentuk elektronik untuk keperluan keamanan dan efisiensi waktu
aksesnya sebagai dukungan terhadap berbagai kegiatan manajemen di kantor tersebut [4].
Kedua, analisis dan perancangan sistem informasi manajemen arsip berbasis web pada
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kabupaten Tebo, dimana pada artikel ini difokuskan
kepada manajemen pencatatan lokasi dan status ketersediaan dokumen di lokasi penyimpanan
yang dilakukan secara elektronik berbasis web [5].
Ketiga, adalah sistem informasi manajemen Kearsipan di SMK Negeri 5 Padang
Provinsi Sumatera Barat. Pada penelitian berfokus pada manajemen kearsipan surat terkait
manajemen surat yang masih dilakukan secara manual, sehingga proses pencarian, penemuan,
distribusi, dan pengesahan surat atau legalisir masih dirasa lambat, sistem ini dibangun berbasis
website [6].
Keempat, E-arsip berbasis image archives management process model untuk
meningkatkan efektifitas pengelolaan arsip. Sama hal dengan penelitian sebelumnya, artikel ini
berfokus pada manajemen arsip elektornik dalam bentuk gambar dimana hasilnya adalah sebuah
aplikasi berbasis website, tetapi pada sistem ini memiliki kemampuan untuk melakukan
notifikasi dan kontrol dengan media sms dan email yang dapat secara otomatis mengingat
riwayat penyimpanan arsip sehingga lebih memudahkan proses pencarian arsip. Sistem ini juga
dibangun bersifat open source sehingga memungkinkan pengembangan lebih lanjut oleh
masyarakat atau pengembang [7].
Dan terakhir adalah sistem informasi fotografi studi kasus PT. Aksara Polopos Solo.
Sistem ini dibangun berbasis website dengan laravel sebagai framework yang dibangun untuk
mengatasi masalah manajemen hasil fotografi secara lebih spesifik yang sebelumnya
menggunakan sistem berbasis desktop programming menggunakan visual basic 6.0. Sistem ini
selain spesifik dalam melakukan manajemen foto secara elektronik, juga memiliki fasilitas
watermark agar tidak terjadi pelangaran hak cipta foto dari pemilik foto [8].

3. METODE PELAKSANAAN
3.1 Tahapan Pelaksanaan
Adapun tahapan pelaksanaan pengabdian yang telah dilakukan, antara lain: penentuan
lokasi pengabdian, pelaksanaan pengabdian, perencanaan meluputi identifikasi permasalahan,
pembentukan dokumen permintaan sistem, penentuan kelayakan organisasi, analisis, desain,
impementasi, dan ujicoba sistem di lokasi.
3. 1.1 Penentuan Lokasi
Penentuan lokasi dilakukan melalui mekanisme kerja praktek mahasiswa di instansi atau
perusahaan atau organisasi atau kelompok masyarakat.
3. 1.2 Pelaksanaan Pengabdian
Pelaksanaan pengabdian dilokasi dilakukan selama kurang lebih 1 s.d. 1,5 bulan, mahasiswa
terlibat dalam kegiatan operasional dan manajemen sekaligus untuk keperluan survei, observasi,
dan wawancara kebutuhan sistem yang diharapkan dan dalam pelaksanaannya konsultasi dan
bimbingan dengan dosen rutin dilakukan.
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3. 1.3 Identifikasi Masalah
Hasil dari tahapan sebelumnya mahasiswa bersama-sama supervisor lapangan dan juga dosen
pembimbing melakukan pendekatan dari sudut pandang operasional dan manajemen pekerjaan
dan akademik untuk mendapat identifikasi dari masalah yang akan diselesaikan lewat
pembangunan sistem.
3. 1.4 Dokumen Permintaan Sistem
Dengan ditentukannya identifikasi masalah, selanjutnya membuat dokumen permintaan sistem
yang berisi kebenaran alasan perlu dibangunnya sistem dari pihak pengguna. Pihak pengguna
disini adalah personal atau bagian yang terlibat erat dengan kegiatan operasional dan
manajemen yang merupakan ruang lingkup sistem yang akan dibangun. Dokumen ini
diperlukan untuk menghindari persepsi yang berbeda saat sistem akan diujikan dan digunakan.
3. 1.5 Dokumen Kelayakan Organisasi
Tahapan selanjutnya adalah membuat dokumen kelayakan organisasi sebagai tindaklanjut yang
kongkrit dari dokumen permintaan sistem, dimana dokumen ini menegaskan kepentingan dan
keperluan pengguna terhadap penggunaan sistem yang akan dibangun
3.2 Analisis
Berdasarkan hasil tahapan pelaksanaan, kemudian dilakukan analisis model fungsional
berupa use-case system seperti (Gambar 1) dan Activity system (Gambar 2)

Gambar 1 Sistem use-case
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Gambar 2 Aktifitas Sistem berdasarkan use-case
Sedangkan untuk model analisis struktur yang sekaligus adalah desain sistem hasil
pengabdian ini dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Desain sistem
Dan selanjutnya adalah melakukan analisis model perilaku dalam bentuk sequence
diagram untuk perilaku kelola dan cetak foto (Gambar 4), manajemen pengguna (Gambar 5),
kelola informasi perusahaan (Gambar 6), dan backup data (Gambar 7).
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Gambar 4 Perilaku sistem untuk majemen dan cetak foto

Gambar 5 Perilaku sistem untuk majemen dan cetak foto

Gambar 6 Perilaku sistem untuk majemen informasi perusahaan
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Gambar 7 Perilaku sistem untuk backup data
3.3 Desain
Setelah model fungsional, struktur, dan perilaku dibangun selanjutnya membangun
desain sistem (Gambar 3), ER-Diagram (Gambar 8), navigasi sistem untuk admin (Gambar 9),
navigasi sistem untuk petugas lapangan (Gambar 10).

Gambar 8 ER-Diagram sistem
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Gambar 9 Navigasi menu pengguna:admin dokumen

Gambar 10 Navigasi menu pengguna:petugas lapangan
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3.4 Implementasi
Proses implementasi atau sistem benar-benar dibangun, dilakukan kurang lebih 3(tiga)
bulan. Dan domain yang menjadi pemecahan masalah pada pendahuluan pengabdian kepada
masyarakat ini, antara lain menu login (Gambar 11), kelola klasifikasi (Gambar 12), foto indoor
(Gambar 13), dan menu foto outdoor (Gambar 14).

Gambar 11 Menu login

Gambar 13 Menu kelola klasifikasi

Gambar 13 Menu kelola foto indoor

Gambar 14 Menu kelola foto outdoor

94 

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Setelah proses implementasi sistem selesai dilakukan dilanjutkan dengan proses
pengujian langsung oleh pihak pengguna. Selain pengujian sistem, untuk memastikan sistem
layak digunakan atau tidak berdasarkan dokumen permintaan sistem dan kelayakan organisasi
maka dilakukan pengujian acceptance. Pada pengujian Acceptence pengguna diminta untuk
menilai sistem dengan menjawab 5(lima) pertanyaan terkait kemudahan, kinerja, informatif, dan
tampilan.
Berdasarkan nilai yang diberikan oleh pengguna dalam pengujian ini, dapat
disimpulkan bahwa:
1. Pengguna memberikan nilai tinggi pada pertanyaaan mengenai kemudahan penggunaan,
dan tampilan sistem yang mudah dipahami dan menarik (pertanyaan A & E),
2. Sedang nilai terendah yang diberikan oleh pengguna pada untuk pertanyaan mengenai
kecepatan kerja sistem (pertanyaan D)
Berdasarkan hasil acceptance ini, pengguna mengambil keputusan untuk menggunakan sistem
ini, yang kemudian oleh pengguna memberikan Letter of Acceptence (LoA) Sistem ini sebagai
bentuk bukti pelaksanaan pengabdian untuk menunjang kinerja dan kerja perusahaan.

Gambar 15 Grafik Pengujian Acceptence

5. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat dihasilkan oleh pengabdian ini adalah:
Sistem hasil pengabdian ini dapat mengelola foto hasil pekerjaan indoor dan outdoor suatu
proyek pembangunan, memudahkan pelaporan sehingga meningkatkan efisiensi terkait
pekerjaan tersebut,
 Pengujian sistem telah berjalan dengan baik terkait fungsionalitas sistem yang diharapkan
oleh pengguna
 Sistem layak digunakan karena sudah sesuai dengan permintaan sistem dan kelayakan
organisasi dengan dilakukannya system testing dan acceptance testing dibuktikan dengan
adanya LoA dari pengguna.
Dengan melihat hasil pengujian sistem, terdapat kelemahan sistem, yakni mengenai
masalah kecepatan, maka terkait pengembangan ke depan, sistem dapat dibangun berbasis
android, sehingga meningkatkan mobilisasi pekerjaan khususnya petugas lapangan dalam
mendokumentasi hasil pekerjaan indoor dan outdoor.
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Abstrak
Pengangguran menjadi perhatian berbagai pemangku kepentingan. Kepala Sekolah
SMA Panca Bhakti berniat memberikan pembekalan ilmu tambahan kepada anak didik sebelum
lulus sehingga mampu mencari pekerjaan bila anak-anak didik tidak melanjutkan ke jenjang
pendidikan lanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan
memberikan bekal pengetahuan tambahan kepada anak didik sekolah tersebut, terutama pada
pemahaman proses bisnis dan job description. Kegiatan dilaksanakan di salah satu ruang kelas
SMA Panca Bhakti dengan metode seminar, diskusi, dan simulasi. Kegiatan ini dihadiri oleh 27
peserta. Perangkat lunak yang diutilisasi adalah Microsoft Power Point dan Camunda
Modeler. Hasil pengabdian adalah peserta mengerti tentang proses bisnis dan kaitannya
dengan pekerjaan yang akan dipilih sehingga lebih siap terjun ke dunia kerja. Hasil tersebut
diuji dengan kuesioner yang disebarkan sebelum dan sesudah seminar dengan hasil t-test yang
signifikan.
Kata kunci: Business Process, Job Description

Abstract
Unemployment is a major concern for stakeholders involved. Head Master of SMA
Panca Bhakti realised the effect of unemployment, therefore intended for his students to gain
more knowledge about employment and its intricacies. The purpose of this event was to
exchange knowledge with participants regarding business process and job description. This
seminar was aimed to increase participants readiness to enter working environment. This event
was held in one of the classrooms at SMA Panca Bhakti Pontianak, utilizing seminar,
discussion and simulation method. This event also employed softwares such as Power Point and
Camunda Modeler to deliver presentation. The results of this seminar was increased
participants efficacy in business process knowledge and increased readiness to enter working
environment. Results were tested by employing t-test with significantly different result prior and
after seminar.

Keywords: Business Process, Job Description

1. PENDAHULUAN
Pengangguran menjadi salah satu isu yang selalu menjadi perhatian bagi sebuah negara,
begitu juga dengan Indonesia. Dengan tingkat pengangguran sebesar 5,01% dari populasi [1],
pengangguran menjadi sebuah topik yang memerlukan perhatian khusus. Dari proporsi jumlah
pengangguran tersebut, lulusan sekolah sekolah menengah merupakan pengangguran dengan
jumlah tertinggi dibanding lulusan lainnya [1]. Pada daerah Pontianak, kepala sekolah SMA
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Panca Bhakti yang berlokasi di jalan H. Rais. A. Rahman Pontianak menyadari hal tersebut,
sehingga berniat membekali lulusan agar lebih siap menghadapi dunia kerja dan tidak
menambah pengangguran. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan tujuan
membekali anak didik di SMA Panca Bhakti dengan pengetahuan penting dalam bekerja, yaitu
proses bisnis dan job description atau deskripsi tugas dan tanggung jawab pekerjaan
(selanjutnya disingkat jobdes).
Proses bisnis merupakan pemicu utama dalam menentukan bagaimana sebuah
pekerjaan akan dilakukan maupun tugas dan tanggung jawab dari sebuah pekerjaan [2]. Sebuah
posisi di dalam pekerjaan, misalnya sales merupakan perkembangan dari proses bisnis
perusahaan yang berkaitan dengan penjualan. Oleh karena itu, memahami bagaimana proses
bisnis merupakan sebuah syarat penting dalam bekerja. Bagaimana pekerja mengetahui apa
yang harus dikerjakan, tanggung jawab yang harus dipangku, serta tuntutan yang dihadapi
sebuah posisi pekerjaan, semuanya bertumpu pada proses bisnis.
Proses bisnis sebuah perusahaan dapat berbeda dengan perusahaan lainnya, misalnya
pada perbedaan yang terjadi pada jabatan sales asuransi dan sales mobil. Keduanya berasal dari
satu proses yang sama yaitu penjualan, tetapi tanggung jawab dan cara menjalankan pekerjaan
akan berbeda. Oleh karena itu, memahami proses bisnis akan menjadi sebuah pengetahuan yang
berharga bagi peserta, terutama sebagai pengetahuan tambahan dalam mencari dan
mendapatkan pekerjaan.
2. TINJAUAN TEORI
Secara tradisional, pekerjaan dibagi menjadi beberapa bagian spesialisasi atau division
of labor [3]. Membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian kecil yang fokus dan dikerjakan oleh
beberapa individu akan lebih baik daripada semua pekerjaan dikerjakan oleh satu individu yang
sama. Setiap individu mempunyai kelebihan dan kekurangan sesuai dengan minat, bakat
maupun pelatihan yang telah diterima. Dengan membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian,
keunggulan kompetitif organisasi maupun negara dapat tercipta.
Seiring perkembangan jaman, pembagian pekerjaan tidak lagi memadai, karena
kompleksnya proses bisnis [4]. Seorang individu pada jaman sekarang tidak lagi memadai
dengan satu keahlian saja, melainkan beberapa keahlian yang dapat diadaptasi sesuai tuntutan
proses bisnis.
Menurut Dumas [5], Proses bisnis adalah aset inti dari perusahaan. Proses bisnis
mempunyai dampak langsung terhadap bagaimana kualitas dari produk dan jasa yang
ditawarkan organisasi. Proses bisnis menentukan pekerjaan dan tanggung jawab dari pekerjaan
sehingga menentukan pekerjaan dari setiap karyawan. Pada organisasi, seluruh kegiatan yang
melibatkan perkembangan proses bisnis dinamakan business process management (BPM).
Menurut Weske [6], sebuah proses bisnis berisi rangkaian aktifitas yang dilakukan
dengan koordinasi teratur di dalam lingkungan organisasi. Aktivitas tersebut memastikan tujuan
organisasi tercapai. Proses bisnis yang bersatu dalam business process management (BPM)
tidak hanya merepresentasikan proses bisnis tetapi juga aktivitas tambahan yang menyertai
proses tersebut. BPM termasuk konsep, metode, dan teknik untuk mendukung desain,
administrasi, konfigurasi, dan analisis dari proses bisnis. Setiap proses bisnis yang berhasil
didedifinisikan, proses tersebut dapat dianalisis, diperbaki dan dikembangkan.
Jobdes adalah sebuah dokumen yang diciptakan terkait posisi pekerjaan dan
mengandung elemen penting yang dibutuhkan posisi pekerjaan tersebut [2]. Jobdes
merefleksikan isi dan prasyarat dari sebuah posisi pekerjaan. Isi dari jobdes mencakup objektif
yang harus dipenuhi individu dan elemen lain yang diperlukan untuk memenuhi objektif
tersebut. Elemen penting yang diperlukan untuk memenuhi objektif pekerjaan adalah proses
bisnis, kewenangan, dan tanggung jawab.
Jobdes mendeskripsikan secara detil apa yang harus dilakukan oleh pemangku jabatan
pekerjaan tersebut. Walaupun seharusnya jobdes yang detil sudah cukup bagi seorang individu
untuk mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan, tetapi banyak dari pemangku jabatan yang
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sebenarnya tidak mengerti tentang apa yang harus dikerjakan [7]. Salah satu penyebabnya
adalah perbedaan antara jobdes yang dipublikasi untuk menarik minat pekerja dan yang
sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan [7] [8]. Perusahaan dalam upayanya merekrut karyawan
seringkali mempromosikan jobdes dengan kriteria yang berbeda dengan pekerjaan sebenarnya.
Diskrepansi diantara keduanya menjadi penyebab mengapa identifikasi proses bisnis dapat
menjadi sebuah pengetahuan yang berharga bagi pencari kerja.
3. METODE PELAKSANAAN
Metode yang digunakan pada pengabdian ini adalah seminar [9]. Kegiatan seminar
dilakukan di SMA Panca Bhakti Pontianak yang beralamat di jalan. Haji Rais A Rahman, kota
Pontianak, Kalimantan Barat. Peserta dari pengabdian ini berjumlah 27 orang yang semuanya
merupakan anak didik dari SMA Panca Bhakti kelas 12. Perangkat keras yang digunakan pada
workshop ini adalah LCD proyektor, pengeras suara, dan papan tulis. Perangkat lunak yang
digunakan untuk kegiatan ini adalah Microsoft Power Point untuk presentasi, dan Camunda
Modeler untuk contoh menggambarkan proses bisnis.
Teknik analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif [10].
Narasumber melakukan observasi, wawancara, dan studi pustaka sebelum kegiatan dimulai
untuk menggambarkan proses bisnis dan dipresentasikan ke peserta. Selama sesi berlangsung,
teknik presentasi dan diskusi dilakukan secara interaktif untuk menjawab pertanyaan peserta.
Metode kuantitatif dilakukan dengan menguji pengetahuan peserta sebelum dan sesudah
seminar dengan menggunakan kuesioner. Skala yang digunakan adalah skala rating dengan
rentang 1-9 dimana 1 tidak mengerti, 9 mengerti. Hasil kuesioner kemudian diolah dengan
bantuan perangkat lunas SPSS untuk melihat apakah ada perbedaan pengetahuan tentang proses
bisnis / jobdes sebelum dan sesudah seminar dilaksanakan.
Lokasi kegiatan pada saat pelaksanaan adalah di ruang kelas SMA Panca Bhakti.
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019. Kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh
Kepala Sekolah, kemudian diikuti dengan perkenalan narasumber, dan kegiatan berlangsung
dalam satu sesi dengan durasi 2 jam (15:00-17:00). Dalam sesi tersebut, narasumber melakukan
presentasi dengan Microsoft Power Point dan alat bantu LCD proyektor selama 1 jam. Materi
yang dipresentasikan adalah tentang konsep dasar proses bisnis, dan jobdes. Setelah itu, sesi
dilanjutkan dengan tanya jawab dimana peserta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang
dijawab oleh narasumber disertai diskusi aktif serta diadakan juga proses simulasi dimana
peserta menggambarkan proses bisnis dan bagaimana jobdes pada proses bisnis tersebut.

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Seminar dimulai dengan perkenalan narasumber dan sebelum presentasi dimulai,
kuesioner dibagikan kepada peserta dengan 4 pertanyaan dan rata-rata nilai jawaban dapat
dilihat pada tabel 1.
Dari hasil kuesioner sebelum seminar dimulai, dapat terlihat bahwa pengetahuan peserta
akan proses bisnis, jobdes, hubungan antara keduanya masih sangat minim. Dari nilai rata-rata
tersebut, nilai terendah didapatkan pada pertanyaan hubungan antara proses bisnis dengan
jobdes. Setelah narasumber membagikan kuesioner, narasumber melanjutkan dengan presentasi
materi.
Narasumber pertama-tama menjelaskan bahwa proses bisnis dapat digambarkan ke
dalam bentuk diagram dengan bantuan perangkat lunak. Pada presentasi narasumber, perangkat
lunak yang digunakan adalah Camunda Modeler. Narasumber menjelaskan bagaimana alur
sederhana dari sebuah pembelian barang di kasir yang sudah sering peserta alami. Namun,
proses sederhana tersebut cukup kompleks untuk digambarkan dalam diagram karena
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melibatkan beberapa pihak. Peserta menjadi jelas bahwa dalam sebuah proses bisnis sederhana
sekalipun, bila digambarkan ke dalam diagram yang terstruktur akan menjadi kompleks.

Gambar 1. Sesi Seminar
Tabel 1. Hasil Kuesioner Sebelum Seminar
Pertanyaan
Saya mengerti tentang proses bisnis, misalnya bagian penjualan
Saya mengerti apa itu job description pada pekerjaan
Saya mengerti tentang hubungan antara proses bisnis dengan job description
Saya jelas akan pekerjaan apa yang akan saya pilih sebagai karir

Nilai rata-rata
3.30
2.15
1.56
3.52

Gambar 2 Contoh Proses Bisnis Penjualan dan Kasir
Narasumber kemudian mempresentasikan tentang bagaimana proses bisnis tersebut
menjadi tanggung jawab dari seorang manajer. Manajer akan membawahi kasir dan sales
sehingga manajer mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memastikan kelancaran proses
bisnis yang terjadi pada proses penjualan tersebut. Uraian tugas dan tanggung jawab yang
tertera dalam jobdes juga diberikan oleh narasumber (Gambar 3).
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Dari presentasi tentang jobdes tersebut, peserta menjadi mengerti bahwa apa yang
perusahaan tuliskan di jobdes pada umumnya tidak terlalu detil sehingga memahami proses
bisnis menjadi sangat penting dalam menunjang pekerjaan yang diampu. Peserta mulai
memahami bahwa proses bisnis dan jobdes merupakan dua hal yang saling menunjang.

Gambar 3 Contoh Job Description
Setelah sesi presentasi materi berakhir, sesi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pada
sesi ini, narasumber tidak membatasi pertanyaan dan peserta antusias dengan beberapa
pertanyaan penting, yaitu:
a. Apakah proses bisnis dapat digambarkan dengan bagan sederhana di kertas
b. Apakah selalu harus menggunakan simbol dan gambar khusus
c. Apakah jobdes selalu akan tergantung kepada proses bisnis
d. Selain penjualan dan persediaan, apakah ada proses bisnis lainnya
e. Bagaimana proses bisnis dibantu oleh teknologi
f. Bagaimana mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian
g. Apakah pengetahuan proses bisnis berpengaruh pada saat ujian PNS
h. Apakah pengetahuan proses bisnis ditanyakan pada saat wawancara pekerjaan
i. Bagaimana jikalau pindah pekerjaan, apakah harus belajar tentang proses bisnis baru
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Pembahasan dilakukan dengan diskusi aktif dan setiap pertanyaan yang diajukan peserta
berhasil dijawab dengan baik oleh narasumber. Pada sesi tanya jawab, peserta menunjukan
antusiasme tinggi pada bagimana supaya dapat bekerja dengan baik, bagaimana pemahaman
proses bisnis membantu dalam pekerjaan maupun pada saat melamar pekerjaan.

Gambar 4 Sesi Tanya Jawab
Seminar diakhiri dengan sesi simulasi dimana peserta diberikan latihan dengan
menggambarkan proses bisnis apapun yang mereka ketahui. Dengan simulasi tersebut, peserta
menjadi lebih jelas bagaimana sebuah bisnis berjalan bagian per bagian. Peserta juga dilatih
untuk berpikir sistematis sehingga lebih terstruktur dalam memahami proses bisnis.
Hasil akhir yang dicapai pengabdian dapat dilihat pada kuesioner yang dibagikan
setelah seminar berakhir (tabel 2). Dari hasil akhir tersebut, dapat terlihat perbedaan antara
sebelum dan sesudah seminar dilaksanakan. Rata-rata nilai pertanyaan meningkat lebih dari
50% dan signifikan pada saat diuji t-test satu sampel di SPSS dengan tingkat kepercayaan 95%.
Tabel 2 Perbedaan Nilai Rata-rata Sebelum dan Sesudah Seminar.
Pertanyaan
Saya mengerti tentang proses bisnis, misalnya bagian penjualan
Saya mengerti apa itu job description pada pekerjaan
Saya mengerti tentang hubungan antara proses bisnis dengan job description
Saya jelas akan pekerjaan apa yang akan saya pilih sebagai karir

Sebelum
3.30
2.15
1.56
3.52

Sesudah
5.85
8.04
7.11
5.52

Sig
Ya
Ya
Ya
Ya

5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan seminar pemahaman proses bisnis dan job
description, dapat diuraikan beberapa kesimpulan, yaitu peserta mengerti beberapa proses bisnis
di perusahaan, peserta mengerti tentang apa itu jobdes, peserta mengerti bagaimana proses
bisnis mempengaruhi jobdes, peserta dapat menggambarkan proses bisnis secara sederhana.
Dari kegiatan ini juga dapat disimpulkan bahwa peserta mempunyai harapan besar untuk tidak
menjadi pengangguran pada saat lulus, sehingga pada kegiatan pengabdian selanjutnya, kegiatan
dapat dikembangkan dengan membahas soft skill yang diperlukan dalam mencari pekerjaan
ataupun pengembangan usaha mandiri.
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Abstrak
Dunia pendidikan tidak bisa terlepas dari literasi. Literasi digital menunjukkan konsep sebagai
kemampuan dalam memahami dan menggunakan informasi . Literasi digital saat ini dapat digunakan sebagai
media pembelajaran yang memungkinkan berkontribusi dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Sekolah
sudah semestinya menyediakan media pembelajaran dan sumber daya manusia yang memiliki literasi.
Menggunakan media pembelajaran yang berbasis website dapat meningkatkan kemampuan literasi digital
siswa. Karena itu pemanfaatan web untuk pembelajaran mampu mengarahkan individu yang belajar,
mencari tahu sesuatu serta memecahkan berbagai permasalahan secara mandiri. Kenyataan yang terjadi
sampai saat ini masih belum ada kegiatan proses belajar mengajar khususnya di SMA Kristen Sinar Kasih
Sintang yang memanfaatkan literasi digital berbasis website. Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat
(PkM) pada SMA Kristen Sinar Kasih ini dilakukan dengan metode presentasi dimulai dengan memberikan
penjelasan tentang literasi digital dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Memberikan pemahaman
kepada guru dan siswa untuk memanfaatkan website sebagai media pembelajaran. namun ada kendala yang
dihadapi SMA Kristen Sinar Kasih Sintang belum adanya media website untuk media pembelajaran,
kurangnya kesadaran siswa dalam kegiatan literasi digital, pemanfaatan teknologi, siswa lebih cenderung ke
sosial media dibandingkan untuk kegiatan belajar. Kedepanya SMA Kristen Sinar Kasih Sintang harus
membangun sebuah website sekolah untuk media literasi digital berbasis website.
Kata kunci: Literasi, Literasi Digital,Website
Abstract
The world of education cannot be separated from literacy. Digital literacy shows the concept as the
ability to understand and use information. Digital literacy can now be used as a learning medium that allows
contributing to improving the quality of learning.. Schools should provide learning media and human
resources that have literacy. Using website-based learning media can improve students' digital literacy
skills. Therefore the use of the web for learning is able to direct individuals who learn, find out something
and solve various problems independently. The reality that occurs until now there are still no teaching and
learning activities, especially in Sinar Kasih Sintang Christian High School which utilizes website-based
digital literacy. The reality that occurs until now there are still no teaching and learning activities, especially
in the SMA Christian Sinar Sinar Sintang using website-based digital literacy. Providing understanding to
teachers and students to use the website as a learning medium. But there are obstacles faced by Sinar Kasih
Sintang Christian High School in the absence of website media for learning media, the lack of student
awareness in digital literacy activities, the use of technology, students are more inclined to social media
compared to learning activities. In the future SMA Christian Sinar Kasih Sintang had to build a school
website for website-based digital literacy media.
Keywords: Literacy, Digital Literacy,Website
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1. PENDAHULUAN
Semakin pesatnya perkembangan teknologi pada abad ke 21 ini, membuat setiap bidang mulai dari
perusahaan, pemerintahan bahkan institusi pendidikan mengandalkan teknologi. Berkembang teknologi
digital membuat laju interaksi antar manusia. Infrastruktur teknologi serta didukungnya koneksi internet
yang semakin bagus akan mempermudah interaksi secara personal. Dikalangan remaja pengguna internet
sangatlah bervariasi, mereka tidak hanya untuk media pembelajaran selain itu juga untuk membangun relasi
melalui situs jejaring sosial [1]. Ruang interaksi yang semakin terbuka menjadikan media digital ini sebagai
pilihan utama saluran komunikasi yang mereka gunakan [2]. Internet salah satu bentuk pengintegrasian
dalam proses belajar meningkatkan interaksi bahan pembelajaran, mudah mengakses sumber belajar dari
manapun [3]. Peserta didik yang merupakan bagian dari masyarakat digital harus memiliki melek digital
(literasi digital). Literasi digital merupakan sebuah keterampilan diperlukan untuk siswa [4]. Melihat
maraknya fenomena meningkatnya pengguna digital, dunia pendidikan sudah selayaknya merespon terhadap
pola yang terjadi saat ini [5]. Pemanfaatan secara optimal teknologi digital sesuai kemampuan guru dan
perangkat teknologi yang dimiliki sekolah, guru, dan peserta didik, kan melahirkan dan memajukan generasi
pengetahuan tetapi juga untuk mengidentifikasi aspek-aspek kunci dari kompetensi penting untuk pendidikan
[6]. Saat ini literasi digital memberikan pengaruh positif bagi pengetahuan, pengetahuan dalam
menggunakan media khususnya media sosial sering menjadi sumber informasi bagi kalangan yang berusia
muda [7]. Media digital menjadi salah satu kekuatan dalam meningkatkan literasi digital dalam dunia
pendidikan. Literasi digital dapat dilakukan dengan langkah komunikasi, kolaborasi, [8] berpikir kritis,
kreativitas, aktif dalam jaringan digital untuk pembelajaran. Sedangkan penguatan pendidikan karakter
berbasis budaya sekolah adalah berupa kegiatan literasi [8]. Literasi digital dapat digunakan sebagai media
pembelajaran yang memungkinkan berkontribusi dalam peningkatan kualitas pembelajaran. namun masih
belum dimaksimalkan untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran [10]. Literasi digital
menunjukkan konsep yang luas berbasis kompetensi dan keterampilan teknologi komunikasi, sebagai
kemampuan dalam memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format yang disajikan melalui
komputer. Pemahaman tentang website dan mesin pencari, yang baik untuk kebutuhan informasinya [11].
Penerapan literasi digital perlu diperhatikan dalam kegiatan belajar mengajar, terutama terhadap penggunaan
media-media digital. Namun dengan dilakukannya implementasi literasi digital dapat memberikan
keuntungan untuk dapat menyebarkan gagasan dan mencari informasi. Selain itu literasi digital dapat
memberikan pembelajaran aktif inovatif kreatif efektif menyenangkan [12]. Dunia pendidikan tidak bisa
terlepas dari literasi. Pihak sekolah semestinya menyediakan media pembelajaran dan sumber daya manusia
yang memiliki literasi. Dengan menggunakan media pembelajaran yang berbasis website dapat
meningkatkan kemampuan literasi digital siswa [13]. Karena itu pemanfaatan web untuk pembelajaran
mampu mengarahkan individu yang belajar, mencari tahu sesuatu serta memecahkan berbagai permasalahan
secara mandiri [14]. Adapun fitur yang terdapat pada web sebagai teknologi digital mampu memberikan
kemudahan dalam memberikan informasi yang sesuai diharapkan maupun digunakan untuk berkomunikasi
secara online [15]. Penggunaan media website diharapkan menumbuhkan literasi digital pada peserta didik.
Website memberikan informasi sekolah kepada siswa, guru maupun masyarakat umum secara online [16].
Literasi digital telah banyak menjadi remendasi untuk diterapkan pada sekolah dalam rangka meningkatkan
kualitas pendidikan dan pengajaran berbasis teknologi informasi khususnya, namun masih banyak pihak
sekolah ataupun siswa yang belum menggunakannya. Website secara luas sudah dikenal sebagai media yang
dapat mendukung dalam pembelajaran, banyak sekali informasi yang positif yang didapat diwebsite sebagai
media pembelajaran yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran. Kesadaran yang dimiliki oleh
sekolah terutama pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMA) Sinar Kasih yang menjadi tempat untuk
melaksanakan pengabdian kepada Masyarakat (PkM), masih belum menggunakan literasi digital berbasis
teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Melalui tanya jawab serta diskusi dengan pengelola sekolah,
guru dan siswa yang menjadi kendala utama selama ini sekolah SMA Kristen Sinar Kasih masih belum ada
website untuk media informasi. Karena itu seminar ini bertujuan memberikan pemahaman kepada guru dan
siswa manfaat dari literasi digital serta peran website sebagai media pembelajaran. Pada sesi presentasi
materi menjelaskan tentang dampak negatif dan positif dari literasi digital, serta penerapan literasi digital
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pada sekolah dan kepada masyarakat. Sehingga harapan dari seminar ini agar guru dan siswa dapat
memanfaatkan literasi digital dalam mendukung kegiatan belajar dan mengajar.

2. TINJAUAN TEORI
Literasi digital dapat mencakup pemahaman tentang web dan mesin pencari. Literasi digital juga dapat
diartikan sebagai himpunan sikap, pemahaman, dalam menangani dan mengomunikasikan informasi dan
pengetahuan secara efektif dalam berbagai media dan format [17]. Menurut Bawden literasi digital
merupakan kemampuan untuk berhubungan dengan informasi hipertekstual dalam arti bacaan yang berurut
berbantuan komputer. Secara umum, literasi digital adalah kemampuan untuk berhubungan dengan informasi
hipertekstual dalam arti memnaca non-sekuensial atau non urutan berbantuan komputer [18]. Menurut
penelitian yang dilakukan oleh Rizky Secara konseptual, pengertian literasi yang diadopsi dan
disosialisasikan Kemendikbud bukanlah sekadar kegiatan membaca dan menulis. Lebih dari itu, literasi
dipahami sebagai kemampuan mengakses, mencerna, dan memanfaatkan informasi secara cerdas [17].
Penelitian yang dilakukan oleh Hadinegoro menyatakan Website adalah kumpulan dari lembaran lembaran
halaman yang menggunakan bahasa pemograman. Sebuah website juga membutuhkan sebuah akses internet
agar bisa di akses secara luas [20].

3. METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode
presentasi, sertai dengan menampilkan powerpoint sebagai materi yang diberikan. Membuka website tertentu
yang sudah memanfaatkan literasi digital bahkan media youtube untuk mendapatkan informasi guna proses
pembelajaran guru dan siswa. Guru yang hadir berjumlah 6 dan siswa yang hadir berjumlah 22 orang, jadi
total yang hadir dalam seminar tersebut adalah 27 orang. Sebelum memberikan materi, ada beberapa
kegiatan yang dilakukan yaitu 1. Melakukan diskusi dengan pihak sekolah terutama kepada kepala sekolah
dan guru agar dalam memberikan materi tentang literasi digital kepada siswa sebagai bagian dari generasi
milenial yang dapat produktif. 2. memberikan pemahaman kepada guru dan siswa didik tentang manfaat dari
literasi digital. 3. Memberikan gambaran memanfaatkan literasi digital yang sudah berbasis website dalam
proses pembelajaran. Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat pada SMA Kristen Sinar Kasih ini dilakukan
dengan metode presentasi dimulai dengan memberikan penjelasan tentang literasi digital dalam mendukung
kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya Presentasi menjelaskan mengenai literasi digital, sejarah literasi
digital, dampak literasi digital baik itu danpak positif maupun negatif, peranan literasi digital serta penerapan
literasi digital baik itu disekolah maupun dimasyarakat. Untuk menindaklanjuti dari hasil seminar, siswa
diminta untuk mencari materi untuk proses pembelajaran baik itu di website maupun melalui media youtube.
4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan seminar dilaksanakan di kelas SMA Kristen Sinar Kasih dengan memberikan materi
pengantar berupa literasi digital. Materi seminar dengan tema literasi digital telah dipersiapkan dalam format
power point dan dipresentasikan dengan menggunakan media LCD Projector. Berikut ini adalah slide
pertama dari tema seminar.
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Gambar 1 Tema Seminar
Dalam seminar ini guru dan siswa diberikan pemahaman tentang literasi digital dalam mendukung
proses belajar mengajar. di era milenial seperti sekarang ini, khususnya di sekolah SMA Kristen Sinar Kasih
sebagai salah satu sekolah yang ada di kabupaten sintang, guru salah satu yang menjadi sumber daya
manusia yang harus mempersiapkan diri dengan baik. Pelaksanaan literasi digital tidak hanya didukung
dengan ketersedian sarana dan prasarana yang baik, namun guru harus juga menambah pengetahuan tentang
literasi digital agar mampu menjalankan berbagai metode atau strategi pembelajaran berbasis digital. Melalui
literasi digital, siswa juga harus dibekali dengan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital untuk
meningkatkan minat belajar agar menjadi generasi milenial yang produktif. Salah satu bentuk pembelajaran
yang interaktif yang memberikan nilai positif terutama bagi siswa adalah memberikan pengetahuan materi
pembelajaran yang memanfaatkan teknologi berbasis website. Pemanfaatan teknologi berbasis website
diharapkan siswa dapat mengerjakan tugas dari guru, mencari literasi-literasi yang banyak tesebar di website
(gambar 2 penyampaian materi literasi digital)

Gambar 2 Penyampain Materi Literasi Digital
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Peserta seminar khususnya siswa SMA Kristen Sinar Kasih Sintang sangat antusias dalam menyimak
materi yang disampaikan dan bahkan ada beberapa siswa yang bertanya terkait dengan pemanfaatan literasi
digital dalam proses pembelajaran. Guru dapat dengan mudah untuk memperkaya bahan ajar kepada siswa
didiknya. Siswa juga dengan mudah mendapatkan materi-materi yang diberikan oleh guru tanpa harus
berkunjung ke perputakaan. Menggunakan website untuk mendapatkan bahan ajar oleh guru dan siswa dapat
membantu dalam kemudahan proses pembelajaran. Siswa dapat memanfaatkan litersai digital dalam mencari
referensi-referensi dalam menyelesaikan tugas dari guru. Guru juga dapat memperkaya bahan ajar melalui
literasi digital berupa e-book yang tersebar di internet, mencari buku-buku pelajaran untuk mendukung
proses belajar mengajar. (gambar 3 mendapatkan e-book)

Gambar 3 Mendapatkan E-Book
Pada gambar 3 di atas dapat diatas bahwa dengan pemanfaatan literasi digital berbasis website maka
guru dan siswa dapat dengan mudah dalam mendapatkan bahan ajar dan belajar. Salah satu contoh jika siswa
membutuhkan salah satu buku, siswa cukup mengetikan judul buku yang dibutuhkan, maka seluruh judul
buku yang diketikkan akan muncul tinggal siswa mencari judul buku yang sesuai dengan kebutuhan siswa
didik. Begitu juga dengan guru, dapat dengan mudah memperkaya bahan ajar untuk siswa didik. Tidak hanya
terfokus pada buku yang ada diperpustakaan sekolah. Guru juga mencari referensi-referensi buku-buku yang
berbeda-beda guna memperkaya pengetahuan dalam pembelajaran. Pemanfaatan literasi digital berbasis
website juga tidak hanya sebatas pencarian buku tetapi juga merambah ke proses pembelajaran sehari-hari.
SMA Kristen Sinar Kasih Sintang diharapkan bisa menerapkan pembelajaran berbasis website. Dengan
pembelajaran berbasis website guru dan siswa didik akan lebih mudah dalam menyampaikan dan menerima
materi yang diberikan. Guru tidak perlu lagi membawa buku ke kelas setiap kali mengajar dan siswa tidak
perlu lagi meminjam buku ke perpustakaan. Mendapatkan materi yang disampaikan guru, siswa cukup
dengan mendownload materi yang disampaikan oleh guru. Guru untuk menyampaikan materi cukup meng
Upload materi yang disampaikan. (gambar 4 pemanfaatan website dalam proses pembelajaran)
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Gambar 4 pemanfaatan website dalam proses pembelajaran
Pada gambar 4 memberikan gambaran bahwa pemanfaatan literasi digital berbasis website sudah
bisa digunakan didunia pendidikan terutama untuk proses belajar mengajar setiap hari. Guru akan lebih
mudah dalam menyampaikan materi dikarenakan tidak perlu lagi membawa buku setiap kali mau mengajar
dikelas. Begitu juga siswa akan terbantukan untuk mendapatkan materi ajar oleh guru didik dan tidak pelu
lagi meminjam buku dipepustakaan. Cukup dengan men-download materi yang disampaikan maka seluruh
siswa yang ada dikelas akan mendapatkan materi mata pelajaran yang disampaikan oleh guru. Di sekolah
seluruh siswa sudah mempunyai perangkat handphone yang memadai untuk membuka modul ajar. salah satu
siswa diminta untuk mempraktekkan agar men-download materi yang ajar yang diberikan. Mereka sangat
senang dengan karena materi bisa langsung didapat dan disimpan didalam handphone mereka. Kegiatan
seminar telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Penyampaian materi literasi digital bagi generasi
milenial melalui website dengan teknik presentasi dan memberikan beberapa contoh terutama pencarian
buku ajar dan pemanfaatan website dalam proses belajar mengajar sehari-hari. Guru dan siswa sudah
memahami bahwa menggunakan website untuk penyampaian materi sehari-hari didalam kelas adalah
kegiatan yang inovatif. Melakukan perubahan dari metode pembelajaran yang lama ke metode pembelajaran
baru, terutama terkait dengan penggunaan website. Diperlukan suatu sumber daya manusia yang siap pakai
khususnya guru sebagai tenaga pendidik yang mau melakukan perubahan digitalisasi.
5. KESIMPULAN
Metode pembelajaran dengan menggunakan buku tidak menjadi masalah, namun diera digitalisasi
seperti saat ini terutama sektor pendidikan, sudah seharusnya siswa dan guru dapat memanfaatkan teknologi
untuk meningkatkan kemudahan dalam pembelajaran seperti penggunaan literasi digital berbasis website
pada sekolah. Siswa dan guru harus selalu dimotivasi menggunakan teknologi informasi untuk mendukung
proses belajar mengajar agar mereka bisa menjadi generasi muda milenial yang produktif. Adapun tujuan
dari pengabdian kepada masyarakat (PkM) berupa seminar guna memberikan pemahaman kepada guru dan
siswa untuk memanfaatkan website sebagai media pembelajaran. Dengan pemanfaatan media website
sebagai penunjang proses belajar mengajar diharapkan siswa dan guru dapat saling berinteraksi guna
meningkatkan prestasi siswa. Setelah selesai kegiatan seminar di SMA Kristen Sinar Kasih Sintang, maka
dapat ditarik beberapa kesimpulan:
1. Sebagian besar guru dan siswa sudah memanfaatkan literasi digital dalam menyelesaikan suatu masalah
atau tugas rumah.
2. Materi literasi digital disampaikan membuat siswa dan guru semakin mudah menggunakan litersi digital
berbasis website.
3. SMA Kristen Sinar Kasih Sintang harus membangun sebuah website sekolah untuk media informasi.
4. Kurangnya kesadaran siswa dalam kegiatan literasi digital untuk keperluan sekolah.
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5. Pemanfaatan teknologi, siswa lebih cenderung ke sosial media jika dibandingkan untuk belajar.
6. Butuh sebuah pemahaman terhadap siswa dan guru, literasi digital tidak hanya untuk social media tapi
bisa lebih berguna untuk menambah ilmu dan pengetahuan agar menjadi generasi milenial yang produktif.
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Abstrak
Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari atau proses alam yang berbentuk padat atau
berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang
dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Kabupaten mempunyai Bank
Sampah yang sudah berdiri sejak tahun 2012. Dalam pengelolaan sampahnya Bank Sampah
Banyuwangi belum menggunakan cara yang manual, contohnya pelayanan pengambilan
sampah ke masyarakat. Dalam proses mengambil sampah Petugas pengambil sampah tidak
memperhatikan tingkat urgensi penumpukan sampah. Mereka mengambil sampah sesuai
dengan jalur yang dilewati, sehingga jika terjadi penumpukan sampah di suatu tempat tidak
akan terdeteksi. Hal ini menimbulkan masalah baru, karena tumpukan sampah yang berlebih
akan mencemari lingkungan dan menyebabkan penyakit. Untuk mengatasi permasalahan
tersebut maka dibangun aplikasi manajemen pengelolaan sampah. Dengan adanya aplikasi ini
diharapkan jadwal pengambilan sampah menjadi lebih terbit dan teratur. Mengambil sampah
bukan didasarkan pada jalur terdekat, tetapi berdasakan urgensinya. Tahap awal pada
pengabdian ini adalah pembuatan front-end untuk petugas pengambil sampah.
Kata kunci: Front-end, Pengelolaan Sampah, Sampah.

Abstract
Waste is the rest of daily activities or natural processes in the form of solid or in the
form of organic or inorganic substances which are biodegradable or non-biodegradable which
are considered to be no longer useful and thrown into the environment. The Regency has a
Waste Bank that has been established since 2012. In its waste management, the Banyuwangi
Waste Bank has not used a manual method, for example waste collection services to the
community. In the process of picking up trash The waste picking officer does not pay attention
to the urgency level of waste collection. They pick up trash according to the path that is
traversed, so that if there is a buildup of waste somewhere it will not be detected. This raises
new problems, because excess rubbish will pollute the environment and cause disease. To
overcome this problem, a waste management application was made. With this application, it is
expected that the waste collection schedule will be more published and organized. Picking up
trash is not based on the nearest route, but based on its urgency. The initial stage in this service
is the creation of a front-end for the waste collection officers.
Keywords: Front-end, Waste Manajement, Waste
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1. PENDAHULUAN
Bank sampah adalah tempat menabung sampah yang telah terpilah menurut jenis sampah,
sampah yang ditabung pada bank sampah adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis.
Pemerintah kabupaten Banyuwangi pada tahun 2012 meresmikan bank sampah yang
mempunyai tujuan mewujudkan Banyuwangi yang bersih dan hijau, dengan mengusahakan
sampah dapat dijadikan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis melalui inovasi pengelolaan
sampah terpadu lewat 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Masalah sampah di Banyuwangi saat ini
masih menjadi hal yang krusial, karena belum semua sampah dapat ditangani.

Bank sampah Banyuwangi melayani keanggotaan baik dari individu maupun kelompok.
Berdasarkan data sipsn.menlhk.go.id pada periode 2017-2018 bank sampah Banyuwangi
mempunyai nasabah sebanyak 5850 nasabah. Dengan begitu banyaknya jumlah nasabah maka
manajemen pengambilan sampah belum dapat terjadwal dengan baik. Petugas sampah sudah
mempunyai jadwal setiap harinya berdasarkan pembagian wilayah. Jika terjadi penumpukan
sampah di wilayah tertentu yang tidak masuk dalam jadwal pengambilan sampah maka tidak
akan diambil oleh petugas. Hal ini pasti akan menimbilkan maslah baru, karena penumpukan
sampah dapat mencemari lingkunagn dan menimbulkan penyakit.
Kendala-kendala petugas pengambil sampah :
1. Jadwal pengambilan sampah ini menjadi kurang efisien, karena ada penumpukan
sampah yang tidak bisa ditangani secara langsung.
2. Sering terjadi kesalahpahaman antara anggota dengan petugas pengambil sampah ketika
terjadi perubahan jadwal atau ketika nasabah sedang tidak ada dirumah pada saat jadwal
pengambilan sampah.
3. Proses pelaporan petugas pengambil sampah tidak bisa dilakukan dengan cepat dan
rawan terjadi kesalahan.
Masalah-masalah tersebut belum dapat terselesaikan karena Bank Sampah Banyuwangi belum
memanfaatkan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan sampahnya. Untuk mengatasi
permasalahan itu tersebut maka dibangun aplikasi sistem pengelolaan sampah. Tahap awal yang
dilakukan pada pengabdian ini adalah pembuatan front-end untuk petugas pengambil sampah.
Pada tahun 2015 Yusa Eko Saputro melakukan sebuah penelitian dengan tema pengelolaan
sampah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Semua proses masih
dilakukan secara manual sebagaimana yang dilakukan oleh bank sampah Banyuwangi. Belum
ada sebuah sistem informasi yang menggunakan teknologi dalam pengelolaan sampah.
Pada tahun 2014 Anih Sri Suryani melakukan penelitian dengan tema peran bank sampah dalam
efektivitas pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan metode kulitatif. Alur kerja bank
sampah adalah pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya, kemudian disetorkan ke Bank
sampah. Bank sampah melakukan registrasi/pendaftaran kemudian menimbang sampah.
Sampah yang sudah ditimbang akan dicatat pada sebuah buku. Kemudian nasabah menerima
buku tabungan. Sampah yang diterima dari nasabah bisa diolah sendiri oleh bank sampah dan
sisanya akan diangkut oleh pengepul. Sistem yang digunakan sudah bagus tetapi juga belum
menggunkan teknolgi dalam pengelolaan sampah, atau bisa dikatakan masih bersifat manual.
2. TINJAUAN TEORI
Front-End
Front-End merupakan istilah yang mengacu pada developer yang bekerja dibagian desain layout
suatu website atau aplikasi, dimana seorang developer akan mengerjakan user interface agar
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desain terlihat menarik dan tidak terlihat membosankan untuk dilihat. Seorang Front-End
developer wajib menguasai program HTML, CSS, Javascript dan juga framework seperti
jQuery, Bootstrap dan lain sebagainya.
Sampah
Sampah merupakan materi atau zat, baik yang bersifat organik maupun anorganik yang
dihasilkan dari setiap aktivitas manusia. Aktivitas bisa dalam rumah tangga, industri, maupun
kegiatan komersial (Mifbakhuddin, 2010).
Selama ini sampah menjadi masalah serius bagi masyarakat, baik itu di daerah pedesaan atau
perkotaan. Fenomena yang terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal
membuang sampah. Banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai tanpa memikirkan
dampak yang akan terjadi. Mereka tidak memikirkan dampak jangka panjang, sampah yang
dibuang di sungai akan mengalir ke laut, sehingga penumpukan sampah di laut semakin hari
semakin meningkat. Hal ini tentu akan sangat mengganggu ekosistem yang ada di laut.
Berdasarkan catatan Jawa Pos pada tanggal 18 Maret 2018, sampah yang dihasilkan dari pesisir
Muncar dalam sehari mencapai 48 ton.
Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
a. Sampah Organik
Sampah organik merupakan sampah yang terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan
hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang
lain. Sampah organik dapat diuraikan dengan proses alami. Sampah rumah tangga sebagian
besar merupakan sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sayuran, kulit buah dan
daun. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos.
b. Sampah Anorganik
Sampah anorganik merupakan sampah yang berasal dari sumber daya alam tak terbaharui
seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak
terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan
tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam
waktu yang sangat lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya berupa
botol, botol plastik, tas plastik, dan kaleng.
Bank Sampah Banyuwangi
Bank Sampah adalah sebuah tempat yang digunakan untuk melakukan aktivitas terkait dengan
manajemen persampahan yang dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pendataan, penukaran
sampah, pembuatan pupuk kompos, hingga produksi produk yang mempunyai nilai ekonomi
berbahan baku barang bekas, misalnya tas, dompet, tirai, vas bunga, bunga, dll.
Fasilitas yang ada di bank sampah antara lain, tempat untuk menukar sampah dengan uang,
kantor pelayanan nasabah, temapt untuk memilah sampah organik dan non organik. Di bank
sampah Banyuwangi terdapat mesin untuk mencacah sampah yang digunakan untuk mencacah
sampah organik dan diproses menjadi kompos, fasilitas kesehatan, pabrik pupuk organik, tempat
pengolahan kerajinan berbahan dasar sampah dan tempat pembibitan. Dalam sehari bank
sampah mampu menampung 2 ton sampah nonorganik, sedangkan untuk sampah organik
sampai 4 meter kubik, dari sampah organik ini kemudian diolah menjadi kompos.
Bank sampah Banyuwangi juga memiliki program yang sangat istimewa, yaitu nasabah dapat
berobat ke dr. Bintari Wuryaningsih dengan menunjukkan buku tabungan sampah mereka.
Dokter Bintari Wuryaningsih adalah seorang dokter yang bermitra dengan pemerintah
kabupaten Banyuwangi, berlokasi di jalan Agus Salim.
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3. METODE PELAKSANAAN
Tahapan pengabdian yang dilakukan ada 6 tahap, yaitu tahap understand, define,
diverge, decide, prototype dan validate.
1. Understand
Tahap ini merupakan tahap yang bertujuan untuk mencari tahu permasalahan yang ada di
bank sampah. Pengumpulan data dilakukan dengan strategi wawancara. Wawancara
dilakukan kepada direktur bank sampah, petugas pengambil sampah dan bagian
administrasi. Selain wawancara, dilakukan juga observasi lapangan dengan mengikuti
kegiatan petugas pengambil sampah. Dari studi lapangan tersebut dapat diketahui
bagaimana alur kerja dari petugas, apa saja kesulitan yang dihadapi. Dari permasalahan
yang dihadapi petugas maka dapat diberikan solusi yang tepat. Selain itu juga dilakukan
survey terhadap anggota bank sampah bagaimana jika dibuatkan sebuah aplikasi yang dapat
membantu nasabah dan pihak bank sampah. Ternyata tanggapan anggota bank sampah
sangat baik dan mendukung jika dibuatkan sistem. Data-data yang didapat selanjutnya
dianalisis sehingga diperoleh gambaran permasalahan yang ada.

2. Define
Pekerjaan utama yang dilakukan pada tahap define menentukan strategi yang akan
dilakukan setelah melihat permasalahan dari tahap understand. Strategi dimulai
dengan menentukan persona yang menggambarkan permasalahan yang ada.
Sebagaimana target pengguna dan menentukan Rekomendasi permasalahan
penanganan sampah dengan membuat data laporan.
3. Diverge
Diverge merupakan tahap untuk mendapatkan ide sebanyak mungkin dalam merancang
sebuah produk dengan mengacu dari hasil analisis pada tahap define. Eksplorasi antarmuka
yang dihasilkan pada tahap ini berbentuk rancangan low-fidelity prototype dalam media
kertas yang selanjutnya akan digambarkan dengan Coreldraw. Selain itu dilakukan juga
eksplorasi terhadap antarmuka yang bertujuan untuk mendapatkan rancangan sebanyak
mungkin yang masuk pada tahap Decide.
4. Decide
Decide merupakan tahap untuk memilih rancangan terbaik dari ide yang dihasilkan pada
tahap diverge.
5. Prototype
Prototype merupakan tahap untuk melakukan implementasi rancangan ke dalam bentuk
program dari ide terbaik yang telah dipilih pada tahap decide. Prototype yang dihasilkan
pada tahap ini berupa high-fidelity prototype agar dapat digunakan dalam berinteraksi
dengan pengguna.
6. Validate
Pada tahap validate dilakukan pengujian terhadap prototype design Interface pengambilan
sampah yang telah diimplementasikan. Pengujian dilakukan untuk mencari tahu apakah
rancangan prototype berhasil membantu atau menjadi kriteria pengalaman selama kerja
bagi pengguna atau tidak.
4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Gambar 1 merupakan rancangan tampilan halaman utama pada aplikasi pengelolaan
sampah, pada halaman ini terdapat penjelasan tentang sampah organik dan anorganik. Pada
bagian apakah dapat digunakan untuk mengecek harga sampah berdasarkan jenisnya, harga
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sampah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan harga pasar. Pada bagian atas terdapat
menu untuk melakukan pendaftaran nasabah.

Gambar 1 Tampilan Halaman utama
Gambar 2 merupakan tampilan halaman untuk login nasabah dan pendaftaran nasabah baru.
Ketika ada orang atau instansi ingin melakukan pendaftaran di Bank Sampah maka harus mengklik button
daftar dan mengisi sebuah form yang terdiri dari NIK, nama. Nomor telepon dan kata sandi, jika proses
pengisian sudah selesai maka tinggal klik button kirim.

Gambar 2 Proses Pendaftaran Nasabah
Masyarakat atau instansi yang melakukan pendaftaran pada bank sampah tidak selalu
menjadi nasabah yang mempunyai nomor rekening, ada yang mendaftar sebagai anggota tetapi
tidak melakukan proses pengajuan pembuatan buku tabungan. Jika nasabah ingin membuat
buku tabungan maka mereka dapat melakukan permintaan nomor rekening untuk menjadi
nasabah bank sampah. Jenis pengajuan dapat berupa perorangan atau instansi.
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Gambar 3 Proses Pengajuan Permintaan Rekening
Gambar 4 merupakan tampilan untuk penjualan sampah, nasabah dapat memilih jenis
sampah yang akan dijual, berupa organik, anorganik atau keduanya. Dibagian bawah terdapat
jenis transaksi dengan kategori menabung atau tunai, kemudian berapa kilogram jumlah sampah
yang akan dijual. Jika nasabah ingin menabung maka akan dimasukkan kedalam tabungan, jika
memilih tunai maka petugas yang datang mengambil sampah akan memberi uang secara tunai.

Gambar 4 Penjualan Sampah
Gambar 5 merupakan tampilan halaman tabungan, pada halaman ini nasabah dapat
melihat saldo tabungannya. Selain dapat melakukan pemeriksaan saldo tabungan nasabah juga
dapat mengecek laporan per transaksi dengan memilih bulan dan tahun. Tampilan halaman cek
saldo per transaksi dapat dilihat pada gambar 6 Pada gambar dipilih transaksi pada bulan April
2018 dan terjadi dua kali transaksi menabung.

Gambar 5 Halaman Tabungan
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Gambar 6 Cek Saldo Per Transaksi
Nasabah dapat melakukan pengaduan jika sampah yang seharusnya diambil tetapi tidak
diambil, atau jika terjadi penumpukan sampah dirumahnya, padahal belum ada jadwal untuk
pengambilan sampah.

Gambar 7 Halaman Pengaduan
5. KESIMPULAN
Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat berupa pembuatan prototipe pengembangan
aplikasi pengelolaan sampah di bank sampah Banyuwangi berjalan dengan lancar dan
menghasilkan prototipe pengembangan aplikasi pengelolaan sampah yang sudah disetujui oleh
bank sampah untuk dikembangkan ke pembuatan aplikasi.
Kegiatan pengabdian ini mendapat respon yang sangat baik dari pihak bank sampah.
Pihak bank sampah merasa terbantu, karena permasalahan yang dihadapi selama ini sudah
menemukan titik terang untuk menyelesaikannya. Jadwal pengambilan sampah yang awalnya
hanya berdasarkan jalur terdekat bisa ditangani dengan merubah jadwal berdasarkan tingkat
urgensinya. Apalagi untuk membangun sebuah aplikasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
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Abstrak
Internet sudah merambah ke berbagai lini kehidupan, termasuk dalam bidang pemasaran.
Kebanyakan orang khususnya pemuda memiliki perangkat smartphone yang seringkali hanya menjadi
barang konsumtif. Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melihat bahwa
fenomena ini perlu diperbaiki. BPO DIY membina pemuda yang tidak produktif dan berasal dari kantong
kemiskinan untuk ditingkatkan kemampuannya. Dalam pengabdian masayarakat ini dilakukan
pemaksimalan penggunaan smartphone untuk keperluan e-commerce. Peserta pelatihan adalah para
pemuda binaan BPO DIY. Dalam pelatihan ini para peserta diajarkan bagaimana membuat foto produk
dengan menggunakan smartphone, pembuatan konten cepat untuk pemasaran, internet dasar, pemanfaat
sosial media untuk pemasaran, pemanfaatan marketplace online untuk pemasaran dan pembuatan web untuk
pemasaran. Materi-materi yang diberikan diharapkan mampu menjadikan smartphone sebagai barang yang
produktif. Selain itu diharapkan dengan pelatihan ini dapat meningkatkan pemasaran bagi para peserta
yang telah memiliki usaha dan mencetak pemuda wirausaha baru untuk mengurangi pengangguran.

Kata kunci: internet, pemuda, smartphone, marketplace, media sosial

Abstract
The internet has penetrated into various lines of life, including in the field of marketing. Most
people, especially young people who have smartphone devices are often just consumptive goods. Balai
Pemuda dan Olahraga (BPO) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sees that this phenomenon needs to be
corrected. BPO DIY fosters unproductive youths who come from poverty pockets to improve their abilities.
In this community service, the use of smartphones is maximized for e-commerce purposes. The participants
of the training are the young people trained by BPO DIY.In this training the participants were taught how to
make product photos using smartphones, making fast content for marketing, basic internet, utilizing social
media for marketing, utilizing online marketplaces for marketing and creating web for marketing.The
materials provided are expected to make smartphones a productive item. In addition, it is hoped that this
training can increase marketing for participants who already have a business and produce new young
entrepreneurs to reduce unemployment.
Keywords: internet, youth, smartphone, marketplace, social media
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1. PENDAHULUAN

Internet saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan manusia, hampir semua lini kehidupan menggunakan
internet termasuk dalam pemasaran [1]. Menurut data Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia, Indonesia menduduki peringkat ke enam dunia dalam penggunaan internet. Bahkan dari tahun ke
tahun pengguna internet di Indonesia semakin meningkat dengan seiringnya koneksi internet yang lebih
terjangkau [2]. Berdasarkan laporan dari Balai Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, dari tahun ke tahun
pengguna internet di rumahtangga semakin meningkat pesat. Baik pengguna di perkotaan maupun di
pedesaaan. 91.45% pengguna internet di Indonesia memilih telepon selular untuk mengakses internet.
Mayoritas penggunaan internet digunakan untuk kebutuhan media sosial. Di sini menunjukkan bahwa
sebagain besar perangkat telepon seluler seringkali digunakan untuk kebutuhan konsumtif dibandingkan
kebutuhan produktif. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menduduki peringkat ke tiga dalam penduduk
usia di atas 5 tahun yang mengakses internet [4]. Di sisi lain Tingkat Penganggur terbuka DIY kondisi
Februari 2019 sebesar 2,86% (62.890 Orang) walau angka ini menurun dari tahun sebelumnya, tentunya
angka ini terus dipertahankan atau bahkan diturunkan [3].
Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melihat bahwa banyak pemuda yang
memiliki perangkat telepon seluler pintar (Smart Phone) namun masih menganggur dan tidak produktif. Atau
banyak pemuda yang belum memaksimalkan fasilitas internet dan Smart Phone untuk menjadikan fasilitas
tersebut menjadi produktif. Di sisi lain banyak kantong-kantong kemiskinan yang butuh inovasi teknologi
untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Maka dari itu BPO DIY bekerja sama dengan Lembaga
Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Amikom Yogyakarta mengadakan Pelatihan E Commerce Untuk
Menjadikan Pemuda Wirausaha. Pelatihan ini dilaksanakan selama 7 hari di Universitas Amikom
Yogyakarta. Dari pelatihan ini diharapkan ke depannya para pemuda binaan BPO DIY dapat
memaksimalkan Smart Phone yang dimiliki untuk kebutuhan yang produktif dan dapat mengurangi
pengangguran.
2. TINJAUAN TEORI

2.1 Kamera Smart Phone
Selain menggunakan kamera DSLR, kamera Smart Phone menjadi salah satu alat yang dapat digunakan
dalam dunia fotografi. Teknologi kamera Smart Phone saat ini semakin baik dengan didukung meningkatnya
kualitas sensor. Selain praktis, kamera Smart Phone memiliki kelebihan yaitu pada sisi konektivitas. Dengan
koneksi internet yang ada pada smartphone, hasil foto yang diperoleh dapat langsung dikirim menggunakan
email, sosial media ataupun blog. Didukung dengan berbagai macam aplikasi editing foto yang mudah dan
cangging, hasil foto dari kamera Smart Phone tidak kalah dengan kamera DSLR. [5]
2.2 Perangkat Lunak Editing Gambar Canva
Banyak perangkat editing gambar yang menyediakan berbagai aset seperti gambar vektor, ilustrasi foto, icon
dan berbagai elemen. Salah satunya adalah Canva. Dengan menggunakan Canva, pengguna dapat membuat
secara cepat sebuah gambar atau konten dengan memanfaatkan aset-aset yang telah disediakan baik secara
gratis maupun berbayar. Disediakan pula tema-tema editing untuk presentasi, poster, dokumen, dan
postingan sosial media. [6]
2.3 Marketing Online
Zaman sekarang penggunaan internet untuk marketing sudah sangat masif. Dengan internet kita dapat
menawarkan produk ke banyak orang. Marketing online dapat dilakukan dengan memanfaatkan webiste,
blog, email, media sosial dan marketplce yang ada. Marketing online dapat dilakukan secara gratis maupun
berbayar. Marketing online dapat menjangkau target pasar yang lebih tepat. Pengiklanan dapat dilakukan
dengan menentukan segmentasi umur, jenis kelamin, letak geografis bahkan sampi dengan minat dari calon
target pasar. [7]
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2.4 Tinjauan Pustaka
Publikasi pengabdian masyarakat tentang pelatihan online juga dilakukan oleh M. Lahandi Baskoro dan
Maulidian dengan judul “Pelatihan Instagram Marketing Untuk Tenant Inkubator Bisnis Trilogi”. Dalam
pelatihan ini M. Lahandi Baskoro dan Maulidian melakukan pelatihan marketing online dengan
memanfaatkan media Instagram pada 13 Desember 2018. Dalam pelatihan ini dititik beratkan hanya pada
optimalisasi Instagram untuk marketing dengan penggunaan konten, hastag, endorse, dan iklan. [8]
Publikasi pengabdian masyarakat tentang pelatihan online juga dilakukan oleh Mohamad Suharto , dkk.
Publikasi dengan judul “Pelatihan Pengelolaan Website Toko Online Bagi UMKM di Kawasan Pasar
Tradisional Klewer Surakarta Sebagai Strategi Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)” menitik
beratkan penggunaan webiste sebagai media toko online. Peserta pelatihan adalah dua UMKM di Kawasan
Pasar Tradisional Klewer Surakarta. Pelatihan dilakukan meliputi pembuatan konten, logo dan penggunaan
website sebagai media penjualan. [9]
Publikasi pengabdian masyarakat tentang pelatihan online juga dilakukan oleh Rizki Wahyudi, dkk. Dengan
judul “Pelatihan Aplikasi Teknis Pengembangan Marketing Online Bagi UKM Se-BALINGMASCAKEB”.
Dalam pelatihan ini peserta adalah pelaku UKM Se-BALINGMASCAKEB dengan menitik beratkan
pelatihan penggunaan iklan baris, Facebook dan blog dalam penjualan produknya. [10]

3. METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan pelatihan di dalam laboratorium.
Kegiatan pelatihan dilaksanakan selama 7 hari di Laboratorium Universitas Amikom Yogyakarta. Adapun
tahapan kegiatan disajikan pada gambar 1 berikut :

Gambar 1 Tahapan Kegiatan

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
4.1 Membuat Foto Produk Dengan Menggunakan Smartphone
Pada materi ini, peserta pelatihan diajarkan fotografi dasar dan bagaimana membuat foto
menggunakan kamera Smart Phone. Para peserta diminta mempersiapkan produk mereka untuk difoto
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dengan menggunakan studio mini rakitan. Selain membuat foto, para peserta melakukan editing foto dengan
menggunakan aplikasi Snapseed yang diunduh dari Google Play.

Gambar 2 Peserta Pelatihan Membuat Foto Produk dengan Menggunakan Kamera Smart Phone dan
Studio Mini Rakitan
4.2 Internet Dasar
Pada materi ini para peserta pelatihan diajarkan internet dasar yang meliputi manajemen email,
Google Drive, Google Doc, Google Sheet dan Google Form. Selain itu peserta diajarkan bagaimana
menggunakan Whatsapp Web, pembuatan link Whatsapp dan manajemen short link. Manajemen email
nantinya digunakan untuk pendaftaran akun-akun media sosial, web Canva, marketplace dan lainnya.
Sedangkan Google Drive dugunakan untuk menyimpan data-data yang diperlukan dalam marketing online.
Whatsapp Web digunakan untuk mempermudah pengguna dalam berkomunikasi dengan chatting dan
Whatsap link digunakan untuk konten postingan produk.
4.3 Pembuatan Konten Cepat Untuk Pemasaran
Pada materi ini para peserta diajarkan bagaimana menggunakan website Canva. Canva merupakan
salah satu website yang menyediakan aset gratis maupun berbayar untuk logo, presentasi, poster, dokumen,
dan postingan sosial media. Dengan aset-aset yang ada, peserta pelatihan dapat membuat konten-konten yang
nantinya dapat digunakan untuk memperkaya isi dari webite dan sosial media yang dibuat secara praktis dan
cepat. Dengan menggunakan Canva seorang pengguna yang sangat amatir dapat dengan mudah membuat
logo perusahanya, konten grafis maupun video.

Gambar 3. Hasil Editing Menggunakan Webiste Canva
4.4 Pemanfaat Sosial Media Untuk Pemasaran
Dalam materi ini para peserta diajarkan bagaimana membuat postingan untuk menjual produk pada
media sosial Facebook dan Instagram. Pada postingan Facebook, para peserta menjual produk mereka
melalui grub jual beli, pages dan iklan Facebook. Pada Instagram para peserta diajarkan bagaimana membuat
Instagram bisnis dan iklan Instagram. Selain itu peserta dijarkan bagaimana membuat postingan otomatis
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dengan menggunakan aplikasi Buffer. Selanjutnya para peserta diajarkan bagaimana strategi dalam berjualan
melalui sosial media seperti target follower, hastag, pemilihan grub dan lain-lain.
4.5 Pemanfaatan Marketplace Online Untuk Pemasaran
Dalam materi ini para peserta diajarkan bagaimana menggunakan website marketplace OLX,
Tokopedia, Ovo, Grab Kios dan Flip. OLX digunakan untuk penjualan lingkup regional dan Tokopedia
digunakan untuk penjualan lingkup nasional. Sedangkan Ovo merupkan aplikasi uang elektronik yang dapat
digunakan untuk pembayaran banyak hal termasuk untuk deposit Tokopedia dan Grab Kios. Apliaksi Grab
Kios digunakan untuk penjualan pulsa, token listrik, pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik, dan banyak
lainnya yang tergabung dalam satu aplikasi. Sedangkan aplikasi Flip digunakan untuk kebutuhan transfer
antar bank tanpa biaya tambahan.

Gambar 4 Peserta Mengikuti Materi Pemanfaatan Marketplace Online Untuk Pemasaran
4.6 Pembuatan Web Untuk Pemasaran.
Dalam materi ini para peserta diajarkan bagaiaman membuat website dengan menggunakan blog.
Penggunaan blog dipilih dikarenakan kemudahan dalam penggunaanya. Masing-masing peserta membuat
blog dari awal dan melakukan editing tampilan dengan tema yang disediakan dan melakukan konfigirasikonfigurasi untuk toko onlinennya.

Gambar 5 Para Peserta dan Pemateri Setelah Selesai Pelatihan
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5. KESIMPULAN
Dari Pelatihan E-Commerce Untuk Menjadikan Pemuda Wirausaha ini dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut :
a. Smart Phone dapat dimaksimalkan untuk kebutuhan produktif melalui marketing online
b. Penggunaan aplikasi-aplikasi Smart Phone dapat membantu dalam marketing online

UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) yang telah memberi dukungan financial terhadap kegiatan PkM ini. Dan penulis
mengucapkan terima kasih kepada Universitas Amikom Yogyakarta atas sarana dan prasarana yang
disedikan untuk kegiatan PkM ini.
DAFTAR PUSTAKA
[1] J. Sarwono and K. P. A.H, Perdagangan Online: Cara Bisnis di Internet, Jakarta: PT Elex Media Komputindo,
2012.
[2] "Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia," Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia, 24 November 2014. [Online]. Available: https://kominfo.go.id/content/detail/4286/penggunainternet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media. [Accessed 12 November 2019].
[3] D. Nakertrans, "Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta," Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 10 Mei
2019. [Online]. Available: https://jogjaprov.go.id/berita/detail/7726-tingkat-penganggur-terbuka-diy-februari2019-turun-menjadi-2-86. [Accessed 12 November 2019].
[4] B. P. Statistik, "Statistik Telekomunikasi Indonesia 2017," Badan Pusat Statistik , Jakarta, 2018.
[5] W. Dharsito, "Dasar Fotografi Digital I: Pengenalan Kamera Digital," PT. Elexmedia Komputindo, Jakarta, 2014.
[6] C. J. Fitzgerald, S. L. Fitzgerald and C. Popa, "Handbook of Research on Student-Centered Strategies in Online
Adult Learning Environments," IGI Global, Pennsylvania, 2018.
[7] R. Sidiq, "Teknik Berjualan dengan Digital Marketing: Optimalkan Sosial Media untuk Meningkatkan Omzet
Penjualanmu!," UDACODING.
[8] M. L. Baskoro and Maulidian, "Pelatihan Instagram Marketing Untuk Tenant Inkubator Bisnis Trilogi," Jurdimas
(Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal , vol. 2, no. 1, pp. 19-26, 2019.
[9] M. Suharto, D. T. Ardhianto, A. I. Ismail and N. S. Prameswari, "Pelatihan Pengelolaan Website Toko Online Bagi
UMKM di Kawasan Pasar Tradisional Klewer Surakarta Sebagai Strategi Menghadapi Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA)," Desain Komunikasi Visual, Manajemen Desain dan Periklanan (Demandia), vol. 2, no. 2, pp.
229-245, 2017.
[10] R. Wahyudi, A. D. Riyanto and B. Berlilana, "Pelatihan Aplikasi Teknis Pengembangan Marketing Online Bagi
UKM Se-BALINGMASCAKEB," JPMM, vol. 1, no. 1, pp. 21-30, 2019.

Seminar Nasional Pengabdian pada Masyarakat 2019
SNPMas 2019
STMIK Dipanegara Makassar, 16 Desember 2019



125
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Abstrak
Kegiatan Seminar Wirausaha dan Pelatihan Digital Marketing dilakukan bertujuan untuk
membangkitkan semangat berwirausaha dan memperluas pemasaran secara digital bagi perempuan korban
kekerasan di wilayah kota Singkawang, Kalimantan Barat. Banyaknya perempuan yang akhirnya menjadi
orang tua tunggal akibat kasus kekerasan, menyebabkan kehidupan keluarganya menderita. Perempuanperempuan ini, yang dulunya hanya mengandalkan pendapatan dari suami, kini harus berjuang untuk
memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan anak-anaknya. Diperlukan inisiatif untuk mengadakan pelatihan
kewirausahaan agar para perempuan korban kekerasan ini mampu berkreasi menciptakan produk yang
dapat menghasilkan uang, sehingga diharapkan mereka menjadi pribadi yang mandiri secara finansial.
Tidak hanya diperlukan kemampuan untuk menciptakan produk yang berdaya jual di masyarakat, namun
diperlukan juga pelatihan teknik pemasaran secara digital agar jangkauan penjualan lebih luas. Peserta
pelatihan berjumlah 39 orang. Pembahasan materi menggunakan cara seminar dan workshop. Seminar dan
workshop ini menyajikan praktek langsung menghasilkan barang berupa tas dari plastik bekas dalam bentuk
goodie bag, dan berhasil mendapat pesanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota
Singkawang, sebanyak 100 unit goodie bag. Seminar dan workshop ini juga mendapatkan publikasi melalui
internet dan peliputan di channel EdTV.

Kata kunci: Perempuan Korban Kekerasan, Wirausaha, Digital Marketing, Produk Dari Bahan Bekas,
Singkawang

Abstract
The Entrepreneur and Digital Marketing seminar and workshop were conducted aimed at developing
entrepreneurial enthusiasm and expanding digital marketing for women victims of violence in the region of
Singkawang, West Kalimantan. The large number of women who eventually be single parents due to the the
case of violence against women, has made their households being vulnerable. These women, whose late
incomes are mainly single-handed from the husbands, now have to struggle to fulfil their family’s needs for
themselves and the children. Thus, initiatives are needed to conduct the entrepreneurship seminar and
workshop, so that, these women are expectedly able to create marketable products to earn income. In the
long run, they are supposed to financially be independent. Moreover, in regard to reach wider market place,
it is also needed to conduct the digital marketing training. The discussion that uses method of seminar and
workshop was attended by 39 participants. The workshop had given the real practices for these women to
produce re-cycle goods in the form of goodie bag made of used plastic bags, and results in the pre-order of
100 units of goodie bags from the Women’s and Children’s Empowerment Services of Singkawang City. The
seminar and workshop also received online publication as well as coverage on EdTV Channel.

Keywords: Women Victims of Violence, Entrepreneurship, Digital Marketing, Re-cycle Products,
Singkawang
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1. PENDAHULUAN
Kekerasan terhadap perempuan merupakan kejahatan yang marak terjadi dalam beberapa tahun ini
[1]. Dalam Deklarasi PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa), istilah kekerasan terhadap perempuan mengacu pada
tindakan kekerasan terhadap perempuan yang mengakibatkan bahaya baik fisik, mental, seksual, atau
penderitaan bagi perempuan, termasuk ancaman-ancaman tindakan tersebut, tekanan atau perampasan
kebebasan secara sewenang-wenang, yang terjadi dalam kehidupan umum atau pribadi [2]. Selain mengalami
trauma dalam kehidupannya, korban kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, biasanya juga
mengalami kesulitan dalam sisi ekonomi. Hal ini disebabkan karena perempuan korban kekerasan rumah
tangga ini ditinggal oleh suaminya atau meninggalkan suami yang menganiayanya. Sehingga mereka harus
menghidupi dirinya sendiri dan anak-anaknya. Agar para korban tindak kekerasan tersebut dapat lebih
mandiri dalam kehidupannya, maka diperlukan inisiatif untuk mengadakan suatu kegiatan yang membantu
kehidupan para korban.
Kegiatan yang dilakukan dapat berupa melengkapi keterampilan yang dapat menghasilkan
pendapatan. Kesulitan dalam sisi ekonomi, menjadikan para korban mempunyai masalah dengan
permodalan. Oleh sebab itu, bentuk keterampilan yang diberikan sebisa mungkin menggunakan modal yang
minimal. Penggunaan bahan bekas seperti kantong plastik dan kain bekas dapat dilakukan. Kantong plastik
dapat diperoleh secara cuma-cuma dari sisa belanja, atau dari sampah yang terbuang. Kain bekas dapat
diperoleh dari potongan-potongan sisa kain yang tidak digunakan oleh penjahit.
Dengan bahan baku kantong plastik dan kain bekas, keterampilan yang dapat dilakukan seperti
membuat tas tangan. Pembuatan tas tangan dapat dilakukan dengan mudah, namun hasil tampilannya
menarik. Hasil dari pembuatan tas tangan ini tidak hanya dipasarkan di sekitar wilayah Singkawang saja,
tetapi juga berpotensi dipasarkan pada wilayah yang lebih luas. Oleh sebab itu, keterampilan para korban
tersebut dapat ditingkatkan dengan mempelajari dan praktek langsung memanfaatkan digital marketing
secara gratis.
Tiga organisasi yang terlibat dalam kegiatan ini yakni Rumah Kreatif Anita Maya (Anak dan Wanita
Mandiri Berdaya), Gapura Digital, dan Aprila. Salah satu program penanganan kasus kekerasan terhadap
perempuan yang disediakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Maharani atau lebih sering disebut Rumah Singgah Maharani, adalah program pemulihan yang terdiri dari
pemulihan psikologi, penyediaan fasilitas shelter, pemberdayaan ekonomi, dan fasilitas pendidikan [3].
Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh Rumah Singgah Maharani mencakup beberapa
kasus seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan kasus perdagangan orang. Dalam kegiatan ini,
Rumah Kreatif Anita Maya melakukan pengumpulan korban kekerasan yang terdiri dari korban kekerasan
dalam rumah tangga dan penjualan orang. Gapura Digital dari Google menyediakan nara sumber untuk
pelatihan digital marketing. Lembaga Aprila menyediakan nara sumber untuk pelatihan keterampilan dalam
hal ini keterampilan membuat tas tangan dengan bahan baku kantong plastik dan kain bekas. Selain itu,
Lembaga Aprila melakukan pengambilan video untuk dapat dipublikasikan pada media internet. Hasil akhir
kegiatan ini adalah berupa produk tas goodie bag yang terbuat dari bahan baku kantong plastik dan kain
bekas. Selain itu, para peserta mempunyai keterampilan untuk memasang produknya di internet melalui
Google Bisnisku.
2. TINJAUAN TEORI
Korban kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga adalah para perempuan yang
mengalami kekerasan secara fisik maupun secara mental yang dilakukan oleh orang terdekat, misal suaminya
[4]. Sementara itu, korban kekerasan karena perdagangan orang adalah para perempuan yang mengalami
kekerasan baik fisik maupun mental yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menjual dirinya demi keuntungan
[3]. Para korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi saat ini banyak yang terpisah dari
suaminya akibat ditinggalkan oleh suaminya atau korban kekerasan tersebut lari menjauh dari suaminya.
Rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap suami sebagai kepala
keluarga membuat para perempuan korban kekerasan menjadi terpuruk baik secara materi maupun mental.
Dari segi materi, para korban ini tidak memiliki cukup modal untuk dapat melakukan usaha yang dapat
menunjang kehidupannya. Perlu dilakukan langkah inisiasi untuk membantu para perempuan korban
kekerasan bangkit berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, diperlukan upaya pelatihan keterampilan
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yang inovatif agar dapat membantu para korban mendapatkan penghasilan [5]. Pelatihan keterampilan
ditujukan untuk menghasilkan produk yang berdaya jual. Oleh sebab itu, selain membuat produk, perlu
diperhatikan juga sisi pemasarannya. Dengan kata lain, produk tersebut dibuat sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, namun harus pula dipromosikan agar masyarakat mengenal produk yang dijual tersebut.
Utamanya, produk yang dibuat tidak harus menggunakan modal yang besar. Dengan modal minimal, tetapi
produk tersebut memberi manfaat, maka produk tersebut dapat laku di pasaran.
Penggunaan bahan baku kantong plastik dan kain bekas merupakan ide yang kreatif [6]. Kantong
plastik dapat diperoleh dari penggunaan sehari-hari, sehingga kantong plastik ini dapat didaur ulang. Dengan
melakukan daur ulang kantong plastik, para perempuan korban kekerasan turut berperan menjaga lingkungan
hidup, mengurangi pencemaran akibat pembakaran plastik. Selain bahan kantong plastik, penggunaan kain
bekas juga tidak memerlukan modal. Kain sisa potong dapat diperoleh dari penjahit yang banyak tersebar di
sekitar wilayah Singkawang. Produk yang sudah jadi dapat dipasarkan pada masyarakat sekitar. Dan, untuk
meningkatkan penjualan, jangkauan pasar dapat diperluas dengan menggunakan digital marketing.
Digital marketing adalah jenis pemasaran yang menggunakan media internet [7]. Dengan
menggunakan media internet, jangkauan pasar menjadi lebih luas. Calon pembeli tidak hanya masyarakat
sekitar di mana toko tersebut berada, tetapi juga dapat menjangkau wilayah yang sangat luas. Pemasaran
tidak hanya menjangkau luar kota, bahkan hingga ke luar negeri. Gapura Digital, sebagai bagian dari Google
banyak membantu usaha kecil dan mengengah untuk mempromosikan produknya menggunakan Google
Bisnisku. Dengan menggunakan Google Bisnisku, produk yang dihasilkan dapat diketahui baik masyarakat
wilayah Indonesia bahkan hingga dunia. Terlebih, diketahui pengguna internet saat ini tercatat sudah
mencapai sekitar 3,7 milyar. Setiap harinya, ada sekitar 3,5 milyar pengguna yang menggunakan Google
Search untuk melakukan pencarian atau penelusuran [8]. Pengguna Google Search inilah para calon pembeli
yang potensial dari produk yang dipasarkan tersebut.

3. METODE PELAKSANAAN
Pelatihan Kewirausahaan dan Digital Marketing ini merupakan kerja sama antara tiga organisasi:
Rumah Kreatif Anita Maya (Anak dan Wanita Mandiri Berdaya), Gapura Digital, dan Aprila, yang
diprakarsai oleh dosen STMIK Pontianak. Hasil pembicaraan antara inisiator, Kartika Sulastri, dengan
founder Rumah Kreatif Anita Maya, Mardiana Maya Satrini, dilanjutkan dengan kerjasama dengan pihak
penyelenggara pelatihan Aprila Kubu Raya, yang diketuai oleh Sarfandi dan pihak Gapura Digital Pontianak,
diketuai oleh John Klaping. Pelaksanaan kegiatan terdiri atas dua tahap. Tahap pertama adalah perencanaan,
sedangkan tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan. Pada tahap perencanaan, dilakukan kesepakatan
mengenai tanggal pelaksanaan kegiatan, orang-orang yang akan terlibat, dan semua biaya yang akan
dibutuhkan selama kegiatan. Hasil dari tahap perencanaan adalah sebagai berikut. Tim dari Pontianak
berjumlah 11 orang terdiri atas 3 orang dari Pihak Gapura Digital, 6 orang dari lembaga Aprila, dan 2 orang
dosen STMIK Pontianak. Setelah ketiga organisasi tersebut sepakat, maka kegiatan siap untuk dilaksanakan
ke tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan, yang ditetapkan dilakukan selama dua hari.
Acara pelaksanaan pelatihan dilakukan di Rumah Singgah Maharani, Jalan Ali Anyang, Singkawang.
Peserta kegiatan adalah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan korban penjualan orang,
berjumlah 39 orang yang tergabung dalam beberapa komunitas seperti: Rumah Perempuan Salak, Muslimah
Dunia Akhirat, PKBM Lestari, PKK, Serumpun, dan Anita Maya. Waktu pelaksanaan adalah hari Sabtu
dan Minggu, tanggal 9 - 10 November 2019.
Kegiatan hari pertama dimulai pukul 10.00 hingga 15.00 WIB, diselingi istirahat makan siang dan
sholat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada kegiatan keterampilan membuat tas
tangan yang terdiri atas dua sesi. Di sesi pertama, peserta mendengarkan penjelasan tentang teori pengolahan
sampah kresek menjadi produk jadi. Penjelasan dilanjutkan tentang bahan-bahan yang dibutuhkan untuk
membuat tas, antara lain: 4 - 6 helai kantong plastik kresek bekas warna hitam/merah, kain furing/flanel, kain
batik motif khas Singkawang ukuran 30 cm x 7 cm, perekat plastik, penggaris, kertas koran bekas (untuk
membuat pola dan alas setrika), gunting, setrika, lem tembak dan isinya, manik-manik penghias, benang
hitam, jarum pentul, dan mesin jahit. Setelah itu, dilanjutkan tentang penjelasan langkah-langkah pembuatan
tas sesuai pola yang sudah dicontohkan.
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Sesi kedua berupa praktek langsung pembuatan tas selama dua jam. Kegiatan diawali dengan
membagi peserta menjadi 8 kelompok kerja. Setelah kelompok terbagi, masing-masing anggota kelompok
menggambar pola di kertas koran dan mengguntingnya. Sebagian anggota yang lain mulai menggunting
plastik kresek menjadi lembaran berbentuk persegi panjang. Setelah lembaran plastik siap, kegiatan
selanjutnya adalah menyusun lembaran-lembaran plastik menjadi 4 - 6 lapis di atas karpet yang sudah dialas
kertas koran. Selanjutnya, lembaran plastik-plastik tersebut ditutup lagi dengan kertas koran, dan disetrika
agar menjadi kaku dan mudah dibentuk. Setelah plastik-plastik tersebut kaku, lalu ditempelkan 3 macam pola
yang sudah digunting sebelumnya dan dikeratkan dengan jarum pentul. Plastik tersebut kemudian digunting
sesuai pola. Kegiatan selanjutnya adalah menempelkan kain batik motif Singkawang di salah satu sisinya,
kemudian menjahitnya. Peserta lalu menjahit sisi-sisi tepi sesuai langkah-langkah yang sudah diajarkan,
dilanjutkan dengan menyatukan potongan pola hingga membentuk tas tangan. Kegiatan di hari pertama
diakhiri dengan memasang pembuka tas berperekat dan memasang manik-manik sebagai asesoris pemanis.
Di hari kedua, dilaksanakan kegiatan pelatihan digital marketing bertema WomenWill. Kegiatan
dimulai pukul 8.00 WIB hingga 13.00 WIB. Pada hari kedua ini, kegiatan terdiri dari dua sesi. Sesi pertama
dijelaskan mengenai peranan perempuan pada dunia UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Pelatihan
diawali dengan penjelasan mengenai tips bagi pengusaha wanita sukses melalui digital marketing dan saransaran agar pelaku bisnis memiliki kekompakan tim untuk saling mengisi dan menyempurnakan. Peserta juga
diarahkan untuk fokus pada satu produksi di tahap awal usaha, namun tetap harus memikirkan bahwa produk
tetap bersifat universal, dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, baik pria maupun wanita. Peserta juga
diingatkan untuk memikirkan branding produk. Narasumber menambahkan, bahwa tujuan dari pelatihan
digital ini adalah untuk menciptakan kesempatan baru dalam memasarkan produk, tidak hanya bersifat
offline, namun juga online. Selain itu, membuka kesempatan bagi para pelaku usaha untuk menciptakan
jejaring sosial dengan sesama perempuan pelaku wirausaha di seluruh Indonesia. Dengan terbukanya jejaring
antar pelaku usaha, juga memungkinkan tersebarnya kisah inspiratif dari para perempuan pelaku wirausaha
yang sudah sukses untuk para perempuan pelaku wirausaha lainnya. Tidak menutup kemungkinan pula,
dunia digital ini menyediakan platform bagi pelaku wirausaha untuk mendapatkan pelajaran ketrampilan
yang lebih update. Inti materi dari sesi pertama adalah bila perempuan memiliki bisnis, ia bisa
memberdayakan orang lain agar mampu memiliki kemandirian finansial. Nara sumber juga memotivasi para
pelaku wirausaha untuk mulai memasang iklan di Google, agar cakupan pemasaran lebih luas, tidak hanya
terbatas oleh wilayah. Selain itu, juga ditekankan agar produksi dijalankan setiap hari, agar bila ada pesanan,
barang sudah siap. Bahkan, sebelum tercukupinya jumlah produksi, bila perlu sudah menyiapkan model lain,
agar produk bisa lebih bervariasi.
Nara sumber menambahkan bahwa kaum perempuan sangat potensial untuk sukses dalam
berwirausaha, mengingat bahwa 60% pelaku UMKM didominasi oleh kaum perempuan [9]. Tidak perlu
takut dengan batasan gender atau pun usia. Usaha dapat dimulai dari hobi, agar menjadi hobi yang dibayar.
Kuncinya adalah menggunakan pemasaran digital agar menjangkau target pembeli yang lebih luas. Untuk
itu, agar dapat meningkatkan kepercayaan diri dengan baik, perlu dilatih untuk membuka diri. Diingatkan
bahwa perempuan harus membuka diri untuk membuka peluang kerjasama. Nara sumber juga menekankan
bahwa dalam berwirausaha, tidak dapat dilakukan secara sendiri, namun memerlukan kolaborasi dengan
banyak pihak.
Berikut, beberapa tips yang diberikan oleh nara sumber kepada para perempuan peserta pelatihan
digital marketing. Pertama, mencari tahu kelebihan diri masing-masing. Contoh: mampu menjahit, memasak,
atau mampu berbicara bahasa Inggris. Dari ketiga contoh tersebut, peserta dapat mulai mencoba usaha di
bidang pakaian, makanan, atau di bidang jasa seperti menjadi tourist guide. Kedua, berikan sentuhan
keunikan agar produk/jasa menjadi lebih baik dari pesaing. Misal: keunikan di kemasan, rasa, atau
pelayanan. Ketiga, buat target pemasaran kecil dahulu, seperti promosi di acara arisan, pengajian, atau
perkumpulan desa. Keempat, bangun jejaring komunikasi dengan wirausaha lain agar jejaring makin
berkembang dan mudah mendapatkan informasi-informasi penting tentang pasar. Kelima, bangun
kepercayaan diri dengan kesinambungan produksi. Keenam, miliki mentor bisnis untuk membimbing arah
usaha. Mentor bisa didapat dari lingkungan keluarga yang pandai dalam berbisnis, pelaku wirausaha lain
yang sudah sukses dalam berbisnis, pembicara seminar yang juga sudah sukses usahanya, atau melalui
investasi dengan mentor profesional (konsultan). Ketujuh, ikuti pelatihan, seminar, atau kursus sesuai minat
untuk mengembangkan kemampuan berbisnis. Kedelapan, gunakan aplikasi seperti Google Primer, Google
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News, Google Search, atau pun Youtube untuk menambah ilmu dan wawasan tentang bisnis sekaligus
beriklan.
Untuk meningkatkan kepercayaan diri, peserta juga diberikan pelatihan kemampuan berkomunikasi
yang baik dalam bisnis. Nara sumber menekankan bahwa kemampuan berkomunikasi yang baik penting
dimiliki untuk meningkatkan kerjasama tim, membangun reputasi pelanggan, mengatasi masalah dengan
efektif, menciptakan profesionalitas dalam merespon pelanggan, serta menghindari terjadinya salah paham
dalam berkomunikasi. Peserta dikenalkan pada beberapa gaya komunikasi seperti gaya komunikasi direktur,
pemikir, penghubung, dan ekspresif. Peserta diajak untuk mengunduh aplikasi Google Primer untuk mencari
tahu gaya komunikasi mereka, dan diberikan kesempatan langsung untuk mempraktekkan tipe gaya
komunikasi mereka menggunakan aplikasi yang ada di telepon genggam masing-masing, setelah diberikan
sebuah contoh kasus masalah. Di sini, peserta diwajibkan menyelesaikan permasalahan dalam bisnis dengan
menggunakan gaya komunikasi mereka. Terlihat dari beberapa peserta yang dipilih untuk maju ke depan,
mereka menggunakan gaya komunikasi yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahan bisnis tersebut.
Kemudian, nara sumber memberikan beberapa saran perbaikan agar komunikasi berjalan efektif dan
meningkatkan reputasi di kalangan pelanggan. Misal: dengan mengakui kesalahan, disertai janji untuk
melakukan perbaikan.
Pada sesi kedua dilakukan praktek dengan melakukan download aplikasi dan pendaftaran langsung
pada Google Bisnisku (Google MyBusiness). Sambil menunggu proses pendaftaran selesai, peserta
diperkenalkan dengan aplikasi Google Bisnisku dan fitur-fiturnya, beserta manfaat yang bisa diambil.
Menurut nara sumber, mendaftar di Google Bisnisku merupakan langkah awal untuk memasarkan produk
secara online. Lebih lanjut, nara sumber juga menekankan pentingnya untuk mendaftarkan bisnisnya di
Google Bisnisku agar mendapat pendampingan dari tim Google atas masalah-masalah yang dihadapi oleh
peserta wirausaha. Beberapa fitur yang bisa digunakan antara lain fitur gambar atau foto produk, fitur respon
dari konsumen, review dari konsumen, dan fitur penelusuran melalui Google Search atau Google Map.

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Di hari pertama pelatihan diawali dengan peserta mendapatkan pemaparan awal tentang kegiatan
seminar dan pelatihan kewirausahaan dan Digital Marketing serta tujuannya. Kemudian, peserta
diperkenalkan kepada para narasumber yang akan memandu acara seminar dan pelatihan. Acara dilanjutkan
dengan pemaparan materi teori pembuatan produk tas dari bahan plastik kresek bekas oleh tim Aprila.
Peserta dibagi dalam 8 kelompok, masing-masing grup terdiri dari 5 peserta. Karena jumlah mesin jahit yang
terbatas, dari setiap kelompok hanya ditunjuk satu orang saja untuk menggunakan mesin jahit.

Gambar 1 Pemaparan kegiatan dan tujuan (kiri) beserta pelaksanaan kegiatan (kanan)

Setiap kelompok membuat pola tas yang terdiri atas 3 bagian sesuai yang dicontohkan. Peserta yang
sudah dibagi menjadi beberapa kelompok segera menggambar pola di atas selembar kertas koran. Setelah
pola sudah digambar, lalu kertas koran digunting sesuai pola yang dibuat. Setiap kelompok diberikan waktu
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untuk menyelesaikan pola hingga semua kelompok siap dengan polanya masing-masing dan melanjutkan
tahap berikutnya.

Gambar 2 Kegiatan Membuat (kiri) dan menggunting pola (kanan)
Sebagian anggota kelompok ditugaskan untuk menggunting kain batik bermotif khas Singkawang
sesuai pola yang sudah dibuat, untuk digunakan sebagai pemanis di bagian depan tas. Sebagian lagi
menyusun lembaran-lembaran plastik yang sudah digunting menjadi bentuk persegi panjang di atas karpet
beralaskan kertas koran. Setelah lembaran-lembaran plastik tersebut disusun hingga 4 atau 6 lapis, kemudian
kembali ditutup dengan kertas koran. Selanjutnya, plastik siap disetrika. Peserta bergiliran menyetrika plastik
hingga plastik tersebut kaku. Sementara itu, kain batik yang sudah digunting sesuai pola ditempelkan ke pola
pertama dengan bantuan jarum pentul.

Gambar 3 Menyetrika lembaran plastik (kiri) dan menjahit (kanan)

Setelah itu, peserta yang ditugaskan di bagian mesin jahit, menjahit sekeliling tepi kain batik dengan
bantuan mesin jahit, agar kain batik tersebut menempel rapi di pola plastik. Agar jahitan terlihat rapi, peserta
disarankan untuk melipat bagian tepi pola sebanyak dua kali. Kegiatan menjahit dilanjutkan hingga seluruh
pola tersambung dan membentuk tas tangan. Sebagai sentuhan terakhir, diberikan tambahan manik-manik
sebagai pemanis dan perekat untuk membuka dan menutup.
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Gambar 4 Peserta beserta hasil pelatihan kewirausahaan dan Digital Marketing
Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah ibu-ibu memiliki ketrampilan mengolah sampah plastik kresek
menjadi produk tas yang bernilai ekonomis. Di samping itu, hasil yang cukup menggembirakan adalah begitu
kegiatan pelatihan kewirausahaan di hari pertama berakhir, para peserta tersebut langsung mendapat pesanan
sebanyak 100 unit tas sebagai “goodie bag” dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota
Singkawang. Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan pelatihan digital marketing adalah peserta kini sudah
memiliki akun di Google Bisnisku (Google My Business). Diharapkan ibu-ibu ini akan dapat memperluas
jaringan penjualan produk mereka melalui digital marketing. Agar kegiatan seminar dan workshop seperti ini
memotivasi komunitas lain, maka dilakukan peliputan acara oleh tim Aprila dan ditayangkan melalui
channel EdTV.

5. KESIMPULAN




Peserta dapat dengan mudah mengikuti materi pelatihan, karena metode pelatihannya mudah dipahami
dan bahan baku mudah didapat.
Pembuatan produk tidak memakan waktu yang lama, sehingga dalam waktu singkat terselesaikan.
Sebagian peserta ibu-ibu belum memahami penguasaan materi Google Bisnisku, sehingga dibutuhkan
panduan lebih lanjut agar mereka dapat lebih memahami tentang digital marketing.
6. SARAN



Mengingat kemanfaatan hasilnya, perlu untuk mengadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
yang serupa di wilayah lain di Kalimantan Barat.
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Abstrak
Pemasaran digital memang erat kaitannya dengan perkembangan teknologi terutama teknologi
digital sehingga banyak disalahpahami bahwa pemasaran digital adalah suatu bentuk pemasaran produk
atau layanan yang memanfaatkan teknologi digital. Para pengguna teknologi masih dipandang sebagai
konsumen semata. Padahal, pemasaran merupakan tentang hubungan orang dengan orang. Karena itu,
memperbaiki kesalahpahaman melalui pengabdian kepada masyarakat tentang konsep pemasaran digital
menjadi suatu yang penting untuk dilakukan. Seminar sebagai metode pengabdian kepada masyarakat
dilakukan dengan penyajian secara deskriptif kualitatif mengenai peran keterlibatan generasi digital dalam
pemasaran digital. Hasil dari pelaksanaan seminar yang dihadiri oleh 20 orang peserta, yang merupakan
mahasiswa STIE Boedi Otomo, mendapat respon yang baik. Mereka antusias dalam memperhatikan
pemaparan dan tanya jawab. Peserta yang hadir merupakan generasi digital natives sehingga mereka lebih
cepat paham tentang pemaparan tentang cara menggunakan teknologi digital dan pengaruh perilaku digital
natives dalam pemasaran digital. Akhirnya, para peserta mengerti bahwa pemasaran digital adalah
memahami cara orang menggunakan teknologi dan memanfaatkan keterlibatan mereka secara efektif.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat lanjutan masih perlu dilakukan berkaitan dengan pelatihan
mengelola akun media sosial supaya menjadi media pemasaran yang efektif.
Kata kunci: pemasaran digital, pengabdian kepada masyarakat,seminar, digital natives

Abstract
Digital marketing is really related to the development of digital technology so that a lot of
misunderstood digital marketing is a form of marketing products or services that utilize digital technology.
Technology users are still seen as consumers. In fact, marketing is about people to people relationships..
Therefore, correcting misconceptions through community service about the concept of digital marketing is
important to do. The seminar as a method of community service is carried out with a descriptive qualitative
presentation of the role of digital generation in digital marketing. The results of the seminar which was
attended by 20 participants, students of STIE Boedi Otomo, were a good response. They enthusiastically
followed the presentation and in the question and answer session. Participants who attended were digital
native generations so they were quicker to understand about the presentation on how to use digital
technology and the use of genuine digital protection in digital marketing. Finally, participants understand
that digital marketing is the way people use technology and use them effectively. Community service
activities that still need to be done related to the training of approved social media accounts into effective
marketing media.
Keywords: digital marketing, community service, colloquium, digital natives

1. PENDAHULUAN
Kecepatan perubahan teknologi digital telah membawa penggunanya ke arah perubahan perilaku
berinteraksi dan berkumunikasi dalam skala global, serta dalam cara memilih dan memenuhi kebutuhan akan
suatu produk atau layanan [1]. Orang-orang biasa telah banyak mengunakan media digital dalam kehidupan
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sehari-harinya, baik untuk berinteraksi maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Penggunaan
media sosial untuk pemasaran juga mengalami perubahan yang signifikan. Media sosial yang awalnya
sebagai sarana iklan, kini meningkat menjadi pasar dan sarana melibatkan konsumen sebagai bagian
pemasaran. Perubahan dalam pemasaran dan perilaku masyarakat karena perkembangan teknologi digital
menjadi suatu pengetahuan yang perlu dipahami bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang manajemen
khususnya pemasaran. Ada sebagian masyarakat, terutama mahasiswa program studi manajemen, yang
belum memahami tentang pemasaran digital dan peran generasi digital dalam pemasaran di era teknologi
digital sekarang ini. Hal tersebut yang melatar belakangi di adakannya pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat.
Bagaimana konsep pemasaran digital dan keterlibatan generasi digital secara tinjauan teoritis dan
empiris menurut hasil penelitian yang ada? Sekarang ini, banyak pebisnis yang memanfaatkan kekuatan
perubahan yang terjadi pada teknologi digital untuk terhubung semakin dekat dengan konsumen secara
online. Perubahan yang perlu dipahami dalam konteks pemasaran dan perkembangannya, baik di masa lalu,
sekarang, hingga di masa depan, agar jangan sampai disalahpahami. McLuhan menyatakan bahwa sangatlah
penting untuk mengikuti tahap embrionik dari setiap pertumbuhan baru, karena selama periode
perkembangan ini banyak disalahpahami, baik itu percetakan atau mobil atau TV [1]. Kesalahpahaman yang
umum terjadi yaitu menyangka bahwa pemasaran digital hanya berbicara tentang memahami penggunaan
teknologi digital sebagai dasar proses pemasaran. Suatu sangkaan yang membuat sebagian masyarakat
menilai bahwa pemasaran dengan menggunakan teknologi digital sebagai platform baru pemasaran akan
memberikan kepastian hasil positif berupa peningkatan penjualan. Beberapa penelitian terdahulu memang
menggambarkan pengaruh dan keberhasilan pemanfaatan perubahan teknologi informasi dalam mendorong
peningkatan pendapatan. Hasil-hasil yang ditunjukan dari penelitian–penelitian tersebut justru menegaskan
kalau pemasaran digital tidak hanya tentang teknologi digital untuk mengiklankan, maupun
mengkomunikasikan produk atau layanan semata, tetapi mengenai memanfaatkan teknologi informasi
sebagai media pemasaran untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan menghubungkan ke pengguna yang
dapat dilibatkan dalam pemasaran yang efektif [2,3,4].
Isu lain yang muncul di masyarakat yaitu tentang perubahan perilaku orang-orang dalam
menggunakan teknologi digital, baik itu dalam intensitas maupun kuantitas. Gaya hidup pengguna teknologi
telah berubah dengan ketergantungan pada perangkat yang serba elektronik [5]. Munculnya istilah generasi
Z yang menggambarkan suatu generasi dengan karakter yang menggemari teknologi, fleksibel, lebih cerdas,
dan toleran pada perbedaan budaya, serta terhubung secara global dan berjejaring di dunia virtual [6]. Suatu
perubahan perilaku yang dipahami oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk adanya pasar baru.
Permasalahan berupa kesalahpahaman sebagaimana yang diuraikan di atas adalah yang hendak
diselesaikan melalui pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk seminar yang ditujukan kepada
mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat. Walau pun, pengabdian kepada masyarakat ini masih dalam
cakupan kecil namun memiliki kontribusi dengan ikut berperan serta memberikan solusi dari permasalahan
yang ada di masyarakat.
2. TINJAUAN TEORI
Pemasaran digital merupakan hasil evolusi pemasaran yang terjadi kerena dampak perkembangan
dan perubahan teknologi konvensional menuju teknologi digital sebagai media pemasaran [1]. Perubahan
teknologi media digital yang revolusioner mendorong terjadinya perubahan bentuk pemasaran untuk
menyesuaikan perkembangan teknologi media yang digunakan. Namun, pemasaran digital sesungguhnya
masih tetap sama dengan pemasaran di era sebelumnya yaitu tentang hubungan orang dengan orang untuk
mendorong terjadinya penjualan. Teknologi hanya memberi pemasar berupa platform baru dan menarik yang
memungkinkan terhubung dengan orang-orang dengan cara yang semakin beragam dan relevan [1].
Memahami pemasaran digital berarti perlu memahami tentang perubahan teknologi dari dulu hingga
sekarang dan arah perkembangan yang akan datang. Selain itu, perlu juga memahami cara orang-orang
dalam menggunakan teknologi digital dan cara terhubung dengan mereka secara efektif.
Teknologi dan periklanan telah menyatu hingga membentuk pola atau gambaran pemasaran baru
karena teknologi mampu secara drastis mengguncang pasar yang ada dan membuka pasar yang baru [1]. Hal
ini dapat diartikan bahwa teknologi memiliki kemampuan memperkuat pengaruh dan isi pesan yang
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disampaikan melalui iklan. Teknologi juga merupakan penopang utama pemasaran dengan menjadi media
komunikasi yang mampu menjangkau dan menghubungkan orang orang secara luas.
Penggunaan teknologi digital yang sedemikian intens dan luas pada dasawarsa terakhir telah
memunculkan suatu istilah baru yaitu generasi digital atau ada yang menyebutnya generasi Z. Suatu generasi
yang menurut hasil penelitian Tulgan terbentuk karena penggunaan teknologi yang dominan untuk bermedia
sosial, saling terhubung, berbagi keterampilan, membentuk pola pikir global, dan memiliki keragaman yang
tak terbatas [6]. Generasi digital ini merupakan orang-orang biasa yang menggunakan teknologi digital
dalam kehidupan mereka sehari-hari sehingga memiliki perilaku yang berbeda dibandingkan generasi
sebelumnya. Sebagai konsumen, generasi digital memiliki karakteristik perilaku yang disebut sebagai
konsumen 2.0, menurut Julian Smith bahwa konsumen menjadi lebih mengetahui, terkoneksi, komunikatif,
dan memegang kendali [1]. Perilaku mereka sebagai konsumen menggambarkan besarnya keterlibatan peran
mereka dalam mengakses, memilih, mengkomunikasikan, menyebarkan, dan mengendalikan dalam
pemenuhan akan produk dan layanan sesuai pribadi mereka sehingga mendapat kepuasan dari permintaan
mereka.
Pemasaran digital sebagai bentuk evolusi pemasaran karena adanya perkembangan teknologi digital
dan perubahan karakteristik perilaku pada generasi digital. Pemahaman tentang orang-orang dalam
menggunakan teknologi digital dan pengaruh keterlibatan mereka sebagai konsumen dalam pemasaran
digital merupakan dasar untuk mencapai kesuksesan dalam memanfaatkan gelombang pemasaran digital.
Poin-poin tersebut yang diangkat menjadi topik untuk dibahas dalam seminar dari kegiatan pengabdian
kepada masyarakat yang dilakukan.
3. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 di
STIE Boedi Oetomo jalan Ampera No. GG 1/2 kota Pontianak. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
dilaksanakan berupa seminar untuk para mahasiswa dan mahasiswi STIE Boedi Oetomo dengan tema Digital
Marketing dan Keterlibatan Generasi Digital. Pelaksanaan seminar ini merupakan tindak lanjut dari
wawancara dan diskusi dengan ketua STIE Boedi Oetomo yang merasa perlu adanya penambahan wawasan
pengetahuan untuk para mahasiswa STIE Boedi Oetomo selain ari pengetahuan melalui kuliah regular
internal STIE Boedi Oetomo. Pemilihan tema seminar tentang Digital Marketing dan Keterlibatan Generasi
Digital karena adanya permasalahan seperti yang disampaikan pada bagian pendahuluan. Suatu
permasalahan yang perlu diselesaikan melalui pemaparan pengetahuan ilmiah dan teoritis berkaitan konsep
penasaran digital yang berhubungan dengan perkembangan teknologi digital serta peran keterlibatan generasi
digital. Tantangan untuk menjadikan perkembangan teknologi digital, khususnya media digital sebagai
kekuatan yang dimanfaatkan untuk mengarahkan bisnis melalui pemasaran digital dan peran konsumen
generasi digital. Memperhatikan hal tersebut, peserta yang menjadi sasaran dari seminar adalah para
mahasiswa semester akhir yang memiliki ketertarikan untuk berwirausaha.
Metode pelaksanaan kegiatan seminar yang diadakan, mengadopsi dari metode pembelajaran
seminar Socrates. Metode seminar Socrates membagi kegiatan seminar dalam tiga tahap aktivitas, berupa
aktivitas sebelum seminar, selama seminar, dan setelah seminar engan tujuan untuk mencapai pemahaman
peserta seminar tentang materi yang dibahas dalam kegiatan seminar [7]. Tahap sebelum seminar dilakukan
aktivitas-aktivitas dengan tujuan peserta mengetahui tujuan diadakan seminar dan memiliki kesiapan dalam
mengikuti seminar. Sesi pertama ini, diisi perkenalan dan penjelasan tentang tujuan seminar dan tema
seminar oleh STIE Boedi Oetomo dan dilanjutkan kata pengantar dari narasumber serta interaksi singkat
untuk mengetahui profil peserta yng hadir. Tahap selama seminar atau sesi kedua yang merupakan
pemaparan materi seminar, adapun tujuannya agar peserta bertambah pengetahuan berkenaan dengan materi
yang disampaikan selama seminar maupun interaksi tukar pendapat dan pengalaman. Pada tahap setelah
seminar yang menjadi sesi terakhir, dilakukan tanya jawab dengan tujuan supaya peserta dapat mencapai
pemahaman tentang materi seminar yang disampaikan dikaitkan isu-isu relevan dengan yang dialami peserta
sehingga bisa meningkatkan wawasan dan alternatif solusi untuk peserta.
Seminar pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan metode pemaparan materi secara
analitis deskriptif kualitatif. Pemaparan dengan menggali dan mengklarifikasi melalui pendeskripsian poinpoin yang berkenaan pemasaran digital serta keterlibatan generasi digital didalamnya. Pendeskripsian
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berdasarkan fakta-fakta empiris maupun teoritis dari hasil penelitian yang ada dan literasi yang dilakukan.
Penyajian materi menggunakan aplikasi powerpoint yang ditampilkan melalui LCD projector. Sound system
juga dipergunakan supaya penyampaian materi dan tanya jawab dapat didengar dengan jelas.
4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Seminar dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dihadiri dan dibuka oleh bapak
Dwiyadi Surya wardana, SE., MM., selaku ketua STIE Boedi Oetomo Pontianak dengan memberi kata
sambutan (Gambar 1). Poin penting dari sambutan beliau adalah mengikuti seminar-seminar merupakan
salah satu sacara menambah wawasan pengetahuan yang diperlukan bagi mahasiswa, berkaitan tema
pemasaran digital dan keterlibatan generasi digital dinilai sangat sesuai bagi mahasiswa STIE Boedi Oetomo
karena relevan dengan bidang ilmu yang dipelajari serta diperlukan di era digital sekarang ini. Ketua STIE
Boedi Oetomo juga menyampaikan bahwa seminar dihadiri oleh mahasiswa semester akhir yang sebagian
besar sudah bekerja, ada yang di instansi pemerintah dan swasta.

Gambar 1 Photo sambutan dari Ketua STIE Boedi Oetomo Pontianak
Memperhatikan informasi yang disampaikan oleh ketua STIE Boedi Oetomo, dapat diperoleh suatu
gambaran bahwa peserta yang hadir merupakan mereka yang termasuk generasi digital. Suatu generasi yang
dekat bahkan tidak dapat lepas dari teknologi digital. Para peserta yang hadir sebagian besar termasuk dalam
kelompok digital natives. Sebagaimana yang disampaikan oleh Prensky bahwa digital natives adalah
generasi yang lahir setelah teknologi digital sudah ditemukan sehingga mereka dapat menggunakan dengan
alami [6]. Hal ini menjadikan pemaparan materi seminar tentang penggunaan teknologi digital dan
pemanfaatanya untuk pemasaran menjadi lebih mudah dipahami.
Seminar yang dihadiri oleh 20 orang peserta yang merupakan para mahasiswa/i STIE Boedi Oetomo
Pontianak dari program studi manajemen seperti tampak pada Gambar 2 di bawah.
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Gambar 2 Photo bersama dengan sebagian peserta seminar
Hasil interaksi tanya jawab yang terjadi selama seminar memberikan gambaran bahwa semua peserta
telah menggunakan teknologi informasi khususnya gawai sejak mereka remaja atau semasa sekolah
menengah pertama. Semua peserta juga mempunya akun media sosial yang tidak hanya satu akun dan
termasuk aktif bermedia sosial. Suatu gambaran yang sejalan dengan hasil penelitian hasil penelitian Susilo
bahwa masyarakat Pontianak yang memiliki gawai akan sebagian besar mempunyai akun media sosial lebih
dari satu akun [8]. Dengan demikian, Mereka sudah terbiasa melihat pemasaran dan melakukan akses
pencarian tentang produk atau layanan menggunakan perangkat digital yang mereka miliki. Adapun profil
demografi dari peserta seminar, seperti yang ditampilkan pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1 Profil peserta seminar PKM
Demografi
Jumlah
Persentase
Jenis Kelamin:
Laki-laki
9
45 %
wanita
11
55 %
Status:
Bekerja
12
60 %
Belum bekerja
8
40 %
Berdasarkan profil status peserta yang sebagian besar sudah bekerja maka setelah mengikuti seminar
yang dilaksanakan, para peserta dapat menerapkan pengetahuan dalam memanfaatkan teknologi digital dan
media sosial dalam memasarkan produk atau layanan dari tempat mereka bekerja. Sebagai generasi digital,
mereka tentu tidak lepas dari teknologi digital dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut
dapat dimanfaatkan untuk membantu tempat mereka bekerja mencapai tujuan yang optimal. Dikarenakan, di
era digital sekarang ini, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi dalam suatu organisasi dapat
membantu organisasi mencapai tujuan secara maksimal [5].
Setelah penyampaian materi seminar, para peserta yang selama seminar terlihat antusias, juga telah
memahami bahwa pemasaran digital memang tak dapat lepas dari pengaruh peran perkembangan teknologi
digital sebagai penopang utamanya. Berikut peran teknologi yang tampak pada Gambar 3 di bawah ini.

Gambar 3 Slide peran teknologi informasi dalam Digital Marketing
Namun, para peserta semakin paham setelah pelaksanaan seminar dilakukan karena selama seminar
telah disampaikan bahwa peran teknologi tidak akn berfungsi jika orang-orang yang menggunakan tidak ikut
terlibat aktif. Mereka yang merupakan generasi digital memiliki karakteritik berpola pikir global dengan
saling terhubung melalui media social, suka berbagi informasi dan pengetahuan, serta memiliki keragaman
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yang luas [6]. Karakterisik dari orang-orang inilah yang menjadikan teknolgi digital berfungsi maksimal
dalam menopang pemasaran digital. Dengan kata lain, karena pengguna teknologi digital adalah mereka yang
berkarakter generasi digital maka teknologi digital mampu menjadi media penghubung yang efektif, pola
hubungan semakin meningkat, dan meluas dalam skala global.
Para peserta sebagai konsumen juga telah mengerti bahwa mereka sebagai generasi digital juga bisa
terlibat dalam pemasaran dari suatu produk atau layanan atau secara tidak langsung menjadi agen pemasaran
yang lebih terpercaya bagi konsumen potensial atau orang-orang di dunia maya. Hal ini memungkinkan
sebab sebagai konsumen mereka memiliki kemampuan untuk mencari informasi sehingga mereka memiliki
pengetahuan yang baik dalam memiliki sustu produk atau layanan yang sesuai. Pilihan yang mereka tetapkan
sering mereka komunikasikan ke orangorang melalui jejaring social sehingga pengetahuan tentang produk
layanan pilihan mereka menjadi tersebar dan sampai ke masyarakat luas seperti suatu publikasi produk dan
layanan. Penyampaian publikasi juga ikut bertransformasi dalam gaya masing-masing yang sesuai komunitas
mereka. Mereka juga memegang kendali untuk menentukan dan mempersonalisaikan informasi, pesan
pemasaran, dan produk layanan yang mereka pilih untuk mendapatkan kepuasan sehingga ini menjadi efektif
dalam pemasaran pada suatu komunitas tertentu. Kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh generasi
digital sebagai seorang konsumen inilah yang dikenal sebagai consumer 2.0 [1]. Sebagaimana yang
dirangkum pada poin-poin dari materi yang disampaikan, seperti ditunjukkan pada Gambar 4 berikut.

Gambar 4 Slide karakter consumer 2.0
Setelah mengikuti seminar ini, para peserta yang berwirausaha atau bekerja pada intansi pemerintah
dapat melakukan pemasaran digital dari produk atau layanan dengan memahami perubahan perilaku
konsumen atau masyarakat yang membutuhkan layanan. Sesudah seminar ini diikuti, para peserta jadi paham
bahwa perilaku konsumen mengalami perubahan karena teknologi digital yang semakin mudah diadopsi.
Perubahan perilaku yang dimaksud, berdasarkan respon peserta dari pengalaman mereka, adalah konsumen
menjadi lebih pemilih, kritis, dan lebih mudah menyebarkan perasaan puas atau kecewa terhadap produk atau
layanan yang mereka peroleh.
Diadopsinya teknologi dalam kehidupan sehari-hari membuat perubahan perilaku konsumen karena
teknologi membuat konsumen cenderung selalu terhubung pada komunitas dengan pemikiran yang sama.
Teknologi juga membuat konsumen lebih mudah memperoleh pengetahuan dan mencari yang sesuai menurut
pengeyahuan mereka. Kemampuan teknologi yang semakin canggih semakin memudahkan mereka
membatasi hal-hal yang tidak relevan dengan keinginan dan pribadi mereka. Sedemikian banyaknya dan
beragamnya konten memudahkan orang-orang memilih berdasarkan kesamaan ide, hobi, dan minat sehingga
membentuk komunitas-komunitas tertentu. Sifat media digital yang interaktif menjadikan konsumen lebih
komunikatif dan ekspresif mengungkapkan perasaan maupun pendapat mereka yang dapat menjadi rujukan
untuk konsumen lain. Melalui media online, konsumen semakin berperan dalam membentuk produk dan
layanan yang akan dibeli. Teknologi digital yang serba mudah dan cepat membuat konsumen cenderung
meningkat standar kepuasannya dan menuntut sesuai permintaan mereka. Semua hal tersebut merupakan
tujuh poin utama cara teknologi dalam mempengaruhi perilaku konsumen menurut analis dari Jupiter
Research [1]. Hal ini ditampilkan pada Gambar 5 berikut.
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Gambar 5 Slide Adopsi teknologi mempengaruhi perilaku konsumen
Terakhir, saat akhir sesi tanya jawab, para peserta memberi masukan berupa adanya lanjutan dari
seminar ini dalam rangka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yaitu mengharapkan adanya pelatihan
atau workshop tentang tips mengelola konten akun media sosial sepereti Instagram, Youtube, facebook dan
lainnya agar menarik dan memperoleh respon positif dari orang-orang. Berikut Gambar 6, photo saat sesi
tanya jawab.

Gambar 6 photo saat sesi tanya jawab berlangsung
5. KESIMPULAN
Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di STIE Boedi Oetomo Pontianak dalam bentuk
kegiatan seminar telah terlaksana dengan lancar serta memberikan beberapa hasil sebagai berikut:
 Peserta yang hadir merupakan mereka yang termasuk generasi digital natives yang memiliki
kedekatan dengan teknologi digital dalam aktivitas kehidupan mereka sehari-hari.
 Materi seminar yang disampaikan dipahami oleh peserta karena isi materi secara praktis sudah
mereka alami sehari-hari sebagai generasi digital.
 Para peserta menyadari bahwa mereka sebagai generasi digital memiliki peran besar terlibat dalam
pemasaran digital yang efektif baik sebagai agen pemasaran maupun sebagai konsumen pasar digital.
 Para peserta mengerti bahwa pemasaran digital bukan sekedar memanfaatkan teknologi digital tetapi
memahami cara orang-orang menggunakan teknologi tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka
sehari-hari.
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Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk seminar ini masih memiliki kekurangan yaitu
belum dapat membantu para peserta dalam cara mengelola akun media sosial agar menjadi media
pemasaran yang efektif.
6. SARAN

Perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat lanjutan dalam pentuk pelatihan atau wokshop
tentang pengelolaan akun-akun media sosial seperti Instagram, Youtube, facebook, dan lainnya, agar efektif
sebagai media pemasaran bagi pemilik akun media sosial tersebut.
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Abstrak
Pelatihan Pemanfaatan Information Communication of Technology (ICT) bagi pelaku Industri
Rumahan (IR) Kota Probolinggo dilaksanakan atas kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan &
Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK). Materi yang disampaikan kepada peserta IR bertujuan
untuk mengenalkan ICT bagi industri rumahan, mampu melakukan pencarian informasi menggunakan
internet, mampu menghitung biaya produksi dan harga jual, mampu memasarkan produk menggunakan
media sosial, mampu membuat surat menyurat korespondensi menggunakan komputer dan mampu membuat
profil usahanya sendiri untuk pengajuan kebutuhan dana. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah
pelatihan, pendampingan, dan praktek yang dilakukan kepada seluruh peserta. Kesimpulan yang didapat
pada makalah ini adalah peserta dapat memahami materi pelatihan ICT dan dapat mengimplementasikan
ICT pada IR di Kota Probolinggo.
Kata kunci: industri rumahan, pelatihan ICT, implementasi ICT, Kota Probolinggo.
Abstract
Training on Utilization of Information Communication of Technology (ICT) for Probolinggo City
Home Industry (IR) players was carried out in collaboration with the Office of Women's Empowerment &
Child and Population Protection (DP3AK). The material presented to IR participants aims to introduce ICT
to the home industry, is able to search information using the internet, is able to calculate production costs
and selling prices, is able to market products using social media, is able to make correspondence using
computers and is able to create its own business profile for Submission of funding requirements. The method
of implementation used was training, mentoring, and practice that was carried out for all participants. The
conclusion obtained in this paper is that participants can understand the training material and can be
implemented in IRs in the City of Probolinggo.
Keywords: home industry, ICT training, ICT implementation, the city of Probolinggo.
1. PENDAHULUAN
Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dapat menjadi alat yang efektif bagi para masyarakat usaha
kecil menengah untuk mengembangkan usahanya. Layanan penguasaan konten merupakan layanan bantuan
kepada individu untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Dalam hal
ini masyarakat diberikan penguasaan untuk mempunyai kompetensi dalam memasarkan industri rumahannya
dengan menggunakan TIK. Metode Training of Trainner (TOT) dengan cara pemberian materi melalui
Layanan Konten yang ada di Bimbingan dan Konseling, kemudian dilanjutkan dengan praktik langsung oleh
para pelaku Industri Rumahan. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa Layanan
Penguasaan Konten efektif dalam memberikan konten pelatihan dalam pemanfaatkan ICT bagi para pelaku
industri rumahan untuk memajukan usahanya [1].
Industri rumahan (IR) memiliki peran penting dan strategis dalam ekonomi pembangunan nasional
khususnya di Kota Probolinggo. Pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, IR juga berperan dalam
mendistribusikan hasil pembangunan, sehingga pengembangan IR dapat memberdayakan perempuan di
bidang ekonomi tanpa haru menganggu kewajiban mengurus keseharian rumah tangganya. Untuk itu,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK)
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menyelenggarakan Pelatihan ICT di Kota Probolinggo Tahun 2019. Pelatihan ini difokuskan untuk para
pelaku industri rumahan di Kota Probolinggo atas rekomendasi dari DP3AK Provinsi Jawa timur, maka
diharapkan dari pelatihan ini para peserta dapat mengenal ICT bagi industri rumahan, mampu melakukan
pencarian informasi menggunakan internet, mampu menghitung biaya produksi dan harga jual, mampu
memasarkan produk menggunakan media sosial, mampu membuat surat menyurat menggunakan komputer
dan mampu membuat profil usahanya sendiri untuk pengajuan kebutuhan dana.
2. TINJAUAN TEORI
Pelatihan Pemanfaatan Information Communication of Technology (ICT) bagi pelaku Industri
Rumahan (IR) Kabupaten Belitung Timur dilaksanakan atas kerjasama antara Kementerian Pemberayaan
Perempuan & Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPA-RI) dan Asosiasi Pendidikan Tinggi
Informatika dan Komputer (APTIKOM). Pelatihan ini dilaksanakan oleh STMIK Atma Luhur pada hari
Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 di laboratorium komputer SMK N 1 Manggar Kabupaten Belitung Timur.
Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan dari Pukul 08.30 WIB sampai dengan Pukul 16.30 WIB dengan 40
peserta dari Kabupaten Belitung Timur. Adapun materi yang disampaikan untuk para peserta IR bertujuan
untuk mengenalkan ICT bagi industri rumahan, mampu melakukan pencarian informasi menggunakan
internet, mampu menghitung biaya produksi dan harga jual, mampu memasarkan produk menggunakan
media sosial, mampu membuat surat menyurat menggunakan komputer dan mampu membuat profil
usahanya sendiri untuk pengajuan kebutuhan dana. Faktanya alokasi waktu pelatihan ICT dirasa terlalu
singkat oleh para peserta. Sebagian peserta mengusulkan kegiatan yang sama di masa mendatang diadakan 34 hari, agar mereka dapat memahami materinya dengan baik. Walaupun begitu secara umum pelatihan ini
dapat dikatakan berhasil, berdasarkan hasil komparasi pretest dan posttest dan hasil penilaian trainer [2].
Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan salah satu sektor penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi
Indonesia saat ini. Tidak hanya muncul di kota-kota besar, geliat UKM juga tumbuh dan berkembang di
daerah-daerah. Pertumbuhan UKM sendiri juga terasa di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. Namun
seiring banyaknya UKM yang terdapat di Kota Solok, membuat dinas terkait sulit untuk mengcover seluruh
data maupun kebutuhan dari semua UKM yang ada. Dari berbagai kegiatan pelatihan dan pembinaan yang
telah disediakan oleh dinas ini, belum mampu menampung dan memfasilitasi seluruh kelompok-kelompok
UKM yang ada. Sehingga masih banyak UKM yang belum tersentuh fasilitas bantuan maupun pembinaan
dari dinas terkait, yang berdampak pada kurang maksimalnya manajemen usaha dan kelangsungan usaha
UKM-UKM tersebut. Metode pelaksanaan dimulai dengan diskusi awal dengan Mitra untuk mengetahui
kebutuhan kelompok-kelompok UKM dan menetukan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang
ada, memfasilitasi kelompok-kelompok UKM dengan pembinaan manajemen usaha, dan administrasi serta
pelatihan pemanfaatan teknologi sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam segi income maupun
wawasan bagi kelompok-kelompok UKM yang ada di Kota Solok [3].
Para Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kota Tangerang masih belum
memahami penggunaan internet sebagai sarana untuk memasarkan produk yang dihasilkan dari kreativitas
mereka , yang selain bisa mengjangkau pasar lebih luas juga bisa meningkatkan taraf hidup khususnya untuk
para pelaku UMKM. Pelatihan yang diberikan berdasarkan pendekatan proses pembelajaran teori dan
pembelajaran praktek membuka toko online pada Tokopedia, hasil yang diharapkan dari pelatihan ini adalah
Menambah keterampilan yang dapat diterapkan dan dimanfaatkan langsung oleh para peserta dalam
meningkatkan kualitas diri [4]. Hasil penelitian ini mengungkapkan pentingnya faktor eksternal dalam
menjelaskan sikap individu terhadap adopsi inovasi ICT dalam UKM Indonesia. Selain itu, hasil analisis
regresi menunjukkan bahwa pelatihan dan insentif sebagai bagian dari faktor internal yang positif dan
signifikan, yang berarti bahwa pelatihan yang diberikan dan diawasi oleh staf manejerial memiliki dampak
yang signifikan pada penggunaan inovasi ICT [5]. Dalam usaha peningkatan produktivitas UMKM di era
teknologi informasi, ketersediaan informasi yang berkualitas memiliki peranan yang sangat penting sehingga
UMKM dituntut untuk memperhatikan dan mengelola informasi dengan baik. UMKM Look At Hijab yang
bergerak dibidang penjualan hijab memiliki kendala terkait penyebaran informasi produk-produk dan
perluasan area pemasaran. Tujuan penelitian ini untuk mendesain sistem informasi yang dapat mendukung
dan meningkatkan produktivitas pada UMKM Look At Hijab menggunakan model pengembangan sistem
waterfall berdasarkan kebutuhan fungsionalitas UMKM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu
meningkatkan produktivitas UMKM melalui pengelolaan informasi yang baik [6]. Tujuan kegiatan ini adalah
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meningkatkan kemampuan mengakses dana perbankan, untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa
mitra. Untuk itu, tujuan khususnya ialah (1) Meningkatkan keterampilan UMKM dalam membuat Laporan
Keuangan (2). Meningkatkan keterampilan UMKM dalam penggunaan program TIK dalam menyusun
laporan keuangan. (3) Pelatihan dalam melakukan evaluasi dan monitoring (4) Mengubah pola pikir
masyarakat terkait teknologi informasi. Hasil yang dicapai adalah: (a) kemampuan UMKM melakukan
pembuatan laporan keuangan berbasis TIK, (b) bertambahnya pengetahuan dalam melakukan kegiatan
pembukuan [7].
3. METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan, pendampingan, dan praktek yang
dilakukan kepada seluruh peserta. Peserta merupakan Ibu-ibu pelaku industri rumahan yang berada di Kota
Probolinggo. Kegiatan pelatihan dilakukan 6 sesi dalam 1 hari, dengan beberapa materi yang diberikan
kepada peserta. Dalam 1 sesi materi membutuhkan waktu 90 menit, maka waktu yang dibutuhkan adalah 8
jam. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan ini dilakukan di SMKN 2 Probolinggo.
4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan Program Pelatihan Information Communication
Technologies (ICT) Bagi Pelaku Industri Rumahan (IR), dilaksanakan di SMKN 2 Probolinggo pada tanggal
21 Oktober 2019, dengan peserta sebanyak 40 orang. Peserta merupakan mereka yang mempunyai Industri
Rumahan tetapi belum mengetahui Information Communication Technologies (ICT) tersebut. Adapun
susunan materi kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: Materi pertama, Pengenalan Information
Communication Technologies (ICT) didalamnya terdapat beberapa sub menu yaitu, pengenalan hardware,
software open sourcer, software licence, perangkat nirkabel (wireless), perangkat penyimpanan data dan
bidang yang memanfaatkan teknologi komputer. Kemudian materi kedua peserta diajarkan mencari
informasi menggunakan internet dengan beberapa sub menu yaitu pengenalan mesin pencari (search engine),
pengenalan web berbagi video (youtube). Selanjutanya materi ketiga yaitu, menghitung biaya produksi dan
harga jual pada sub materi kali ini peserta diajarkan bagaimana cara mengoperasikan microsoft excel dengan
mudah berdasarkan rumus-rumus sederhana. Pada materi keempat peserta diajarkan cara memasarkan
produk menggunakan media sosial seperti Facebook dan Instagram. Kemudian materi kelima yaitu
korespondensi surat menyurat menggunakan gmail, dan materi terakhir yaitu cara membuat profil usaha dan
pengajuan peminjaman peserta diajarkan cara menggunakan word dengan baik.

Materi Pengenalan ICT
Materi pertama yaitu pengenalan ICT dengan tujuan peserta dapat memahami dan mengenalkan manfaat
Information Communication Technologies (ICT) pada dunia industri. Adapun sub materi yang disampaikan
sebagai berikut:
Tabel 1 Materi ICT ke-1
No Rincian Materi
1
Memperkenalkan perangkat keras (hardware) yang terdapat dalam komputer
2
Memperkenalka software open source dengan kode sumbernya bersifat
terbuka dan dapat dipelaajari dan diubah
3
Memperkenalkan open source licence yang dilindungi Undang-Undang
(Hak Kekayaan Intelektual/HaKI)
4
Memperkenalkan perangkat nirkabel (wireless) untuk komunikasi jarak jauh
seperti transfer informasi
5
Memperkenalkan perangkat penyimpanan data yang terdapat pada komputer
6
Memperkenalkan bidang yang memanfaatkan teknologi komputer
Materi Mencari Informasi Menggunakan Internet
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Materi kedua yaitu mencari informasi menggunakan internet dengan tujuan peserta dapat memahami dasardasar internet dalam mencari informasi, mengenalkan cara kerja mesin pencari (search engine) sehingga
dapat mencari informasi mengenai industri rumahan, bahan baku, alat bantu, desain produk dan pengetahuan
cara produksi. Adapun sub materi yang disampaikan sebagai berikut:
Tabel 2 Materi ICT ke-2
No Rincian Materi
1
Mengenalkan cara kerja mesin pencari (search engine)
2
Mengenalkan web berbagi video menggunakan youtube
Kemudian peserta melakukana latihan/praktek dengan mencari informasi menggunakan google mengenai
bahan baku, alat bantu, desain produk dan pengetahuan cara produksi.
Materi Menghitung Biaya Produksi dan Harga Jual
Pada materi ketiga yaitu menghitung biaya produksi dan harga jual dengan tujuan peserta dapat memahami
dasar-dasar penggunaan aplikasi pengolah angka (Microsoft Excel), mengenalkan konsep kolom dan cell
untuk mengubah data dengan mudah sesuai dengan rumus-rumus sederhana untuk menghitung baiya
produksi dan harga jual.
Tabel 3 Materi ICT ke-3
No Rincian Materi
1
Mengenalkan dasar-dasar penggunaan aplikasi pengolah angka (Microsoft Excel)
2
Memberikan cara mengoperasikan konsep kolom dan cell untuk mengubah data
dengan mudah sesuai dengan rumus-rumus sederhana
Kemudian peserta melakukan latihan/praktek dengan mengubah parameter jumlah bahan yang dibutuhkan,
harga jual dan mengubah presentasi keuntungan pada kolom harga jual per bungkus.
Materi Memasarkan Produk Menggunakan Media Sosial
Pada materi keempat yaitu cara memasarkan produk menggunakan media social dengan tujuan peserta dapat
memahami dasar-dasar pembuatan gmail, cara menggunakan media sosial seperti facebook, instagram dan
whatsapp untuk mempromosikan produk. Adapun sub materi yang disampaikan sebagai berikut:
Tabel 4 Materi ICT ke-4
No Rincian Materi
1
Memberikan cara pembuatan gmail, facebook, instagram dan whatsapp
2
Memberikan cara pembuatan brosur digital sederhana
Kemudian peserta melakukan latihan/praktek dengan mengunggah status mengenai informasi produk industri
rumahan yang dimiliki melalui facebook, instagram dan whatsapp.
Materi Kelima Korespondensi Surat Menyurat
Pada materi kelima yaitu teknis korespondensi surat menyurat dengan tujuan peserta dapat memahami dasardasar penggunaan gmail dan korespondensi menggunakan gmail.
Tabel 5 Materi ICT ke-5
No Rincian Materi
1
Memberikan cara enggunaan gmail
2
Memberikan cara korespondensi surat menyurat menggunakan gmail
Kemudian peserta melakukan latihan/praktek dengan mengirim emal kepada instruktur sekaligus kepada
rekan kanan atau kiri yang berisi informasi produk industri rumahan yang dimiliki.
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Materi Membuat Profil Usaha dan Pengajuan Pinjaman
Pada materi keenam, yaitu: membuat profil usaha dan pengajuan pinjaman dengan tujuan peserta dapat
memahami dasar-dasar aplikasi pengolah kata (Microsoft Word), profil usaha dan pengajuan pinjaman.
Tabel 6 Materi ICT ke-6
No
1
2
3

Rincian Materi
Mengenalkan dasar-dasar aplikasi pengolah kata (Microsoft Word)
Mengenalkan dasar-dasar pembuatan profil usaha
Mengenalkan dasar-dasar pembuatan pengajuan pinjaman

Kemudian peserta melakukan latihan/praktek dengan mengirim email kepada instruktur sekaligus kepada
rekan kanan atau kiri yang berisi informasi prouk industri rumahan yang dimiliki.
Berikut adalah dokumentasi kegiatan Program Pelatihan Information Communication Technologies
(ICT) Bagi Pelaku Industri Rumahan (IR), dilaksanakan di SMKN 2 Probolinggo pada tanggal 21 Oktober
2019, sebagai berikut:

Gambar 1 Foto Kegiatan ke-1

Gambar 2 Foto Kegiatan ke-2
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Gambar 3 Foto Kegiatan ke-3

Gambar 4 Foto Kegiatan ke-4

Gambar 5 Foto Kegiatan ke-5
5. KESIMPULAN
Dengan adanya pelatihan Information Communication Technologies (ICT) bagi pelaku industri
rumahan di kota probolinggo peserta dapat memajukan industri rumahan mereka dengan beberapa materi
yang sudah didapat yaitu:
1. Mengetahui apa saja yang terdapat pada Information Communication Technologies (ICT) dan
cara mengoperasikannya.
2. Mengetahui cara mencari informasi menggunakan internet dengan baik.
3. Mengetahui cara mengoperasikan microsoft excel dengan rumus sederhana guna menghitung
biaya produksi dan harga jual.
4. Mengetahui cara memasarkan produk menggunakan media sosial.
5. Mengetahui teknis korespondensi surat menyurat.
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6. Mengetahui cara membuat profil perusahaan dan pengajuan dana menggunakan microsoft word
dengan baik.
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Training on the Application of Augmented Reality for
development of learning technology of education and culture
at PUSTEKKOM KEMENDIKBUD
Pelatihan Penerapan Augmented Reality dalam pengembangan teknologi
pembelajaran untuk pendidikan dan kebudayaan di PUSTEKKOM
KEMENDIKBUD
Mulia Sulistiyono
Universitas AMIKOM Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman yogyakarta
e-mail: muliasulistiyono@amikom.ac.id

Abstrak
Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan Augmented Reality (AR) untuk membuat
alternatif pengajaran dalam pendidikan semakin meningkat. PUSTEKKOM (Pusat Teknologi
Informasi dan Komunikasi) merupakan unit kerja pada Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan yang memiliki fungsi salah satunya mengembangkan media pembelajaran untuk
pendidikan dan kebudayaan berbasis radio, televisi, film, multimedia, dan web. Untuk
mendukung fungsi tersebut diadakan pelatihan penggunaan Augmented Reality untuk
mengembangkan media pembelajaran untuk pendidikan dan kebudayaan.
Dalam Pelatihan ini para peserta diajarkan mengenal Teknologi Augmented Reality,
membuat Object 3 Dimensi (3D), membuat Desain Marker, dan membuat Aplikasi Augmented
Reality. Materi yang diberikan diharapkan mampu membantu untuk mensimulasikan
pembelajaran menjadi sangat mudah serta Augmented Reality dapat digunakan sebagai solusi
alternatif media untuk pengembangan teknologi pembelajaran untuk pendidikan dan
kebudayaan.
Kata kunci: Augmented Reality, Teknologi pembelajaran, Objek 3D, Marker, pendidikan dan
kebudayaan

Abstract
During recent times, application about Augmented Reality (AR) continues to make
alternative teaching in education has increased. PUSTEKKOM (Center for Information and
Communication Technology) is a work unit within the Ministry of Education and Culture which
has the function of developing learning technology for education and culture based on radio,
television, film, multimedia, and the web. To support this purpose, coaching usage of
Augmented Reality is held to develop learning technology for education and culture..
In this training the participants are taught about Augmented Reality Technology,
making 3 Dimension (3D) Objects, making Marker Designs, and making Augmented Reality
Applications. The material provided is expected to be able to help to simulate learning very
easily and Augmented Reality can be practiced while an alternative evidence solution for the
development of learning technology for education and culture.
Keywords: Augmented Reality, Learning Technology, 3D Objects, Markers, education and
culture
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1. PENDAHULUAN
Dalam dua dekade terakhir, aplikasi augmented reality (AR) semakin mendapat perhatian. AR
pertama kali digunakan pada 1992, untuk pelatihan pilot yang dikembangkan di laboratorium
armstrong angkatan udara Amerika Serikat.[1]. AR menggunakan informasi 3 Dimensi,
menciptakan pengalaman baru untuk pengajaran, pembelajaran, penelitian, atau kegiatan kreatif
yang lain. AR menggunakan objek virtual untuk menutupi objek fisik atau lingkungan yang
menghasilkan informasi objek virtual dan lingkungan menjadi sesuatu yang nyata dan interaktif
untuk menambah pengalaman belajar dari penggunanya [2][3]
PUSTEKKOM (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi) merupakan unit kerja pada
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki fungsi salah satunya mengembangkan
media pembelajaran untuk pendidikan dan kebudayaan berbasis radio, televisi, film,
multimedia, dan web. [4]
Untuk mendukung fungsi tersebut maka Pustekkom menggandeng Lembaga Pengabdian
Masyarakat (LPM) Universitas AMIKOM Yogyakarta membuat pelatihan penggunaan
augmented reality untuk mengembangkan media pembelajaran untuk pendidikan dan
kebudayaan . Pelatihan ini dilaksanakan selama 5 Hari di Universitas AMIKOM Yogyakarta.
2. TINJAUAN TEORI
2.1 Augmented Reality
AR merupakan teknologi menggunakan overlay dengan grafik komputer yang ada dunia nyata
yang dapat mendefinisikan bidang serta dapat menjelaskan banyak masalah dari sebuah objek.
[5]. AR dapat didefinisikan sebagai sistem yang memenuhi tiga fungsi dasar: kombinasi objek
nyata dan virtual, interaksi real-time, dan penggunaan 3D yang menyertainya[6].

Gambar 1. Contoh AR dengan kursi virtual dan lampu virtual [5]
Informasi yang dihasilkan dari teknologi AR dapat berupa data visual, audio, haptic,
somatosensori dan olfactori[7]. Cara kerja teknologi augmented reality adalah dengan melacak
dan merekonstruksi marker yang dideteksi menggunakan kamera. Selain menambahkan objek
dunia nyata, augmented reality juga dapat menghadirkan obyek nyata dalam bentuk virtual.. [8]
2.2 Objek Tiga Dimensi (3D)
Benda 3D merupakan obyek yang memiliki panjang, lebar dan ruang serta memiliki tiga
dimensi geometris berupa isi, lebar dan tinggi. 3D juga merupakan representasi digital dengan
cara menghilangkan gambar stereoscopic atau gambar lain dalam pemberian bantuan, dan
bahkan efek stereo sederhana, yang secara konstruksi membuat efek dua dimensi. Tiga Dimensi
mengandung tiga dimensi spasial, yang menunjukkan suatu titik koordinat Cartesian X, Y dan
Z. Istilah Tiga Dimensi bisa dipakai di berbagai bidang dan bisa juga dikaitkan dengan hal lain
seperti spesifikasi kualitatif tambahan (seperti: video, grafis tiga dimensi, kacamata tiga
dimensi, film tiga dimensi. [8]
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2.3 Marker
Marker adalah gambar dengan warna hitam dan putih yang berbentuk persegi. Dengan
menggunakan marker maka proses pelacakan dapat terjadi saat aplikasi digunakan. Komputer
akan mengenali posisi dan orientasi marker serta menciptakan obyek virtual berupa obyek 3
Dimensi pada titik (0, 0, 0) dan 3 sumbu (X, Y, Z). Dalam teknologi augmented reality library
yang paling sering digunakan yaitu ARToolkit yang memiliki beberapa jenis marker yang dapat
digunakan dalam pengembangan sistem seperti yang terdapat pada gambar 2. [9]

Gambar 2. Marker yang digunakan dalam Augmented Reality [9]
2.4 Tinjauan Pustaka
Publikasi pengabdian masyarakat tentang pelatihan augmented reality juga dilakukan oleh Dedy
Atmajaya, dkk. dengan judul “Inovasi Augmented Reality Sebagai Media Pembelajaran Anak”.
Dalam pelatihan ini Dedy Atmajaya,dkk melakukan sosialisasi dan pelatihan teknologi AR
sebagai media pembelajaran interaktif dalam kurun waktu tahun 2017 kepada para guru di
Lembaga Pendidikan I-Khalifah Makassar, Sekolah-IT Ihktiar Makassar, dan TK Aisyah PAUD
2 Makassar. [10]
Publikasi pengabdian masyarakat tentang pelatihan augmented reality juga dilakukan oleh
Mulia Sulistiyono. Publikasi tersebut menitik beratkan penggunaan AR yang sudah jadi sebagai
alternatif media pembelajaran kepada murid TK di KBRA Khoirru Ummah Mlati, Sleman.
Peserta pelatihan adalah murid-murid TK meliputi pengenalan profesi kerja dalam kehidupan
sehari-hari. [11]
Publikasi pengabdian masyarakat tentang pelatihan augmented reality online juga dilakukan
oleh Budi Arifitama dan Ade Syahputra. Dalam pelatihan ini pesertanya adalah Komunitas
Augmented Reality Trilogi (KOMAR) dengan sasaran yang dituju pada program pengabdian ini
adalah para anggota baru komunitas augmented reality yang bertujuan untuk meningkatkan
keterampilan pesmbuatan aplikasi augmented reality sebagai dasar pengetahuan para anggota
baru dalam memulai mengembangkan produk augmented reality. [12]
3. METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan pelatihan di dalam laboratorium yang
dilaksanakan selama 5 hari di Laboratorium Universitas Amikom Yogyakarta. Adapun tahapan
kegiatan disajikan pada gambar 3 berikut :
Hari 1
Pengenalan Teknologi
Augmented Relaity

Hari 5
Finalisasi Hasil Aplikasi
Augmented Reality

Hari 2
Pembuatan Object 3D

Hari 3
Pembuatan Desain Marker

Hari 4
Pembuatan Aplikasi
Augmented Relaity
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Gambar 3. Tahapan Kegiatan Pengabdian
4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
4.1 Pengenalan Teknologi Augmented Reality
Pada materi ini, peserta pelatihan diajarkan apa dan bagaimana Augmented Reality
bekerja. Para peserta diberikan teori dasar pengenalan teknologi Augmented Reality serta
simulasi menggunakan smartphone .

Gambar 4. Peserta Pelatihan mensimulasikan teknologi Augmented Reality dengan
Menggunakan Kamera Smart Phone
4.2 Pembuatan Object 3D
Pada materi ini para peserta pelatihan diajarkan pembuatan asset 3D berupa karakter
manusia beserta objek-objek yang terdapat disekitarnya seperti kursi, meja, rak buku, loker dan
lain sebagainya. Pada Tahapan ini peserta membuat bentuk low poly objek 3D dengan teknik
dari badan objek hingga keseluruhan attribute yang diperlukan serta memberi skeleton atau
tulang pada karakter yang berfungsi sebagai rangka pada karakter seperti terdapat pada gambar
5.

Gambar 5. Membuat skeleton atau tulang pada karakter.
4.3 Pembuatan Desain Marker
Pada materi ini para peserta membuat marker yang digunakan sebagai gambar target
untuk objek dalam Augmented Reality.
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Gambar 6. Hasil Marker yang akan digunakan
4.4 Pembuatan Aplikasi Augmented Reality
Dalam materi ini para peserta diajarkan membuat aplikasi Augmented Reality dengan
Unity. Objek 3 Dimensi dan Marker yang telah dibuat sebelumnya kemudian digunakan dalam
proses pembuatan aplikasi ini. Dimulai dengan membuat halaman splash screen sesuai
perancangan awal interface kemudian membuat scene baru pada Unity, impor ARCamera,
impor image target, impor Asset 3D dan ditempatkan langsung diatas marker. Penempatan
objek 3D harus didalam objek marker sehingga ketika kamera diarahkan pada marker maka
objek 3D akan muncul. Selanjutnya membuat canvas untuk menempatkan button home dan
menyesuaikan letak buttonnya.

Gambar 7. Proses pembuatan tampilan halaman mulai

4.5 Finalisasi Hasil Aplikasi Augmeted Reality
Dalam materi ini para peserta diminta untuk menampilkan hasil dari aplikasi yang telah
dibuat, kemudian dibandingkan dengan hasil dari peserta lainnya. Setiap hasil yang dibuat
kemudian di evaluasi langkah-langkah pembuatan beserta saran agar aplikasi Augmeted Reality
bisa berjalan dengan baik disesuaikan dengan perangkat smartphone yang digunakan.

Gambar 8 Peserta Menampilkan hasil aplikasi yang telah dibuat

5. KESIMPULAN
Dari Pelatihan Pemanfaatan Augmented Reality dalam pengembangan teknologi
pembelajaran untuk pendidikan dan kebudayaan ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
a. Berdasarkan pelatihan yang telah dilaksanakan peserta sangat antusias dan dengan
dukungan teknologi yang ada teknologi Augmented Reality sangat membantu untuk
mensimulasikan pembelajaran menjadi sangat mudah.
b. Augmented Reality dapat digunakan sebagai solusi alternatif media untuk
mengembangkan teknologi pembelajaran untuk pendidikan dan kebudayaan.
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Abstrak
Lembaga pendidikan harus memiliki kemampuan untuk membekali para siswa dengan kecakapankecakapan yang memadai dalam menghadapi pendidikan di era digital. Peran pembelajaran berbasis digital
sangat membantu para siswa dan guru untuk bisa lebih kreatif dan inovatif. Salah satu contoh pembelajaran
berbasis digital adalah pemanfaatan vlog. Namun kenyataan yang sedang terjadi masih belum terlihat
upaya pihak sekolah terutama SMK Keling Kumang dalam memanfaatkan vlog untuk mendukung kegiatan
pembelajaran. Tujuan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk seminar dengan metode ceramah
adalah memberikan pemahaman kepada siswa dan guru untuk memanfaatkan vlog sebagai media
pembelajaran yang inovatif. Dengan menambahkan vlog dalam sebuah materi pelajaran, diharapkan siswa
dapat memahami materi pelajaran secara efektif. Kegiatan seminar ini telah berhasil menumbuhkan
semangat dan keinginan dari pihak guru dan siswa untuk menghasilkan materi pelajaran berbasis digital
yaitu vlog. Namun ada kendala yang dihadapi oleh siswa yaitu kurangnya pemahaman terhadap aplikasi
untuk mengedit video yang merupakan salah satu dari kegiatan membangun vlog. Kedepannya perlu
memberikan pelatihan secara teknis tahapan-tahapan membuat vlog termasuk pelatihan dalam
menggunakan aplikasi editing video.
Kata kunci: vlog, digital, milenial, pembelajaran

Abstract
Educational institutions must have the ability to equip students with adequate skills in dealing with
education in the digital age. The role of digital-based learning is very helpful for students and teachers to be
more creative and innovative. One example of digital-based learning is the use of vlogs. But the reality that
is happening is still not visible efforts by the school, especially Keling Kumang Vocational School in utilizing
vlogs to support learning activities. The purpose of community service in the form of seminars with the
lecture method is to provide understanding to students and teachers to use vlogs as innovative learning
media. By adding a vlog in a subject matter, students are expected to be able to understand the subject
matter effectively. This seminar has succeeded in fostering enthusiasm and desire on the part of teachers and
students to produce digital-based subject matter, namely vlogs. But there are obstacles faced by students,
namely the lack of understanding of the application for editing video which is one of the activities to build a
vlog. In the future it is necessary to provide technical training in the stages of creating a vlog including
training in using video editing applications.
Keywords: vlog, digital, millennial, learning

1. PENDAHULUAN
Di era modern seperti sekarang ini, istilah digitalisasi sudah sangat tren dan membuat hidup menjadi lebih
mudah[1]. Teknologi gadget dan internet terus berkembang seakan sudah menjadi suatu hal yang tidak
dipisahkan lagi dari generasi milenial[2]. Generasi ini merupakan peserta didik yang memiliki sifat kritis dan
canggih dalam menggunakan teknologi informasi[3]. Model pembelajaran digital merupakan suatu
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pembelajaran yang menggunakan beberapa jenis layanan teknologi informasi seperti smartphone, tablet,
komputer, dan lainnya[4]. Teknologi informasi telah memainkan peran yang sangat penting di banyak
lembaga pendidikan dan telah menjadi realitas yang tidak dapat dihindarkan[5]. Tuntutan persaingan di
berbagai bidang semakin kuat baik secara nasional maupun global dan oleh karenanya perlu adanya suatu
upaya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah [6]. Saat ini telah memasuki era revolusi industri
4.0 [7], salah satu dampak nyata dari perubahan era ini adalah adanya penggunaan teknologi digital sebagai
media pembelajaran [8]. Media pembelajaan video merupakan salah satu bentuk dari audio visual yang
bermanfaat dalam proses pembelajaran[9]. Teknologi digital juga sebagai alat yang mendukung kegiatan
pengajaran dan pembelajaran dikelas [10]. Salah satu media pembelajaran yang dapat dipergunakan dalam
mendukung kegiatan belajar mengajar adalah media vlog[11] yang saat ini sudah sangat tren[12]. Vlog bisa
didefenisikan sebagai komponen video online [13] yang menyediakan serangkaian siaran secara online
dimana setiap orang dapat membuat dan mempostingnya[14]. Pada dasarnya vlog ada kesamaan dengan
blogging, namun dalam vlog, informasi disampaikan menggunakan video dan dibagikan kepada pengguna
[15]. Video adalah konten utama dan biasanya diserta dengan gambar, teks dan meta data[16]. Vlogging
sebagai salah satu wujud dari kemajuan teknologi informasi yang dapat memberikan daya tarik dan dapat
menumbuhkan kemampuan siswa dalam berbicara[17]. Siswa yang menggunakan vlog memiliki lebih
banyak kesempatan untuk berbicara, membangun ide dan imajinasi serta telah terbukti cukup efisien dan
efektif dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa [18]. Meskipun penggunaan vlog telah
direkomendasikan untuk diterapkan pada sekolah dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan
pengajaran berbasis teknologi informasi khususnya, namun masih banyak pihak sekolah ataupun siswa yang
belum menggunakannya. Vlog secara umum memang sudah dikenali sebagai media yang dapat mendukung
dalam pembelajaran, banyak dari literatur-literatur ilmiah yang telah menggali kontribusi vlog sebagai media
pembelajaran yang efektif dan efesien dalam proses pembelajaran. Kesadaran yang dimiliki oleh pihak
sekolah terutama pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Keling Kumang yang menjadi tempat untuk
melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), tidak membuat pihak sekolah mengambil keputusan
untuk menggunakan media. Melalui tanya jawab dan berdiskusi dengan pengelola sekolah, guru dan siswa,
yang menjadi kendala utama belum menggunakan vlog dalam kegiatan pembelajaran dikarenakan kurangnya
pemahaman yang mendalam dalam menghasilkan konten video. Untuk menghasilkan video yang baik,
dibutuhkan pengetahuan dalam melakukan editing sebelum dipublikasi. Masalah editing video juga sebagai
penyebab belum adanya unggahan vlog dalam youtube. Selain kualitas video yang diutamakan dalam vlog,
topik dari vlog yang berbasis edukasi juga tidak mudah dalam mengonsepnya. Pada sesi presentasi materi
vlog, dijelaskan berbagai trik dalam menemukan dan menyusun konten vlog yang menarik. Oleh karena itu,
seminar ini bertujuan memberikan pemahaman kepada siswa dan guru untuk memanfaatkan vlog sebagai
media pembelajaran yang inovatif. Dengan penggunaan vlog sebagai media pembelajaran, diharapkan pihak
sekolah dapat menghasilkan siswa yang aktif dan produktif. Harapan dari kegiatan seminar ini adalah agar
guru dan siswa dapat memanfaatkan vlog dalam mendukung kegiatan belajar mengajar dikelas.
2. TINJAUAN TEORI
Digital based learning merupakan bentuk pembelajaran yang memanfaatkan browser internet dan media
sosial seperti website, facebook, Instagram, twitter, dan youtube. Menurut Lim, Chen dan Liu, Digital
learning memberikan manfaat yang positif dalam kegiatan belajar mengajar dari pada mengajar dalam bentuk
tradisional. Lembaga pendidikan harus mampu memanfaatkan keunggulan pembelajaran digital sebagai
upaya mengembangkan strategi pengajaran yang praktis untuk efektivitas pengajaran[19]. Digital Based
Learning memungkinkan guru untuk bertindak sebagai inovator dalam memanfaatkan pembelajaran berbasis
digital[20]. Menurut Menristekdikti 2018 mengatakan bahwa di era revolusi industri 4.0, lembaga
pendidikan harus mempersiapkan sistem pembelajaran yang lebih inovatif. Perkembangan teknologi
komputasi sudah semakin maju dan terus maju seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu dari
kemajuan teknologi yang sering dimanfaatkan orang adalah internet[21]. Pada sektor pendidikan,
perkembangan teknologi informasi juga telah mempengaruhi model pembelajaran terutama pada Sekolah
Menengah Kejuruan[22]. Media sosial adalah satu media yang memungkin adanya interaksi diantara
pengguna. Menurut Nasrullah media sosial memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya,
berkomunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Lebih lanjut Nasrullah
mengatakan bahwa youtube, twitter, facebook dan path adalah jenis media sosial yang paling fenomenal dan
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banyak digunakan[23]. Youtube merupakan salah satu media sosial dengan kontennya adalah video, dimana
dalam youtube tersebut ada fasilitas pembuatan channel. Melalui fasiltas channel ini, pengguna dapat
mengunggah video berdasarkan kategori yang diinginkan. Blog awalnya hanya terdiri dari teks dan gambar,
namun yang trend saat ini blog berisi konten video dengan memanfaatkan media youtube untuk berbagi
kepengguna lain. Menurut David, vlog adalah video yang berisikan cerita, opini dan kegiatan harian yang
biasanya dibuat tertulis pada suatu blog[24]. Konten vlog sangat kreatif dan ditayangkan kepada banyak
orang secara gratis. Pada bidang pendidikan, vlog dapat dipergunakan sebagai media pembelajaran. Bukhari
dalam penelitian mereka menjelaskan bahwa vlog dapat menunjang dalam komunikasi online antara guru
dan siswa[25]. Sebagai seorang guru yang lebih mengutamakan sifat profesional, memiliki berbagai
keterampilan adalah hal yang mutlak terutama keterampilan yang dapat mendukung kegiatan belajar
mengajar yang inovatif[26].
3. METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode
ceramah, dan disertai contoh vlog yang viral di media sosial youtube. Peserta seminar terdiri dari guru dan
siswa. Guru berjumlah 5 orang dan siswa berjumlah 30 orang, jadi total peserta seminar adalah 35 orang.
Sebelum memberikan materi vlog, ada beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu (1) melakukan diskusi
dengan pihak sekolah terutama kepada kepada sekolah dan guru agar dalam memberikan materi yang
inovatif kepada siswa sebagai bagian dari generasi milinial yang dapat produktif; (2) menjelaskan secara
singkat manfaat pengajaran berbasis video di unggah di youtube; dan (3) memberikan gambaran konten vlog
(video blog) sebagai media pembelajaran yang menarik dan cukup tren di Indonesia. Pelaksanaan metode
ceramah dimulai dengan memberikan penjelasan secara garis besar peran teknologi informasi dalam
mendukung kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ceramah menjelaskan mengenai vlog yang berisikan awal
mula vlog, penyebab vlog menjadi tren, peran vlog dalam menjadikan generasi milinial yang produktif dan
tahap-tahap dalam membuat vlog. Tahap berikutnya adalah menjelaskan peralatan yang diperlukan untuk
menghasilkan vlog seperti camera, komputer, dan aplikasi video editing. Untuk menindaklanjuti dari hasil
seminar, siswa diminta untuk membuat vlog dengan tema Generasi Milinial Produktif. Vlog dikerjakan
secara berkelompok, diunggah ke youtube dan mengirimkan nama channel youtube.

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan seminar dilaksanakan di aula SMK Keling Kumang dengan memberikan materi pengantar
berupa pembelajaran berbasis digital. Materi seminar dengan tema vlog telah dipersiapkan dalam format
power point dan dipresentasikan dengan menggunakan media LCD Projector. Berikut ini adalah slide
pertama dari tema seminar.
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Gambar 1 Tema Seminar
Para guru dan siswa dibekali dengan pengetahuan peran digital dalam mendukung kegiatan belajar
antara guru dan siswa. Di era digital seperti sekarang ini, terutama di SMK Keling Kumang sebagai salah
satu sekolah kejuruan yang ada di Kabupaten Sekadau, kualifikasi guru jelas menjadi hal yang mesti
dipersiapkan dengan baik. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksananaan
pembelajaran digital adalah hal yang sangat baik, namun guru harus tertap mendapatkan pengetahuan yang
cukup agar punya kompetensi dan kualifikasi yang mampu dalam menjalankan berbagai metode atau strategi
pembelajaran berbasis digital. Melalui teknologi digital, siswa juga harus punya kemampuan untuk
memanfaatkannya dalam merangsang semangat belajar dan terutama agar bisa menjadi generasi milenial
yang produktif. Salah satu bentuk pembelajaran yang inovatif dan telah terbukti memberikan nilai positif
bagi siswa adalah memberikan materi pelajaran berbasis video. Siswa juga dapat mengerjakan tugas dan
memapar hasil tugas dalam bentuk video (gambar 2 penyampaian materi digital based learning).

Gambar 2 Penyampaian Materi Digital Based Learning
Peserta seminar cukup antusias dalam menyimak materi yang disampaikan dan bahkan mengajukan
beberapa pertanyaan yang terkait dengan pemanfaatan video dalam mendukung kegiatan pembelajaran.
Menggunakan video dalam menyampaikan materi oleh seorang guru dapat membantu siswa memahami apa
yang disampaikan oleh seorang guru karena siswa dapat memutar video beberapa kali. Menjelaskan hasil
tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa juga memberikan manfaat bagi banyak siswa karena video yang
telah dihasilkan dapat diunggah ke media sosial seperti youtube. Menggunakan medium video diatas
penggunaan teks atau audio sebagai sumber media dan mengunggahnya ke youtube telah menghasilkan
istilah video blog (vlog). Situs yang populer untuk berbagai video adalah youtube sebagai salah satu content
management system yang dapat mengelola masukkan video. Melalui informasi dari laman tirto.id, berikut ini
adalah mereka yang populer 10 besar youtubers di Indonesia dan genre 100 besar youtubers di Indonesia,
yang diurut berdasarkan jumlah subscriber-nya:

Gambar 3 Grafik Populer Youtubers dan Genre Youtubers di Indonesia
Pada gambar 3 di atas dapat dilihat bahwa akun youtube atas nama Atta Halilintar menempati urutan
pertama berdasarkan jumlah subcriber. Subcriber adalah jumlah pengguna youtube yang berlanggan suatu
saluran/ akun youtube. Mengacu pada data tersebut, Atta Halilintar YouTuber asal Indonesia yang saat ini
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memiliki subscriber terbanyak di Asia Tenggara, yaitu lebih dari 17 juta orang. Tipe konten vlog dari Atta
Halilintar berisi vlog kehidupan pribadi sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan memiliki vlog,
seorang pengguna dapat dikenal dan memberikan nilai secara ekonomis bagi pemilik akun. Masih pada
gambar 1 di atas (grafik), konten vlog memiliki jumlah subscriber terbanyak dari jenis konten lain seperti
musik, game, teknolo, kuliner dan lain-lain. Data ini memberikan gambaran bahwa vlog banyak sukai orang
dan bahkan sudah menjadi konten yang sangat populer di Indonesia. Vlog memberikan konten yang lebih
kaya dibandingkan dengan blog yang kontennya hanya dalam bentuk teks dan gambar. Vlog
mengkombinasikan konten video, suara, gambar dan teks. Konten seperti ini memungkinkan pengguna
menjadi lebih bisa mengeksplorasikan berbagai cara baru dalam berkomunikasi. Pengguna merasa yakin
bahwa video dapat menghasilkan ekspresi yang lebih baik dan alami dari teks (gambar 4 contoh vlog).

Gambar 4 Contoh Video Blog (vlog)
Pada gambar 4 di atas dapat dijelaskan bahwa konten dari vlog sangat beragam. Terlepas dari apapun
jenis kontennya, vlog dapat menjadikan seseorang menjadi viral. Namun bagi seorang siswa, akan sangat
lebih bermanfaat apabila konten dari vlog berisikan kegiatan yang mendukung dalam proses belajar
mengajar. Youtube telah mengubah cara orang belajar dan dengan youtube orang bisa belajar dimana saja
dan kapan saja. Sebagai salah satu website yang sudah sangat populer didunia, youtube merupakan sumber
yang begitu luas untuk pendidikan[27]. Untuk lebih memberikan daya tarik siswa terhadap materi pelajaran,
maka disarankan kepada guru agar dapat mengemas materi pelajaran dalam vlogging yang berisikan video,
audio, teks dan gambar. Agar materi pelajaran yang sudah dikemas dalam bentuk vlog dapat diakses dengan
mudah, maka harus diunggah ke youtube dengan memberikan nama channel yang menarik dan mudah
dikenal. Berikut ini adalah contoh vlog yang membahas materi matematika.
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Gambar 4 Konten Vlog Matematika
Untuk menghasilkan vlog yang menarik bukanlah hal yang mudah, diperlukan pemahaman yang
jelas mengenai ide yang unik dan menarik. Alur cerita dari video harus jelas dan dituntut untuk lebih kreatif
dalam mengeditnya. Durasi video usahakan jangan terlalu lama yaitu berkisar 3-5 menit. Video yang
durasinya lama cenderung membuat orang bosan. Walau demikian, jangan sampai menghilangkan bagianbagian yang penting. Nama channel Youtube bebas namun harus menarik juga agar memberikan kemudahan
bagi orang untuk mencari dan mengingatnya. Ide vlog dan nama channel youtube sudah didapat, selanjutnya
memilih peralatan yang dipergunakan untuk merekam video. Untuk menghasilan video yang berkualitas,
diperlukan dukungan kamera yang baik. Pengambilan gambar harus dilakukan secara profesional dengan
memperhatikan masalah pencahayaan yang baik dan sudut pengambilan gambar. Hal ini perlu dilakukan agar
dapat menghasilkan video yang terlihat lebih elegan dan menarik. Video yang telah dihasilkan dengan cara
profesional masih perlu dilakukan editing, tujuannya adalah memindahkan klip video yang tidak dikendaki,
menambahkan efek, grafik, musik dan lain-lain. Pada tahapan editing ini membutuhkan pengetahuan
penggunaan aplikasi editing yang sangat baik agar dapat menghasilkan video dengan kualitas baik. Langkah
terakhir yang harus dilakukan setelah melakukan kegiatan editing terhadap video adalah mengunggah video
tersebut ke akun youtube. Saat mengunggah video ke youtube, sebaiknya persiapkan koneksi internet yang
baik dan cepat agar saat proses tidak ada kendala. Ada beberapa bagian yang harus diisi pada youtube
channel adalah judul, deskripsi video, dan gambar icon video yang menarik perhatian (gambar 5 Youtube
Channer dan Unggah Video).

Gambar 5 Youtube Channel dan Unggah Video
Pada gambar 3 di atas, pemilik akun harus membuat nama channel youtube dengan mengetikkan
nama channel pada bagian Brand Account name. menggunakan nama channel yang unik, menarik dan jelas
sangat direkomendasikan agar mudah diingat oleh orang. Perlu diketahui bahwa channel youtube adalah
nama/ brand saluran atau channel yang berisikan konten video yang telah diupload. Melalui channel, pemilik
akun dapat menambahkan video, link dan informasi tentang diri agar dapat ditelusuri oleh pengunjung.
Setelah nama channel berhasil dibuat, maka akan langsung ditampilkan fitur untuk mengunggah video ke
dalam channel yang telah dibuat. Setelah video diunggah, maka langkah selanjutnya adalah menyebarkan
luaskan link dari video tersebut agar dapat dilihat oleh orang. Untuk mempromosikan video dapat
menggunakan media sosial seperti facebook, instagram dan twitter. Semakin banyak dan sering memposting
video dan link dimedia sosial, maka peluang video tersebut dikenal oleh banyak orang semakin tinggi.
Kegiatan seminar telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik melalui tanya jawab yang intens
dengan peserta seminar. Pemberian materi vlog dengan teknik ceramah dan memberikan beberapa contoh
vlog sudah berhasil memberikan pemahaman kepada peserta seminar. Guru dan siswa sudah sangat
menyadari bahwa menggunakan vlog untuk menyampaikan materi pelajaran oleh guru dan menggunakan
vlog untuk menyelesaikan tugas oleh siswa adalah kegiatan yang sangat inovatif dibidang pemanfaatan
teknologi informasi. Melakukan perubahan dari kebiasaan lama dan mempelajari seseuatu yang tidaklah
mudah atau sederhana, apalagi hal yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Diperlukan
kreativitas, ketekunan dan kerja keras untuk mencapai keberhasilan. Membuat vlog harus kreatif dalam
menentukan tema video dan harus jeli melihat selera pada pengguna youtube saat ini. Pencapaian motivasi
belajar siswa dapat dilakukan dengan banyak cara dan salah satunya adalah dengan mengunggah tugas ke
youtube. Apapun jenis materi pelajarannya dan sebagai contoh materi bahasa Inggris, setiap siswa pasti
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sering berlatih berbicara sebelum membuat video karena mereka harus memiliki kemampuan untuk
pengucapan yang benar.

5. KESIMPULAN
Model pembelajaran tradisional tidaklah salah, namun diera digitalisasi sektor pendidikan seperti
saat ini, seharusnya guru bisa memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan model pembelajaran yang lebih
inovatif seperti menggunakan video blog (vlog). Siswa harus dimotivasi untuk menggunakan teknologi
informasi dalam mendukung kegiatan belajar mengajar agar nantinya mereka bisa menjadi generasi milenial
yang produktif. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam bentuk seminar dengan metode
ceramah adalah memberikan pemahaman kepada siswa dan guru untuk memanfaatkan vlog sebagai media
pembelajaran yang inovatif. Dengan menambahkan vlog dalam sebuah materi pelajaran, diharapkan siswa
dapat memahami materi yang sedang dipelajari dengan baik. Dengan diselesaikannya kegiatan seminar di
SMK Keling Kumang, berikut ini adalah beberapa hal yang menjadi kesimpulan:
a. Berdasarkan hasil diskusi dan tanya jawab, secara umum siswa dan guru sudah memahami vlog sebagai
konten video yang sangat populer.
b. Materi vlog yang diberikan telah membuat siswa dan guru termotivasi untuk memulai membuat vlog
dan memanfaatkan youtube untuk mengunggah video.
c. Berdasarkan hasil pengamatan, ada kesulitan yang dialami oleh guru dan siswa yaitu dalam
menggunakan aplikasi editing terhadap video. Kurangnya spesfikasi komputer yang memadai juga
menjadi kendala.
d. Perlu adanya kegiatan pelatihan secara teknis terhadap siswa dan guru dalam membuat video dan
mempelajari aplikasi yang dapat dipergunakan untuk mengedit video.
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E Commerce and Financial Management Training for Craft SMEs in Karang Tengah Village

Pelatihan E Commerce dan Manajemen Keuangan untuk UKM Kerajinan di Desa Karang
Tengah
Anggit Dwi Hartanto, Eny Nurnilawati , Anik Sri Widowati, Mulia Sulistiyono
Universitas Amikom Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman yogyakarta, telp/fax (0274) 884201 / (0274) 884208
e-mail: anggit@amikom.ac.id, nurnilawati@amikom.ac.id, anik@amikom.ac.id, muliasulistiyono@amikom.ac.id

Abstrak
Desa karang tengah adalah desa yang sedang berkembang menjadi desa wisata dan terdapat
banyak sekali usaha mikro salah satunya adalah usaha kerajinan warangka keris. Kerajinan keris
merupakan kerajinan yang potensial untuk go-international jika promosi dan pemasaran dilakukan dengan
baik dan benar. Saat ini proses promosi dengan menggunakan media blog dan facebook yang mempunyai
fitur sistem terbatas. Berdasar pada permasalahan yang muncul akan disolusi dengan kegiatan yang dimulai
dengan menganalisis metode pemasaran yang sedang berjalan, membangun sistem informasi promosi dan
pemasaran, melakukan pelatihan penggunaan dan manajemen sistem pemasaran serta melakukan pelatihan
bidang manajemen keuangan.
Luaran dari kegiatan ini adalah sistem informasi promosi dan pemasaran untuk usaha mikro
kerajinan warangka keris di desa karang tengah kecamatan imogiri kabupaten bantul. Luaran lainnya
adalah peningkatan pemahaman dalam menggunakan sistem informasi tersebut. Hasil akhir dari kegiatan
ini secara umum dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Usaha mikro. Dan secara khusus dapat
meningkatkan kesejahteraan dengan penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran.

Kata kunci: pemasaran online, warangka keris, desa wisata, sistem informasi, website, manajemen
keuangan

Abstract
Karang Tengah village is a village that is developing into a tourist village and there are a lot of
micro businesses, one of which is a keris warangka handicraft business. Keris is a potential craft to go
international if promotion and marketing are done properly. Currently the promotion process by using
media blogs and facebook which have limited system features. Based on the problems that arise will be
dissolved with activities that begin by analyzing the current marketing methods, building promotional and
marketing information systems, conducting training in the use and management of marketing systems and
training in financial management.
The output of this activity is the promotion and marketing information system for the keris warangka
micro handicraft business in Karang Tengah Village, Imogiri Subdistrict, Bantul Regency. Another outcome
is an increase in understanding in using the information system. The final results of this activity in general
can increase economic growth in micro businesses. And specifically can improve welfare by using
information technology in marketing.
Keywords: online marketing, keris warangka, tourism village, information system, Ecommerce

1. PENDAHULUAN
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Desa karang tengah adalah desa yang sedang berkembang menjadi desa wisata dan terdapat banyak sekali
usaha mikro salah satunya adalah usaha kerajinan warangka keris. Hamam Sabeni dan Roy Anggi Wijaya
adalah dua dari sekian banyak pengrajin warangka keris yang dilakukan di rumah masing-masing.
Warangka keris juga biasa disebut sebagai pendhok dalam proses pembuatannya, umumnya dibuat dari
bahan lempengan kuningan. Hampir sama seperti proses membuat keris, pembuatan warangka juga
menggunakan alat-alat yang sederhana, berupa palu, paku tatah dan alas yang juga terbuat dari bahan
aspal.[10] Prosesnya bisa dikatakan lebih sederhana dari membuat hiasan keris sebab tak perlu melebur
bahan terlebih dahulu. Lempengan kuningan sebagai bahan baku terlebih dahulu dibuat bentukan sarung
keris kemudian dipatri. Selanjutnya, untuk membantu proses penatahan, sarung keris yang masih polos
dilekatkan pada permukaan alas yang terbuat dari aspal. Proses penatahan pun dimulai sesuai motif yang
ingin dibuat. Kerajinan keris merupakan kerajinan yang potensial untuk go-international, jika promosi dan
pemasaran dilakukan dengan benar. Saat ini, untuk proses promosi mitra menggunakan media blog dan
jejaring sosial facebook yang mempunyai fitur seadanya.
Dalam bidang pemasaran saat ini yang yang dilakukan adalah pasif menunggu pesanan dari konsumen.
Sedangkan konsumen yang melakukan pembelian keris belum terlalu banyak dikarenakan promosi yang
kurang. Untuk pencatatan dan pengelolaan keuangan masih menggunakan buku seadanya dengan model
pencatatan ala kadarnya. Dikarenakan belum mempunyai pengetahuan yang lebih tentang pencatatan data
penjualan dan keuangan sehingga masih menggunakan metode seadanya yaitu dicatat di buku dengan rincian
data.
Setelah dilakukan observasi dan wawancara dengan mitra serta pengamatan secara langsung di lokasi
pembuatan kerajinan warangka keris, terdapat beberapa permasalaan diperoleh masalah inti yang akan
diselesaikan yaitu.
Peralatan yang masih kurang mumpuni khususnya dalam hal finishing yaitu untuk menghaluskan barang
produksi dan membentuk pendok. Selanjutnya akan disolusi dengan pengadaan alat penunjang produksi
warangka keris. Penataan barang barang produksi yang masih tidak tertata sehingga terkesan kumuh untuk
kunjungan sebagai desa wisata. Disolusi dengan melakukan penataan tempat produksi agar terlihat rapi dan
bersih dan pengadaan etalase tempat display barang produksi.
Belum bisa menemukan cara atau metode promosi yang lebih baik khususnya untuk menembus gointernational, solusi membuatkan sistem pemasaran yang lebih baik dengan menggunakan aplikasi ecommerce. Cara pemasaran keris tergantung pada pemesanan yang tidak menentu dikarenakan ketidak
tahuan konsumen tentang produk kerajinan keris tersebut. Solusi melakukan pelatihan manajemen sistem
eccomerce sehingga dapat menggunakan sistem dengan lebih baik. Pengelolaan keuangan masih belum
maksimal sehingga pengembangan usaha belum bagus. Disolusi dengan melakukan pelatihan manajemen
pemasaran dan pengelolaan keungan agar perkembangan usaha menjadi lebih baik.
2. TINJAUAN TEORI
2.1 Marketing Online
Marketing online merupakan metode dalam pemasaran prodak perusahaan mengunakan media internet.
Pemasaran online dapat dilakukan dengan menggunakan media website, marketplace online, media sosial,
dan media-media intrernet yang lain. Keunggulan dalam pemasaran online adalah dapat menyasar target
pembeli yang lebih tepat. Market online dapat dilakukan dengan menggunakan iklan yang berbayar dan
gratis.[1][7].
2.2 Manajemen Keuangan
Manajemen kuangan adalah upaya seorang manajer finansial dalam memberdayakan sumber daya manusia
yang ada dalam perusahaan untuk mencari, membagi dan mengelola dari tujuan perusahaan dalam
mendapatkan keuntungan dalam perusahaan. Lingkup manajemen keuangan adalah : bagaimana memperoleh
pendanaan, bagaiaman melakukan pengelolaan dana, dan bagaimana membagi dana.[2][8].
2.3 Laporan Keuangan
Laporan keuangan dapat disusun dengan dimulai dari laporan laba rugi, laporan modal dan pada tahap akhir
dengan neraca. Secara umum siklus akuntansi dapat dipecah menjadi tiga tahap yaitu : tahapan pencatatan,
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tahapan pengikhtisaran dan tahapan pelaporan. Laporan keuangan dapat dibuat menggunakan tools MS.
Excel di mana aplikasi ini sudah ummum dalam masyarakat. Laporan dapat dimasukkan menggunakan tabeltabel yang ada pada MS. Excel.[3][9]
2.4 Tinjauan Pustaka
Publikasi pengabdian masyarakat tentang pelatihan marketing online juga pernah dilakukan oleh Emaya
Kurniawati, dkk dengan judul Pelatihan Pemasaran Online Bagi Kelompok Usaha Bersama (KUB)
“SRIKANDI". Dalam pelatihan ini objek mitra adalah UMKM di bidang makanan dan minuman. Emaya
Kurniawati, dkk melakukan pelatihan menjual Produk makanan dan minuman yang dihasilkan oleh mitra
pada aplikasi Gofood dan facebook.[4]
Publikasi pengabdian masyarakat tentang pelatihan pemasaran dan manajemen juga dilakukan oleh Ade
Octavia, dkk dengan judul Pelatihan Kewirausahaan Dan Manajemen Bagi Ibu Rumah Tangga, Remaja Putri
Dan Kelompok Usaha Bersama Mutiara Kota Jambi. Dalam pelatihan ini mitra diajarkan bagaimana
membuat deferensiasi prodak untuk meningkatkan pemasaran dan manajemen keuangan.[5]
Publikasi pengabdian masyarakat tentang pelatihan E-Commerce juga dilakukan oleh Nurmaya, dkk dengan
judul IBM Pelatihan Decoupage Dan E-Commerce Untuk Meningkatkan Ekonomi Ibu Rumah Tangga. Mitra
pelatihan ini adalah ibu rumah tangga dan pelaku UMKM. Para mitra melakukan penjualan produk dengan
menggunakan media website yang telah dibuat.[6]
3. METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada setiap masalah seperti terdapat pada tabel 1 sebagai berikut :
Tabel 1. Metode Pelaksanaan dari setiap masalah yang ada
No
Masalah
Metode Pelaksanaan
1
Belum bisa menemukan cara atau metode Pembuatan Sistem Informasi, Pengadaan Alat untuk
promosi yang lebih baik khususnya untuk mendukung Sistem Informasi
menembus go-international
2
Cara pemasaran keris tergantung pada Pelatihan wawasan budaya dan teknologi yang meliputi
pemesanan
yang
tidak
menentu materi : Pelatihan Komputer Dasar, Editing foto,
dikarenakan ketidak tahuan konsumen Pelatihan Pengelolaan dan penggunaan
Sistem
tentang produk kerajinan keris tersebut
Informasi
3
Pengelolaan keuangan masih belum Dilakukan pelatihan Bidang Manajemen yang meliputi :
maksimal sehingga pengembangan usaha Pelatihan manajemen pemasaran, Pelatihan manajemen
belum bagus
keuangan

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Mengacu pada metode pelaksanaan dari permasalahan yang ada, didapatkan berbagai capaian yang
sudah diantaranya sesuai dengan target sebagai berikut :
4.1 Tersedianya sistem informasi untuk membantu promosi dan pemasaran produk dalam bentuk website Ecommerce.
Pembuatan website adalah kegiatan utama pada program pengabdian masyarakat ini. Tujuan dibuatnya
website e-commerce adalah untuk perluasan pemasaran seluruh Indonesia. Dengan adanya website ecommerce ada beberapa hal yang dibidik yaitu banyak orang dapat melihat update barang atau produk
warngka keris, website bisa terindex di google.com, sehingga jika ada yang mencari informasi penjualan
keris via internet khususnya menggunakan mesin pencari google maka akan menemukan website tersebut.
Ada dua website yang dibangun dengan nama wijayacraft.com dan hamammeranggi.com. Berikut adalah
tampilan website yang dibangun.
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Gambar 1. Tampilan website hamammeranggi.com dan Tampilan website wijayacraft.com

4.2 Tersedianya alat bantu untuk pengelolaan website E-Commerce.
Alat ini sudah tidak asing lagi yaitu seperangkat komputer. Dengan adanya komputer, pengelolaan website
bisa dilakukan dengan mudah. Tentunya disertai dengan modem internet untuk dapat mengakses website
secara online. Selain untuk mengelola website fungsi komputer di program pengabdian ini adalah untuk
mencatat laporan keuangan, mencatat barang pemesanan dan baraang produksi.

Gambar 2. Seperangkat Komputer dan modem internet
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4.3 Pelatihan wawasan budaya dan teknologi yang meliputi materi Pelatihan Komputer Dasar, Pelatihan
Pengelolaan dan penggunaan Sistem Informasi.
Pelatihan komputer meliputi dasar penggunaan komputer, instalasi komponen-komponen komputer, dan
pengelolaan website. Selain website juga memaksimalkan penggunaan media sosial facebook.

Gambar 3. Kegiatan Pelatihan Komputer
4.4 Pelatihan Bidang Manajemen yang meliputi Pelatihan manajemen pemasaran dan Pelatihan
manajemen keuangan.
Dalam pelatihan ini materi utamanya yaitu pencatatan data menggunakan Microsoft Office Excel dan
pencatatan laporan keuangan untuk melihat pemasukan, pengeluaran, total pemasukan, total pengeluaran
sampai laba per bulan dan laba per tahun

Gambar 4. Metode catatan pemesanan barang
Gambar 4 diatas adalah contoh pencatatan pemesanan barang jika pembeli datang secara langsung ke tempat
produksi. Dengan metode pencatatan data menggunakan Microsoft Office Excel, tentunya menggunakan
formula excel dapat dengan mudah melihat total biaya, DP dan pelunasan.

Gambar 5. Template laporan keuangan
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Metode pencatatan laporan keuangan seperti gambar 5 diatas, sangat memudahkan untuk melihat
pemasukan, pengeluaran, total pemasukan, total pengeluaran sampai laba per bulan dan laba per tahun.
Untuk sementara ini template sudah dibuat jadi agar mudah digunakan. Akan tetapi pada sesi pendampingan
akan diajarkan juga rumus/formula excel kepada mitra supaya pada suatu hari bisa membuat formula sendiri
jika ada pengambangan catatan.
5. KESIMPULAN
Dari Pelatihan Pemasaran Online dan Manajemen Keuangan Untuk Desa Karang Tengah ini dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :
a. Pengenalan teknologi informasi sangat membantu dalam melakukan promosi barang produksi
b. Pencatatan data menggunakan Microsoft Office Excel dan pencatatan laporan keuangan untuk melihat
pemasukan, pengeluaran, total pemasukan, total pengeluaran sampai laba per bulan dan laba per tahun sangat
berguna untuk Mitra.
c. Aplikasi E-Commerce mendukung untuk promosi selain dari Facebook BBM dan WA.
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Abstrak
Internet sudah merambah ke berbagai lini kehidupan, termasuk dalam bidang kepolisian. Dimana
fenomena penggunaan internet dalam penyebaran informasi sangat berperanpenting disana. Hal ini juga
dirasakan oleh pihak kepolisian khususnya dari Humas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan
adanya sosial media seperti Facebook, Twitter dan Instagram, mereka ditutuntut banyak permintaan
masyarakat untuk menunjukkan pelayanan dan failitas dan kejadian dalam melayani masyarakat dan
beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisan Daerah DIY, dengan menggunakan media sosial sehingga
mudah sekali diakses dan sangat mudah diterima karena berupa informasi video. Dalam pelatihan ini para
peserta diajarkan pengenalan media social khususnya Instagram, dalam bagaimana persiapan
menggunakan aplikasi tersebut, kiat-kiat posting yang tepat sebagai konten halaman Instagaram sehingga
dapat menjadi branding dan sesuai harapan dan tepat sasaran dari konsumen yang diinginkan. Serta
petunjuk teknis yang tepat sehingga mampu memaksimalkan penggunaan Instagram dengan baik. Peserta
juga akan dibekali dengan editing video secara smartphone dengan aplikasi yang cukup memadai sebagai
media edit untuk konten Instagram resmi Kepolisian Daerah, dengan memberikan pelatihan teknis seperti
menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Kine Master, Quick Pro dan Adobe Premiere berbasi mobile..
Materi-materi yang diberikan diharapkan mampu memberikan nilai lebih dari sebuah akun media social
yang telah peserta gunakan sebelumnya. Lebih memaksimalkan penggunaan media social tersebut untuk
Branding dan konten yang sesuai dan terkait.
Kata kunci: internet, instagram, video, media sosial, kepolisian, polda
Abstract
The internet has penetrated into various lines of life, including in the police field. Where the
phenomenon of the use of the internet in disseminating information plays an important role there. This was
also felt by the police, especially from the Public Relations of the Yogyakarta Special Region Police. With
the existence of social media such as Facebook, Twitter and Instagram, they are demanded by many
community requests to show services and facilities and events in serving the community and some activities
carried out by the Regional Police of DIY, using social media so that they are easily accessible and very
easily accepted because they are video information. In this training the participants were taught the
introduction of social media, especially Instagram, in how to prepare to use the application, tips on posting
the exact contents of the Instagaram page so that it can be branding and match the expectations and targets
of the desired consumers. As well as the right technical instructions so as to be able to maximize the use of
Instagram properly. Participants will also be provided with smartphone video editing with sufficient
application as editing media for the official Instagram content of the Regional Police, by providing technical
training such as using third-party applications such as Kine Master, Quick Pro and Adobe Premiere based
on mobile. given is expected to be able to provide more value than a social media account that participants
have used before. Maximize the use of social media for branding and relevant and related content.
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1. PENDAHULUAN

Internet saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan manusia, hampir semua lini kehidupan menggunakan
internet termasuk dalam pemasaran [1]. Penggunaan media social memang sangat kuat sekali dalam
pemasaran sebuah produk ataupun jasa. 56,2 % pengguna menfollow akun perusahan atau personal yang
memberikan mereka informasi baik produk ataupun jasa. Seperti instagram yang sangat menarik sekali
dengan tampilan gambar dan fitur video[2].
Selain kondisi diatas, kehadiran internet telah menggeser media lama seperti cetak menjadi beralih ke media
baru berupa media digital dan lebih spesifik lagi kedalam media sosial seperti Instagram, Youtube dan
sejenisnya[3] sehingga pada kenyataanya pun memang pembekalan hal untuk video sebagai informasi sangat
tepat guna. Terlebih lagi masyarakat mengkonsumsi informasi dengan sangat besar-besaran melalui media
sosial ini di internet[4], yang semakin meningkatkan perlunya pelatihan ini diadakan.
Pihak Humas Kepolisian Daerah Istimewa Yogykarta ingin memaksimalkan dari Sosial Media berupa
Instagram dengan melakukan posting konten yang tepat dan sesuai sekaligus menjadi tempat untuk sarana
informasi resmi. Maka, diadakan pelatihan selama satu hari membahas detail dan teknis dari video grafis dan
Sosial Media Instagaram yang dilaksanakan di Kantor Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. TINJAUAN TEORI

2.1 Sosial Media
Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi,
berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring
sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh
dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial
dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog
interaktif[5].
2.2 Video Graphy
Digital video merupakan salah satu contoh wujud nyata dari sebuah karya cipta yang menggunakan fasilitas
aplikasi komputer dibidang multimedia dengan jalan menggabungkan antara audio dan visual, meliputi
suara, teks, gambar, animasi dan film sehingga akan menghasilkan suatu cerita video yang menarik[6].

2.4 Tinjauan Pustaka
Publikasi pengabdian masyarakat tentang pelatihan Video Editing Tingkat SMK Se-Kota Singaraja ole
Sugihartini, Dkk. Dalam pengabdian ini dilakukan pelatihan teknis bagaimana melakukan proses editing
video dan pengambilan gambar yang tepat. Pelatihan ditujukan untuk para siswa se Kota Singaraja dengan
menggunakan kamera profesonal. [7]
Publikasi pengabdian masyarakat tentang pelatihan video editing dengan fokus kepada konten visual adalah
oleh Khoirudin dalam Peningkatan Kemampuan Membuat Video Animasi Stop Motion Bagi Santri Pondok
Pesantren Al Ishlah Tugu Semarang. Dengan hasil akhir berupa visual video. [8]
Publikasi pengabdian masyarakat tentang pelatihan penggunaan media sosial seperti yang dilakykan oleh
Riya Widayanti Universias Esa Unggul, dimana para siswa SMK diperkenalkan penggunaan yang baik dan
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benar dalam mengupload sebuah konten. Pada sebuah jurnal “Pemanfaatan Media Sosial Untuk Penyebaran
Informasi Kegiatan Sekolah Menengah Kejuruan Pasundan Tangerang”. [9]

3. METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan sharing session dan pembahasan teknis dengan
peserta menggunakan perangkat masing-masing. Adapun output dan proses teknis kegiatan disajikan pada
tabel 1 berikut :
Tabel 1 Luaran dari Kegiatan

No
Permasalahan
1.
Belum ada pengetahuan dari
peserta dalam
mempersiapkan konten
berupa video baik dari
pengambilan gambar, proses
editing, rendering hingga
unggah konten ke media
sosial
2.
Belum ada Pengetahuan
tentang bagaimana proses isi
konten Instagram dengan
pemilihan yang tepat seperti
foto tidak salah focus, center
of interest dan foto terkonsep
dls.

Solusi
Diadakan Pelatihan
melakukan secara teknis
terkait mempersiapkan
konten berupa video baik
dari pengambilan gambar,
proses editing, rendering
hingga unggah konten ke
media sosial
Diadakan proses sharing
terkait proses isi konten
Instagram dengan pemilihan
yang tepat seperti foto tidak
salah focus, center of interest
dan foto terkonsep dls.

Hasil Capaian
Peserta Pelatihan mampu
mempersiapkan konten
berupa video baik dari
pengambilan gambar,
proses editing, rendering
hingga unggah konten ke
media sosial
Peserta Pelatihan mampu
membuat isi konten
Instagram dengan
pemilihan yang tepat
seperti foto tidak salah
focus, center of interest dan
foto terkonsep dls.

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Pada materi ini, peserta pelatihan diajarkan penggunaan media sosial dan bagaiman melakukan
proses posting konten yang sesuai baik dari persiapan hingga pengunggahan. Pembekalan dari Pihak
Kepolisian terkait penggunaan Media Sosial oleh Kabid Humas Polda DIY AKBP Yuliyanto, S.I.K., M,
Sc. Dan dilanjukan dengan materi dari Penulis. Meliputi:
1. Pengenalan Media Sosial
2. Bagaimana menyiapkan konten seperti foto dan video termasuk teoritis teknik pengambilan
gambar, efek-efek yang digunakan serta teknis lainya
3. Proses Upload dari hasil editing pelatian.
Berikut ini adalah beberapa dokumentasi dari kegiatan yang telah diadakan.
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Gambar 1 Peserta Pelatihan Dalam Video Grafi dan Media Sosial di Lingkungan Kepolisian Daerah
Istimewa Yogyakarta.

5. KESIMPULAN

Dari Pelatihan Pelatihan Video Grafis dan Sosial Media Untuk Kepolisian Daerah
ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
a. Konten Videografis dapat membantu pihak Kepolisian menyampaikan informasi
b. Penggunaan instagram dalam mengunggah videografis ini akan menambah informasi
akan sampai kepada masyarakat lebih luas lagi.
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Abstrak
Pelatihan multimedia dengan pemanfaatan program aplikasi Ms-PowerPoint bertujuan
untuk memberikan ketrampilan dalam pembuatan media pembelajaran multimedia yang
menarik dengan cara yang relatif mudah. Dengan dikuasainya media pembelajaran multimedia
oleh para guru MIS Karamadiharapkan akan pemicu minat murid untuk lebih bersemangat
dalam mengikuti pelajaran, dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pembelajaran
secara keseluruhan. Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah Metode Presentasi
mengenai pengenalan software, kemanfaataannya, dan penerapannya dalam pembuatan media
pembelajaran interaktif, Metode Demonstrasi mengenai pengoperasionalisasian program dan
Metode Praktik yaitu pembuatan media pembelajaran secara langsung oleh peserta sesuai
dengan mata pelajaran masing-masing dengan pemanfaatan program Ms-PowerPoint.
Metode evaluasi dengan mengamati perbedaan kemampuan guru sebelum dan setelah
pelatihan. Dari hasil yang dicapai terlihat peningkatan kemampuan yang cukup signifikan
dibanding dengan sebelum dilatih, sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil
meningkatkan kemampuan peserta . Evaluasi hasil dilihat dari penilaian tugas praktik yang
menggambarkan keberhasilan materi yang telah disajikan. Selain itu juga dicermati kinerja dan
partisipasi para peserta. Di akhir kegiatan Tim menjaring data kebermaknaan program pada
para peserta. Diharapkan agar program pelatihan ini terus diadakan karena sangat dirasakan
manfaatnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Kata Kunci

: Pelatihan, Multimedia, Media Pembelajaran

Abstract
Multimedia training using the Ms-PowerPoint application program tries to provide
skills in making attractive multimedia learning media in a relatively easy way. With the mastery
of multimedia learning media by MIS Karamadih teachers, it is hoped that it will attract
students to be more happy to take lessons, and ultimately will improve the overall quality of
learning. The method applied in this activity is the Presentation Method regarding software,
benefits, and application in making interactive learning media, Demonstration Method
regarding operationalization programs and Practice Method to make learning media directly
according to each individual's needs using each Ms program -Power point.
Evaluation method with a comparison of the ability of teachers before and after
training. From the results obtained it is seen that the ability to improve is quite significant
compared to before it was drilled, so that it can deactivate this activity successfully increasing
the ability of participants. Evaluate the results seen from the agreed viewing tasks that have
been presented. Besides that, the participants' performance and participation were observed. At
the end of the Team Activity, the participants collected data on the significance of the program.
It is hoped that the training program will continue to be held because the benefits are felt to
improve the quality of learning.
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1. PENDAHULUAN

Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. [4]. Media
pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran.
Pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar dan bahan ajar.
Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampai pesan atau media.
Sampai saat ini media pembelajaran interaktif belum berkembang dengan optimal di
Indonesia. Salah satu kendala pengembangan media pembelajaran interaktif adalah kurang
dikuasainya teknologi pengembangan media interaktif oleh para pengajar, sehingga
pengembangan materi pembelajaran interaktif dengan komputer kurang optimal.
MIS Karama merupakan salah satu Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang berlokasi
di Jl. Poros Panasa Desa Karama Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba Prop. Sulawesi-Selatan.
Dipimpin oleh kepala sekolah Bapak Syahrum, S.Pdi., M.Pdi. Sekolah tersebut terdiri dari 8
guru, jumlah keseluruhan siswa yaitu 65. Jumlah ruagan sebanyak 7 ruangan, 6 ruang kelas, 1
ruang guru dan kepala sekolah, luas tanah 1,870 m2.
Pembelajaran saat ini sudah sangat modern. Pembelajaran yang modern ini tentunya
meminta atau menghendaki para pendidik untuk dapat memanfaatkan teknologi yang ada secara
efektif dan efisien. Salah satu teknologi yang saya maksud di sini adalah Microsoft Office.
Microsoft Office merupakan paket aplikasi produktifitas perkantoran yang dibuat oleh vendor
software Microsoft yang dirancang untuk tingkat kondisi atau kebutuhan yang berbeda beda dan
tingkat flexibilitas yang tinggi. Program Microsoft Office ini telah menjadi standar program
dasar untuk perkantoran, bisnis dan pendidikan.
Pembelajaran dengan memanfaatkan/mengikutsertakan peran teknologi di dalamnya
akan lebih menarik, efektif, dan efisien. Maka dari itu saya berniat untuk melakukan pelatihan
Multimedia Microsoft PowerPoint, agar para guru dapat memasukkan peran teknologi di
dalamnya, sehingga dalam melakukan kegiatan belajar mengajar akan lebih menarik dan mudah
dimengerti oleh siswa.
Namun untuk saat ini, pada kenyataanya, guru-guru di Indonesia masih banyak yang
belum mengerti tentang Microsoft Office dan kegunaannya dalam mempermudah proses
pembelajaran. Oleh karena itu, saya ingin mengadakan program pelatihan Microsoft PowerPoint
kepada guru-guru di MIS Karama Kab. Bulukumba. Dalam pelatihan ini juga bukan sekedar
teori yang diberikan namun langsung mempraktekkan agar seluruh peserta lebih paham tentang
aplikasi/Fitur yang terdapat pada Microsoft PowerPoint.
Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu (1) Sitti Suryani / 2017
“Pemanfaatan Program Microsoft Power Point dan Microsoft Word dalam Pembelajaran TIK di
SMP Negeri 30 Makassar”. SMK Negeri 30 Makassar, hasil penelitian yaitu terdapat perbedaan
yang signifikan antara siswa yang diajar dengan menggunakan media komputer melalui
program microsoft power point dan siswa yang diajar dengan menggunakan media komputer
melalui program microsoft word pada siswa kelas IX SMP 30 Makassar tahun pelajaran
2013/2014. Dengan demikian pembelajaran dengan menggunakan media komputer pada
program power point merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh guru dalam
menyampaikan materi pelajaran di kelas agar hasil belajar siswa meningkat. (2) Heny I. Pratiwi
/ 2018 “Pelatihan Microsoft Office untuk Karyawan dan Kelompok PKK Kelurahan Sawah Baru
Tangerang Selatan” Informatika Universitas Pembangunan Jaya, hasil penelitian yaitu Dalam
pelatihan Microsoft Word, setelah peserta diberikan pemahaman mengenai tujuan dan
manfaatnya menggunakan perangkat lunak Microsoft Word, dilanjutkan pengoperasian dasar
mulai dari membuat file baru, menyunting, menyimpan file dan mencopy file. Peserta mulai
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mempraktekkan secara langsung bagaimana membuat surat undangan kepada peserta lain
contohnya untuk persiapan perayaan hari kemerdekaan RI pada 17 Agustus.
Dengan melakukan diskusi secara langsung dengan kepala sekolah dan beberapa orang
guru dari mitra, maka ditemukanlah prioritas permasalahan yang sangat mendasar yaitu: (1)
Belum terampilnya guru-guru dalam menggunakan perangkat komputer sebagai alat pendukung
pembelajaran. (2) Beberapa guru belum mahir menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint
padahal media tersebut bisa digunakan sebagai salah satu media pembelajaran.
2. TINJAUAN TEORI
2.1 Multimedia
Multimedia merupakan kombinasi dari beberapa komponen media yang ditampilkan
melalui komputer dan alat penampil (monitor atau projektor). Tampilan media dalam komputer
berbentuk digital dan kemudian membentuk sebuah gambar yang dihantarkan oleh cahaya
electron yang terdapat dalam alat penampil. Cahaya electron ditembakkan melalui tabung yang
dilapisi elemen yang memiliki kemampuan untuk memendarkan cahaya. Setiap elemen
memiliki pixel tertentu yang dapat mengontrol setiap pendar cahaya electron. Dari pixel-pixel
tersebut terbentuklah gambar. [13]
Multimedia pembelajaran terbagi menjadi dua definisi, yaitu definisi sebelum tahun
1980-an dan definisi sesudah tahun 1980-an. Sebelum tahun 1980-an atau pada era 60-an,
multimedia diartikan sebagai kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan
untuk presentasi. [10]. Dalam pengertian ini multimedia diartikan sebagai ragam media yang
digunakan untuk penyajian materi pelajaran, misalnya penggunaan wall chart atau grafik yang
dibuat di atas kertas karton yang ditempelkan di dinding. Multimedia secara tradisional merujuk
kepada penggunaan beberapa media, sedangkan multimedia pada zaman sekarang merujuk
kepada penggunaan gabungan beberapa media dalam penyajian pembelajaran melalui komputer.
[11].
2.2 Media Pembelajaran
Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti tengah,
perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab media adalah perantara atau pengantar pesan dari
pengirim kepada penerima pesan, [5]. Menurut Gerlach dan Ely yang dikutip oleh Azhar
Arsyad, media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi dan kejadian yang
membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, ketrampilan atau
sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media.
Sedangkan menurut Criticos yang dikutip oleh Daryanto media merupakan salah satu komponen
komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan. [6].
2.3 Penggunaan dan Pemilihan Media Pembelajaran
Menurut Strauss dan Frost dalam Dina Indriana mengidentifikasikan sembilan faktor
kunci yang harus menjadi pertimbangan dalam memilih media pengajaran. Kesembilan faktor
kunci tersebut antara lain batasan sumber daya institusional, kesesuaian media dengan mata
pelajaran yang diajarkan, karakteristik siswa atau anak didik, perilaku pendidik dan tingkat
keterampilannya, sasaran pembelajaran mata pelajaran, hubungan pembelajaran, lokasi
pembelajaran, waktu dan tingkat keragaman media, [7].
Sedangkan menurut Arief S. Sadiman mengemukakan pemilih media antara lain adalah
a) bermaksud mendemonstrasikannya seperti halnya pada kuliah tentang media, b) merasa
sudah akrab dengan media tersebut, misalnya seorang dosen yang sudah terbiasa menggunakan
proyektor transparansi, c) ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret, dan d)
merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukan, misalnya untuk menarik
minat atau gairah belajar siswa, [8].
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2.4 Microsoft PowerPoint
Microsoft Power Point adalah program komputer yang dikhususkan untuk presentasi.
Microsoft Power Point ini merupakan pengembangan dari microsoft lainnya. Aplikasi Microsoft
Power Point ini pertama kali dikembangkan oleh Bob Gaskin dan Dennis Austin sebagai
presentator untuk perusahaan bernama Forethought, Inc yang kemudian mereka ubah namanya
menjadi Power Point. Pada 1987, Power Point versi 1.0 dirilis dan komputer yang didukungnya
adalah Apple Macintosh.
Power Point kala itu masih menggunakan warna hitam/putih, yang mampu membuat
halaman teks dan grafik untuk transparasi overheadprojector (OHP). Setahun kemudian, versi
baru dari Power Point muncul dengan dukungan warna, setelah Macintosh berwarna muncul ke
pasaran, [1]. Microsoft pun mengakuisisi Forethought, Inc dan tentu saja perangkat lunak Power
Point dengan harga kira-kira 14 juta dolar pada 31 Juli 1987. Pada tahun 1990, versi Microsoft
Windows dari Power Point (versi 2.0) muncul ke pasaran, mengikuti jejak Microsoft Windows
3.0. Sejak tahun 1990, Power Point telah menjadi bagian standar yang tidak terpisahkan dalam
paket aplikasi kantoran Microsoft Office System (kecuali Basic Edition). Versi terbaru adalah
Microsoft Office Power Point 2007 (Power Point 12), yang diliris pada November 2006,
merupakan sebuah lompatan yang cukup jauh dari segi antar muka pengguna dan kemampuan
grafik yang ditingkatkan.
Selain itu, dibandingkan dengan format data sebelumnya yang merupakan data biner
dengan ekstensi. Power Point versi ini menawarkan format data XML dengan ekstensi, [1].
Fitur-Fitur Media Power Point Penggunaan fitur-fitur media power point tentunya akan
memberikan tambahan nilai estetika. Dimana dengan menggunakan fitur-fitur ini diharapkan
presentasi akan menjadi lebih hidup. Dalam KBM siswa tertarik dahulu mengenai tampilan
power point sehingga memungkinkan untuk memperhatikan apa yang diajar oleh guru dan
menurut Erlina membantu guru dalam menyajikan dan memperjelas materi pelajaran dengan
kegiatan yang variatif dan suasana yang tidak membosankan, [2].
Dengan demikian, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar dan lebih mudah
memahami materi yang diajarkan oleh guru. Berbagai ragam fitur-fitur media power point yang
bisa dipilih yaitu pemberian grafik dan gambar, teks, foto, suara, menyisipkan word art,
mengatur model transisi ketika terjadi peralihan dari satu slide ke slide berikutnya,
menambahkan pola, mengatur warna teks, memberi bayangan, membuat chart dan bagan
organisasi.

3. METODE PELAKSANAAN

Pendekatan klasikal dilakukan pada saat pemberian teori tentang pengembangan media
pembelajaran yang benar dan pendekatan individual dilakukan pada saat latihan Ms-Office
PowerPoint, adapun metode yang digunakan adalah: (1) Ceramah bervariasi, metode ini dipilih
untuk menyampaikan konsep-konsep yang penting untuk dimengerti dan dikuasai oleh peserta
pelatihan. Penggunaan metode ini dengan pertimbangan bahwa metode ceramah yang
dikombinasikan dengan gambar-gambar, animasi dan display dapat memberikan materi yang
relatif banyak secara padat, cepat dan mudah. (2) Demonstrasi, metode ini dipilih untuk
menunjukkan suatu proses kerja yaitu tahap-tahap pengembangan media pembelajaran berbasis
komputer. Demonstrasi dilakukan oleh instruktur di hadapan peserta yang masing-masing
mengoperasikan satu komputer didampingi beberapa rekan dosen yang akan membantu
mengarahkan. (3) Latihan, metode ini digunakan untuk memberikan tugas kepada peserta
pendampingan untuk mempraktikkan Ms-PowerPoint.
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Pelaksana kegiatan ini adalah dosen STMIK Dipanegara Makassar, dengan materi –
materi pokok sebagai berikut : (a) Membuat tampilan slide presentasi, (b) Mengatur tampilan,
(c) Mengedit tampilan, (d) Memberi animasi, (e) Pengaturan gambar dan tabel.
Tahap persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan program ini meliputi: (1) Tahap
Penentuan Target Kegiatan. Pada tahap ini ditentukan target dari kegiatan pelatihan Microsoft
PowerPoint untuk guru–guru MIS Karama. (2) Tahap Penentuan Kuota Peserta, setelah target
kegiatan telah ditentukan, selanjutnya dilakukan penentuan jumlah kuota dari masing– masing
guru yang telah ditentukan. (3) Tahap Prosedur Peminjaman Tempat Pelatihan, Sejalan dengan
pelaksanaan tahap penentuan kuota peserta, juga dilakukan tahap penentuan tempat/lokasi
pelatihan dan prosedur peminjamannya. Dimana rencana lokasi yang dipilih adalah ruang kelas
sekolah MIS Karama. (4) Tahap Persiapan Tempat Pelatihan, setelah tahap prosedur
peminjaman tempat pelatihan dilakukan dan telah disetujui, selanjutnya dilakukan proses
persiapan tempat pelatihan. Pada proses ini dilakukan pengecekan jumlah laptop yang dimiliki
oleh guru, instalasi aplikasi Microsoft Office, dan pengecekan prasarana pendukung lainnya. (5)
Tahap Penyusunan Materi dan Modul Pelatihan. Sejalan dengan pelaksanaan tahap penentuan
kuota peserta, juga dilakukan tahap penyusunan materi dan modul pelatihan Microsoft Office.
(6) Tahap Pencetakan Modul Pelatihan, modul pelatihan yang telah selesai disusun, selanjutnya
dicetak sesuai dengan maksimal kuota. (7) Tahap Perencanaan dan Penentuan Jadwal Pelatihan ,
setelah tahap penyebaran surat undangan, tahap persiapan tempat pelatihan dan tahap
pencetakan modul pelatihan telah dilakukan, maka selanjutnya ditentukan jadwal dari pelatihan.
Dimana pelatihan dilakukan sebanyak dua sesi yaitu pada hari Sabtu pukul 08.00 – 13.00
WITA, dengan alokasi waktu selama 2 jam/sesi. Dan satu sesi tahap pendampingan, dimana
para peserta diminta untuk memanfaatkan aplikasi Microsoft Office PowerPoint dalam proses
belajar mengajar. (8) Tahap Pelaksanaan Pelatihan, pada tahap ini proses pelatihan Microsoft
Office PowerPoint dilakukan. Pelaksanaan pelatihan dimulai dari proses mengisi daftar hadir
oleh peserta pelatihan, proses perkenalan, proses penyampaian materi yang diikuti dengan
praktek. (9) Tahap Evaluasi Pelatihan Pada tahap ini dilakukan proses evaluasi hasil dari
pelatihan yang telah dilakukan. Proses evaluasi ini dilakukan di akhir pertemuan (sesi ke dua),
tujuan dari proses evaluasi ini adalah untuk mengetahui respon dari peserta pelatihan dan
capaian yang didapatkan dalam proses pelatihan ini.

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari yakni tanggal 2 Februari 2019. Adapun
beberapa kegiatan yang dilakukan saat pelaksanaan kegiatan antara lain :
a. Membuka kegiatan pengabdian masyarakat yang oleh Kepala Sekolah MIS Karama,
bapak Syahrum, S.Pdi., M.Pdi.
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Gambar 4.1 Pembukaan Kegiatan
b. Pelaksanaan kegiatan, peserta dibagikan modul kegiatan untuk memaksimalkan
pemberian materi dan dipandu oleh 2 orang mentor dosen, dan 3 orang mahasiswa.

Gambar 4.2 Pelaksanaan Kegiatan
c. Pemberian kuesioner pada para peserta (guru) untuk mengukur tingkat pencapaian
tujuan pengabdian masyarakat.
d. Pemberian cendra mata kepada bapak kepala sekolah MIS Karama.
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Gambar 4.3 Pemberian cendra mata
e. Menutup Kegiatan pengabdian disertai foto bersama para peserta pelatihan

Gambar 4.4 Foto bersama peserta pelatihan
Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Untuk mengukur tingkat pencapaian pengabdian masyarakat, dibuat kuesioner yang
ditujukan pada guru dan dibagikan pada 25 guru dengan pertanyaan sebagai berikut :
1. Apakah Materi Microsoft Office PowerPoint menarik bagi anda?
2. Apakah Materi Microsoft Office PowerPoint mudah digunakan?
3. Apakah Materi Microsoft Office PowerPoint Mudah dipahami?
4. Apakah Materi Microsoft Office PowerPoint bermanfaat bagi para guru?
5. Apakah materi Microsoft Office PowerPoint cocok diterapkan pada siswa dalam proses
belajar mengajar?
6. Apakah penyampaian materi mentor mudah dipahami ?
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Adapun alternatif pilihan yang digunakan untuk mengukur pertanyaan tersebut yakni
Ya, Cukup dan Tidak.
Tabel 4.1 Hasil Penilaian guru terhadap
Presentasi Responden
No

Pertanyaan
Ya

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Apakah
1
materi Microsoft Office
PowerPoint menarik bagi anda?
Apakah materi Microsoft Office
PowerPoint mudah digunakan?
Apakah
3
materi Microsoft Office
PowerPoint mudah dipahami?
Apakah
4
materi Microsoft Office
PowerPoint bermanfaat bagi para guru?

80%
50%
60%
80%

Apakah materi Microsoft Office
.
PowerPoint
cocok diterapkan pada
85%
siswa dalam proses belajar mengajar?
Apakah penyampaian materi mentor
6
mudah dipahami ?

80%

Cukup Tidak
8
20%
5
30%
6
40%
8
5%

2

8
15%

1

8
20%

2

0
0%

3

2
20%

4

0
0%

5

1
15%
0
0%
0
0%

Hasil penilaian guru terhadap penggunaan Microsoft Office PowerPoint yang
ditunjukkan pada tabel 4.1. menjelaskan bahwa penerapan Microsoft Office PowerPoint dapat
diterima dengan baik oleh para guru, menarik, mudah digunakan, mudah dipahami, sangat
bermanfaat baik bagi guru dan layak diterapkan pada siswa dalam proses belajar mengajar.

Gambar 4.5 Grafik Hasil Kuesioner
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5. KESIMPULAN
Dari hasil kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan pada MIS Karama disimpulkan yaitu :
1. Pelatihan ini memberikan beberapa materi yang terkait dengan upaya meningkatkan
kualitas pembelajaran dengan pemberikan pengetahuan mengenai pemanfaatan Program
Ms-Power Point untuk membuat media pembelajaran interaktif yang atraktif dan
interaktif.
2. Materi yang disajikan dapat diterima, dicerna, dan dipahami peserta dengan baik.
3. Kegiatan berlangsung lancar, tepat waktu dan sesuai dengan yang diharapkan.
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Drama Performance to Increase Students’ Practical English for
Daily Conversation
Susanti
Sistem Informasi, STMIK Pontianak
Jl. Merdeka No. 372, Pontianak
Santy.mayfoura@gmail.com
Abstract
This seminar of community services as the respond to the solution of speaking problems encountered by
students of SMA Panca Bakti, Pontianak while having the practical conversation among team. The
limited usage of vocabulary and not fluent in doing practical English for their daily conversation are the
problems students have. This community services inquiry using Drama technique to boost students ability
to do the practical English for daily conversation. Drama technique is an interesting and widely used by
many teachers to overcome their students’ speaking problems. The video recording is the data collection
technique used while students are practicing speaking within team. Then, the video is assessed from
speaking aspects, such as grammar, pronunciation, fluency, comprehension, then the vocabulary used.
From the recording we see that students are motivated to do the correct practical English conversation,
although still have some mistakes done. Furthermore, drama technique is a good beginning to set up
their motivation to boost their speaking skill.
Keywords : seminar of community services, practical English conversation, drama technique, to boost
Abstrak
Seminar Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan tindak lanjut dari penyelesaian masalah
speaking yang dihadapi siswa – siswi SMA Panca Bakhti, Pontianak saat melakukan berdialog singkat
dengan team. Penggunaan kosakata yang terbatas dan tidak lancar dalam melakukan percakapan
sederhana merupakan masalah yang dihadapi oleh siswa-siswi. Penelitian pengabdian kepada
masyarakat ini menerapkan penggunaan metode Drama untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk
melakukan percakapan sederhana sehari-hari. Metode drama merupakan metode yang menarik dan
sudah digunakan oleh banyak pengajar untuk mengatasi permasalahan ketrampilan berbicara siswa.
Data diperoleh dengan merekam kegiatan yang dilakukan saat siswa-siswi mempraktekkan percakapan
dengan team. Selanjutnya rekaman video tersebut dinilai dari aspek speaking, seperti grammar,
pronunciation, fluency, comprehension, juga vocabulary yang digunakan. Dari rekaman yang dihasilkan
tampak siswa-siswi menunjukkan minat yang besar untuk bisa melakukan percakapan yang baik dan
benar, walaupun masih ada banyak kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya metode drama ini merupakan
awal yang baik untuk menumbuhkan semangat untuk meningkatkan ketrampilan berbicara.
Kata kunci : seminar PKM, percakapan Inggris sehari-hari, teknik drama, untuk meningkatkan
1. INTRODUCTION
Speaking is one hardly aspects to be mastered by students. This is hardly surprising when one
considers everything that is involved when speaking: ideas, what to say, language, how to use grammar
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and vocabulary, pronunciation, as well as listening to and reacting to the person you are communicating
with. It means that speaking skill is one of productive abilities that should be conquered by students to
converse with others, according to Pollard (2008) in [1]. (Brown, 2001; Mufaidah, 2014), mentioned that
oral communication competence or speaking skill is the target of English learning in elementary schools
[1]. It means that speaking skill as an initial skill that leads young learners to develop interaction and
speaking is the first step to students learn English language. Speaking skill is often reflected the most
significant part of an EFL course [2]. The proficiency to converse in Foreign Language teaching is the
most crucial skill as it is the fundamental for communication [2]. In short, one is imperfect if he does not
attain capability in speaking when learning a language. Speaking is defined as the most usual technique to
deliver idea to other, then the aptitude to converse effectively must be reserved seriously since it is a
fundamental obligation in English education [2]. Burkart (1998 : 11), says that speaking is an activity
which involves the areas of knowledge, they are the mechanism (pronunciation, grammar, and
vocabulary); it is the use of the right words in the right order with the right pronunciation [2].
Teacher can use some methods to teach the students and it will help the students to learn
speaking [1]. Teaching speaking is unlike teaching reading, listening, and writing. Formation pattern is
needed as it is really a factual interaction and speaking is a productive competence then practicing is
needed as many as possible.[2]. According to Kumari (2014), some techniques in teaching speaking
which can be applied to develop speaking skills are dialogue, role-play, opinions/ideas, problems (group
work), surveys and interviews, visual comprehension, dreams or ambitions, rhymes and tongue twisters,
and songs [3]. Some even after years of English teaching, the learners do not reach the confidence of
using English in and outside the class properly [4]. And in fact this is also encountered by the students of
SMA Panca Bhakti, Pontianak when visited by the team of community services from STMIK Pontianak.
The problems they found while speaking, students are having problems in using some practical English
for daily conversation, of course because of lack of vocabulary, and some speaking aspects, also not
confidence in speaking using target language. The success of teaching speaking should be determined by
many factors such as the material and the strategy applied by the teacher. Drama is an alternative strategy
to improve students competence in speaking. Drama technique can help students to learn and express
themselves both through language spoken and language expression as well. Since the learners are more
energetic in verbal interaction, drama is a particular action too to increase learning process more active,
exciting, communicative and contextual [4]. Drama technique also refer to all those techniques which
accompany a dramatic discourse to help a better understanding and better performance of the text. Body,
mind, emotions and motivation to use their own personalities and experiences as resources for language
production are included in Drama technique (Maley and Duff, 1978) in [4].
This seminar of community services leads to questions as follows :
1. How does Drama performance technique boost students speaking competence ?
2. How effective Drama performance in overcoming students speaking problems ?
2. LITERATURE REVIEW
McGregor, Tate and Robinson (1977) in Learning through Drama, stated that “ Drama resolves
around the process of behavior through interpersonal response”. It strengths students to cooperate because
acting-out involves a “negotiation of meaning” [4]. The more essential factors that interact in the process
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of acquiring language and learning new conceptual information through drama is learning by doing.
Maley and Duff (1978), drama could be reflected as an educational objective since it releases imagination
and energy. Fernandez and Coil (1986) drama creates learning more authentic and significant as it
inspires learners to practice their sensitivity and imagination [5]. Drama as educational instrument boosts
the social, intellectual, and the linguistic growth of the child (Dougill, 1987) [5]. Next, drama increases
motivation and provides the incentive to work hard (Mordecai, 1985; Scharengnivel, 1970). The activities
using drama tend to be purposeful. The student sees the need to communicate and concentrate on how to
go about a task since drama provides him with a meaningful context. Drama has a therapeautic effect. It
may support in solving emotional and behavioral complications (Stern, 1980; Scharengnivel, 1970).
Drama as a technique for unactive students spending energy, and to boost the shy and stubborn students
to engage in learning [5]. Holden (1981) described drama as any kind of activity where learners are
requested either to portray themselves or to portray someone else in an imaginary situation. She
concentrated on the 'let's pretend' characteristic of drama where learners project themselves imaginatively
into another atmosphere and the personality of another person [6].
In his studies Seungyeun Rew (2013) states that students are assisted in acquiring English
expressions that used in English drama regardless of gender and proficiency as the conclusion. Then more
positive aspects become apparent [6]. In his study Deri Sis Nanda says that drama encourages the learners
to develop their creativity, strengthen their confidences, and improve the ability to cooperate with others.
Also students have their own stage to express their thoughts and show their initiative [7].
Drama can be applied in teaching English L2 for a variety of purposes [5] :
1. Language is used in factual situations (Scharengnivei, 1970; Early and Tarlington, 1982;
Mordecai, 1985). Drama reflects the language in existent or imagined situations in and out of the
classroom. Language in the class that uses drama activities is explored, tried out and practiced in
meaningful situations.
2. Drama activities can be portrayed as a means of strengthening of language learnt (Mordecai,
1985; Fernandez and CoIl, 1986). It helps to lengthen maintain and reinforce vocabulary and
sentence structure through role-play and communication games.
3. Drama increases verbal communication. As a outline of communication methodology, drama
offers the opportunity for the student to use language meaningfully and aptly. Maley and Duff
(1978) state that drama sets back some of the forgotten emotional content into language.
Accuracy and meaning are more important than form or structure of the language. Drama can
help rebuild the totality of the situation by reversing the learning process, beginning with
meaning and moving towards language form. This creates language learning more significant and
attempts to prepare the student for real-life situations.
4. Through drama performance learning second language more attractive, motivating, and
significant (Mordecai, 1985).
5. The problem of mixed ability is reduced when drama activities are used. Students who are more
fluent can take the main roles which require more oral communication, while the weaker students
compensate for their lack of linguistic ability by paralinguistic communication e.g. body language
and general acting ability (miming).
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6. Earl Stevick (1980) defines language learning must attractive to the creative intuitive aspect of
personality as well as the sensible and realistic part. Drama gives students opportunity to be
actively involved. And it encompasses both student's whole personality and mental process.
Effective learning takes place as the student involves himself in the tasks and is motivated to use
the target language.
3. COMMUNITY SERVICES METHOD
The seminar of community services (PKM) held as the lecturers duty to overcoming the speaking
learning problems encountered by learners of SMA Panca Bhakti, Pontianak. It is held on 31st of July
2019 at SMA Panca Bhakti, located on jln Haji Rais A. Rahman, Sungai Jawi, Pontianak Kota, from
08.00 -10.00 in the morning. Consisted of 27 students, 12 boys and 15 girls. Then, there are some
requirements must be attached before this activity approved by the school principle, such as we are asked
to prepare the permission letter, and letter of assignment from University we work for, then it is approved
by the school principle, so this community services seminar can be conducted. This seminar is divided
into some sessions, first, the interviewee come to the class then give some information or give some
models also videos about the topic, that is about the practical English for daily conversation material.
Interviewee explains about the practical English used for their daily conversation with friends, with
teacher, and also with other people met. There are some topics to be discussed, with its practical
conversation, such as Introduction and Small Talk, Greetings and Farewells, What Time Is It, A
Telephone Call, Coincidences, Weather Report, Ordering Meals, and At The doctor’s Office [8]. Second,
students are asked to joined in some small groups then they are given time to practice for a drama, then
finally they have to perform it, it is recorded. Those are the activities conducted in seminar of community
services in increase students’ speaking skill.
Learning English especially for speaking skill is quite difficult for many students, especially here
the students of SMA Panca Bhakti, Pontianak. This seminar of community services conducted to help
the learners of SMA Panca Bhakti to overcome their practical English for daily conversation problems
found when they do the dialogue.
4. RESULTS
First, teacher resources trying to explain about the target language they want to learn, that is
learning English language to students. Then teacher resources explains more about the target language
itself, the language skills to be mastered, especially speaking skill, then the grammar, the difficulties
students may come across in learning English, also some methods can be used in learning. The teacher
resources are always trying to keep speaking in English with students, arouse students motivation, then
even ask them to participate in seminar of community services held at their school, by acting out to
perform dialogue in frontage of the class. Students got problems to do the dialogue in front of the class,
nothing to talk, no ideas to talk, lack of confidence, and some other speaking aspects.
Teacher resources gives some topics to be discussed in this seminar of community services, as
stated above, such as how to do introduction, small talk, greetings, farewells, what time is it, a telephone
call, etc for their practical English for daily conversation. Teacher resources explains some
practical/simple daily conversation, such as about introduction, it is as follows :
Anna : Good morning Prof Austin, how are you ?
Prof
: Good morning Anna. I’m doing well. And you ?
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Anna

: I’m great, thanks. This is my friend Emma. She is thinking about applying to this
College. She has a few questions. Would you mind telling us about the process, please ?
Prof
: Hello Emma ! it’s a pleasure to meet you. I’m more than happy to speak to you. Please
Stop by my office tomorrow.
Emma : It’s a pleasure to meet you prof. Thank you so much for helping us.
Prof
: Don’t mention it. Hopefully, I will be able to answer your questions.
After some topics practiced and elaborated by teacher researcher to students, then students are
grouped into some small groups, they are asked to discuss one topic then have to perform it in the class,
then it is recorded to be analyzed referred to rubric of speaking aspects of pronunciation, grammar,
fluency, vocabulary, and comprehension. Before, students are provided with the topics, then they choose
with topics to be practiced and acted out. Time is allocated for them to rehearsal in groups before the
performance. In group students are discussing, practicing, answering and act it out. In their performance
students are free to say what do they want but suitable to the context and topic chosen. At last, students
have to perform their drama. Here are the photo of their performance :

Figure 1 : Drama Performance

Figure 2 : Drama Performance
Speaking tests vary according to the language elements being assessed and the objectives of the
tests. The functional speaking test can be organized in an interactive communication or trans active one.
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Then referring to a type of communication that is focused on conveying the message. Here are the
description of speaking aspects assessed :
Table 1 : Speaking Aspects [9]
No
1

Language Components
Pronunciation

Description
1. Pronunciation of individual sounds and words
2. Pronunciation of sentences, the right intonation and stress

2

Grammatical Accuracy

Accurate use of structure, or how the learner gets his/her utterance
correct

3

Vocabulary

The leaner’s ability in choosing appropriate words and how to solve
the problems when he/she cannot find suitable words by explaining
around the word

4

Fluency
1. The ability to keep the conversation going
2. Read a text smoothly without hesitation, or inappropriate pause,
or repeating words/lines

5

Interactive Communication

The ability to get the meaning across the listener

All students get their turn to perform their drama in the classroom, all have the chance to speak
up, especially for daily and simple dialogue. Then, the graphic of students’ speaking performance before
and after the drama performance in teaching practical English for daily conversation is delineated in
Diagram 1 below, 45% of students’ score before drama performance then 65% score gained after the
drama performance in learning Speaking.
80%
60%
40%
20%
0%

Before After

Diagram 1 : Students Achievement

5. CONCLUSION
In conclusion, this research conducted as a technique to handle students of SMA Panca Bhakti’s
problems for speaking skill, especially in using the practical English for daily conversation. Their
problems encountered are the absence of confidence in speaking, no ideas, and some speaking aspects,
such as pronunciation, grammar, fluency, vocabulary and comprehension. Drama technique is considered
effective in improving students speaking performance caused of some activities involved such as the
group discussion, role play, work group, in line with [10] said that drama helps students develop self-
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confidence, enhances cooperation, understanding, and decision making skills. There is improvement of
students speaking skills after the use of drama in learning in this seminar of community services,
although not significantly high, but at least there is the increasing achievement before and after the use of
drama performance.
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Abstrak

Penerapan kurikulum 2013 secara bertahab diberlakukan pada seluruh sekolah dasar.
Meskipun kurikulum yang direncanakan sudah dianggap baik, namun tidak dapat
berjalan baik tanpa didukung guru yang berkualitas. Untuk menyiapkan guru ideal
dalam kurikulum 2013 diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus. Pengabdian
masyarakat yang dilakukan pada SD Inpres Tello Baru I/1 bertujuan untuk memberikan
pengetahuan pada guru dalam mengolah data angka penilaian terdiri dari tiga aspek
yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Pengabdian masyarakat yang dilakukan
meliputi pendampingan pada guru dalam membuat tabel penilaian otentik
menggunakan aplikasi Ms.Excel. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi metode
ceramah bervariasi, demontrasi dan praktek. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat,
pengetahuan guru tentang penggunaan aplikasi Ms.Excel meningkat. Selain itu mereka
telah dapat membuat tabel penilaian secara mandiri walaupun sedikit masih
membutuhkan pendampingan.
Kata kunci: penilaian otentik, guru, ms.excel
Abstract
The 2013 curriculum was implemented in a professional manner in all elementary schools. No
matter how well planned the curriculum, it cannot run well without the support of qualified
teachers. To prepare the ideal teacher in the 2013 curriculum requires special education and
training. Community service conducted at SD Inpres Baru I / 1 aims to provide knowledge to
teachers in processing data on assessment numbers consisting of three aspects, namely
attitudes, knowledge and skills. Community service performed includes mentoring to teachers in
making authentic assessment tables using Ms.Excel. The method of carrying out activities
includes varied lecture methods, demonstrations and practices. Through community service
activities, teacher knowledge about using Ms.Excel has increased. In addition, they have been
able to make an assessment table independently, although few still need assistance.
Keywords: authentic assessment, teacher, ms.excel
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1. PENDAHULUAN
Pada tahun 2013, Implementasi Kurikulum 2013 dilaksanakan secara bertahap sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013. Target sasaran
dilaksanakan pada 2.598 sekolah dasar yang berada pada 295 Kabupaten/Kota. Pada akhirnya
Implementasi kurikulum 2013 dilaksanakan di semua sekolah dasar.
Sesuai tuntutan kurikulum 2013, Penilaian otentik memiliki relevansi terhadap
pendekatan ilmiah dalam pembelajaran yang mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar
peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring dan
lain-lain.
Agar pelaksanaan kurikulum dapat diimplementasikan dengan baik, diperlukan dukungan
sumberdaya guru yang berkualitas.Untuk menyiapkan guru ideal dalam kurikulum 2013
diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, Inovasi
di bidang pendidikan telah banyak diupayakan oleh pemerintah, baik dalam pendidikan dasar,
menengah sampai pendidikan tinggi. Berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas guru
diantaranya melalui seminar pendidikan, penataran-penataran, dan pendidikan lanjutan.
Disamping itu, inovasi dalam pembelajaran telah banyak dilakukan seperti pembelajaran
melalui simulasi komputer, cara belajar siswa aktif atau pendekatan keterampilan proses.
Namun belum menampakkan peningkatan hasil secara signifikan.
Analisis situasi pada SD Inpres Tello I/1 yang berlokasi di jalan Paccinag Raya No.1
Tello Baru yang merupakan salah satu sekolah yang menerapkan kurikulum 2013. Sekolah yang
berstatus terakreditasi B memiliki sarana dan prasarana yang terdiri dari 6 ruang kelas dan 1
ruang perpustakaan. Data guru dan peserta didik ditunjukkan pada tabel 1.
Tabel 1. Data Guru, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik
Uraian
Guru
Tenaga
Guru ditambah
Peserta
Pendidik
Tendik
Didik
(Tendik)
Laki-laki
4
3
7
136
Perempuan
13
1
14
161
Total
17
4
21
297
Sumber : Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Gugus menjelaskan bahwa kemampuan
pengolahan komputer para guru pada umumnya sangatlah minim termasuk penguasaan pada
aplikasi pengolahan angka menggunakan Ms.Excel. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat
kemajuan teknolgi yang semakin berkembang tentunya berefek pada kompetensi guru sebagai
pendidik. Oleh karena itu, melalui kegiatan pengabdian masyarakat berharap dapat
berpartisipasi meningkatkan keterampilan guru dalam membuat kisi-kisi soal dan mengolah data
penilaian dalam tabel menggunakan Ms.Excel.
Terdapat beberapa Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan diantaranya
Pelatihan Pengolahan Nilai Rapor Siswa pada Guru-Guru SDN 1 Pererenan Badung oleh Ida
Ayu Gde Suwiprabayanti Putra, Komang Hari Santhi Dewi dan Rifky Lana Rahardian. Dari
hasil pelatihan menunjukkan sebesar 84,6% peserta dapat diidentifikasi memahami dan
memiliki keterampilan mengolah nilai siswa menggunakan Microsoft Excel, Respon peserta
terhadap pelaksanaan kegiatan menunjukkan respon positif bahwa pelatihan ini sangat berguna
dan membantu mereka dalam menyelesaikan kinerja dalam mengolah nilai rapor siswa [1]
Pengabdian Masyarakat juga pernah dilakukan oleh Yani Parti Astuti, Egia Rosi
Subhiyakto, Prajanto Wahyu Adi melalui Kegiatan Pendampingan Guru – Guru dalam
Pembuatan Raport Kurikulum 2013 di MI Miftahul Hidayah Gunungpati Semarang. Melalu
pendampingan tersebut Guru – guru bisa mengolah nilai dengan menggunakan Microsoft excel,
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Guru – guru juga bisa menyelesaikan pengisian raport kurikulum 2013 sesuai himbauan dinas
pendidikan dengan sistem dapodik[2].
Selanjutnya pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Asti Riani Putri tentang
Optimalisasi Penggunaan Microsoft Excel Untuk Pengolahan Nilai Raport di SMAN 1 Ngunut
Tulungagung. Dalam mengerjakan raport sebelumnya guru-guru meminta bantuan kepada
bagian administrasi, melalui kegiatan pengabdian guru mampu untuk mengerjakan nilai sendiri
sehingga penyetoran nilai untuk raport bisa tepat pada waktunya. Ketrampilan dalam aplikasi
computer program microshof office program excel tidak hanya untukpekerjaan rapot saja tetapi
bisa menerapkan untuk proses belajar mengajar, misalnya untuk mengajar dalam mata pelajaran
pembukuan[3].
Penerapan Ms.word juga pernah diterapkan dalam membuat tabel penilaian yakni pada
Kegiatan Pengabdian berupa sosialisasi dan Pelatihan Pembuatan Raport Menggunakan Menu
Mailing Pada Guru-guru SD Tondano oleh Juliana M.Sumilat. Hasil yang dicapai melalui
kegiatan pengabdian ini adalah para guru memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang
cara memanfaatkan teknologi dalam dunia pendidikan lebih khusus dalam pembuatan raport
dengan menu mail merge (Mailing)[4].
Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Hesty Puspita Sari, Retno Muhartini tentang
pembuatan Sistem aplikasi yang dapat melakukan pengolahan nilai raport pada SDN
Tanjunganom 2 Kecamatan Tanjunganom Nganjuk. Hasil penelitian menunjukkan penggunaaan
aplikasi microsoft excel sangat membantu dalam proses penilaian secara tepat. Aplikasi
penilaian ini dapat menampilkan pendataan siswa yang terdiri dari identitas guru yang terdiri
dari guru pengampu mata pelajaran dan walikelas, identitas siswa, keluarga siswa dan kelas
siswa, mata pelajaran, kelas, ekstrakulikuler, serta penilaian yang terdiri dari penilaian spiritual,
sosial, pengetahuan pertema, keterampilan pertema, hingga saran untuk siswa. Jadi, aplikasi ini
sangat disarankan untuk digunakan dalam pengolahan nilai siswa pada sekolah yang sudah
menerapkan kurikulum 2013[5].
2. TINJAUAN TEORI
Teknik Penilaian di Sekolah Dasar (SD)
Penilaian di SD dilakukan dalam berbagai teknik untuk semua kompetensi dasar yang
dikategorikan dalam tiga aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan[6].
1. Penilaian Aspek Sikap
a. Contoh muatan KI-1 (sikap spiritual) antara lain Ketaatan beribadah, Berperilaku
syukur, Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, Toleransi dalam beribadah.
b. Contoh muatan KI-2 (sikap sosial) antara lain Jujur, Disiplin, Tanggung jawab, Santun,
Peduli, Percaya diri, Bisa ditambahkan lagi sikap-sikap yang lain, sesuai kompetensi
dalam pembelajaran, misal: kerja sama, ketelitian, ketekunan, dll.
Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antarteman, jurnal
selama proses pembelajaran berlangsung, dan tidak hanya di dalam kelas.
a. Observasi
Merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan
menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan
menggunakan format observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati.
Hal ini dilakukan saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran.
b. Penilaian Diri
Penilaian Diri adalah teknik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang
dilakukan sendiri sebelum ulangan oleh peserta didik secara reflektif. Penilaian diri
merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan
kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen
yang digunakan berupa lembar penilaian diri.
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c. Penilaian Antarteman atau penilaian teman sejawat
Merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai
terkait dengan sikap dan perilaku keseharian peserta didik. Instrumen yang digunakan
berupa lembar penilaian antarpeserta didik. Penilaian ini dilakukan secara berkala
setelah proses pembelajaran.
d. Jurnal Catatan Guru atau jurnal pendidik
Jurnal Pendidik adalah instrumen penilaian yang digunakan untuk menghimpun catatan
pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang
kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Jurnal
bisa dikatakan sebagai catatan yang berkesinambungan dari hasil observasi.
2. Penilaian Aspek Pengetahuan
Aspek Pengetahuan dapat dinilai dengan cara berikut:
a. Tes tulis
Tes tulis adalah tes yang soal dan jawabannya tertulis berupa pilihan ganda, isian,
benar-salah, menjodohkan, dan uraian.
b. Tes Lisan
Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara lisan dan peserta
didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan juga, sehingga menumbuhkan sikap
berani berpendapat. Jawaban dapat berupa kata, frase, kalimat maupun paragraf.
c. Penugasan
Penugasan adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik yang dapat berupa pekerjaan
rumah baik secara individu ataupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugasnya.
3. Penilaian Aspek Keterampilan
Aspek keterampilan dapat dinilai dengan cara berikut:
a. Penilaian Kinerja
Merupakan suatu penilaian yang meminta peserta didik untuk melakukan suatu tugas
pada situasi yang sesungguhnya yang mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan
yang dibutuhkan. Misalnya memainkan alat musik, menggunakan mikroskop,
menyanyi, bermain peran, menari, dan sebagainya.
b. Penilaian Projek
Merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam
periode/waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan,
pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan dan penyajian data.
c. Penilaian Portofolio
Portofolio dalam proses penilaian pembelajaran sering dimaknai sebagai suatu koleksi
hasil kinerja peserta didik berupa artefak yang mengungkapkan tahapan perkembangan.
Artefak-artefak itu dihasilkan dari pengalaman belajar atau proses pebelajaran peserta
didik dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian, portofolio dapat diartikan
sebagai suatu koleksi pribadi hasil pekerjaan seorang peserta didik yang
menggambarkan taraf pencapaian kompetensi, berupa pengetahuan, keterampilan, dan
sikap peserta didik.
3. METODE PELAKSANAAN
Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian masyarakat adalah guru SD Inpres Tello Baru
I/1 Kota Makassar dengan jumlah 10 peserta. Alternatif pemecahan masalah yang digunakan
agar pendampingan berjalan dengan lancar antara lain: pendampingan dilakukan dengan
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pendekatan individual dan klasikal. Pendekatan klasikal dilakukan pada saat pemberian teori
tentang Pemanfaatan aplikasi Ms.Excel dalam pengolahan data penilaian dan pendekatan
individual dilakukan pada saat praktek membuat tabel otentik menggunakan Ms.Excel. Adapun
TahapanPelaksanaan antara lain:
1. Persiapan materi yang akan diajarkan berupa pembuatan bahan ajar yang mencakup materi
tentang pengenalan dan fungsi Tools pada Ms.Excel, membuat lembar kerja baru,
menyimpan lembar kerja baru, membuka lembar kerja yang telah dibuat, Menggabungkan
Cell secara Vertikal maupun Horizontal, Menyisipkan Baris dan Kolom, Penggunaan
Fotmat Cell, Menggunakan Wrap Text, Memberikan Border dan Shading pada Tabel,
Penerapan formula pada Ms.Excel dan penerapan fungsi Logika.
2. Melakukan pre test pada guru untuk mengukur sejauh mana mereka mengenal aplikasi
Ms.Excel sebelum kegiatan pelatihan dilakukan tepatnya sebelum pembukaan acara
dimulai.
3. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah sebagai berikut :
a. Metode Ceramah bervariasi
Menyampaikan konsep-konsep yang penting untuk dimengerti dan dikuasai oleh peserta
pelatihan. Penggunaan metode ini dengan pertimbangan bahwa metode ceramah yang
dikombinasikan dengan gambar-gambar, animasi dan display dapat memberikan materi
yang relatif banyak secara padat, cepat dan mudah.
b. Metode Demonstrasi
Merupakan suatu strategi pengembangan dengan cara memberikan pengalaman belajar
melalui perbuatan melihat dan mendengarkan diikuti dengan meniru pekerjaan yang
didemontrasikan.
c. Metode Praktek
Penyampaian materi dengan memberikan kesempatan berlatih kepada peserta untuk
meningkatkan keterampilan sebagai bahan/pengetahuan yang telah mereka pelajari
sebelunya mencapai tujuan pengajaran.
4. Evaluasi, melalui kegiatan Post Test untuk mengukur tingkat kemajuan pengetahuan dan
keterampilan peserta dalam menggunakan aplikasi Ms.Excel.

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Pada pelaksanaan Kegiatan, berikut beberapa tahapan yang telah dilakukan antara lain :
a. Pemberian Materi melalui Ceramah bervariasi, dimana Instruktur membekali peserta
tentang hal-hal yang perlu diketahui dalam ms.excel seperti ditunjukkan pada gambar 1.
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Gambar 1. Pemberian Materi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Adapun beberapa materi yang diajarkan pada tahap pelaksanaan kegiatan antara lain :
Pengenalan Toolbar pada Ms.Excel
Membuat dan meyimpan Lembar Kerja Baru
Membuka kembali lembar kerja yang telah dibuat
Menggabungkan Cell secara Vertikal maupun Horizontal
Menyisipkan Baris dan Kolom
Penggunaan Fotmat Cell
Menggunakan Wrap Text
Memberikan Border dan Shading pada Tabel
Penerapan formula pada Ms.Excel
Menggunakan fungsi Logika

b. Melakukan Demonstrasi, dimana pemateri memberikan contoh di hadapan peserta
kemudian masing-masing peserta mengoperasikan satu komputer didampingi beberapa
rekan dalam tim pengabdian yang akan membantu mengarahkan.

Gambar 2. Demontrasi Materi
c.

Praktek, dari materi yang telah dipaparkan dan contoh yang telah diterapkan maka peserta
kemudian dilatih untuk mencoba membuat tabel penilaian otentik yang terdiri dari tabel
aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan dan Tabel Kisi-kisi soal.

Gambar 3. Visualisasi Tabel Kisi-Kisi Soal
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Pada gambar 3 ditunjukkan visualisasi tabel kisi-kisi soal dimana peserta belajar membuat
tabel dengan jumlah baris dan kolom yang dibutuhkan, melakukan penggabungan cell
secara vertikal atau horizontal, memberikan border dan shading pada tabel, menggunakan
wrap text dan mengatur tata letak text agar tampak lebih rapi.

Gambar 4. Visualisasi Tabel Penilaian Sikap
Pada gambar 4 ditunjukkan visualisasi tabel penilaian sikap yang mana pada rata-rata nilai
(cell H5) dihitung menggunakan formula dimana nilai pada cell observasi, penilaian diri,
penilaian sejawat, jurnal dijumlahkan kemudian dibagi dengan 4.

Gambar 5. Visualisasi Tabel Penilaian Pengetahuan
Pada gambar 5 ditunjukkan visualisasi tabel penilaian pengetahuan menggunakan formula
dan fungsi logika untuk memperoleh nilai konversi raport berdasarkan rata-rata nilai pada
cell J5.
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Gambar 6. Visualisasi Tabel Penilaian Keterampilan
Pada gambar 6 ditunjukkan visualisasi tabel penilaian keterampilan menggunakan formula
dan fungsi logika untuk memperoreh nilai predikat huruf berdasarkan nilai konversi raport
pada cell H5.
Untuk mengukur tingkat kemajuan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam
menggunakan aplikasi Ms.Excel maka dilakukan post text dengan memberikan kembali soal
yang sebelumnya telah diujikan kepada peserta pada tahap pre test yang berjumlah 20 soal
pilihan ganda. Hasil evaluasi pengetahuan dan keterampilan peserta di tunjukkan pada tabel 2
berikut.
Tabel 2. Hasil Evaluasi Peserta Pelatihan
Pengetahuan
Nama Peserta
Keterampilan
Pre Test
Post Text
Rosdiana R, S.Pd
80
60
75
Susi Darwanti, S.Pd
80
50
80
Suparti, S.Pd
80
60
80
Annisa Assahra, S.pd
80
65
80
Yanti Palimbong, S.pd
80
45
80
Masita Nur, S.Pd
85
50
80
Johana Bawan, S.Pd
80
50
75
Andi Agus, S.Pd
90
60
80
Musfirah, S.Pd
85
65
85
Wiwin Indah
85
65
85
Rata-rata
82,50
57
80

Sikap
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

Hasil pre test dan post test diperoleh dari total nilai yang diperoleh berdasarkan jawaban
yang benar pada soal yang diberikan, sedangkan nilai keterampilan didasarkan pada
keaktifan peserta pada tahap demonstrasi dan praktek, nilai sikap diperoleh berdasarkan
sikap para peserta yang santun, sopan, berpakaian rapi dan antusias dalam mengikuti
seluruh tahapan pengabdian yang dilakukan. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel
2 Rata-rata Nilai post test peserta 80, keterampilan 82,50 dan sikap 90. Maka dapat
disimpulkan bahwa terjadi perubahan pengetahuan peserta sebelum materi diberikan,
utamanya keterampilan komputer pada penggunaan aplikasi ms.excel dimana mereka dapat
membuat tabel penilaian secara mandiri walaupun sedikit masih membutuhkan
pendampingan.
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5. KESIMPULAN
Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan
bahwa kegiatan berjalan dengan lancar berkat kerjasama tim pengabdian, kontribusi pihak
sekolah, dan semangat peserta dalam mengikuti tahapan pelaksanaan. Pengetahuan peserta
dikatakan meningkat berdasatkan hasil evaluasi yang menunjukkan Rata-rata Nilai post test
peserta 80, keterampilan 82,50 dan sikap 90. Selain itu Peningkatan keterampilan komputer
pada penggunaan aplikasi ms.excel dimana mereka dapat membuat tabel penilaian secara
mandiri walaupun sedikit masih membutuhkan pendampingan.
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Penulis mengucapkan terima kasih kepada kelapa gugus, guru dan tenaga pendidik SD
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Klinik Pendampingan Bagi Perangkat Desa Dengan Tema
Pelatihan Komputer Guna Menunjang Melek Informasi
Teknologi Di Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kabupaten
Banyuwangi
Assistance Clinic For Village Officials With The Theme Of
Computer Training To Support Technology Information
Literacy In Kedayunan Village, Kabat District, Banyuwangi
Regency
Solehatin, Mualifatul Rizma Mariam
Manajemen Informatika/Sekolah Tinggi Ilmu Komputer PGRI Banyuwangi
Jl. A. Yani No. 80 Banyuwangi/0333417902
atin33@yahoo.co.id, mualifarezma@gmail.com

Abstrak
Sistem pelayanan di tingkat desa masih terdapat hambatan dalam proses pemberian pelayanan
pada masyarakatnya. Hambatan yang ada seiring dengan pemanfaatan bidang IT adalah kurangnya
pengetahuan dan terampilan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi khususnya pada
pemanfaatan aplikasi komputer yang dapat mendukung pelayanan masyarakat. Hambatan yang kedua
minimnya perangkat Desa yang melek IT dalam membantu pelayanan dengan layanan komputerisasi.
Sedangkan dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam layanan IT dan pemberian free Wi-Fi
pada desa dengan tujuan Desa ku melek IT. Berdasarkan dengan hambatan dan dukungan yang ada
pada Kantor Desa Kedayunan dalam kebutuhan di dunia IT, maka gagasan untuk membantu
terlaksanakannya program pemerintah Banyuwangi disini penulis akan melaksanakan kegiatan
Pengabdian Masyarakat. Pengabdiannya berupa pemberian Pelatihan Aplikasi Paket Program MS
Office dan pengarsipan serta pengolahan data yang terkomputerisasi (berupa e-mail) untuk Aparatur
Pemerintahan (perangkat desa) Tujuan diselenggarakannya Pelatihan Aplikasi Paket Program Microsoft
Office dan pembelajaran e-mail ini adalah keinginan untuk ikut serta mengimplementasikan kebijakan
pemerintah dalam meningkatkan kemampuan aparatur negara, khususnya aparatur Pemerintahan Desa
Kedayunan, Kecamatan Kabat, Kab Banyuwangi. Kegiatan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam
rangka menciptakan sosok birokrasi yang melek dengan dunia IT dalam bekerja melayani masyarakat
umum yang membutuhkannya.

Kata kunci: Perangkat Desa, Pelatihan Office, Free Wi-Fi, Pelatihan E-mail.

Abstract
The service system at the village level still faces obstacles in the process of providing services to
the community. The obstacles that exist along with the utilization of the IT field are the lack of knowledge
and skills in the use of information and communication technology, especially in the use of computer
applications that can support community services. The second obstacle is the lack of village officials who
are IT literate in helping services with computerized services. While the support of the Banyuwangi
Regency Government in IT services and the provision of free Wi-Fi to villages with the aim of my Village
is IT literacy. Based on the obstacles and support that exist in the Kedayunan Village Office in the needs
of the IT world, the idea to help implement the Banyuwangi government program here the writer will
carry out Community Service activities. His service was in the form of providing MS Office Program
Application Training and computerized data archiving and processing (in the form of e-mail) for
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Government Apparatus (village officials. The purpose of holding the Microsoft Office Program
Application Training and learning e-mail is the desire to participate in implementing government policies
in improving the ability of the state apparatus, especially the Government officials of the Kedayunan
Village, Kabat District, Banyuwangi District. This activity is in line with government efforts in order to
create a bureaucratic figure who is literate with the IT world in working to serve the general public who
need it.

Keywords: Village Officials, Office Training, Free Wi-Fi, E-mail Training

1. PENDAHULUAN
Jumlah perangkat desa di kantor Kepala Desa Kedayunan Kabat Banyuwangi yang
mampu mengoperasikan Komputer hanya masih sangat sedikit, dari 11 (sebelas) perangkat desa
4 (empat) orang yang mampu untuk mengoperasikan komputer. Sedangkan untuk menunjang
program pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mengajak segala bidang di pemerintahan
harus melek akan dengan IT dan dengan adanya program 5000 wifi yang sudah difasilitasi oleh
pemerintah Banyuwangi.
Sehingga diperlukan adanya kesiapan perangkat desa untuk menerima perubahan ke
bidang IT untuk kebutuhan pemerintahan. Masih kurangnya perangkat desa yang melek akan IT
sehingga diperlukan adanya pelatihan terhadap kemampuan IT khususnya pengoperasian
komputer untuk menujang kinerja yang ada di kantor desa Kedayunan Kabat Banyuwangi
Permasalahan yang ada pada mitra Kantor Desa Kedayunan Kabat khusunya pada pemanfaatan
dunia IT antara lain :
1. Kurangnya pemanfaatan dunia IT ke dalam kantor desa Kedayunan dalam pelayanan
masyarakat
2. Kurangnya perangkat Desa yang mampu mengoperasikan Komputer dalam pelayanan
masyarakat
3. Kurangnya pengetahuaan perangkat desa dalam dunia IT dalam pelayanan mayarakat
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi sasaran maka tujuan dari pelaksanaan pengabdian
masyarakat pada kantor Desa Kedayunan adalah :
1. Mentransformasikan ilmu mengolah arsip dan administrasi desa secara komputerisasi
2. Menambah perangkat desa yang bisa menggunakan komputer dalam pengolahan arsip dan
administrasi desa
Manfaat dari program ini adalah untuk membantu perangkat desa dalam memanfaatkan
dunia IT dalam membantu proses pengolahan arsip dan administrasi desa secara komputerisasi.
2. TINJAUAN TEORI
Pendampingan
Dari Departemen Sosial (2005,h.7) mengemukan bahwa pendampingan adalah proses
pemberian pembimbingan atau pemberian kesempatan yang diberikan kepada maayarakat untuk
belajar, khususnya masyarakat yang belum bisa, yang dilakukan oleh para pendamping atau
fasilitator melalui serangkaian aktivitas yang memungkinkan komunitas tersebut memiliki
kemampuan dan kepercayaan diri dalam menghadapi permasalahan di seputar pekerjaan dan
kehidupannya

Informasi Teknologi
Pengertian Informasi Teknologi Menurut Bambang Warsita (2008:135) merupakan suatu
sarana dan prasarana berupa (hardware, software, useware) sistem dan suatu metode yang
digunakan untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan,
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mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Dan pengertian informasi
teknologi juga di kemukakan oleh dan Rianto (2011:4) teknologi informasi merupakan ilmu
pengetahuan dalam bidang informasi yang berbasis komputer dan perkembanganya sangat pesat
Microsoft Ofiice
Microsoft Office adalah perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft dan
dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS X.
Beberapa aplikasi di dalam Microsoft Office yang terkenal adalah Excel, Word,
dan PowerPoint. Versi terbaru dari Aplikasi Microsoft Office adalah Office 16 (Office 2019)
yang diluncurkan 24 September 2018
E-Mail
Menurt M. Didik menjelasksn pengertian sebuah E-mail adalah sebuah media komunikasi
yang digunakan untuk melakukan pengiriaman dan menerima sebuah pesan secara elektronik.
Dengan adanya email dapat membantu pengiriman surat elektronik yang digunakan sebagai
salah satu media yang paling sering dipakai untuk bertukar informasi.
Pada dasarnya e-mail memiliki dua model yaitu e-mail tanpa attachment dan email
dengan attachment. Suatu e-mail dibuka dan dikirimkan dari client dengan mengambil yang
tersimpan dalam server. Dalam e-mail client, tidak semua atribut e-mail ditampilkan semua,
hanya beberapa atribut penting yang ditampilkan, misalnya From, To, Date, Subject dan body
message
Perangkat Desa
Pengertian perangkat Desa yang diutarakan oleh Sugiman pada jurnalnya yang berjudul
Pemerintah Desa perangkat desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan yang ada di
desa dan membantu pekerjaan kepala desa.
3. METODE PELAKSANAAN
Dimana tahap persiapan ini sudah dilalui oleh pengabdi unuk memperoleh data dan
sebagai bahan untuk menyusun proposal pengabdian.
a. Observasi tempat sasaran pelatihan.
b. Penetapan permasalahan yang dihadapi perangkat desa
c. Pendataan perangkat desa peserta pelatihan.
d. Pengurusan ijin tempat pelaksanaan.
e. Penyusunan proposal kegiatan.
f. Pengajuan proposal kegiatan.
Metode yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini adalah
metode ceramah penyuluhan dan praktek pelatihan mengoperasikan perangkat komputer dengan
dilengkapi alat bantu whiteboard dan LCD Proyektor. Karena pelatihan ini merupakan paket
dari Microsoft (Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point, dan Microsoft Office
Exel) serta pembelajaran e-mail.
Maka pengadaan pelatihan tidak hanya dilakukan dalam jangka waktu sehari. Kemudian
setelah itu diadakan Sarasehan (tanggapan perangkat desa terhadap pelaksanaan pelatihan
tersebut serta bagaimana follow up ke depannya).
Kemudian dilakukan Pembuatan laporan akhir program Pengabdian Pada Masyarakat. Adapun
jadwal kegiatan pengabdian yang dilakukan adalah sebaga berikut :
N

Kegiatan

Minggu
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o
1
2
3
4
5

Koordinasi kegiatan Pelatihan dengan perangkat desa
Pengadaan alat dan bahan pelatihan
Penyuluhan kegiatan pelatihan
Pelaksanaan pelatihan
Pembuatan Laporan Akhir

1 2
v
v
v

3

4

v
v

Indikator Keberhasilan Program
Dengan adanya program Pengabdian Pada Masyarakat ini diharapkan memberi manfaat
untuk perangkat desa Kedayunan, adapun indikator keberhasilan dari program ini adalah
sebagai berikut :
1. Dengan adanya pelatihan dibidang IT diharapkan jumlah perangkat desa pada kantor Desa
Kedayunan Kabat dapat bertambah yang tadinya berjumlah 4 orang bisa semuanya yaitu 11
orang perangkat desa mampu mengoperasikan komputer
2. Proses pengolahan arsip dan administrasi desa dapat dilakukan secara komputerisasi
3. Diharapkan semua perangkat desa bisa menggunakan aplikasi komputer terkait dengan
pengolahan arsip dan administrasi desa.
Luaran yang di harapkan
Luaran yang diharapkan program ini adalah sebagai berikut :
1. Memberikan buku panduan terkait dengan materi yang disampaikan selama pelatihan
2. Bertambahnya perangkat desa yang bisa menggunakan komputer dalam pengolahan arsip
dan administrasi desa
4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masayarakat khususnya pada kantor Desa
Kedayunan yang mana memiliki 7 (Tuju) orang perangkat desa yang masih belum bisa
mengoprerasikan komputer. Jadi yang menjadi target pengabdian Dosen sebanyak 7 orang,
adapun data perangkat desa yang mengikuti pelatihan ada pada lampiran absensi.
1. Pembukaan
Pembukaan dilakukan di kantor Desa Kedayunan dihadiri oleh semua perangkat desa,
Kepala Desa dan Dosen sebagai pelatih pada perangkat desa. Pembukaan dilakukan pada
minggu kedua dari jadwal kegiatan pelatihan.
2. Pelatihan
Pelatihan komputer untuk perangkat desa sebanyak 7 lima orang dilakukan sebanyak 6
kali sebanyak 3 jam setiap pelatihan. Adapun pelatihan komputer terkait dengan materi ofiice
dan email. Sebelum adanya pelatihan saya mengevaluasi dari jumlah perangkat hanya 4
perangkat yang mampu mengoperasikan komputer dan 3 perangkat masih belum mampu
mengoperasikan komputer. Kemudian saat pelatihan belangsung perangkat desa diberi materi
dan latihan untuk mengikuti pelatihan dan kemudian dievaluasi dengan melakukan latihanlatihan pada aplikasi office dan email.
Maka Dari jumlah perangkat desa yang mengikuti pelatihan 5 orang tingkat SMA (70 %
bisa dan mampu mengoperasikan komputer dan menjalankan, membuat program dengan
aplikasi ofiice dan menjalankan e-mail), 1 orang tingkat SMP (50 % bisa dan mampu
mengoperasikan komputer dan menjalankan, membuat program dengan aplikasi ofiice dan
menjalankan e-mail), sedangkan 1 orang masih ditingkat SD karena hanya 20 % mampu
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mengoperasikan computer dan menjalankan, membuat program dengan aplikasi ofiice dan
menjalankan e-mail. Pelatihan yang dilakukan tidak saat jam kerja Desa karena berharap
menggangu kerja Perangkat Desa Kedayunan.
Pelatihan dilakukan jika hari kerja jam 13.00 wib s/d 15.30 wib Pelaksanaan pelatihan
dilakukan dengan menggunakan LCD dan dengan peer to peer dengan perangkat desa langsung
praktek dengan pembuatan laporan, surat menyurat serta aplikasi web melalui email dan dan
pembuatan laporan melalui portal Kabupaten Banyuwangi. Adapun hasil pelatihan dapat dilihat
pada hasil pengetikan yang dilakukan oleh perangkat desa pada gambar 1.1, 1.2 dan 1.3
Dengan adanya pelatihan untuk perangkat desa khusunya perangkat desa pada kantor
Desa Kedayunan sehingga semua perangkat Desa Kedayunan mampu mengoperasikan
komputer sebanyak 8 orang perangkat desa. Sehingga sesuai dengan program pemerintah
Kabupaten Banyuwangi untuk semua perangkat desa melek akan IT dan semua pelayanan serta
pelaporan menggunakan layanan IT. Setelah diadakan pelatihan komputer terhadap perangkat
Desa Kedayunan sehingga membantu proses pelayanan terhadap masyarakat dalam hal
komputerisasi dan terarsip lebih baik.

Gambar 1.1. Pelatihan Microsoft Word

Gambar 1.2 Pelatihan Microsoft Exel
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Gambar 1.3. Pelatihan Microsoft E-mail

5. KESIMPULAN
Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat berupa pembuatan prototipe pengembangan
aplikasi pengelolaan sampah di bank sampah Banyuwangi berjalan dengan lancar dan
menghasilkan prototipe pengembangan aplikasi pengelolaan sampah yang sudah disetujui oleh
bank sampah untuk dikembangkan ke pembuatan aplikasi.
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PEMBERDAYAAN KADER POSYANDU DALAM
PENGOLAHAN DATA DAN PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT
Irsal1, Annah2
STMIK Dipanegara
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.9, Makassar, 90245, Telp/Fax: 0411-587194
e-mail: 1irsal@dipanegara.ac.id, 2annah.79@dipanegara.ac.id
1,2

Program Kemitraan Masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja
kader posyandu dalam melayani dan mengolah data peserta posyandu. Aplikasi posyandu ini
dapat membantu kader posyandu dalam hal pengolahan data anak, ibu hamil dan nifas,
kelahiran dan kematian bayi dan ibu hamil, data wanita usia subur dan pria usia subur, dan
data posyandu lainnya. Selain itu dengan adanya database posyandu maka data–data posyandu
sudah terorganisir dan terpusat sehingga pelayanan akan kebutuhan data oleh peserta
posyandu, pihak puskesmas, bahkan kepada dinas kesehatan dapat ditingkatkan. Aplikasi
posyandu ini juga diintegrasikan dengan SMS Gateway sebagai sarana penyampaian informasi
kepada peserta posyandu jika akan diadakan kegiatan posyandu sehingga kepedulian ibu
terhadap kesehatan bayi dan anak dapat ditingkatkan. Metode yang digunakan dalam kegiatan
ini berupa pelatihan penggunaan aplikasi. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah memberikan
keterampilan kepada kader posyandu dalam mengolah data posyandu menggunakan aplikasi
posyandu serta pengetahuan akan manfaat penggunaan SMS Gateway sebagai sarana
penyebaran informasi.
Kata kunci: posyandu, aplikasi, kader posyandu , SMS Gateway, peserta posyandu
Abstract
This Community Partnership Program is carried out in order to improve the
performance of posyandu cadres in serving and processing data on posyandu participants. This
posyandu application can help posyandu cadres in terms of data processing of children,
pregnant and postpartum mothers, birth and death of infants and pregnant women, data on
women of childbearing age and men of childbearing age, and other posyandu data. In addition,
with the existence of a posyandu database, posyandu data has been organized and centralized
so that the service of data needs by posyandu participants, puskesmas, and even to the health
department can be improved. The posyandu application is also integrated with the SMS
Gateway as a means of delivering information to posyandu participants if a posyandu activity
will be held so that maternal concern for the health of infants and children can be improved.
The method used in this activity is in the form of application training. The result of this activity
is to provide skills to posyandu cadres in processing posyandu data using posyandu
applications and knowledge of the benefits of using SMS Gateway as a means of disseminating
information
Keywords: posyandu, applications, posyandu cadres, SMS Gateway, posyandu participants
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1. PENDAHULUAN
Pos Pelayanan terpadu atau biasa disingkat POSYANDU merupakan salah satu pusat
pelayanan kesehatan masyarakat. Posyandu memiliki 5 program prioritas yaitu Keluarga
Berencana (KB), Keseharan Ibu dan Anak (KIA), Gizi, Imunisasi, dan Penanggulangan diare.
Posyandu tersebar di seluruh Nusantara salah satunya di Kota Makassar. Menurut data Dinas
Kesehatan Kota Makassar tahun 2014 jumlah Posyandu yang ada di Kota sebesar 979
Posyandu.
Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate merupakan salah satu wilayah di Kota Makassar
yang memiliki 14 (Empat Belas) Posyandu. Dua diantaranya adalah Posyandu Asoka II dan
Posyandu Asoka IX yang menjadi mitra kegiatan Program kemitraan masyarakat ini. Adapun
kegiatannya adalah melakukan pendataan terhadap bayi dan anak, ibu hamil dan nifas, kematian
dan kelahiran bayi dan anak, kematian ibu hamil, wanita usia subur, dan pria usia subur.
Pendataan tersebut dilakukan setiap bulan. Dalam melakukan kegiatannya tentunya didukung
oleh sumberdaya manusia dan fasilitas. Untuk lebih jelasnya potensi mitra dapat dilihat pada
tabel:
Tabel 1 Potensi Mitra
Potensi Mitra
Posyandu Asoka II
Posyandu Asoka IX
1. Sumber Daya Manusia
Jumlah Kader
5 orang
5 orang
Jumlah Peserta Posyandu:
61 orang
153 orang
 Bayi dan Balita
10 orang
18 orang
 Ibu Hamil dan Nifas
266
orang
118 orang
 Wanita Usia Subur
187 orang
118 orang
 Pria Usia Subur
2. Fasilitas
Jumlah Komputer
1 Unit
1 unit
Sedangkan kondisi kedua mitra dalam hal ini Posyandu Asoka II dan Asoka IX dalam
melaksanakan kegiatannya dapat dilihat pada gambar 1 sampai 8:
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Setiap bulan Posyandu Asoka II dan Asoka IX rutin melakukan kegiatan posyandu. Datadata peserta posyandu dicatat pada selembar kertas kemudian dipindahkan ke buku besar. Data
rutin setiap bulan meliputi data pribadi ibu dan anak, data berat badan, data tinggi badan.
Setelah melakukan wawancara dengan ketua Posyandu Asoka II dan Asoka IX mengatakan
bahwa pencatatan data peserta posyandu setiap bulan menggunakan waktu 6 hari karena datadata tersebut dicatat secara berulang-ulang ke dalam 6 buku besar posyandu. Penggunaan waktu
yang cukup lama dalam mencatat data peserta posyandu juga berdampak pada pelaporan ke
Puskesmas. Jika data dibutuhkan secara serentak maka pelaporan tidak diambil dari data yang
sebenarnya karena laporan belum selesai dikerjakan. Begitupun dalam hal pencarian data, kader
posyandu Asoka II dan Asoka IX sering mengalami kesulitan karena data tidak terorganisir
serta buku besar posyandu diganti setiap tahun sehingga otomatis arsip bertumpuk dan
bercampur dengan arsip yang lainnya. Pelaporan dalam bentuk jumlah juga masih dihitung
secara manual.

Gambar 9. Lemari Berkas Posyandu
Posyandu Asoka II dan Asoka IX dengan perannya sebagai salah satu pelaksana
pelayanan kesehatan masyarakat yang melayani ratusan peserta posyandu seperti yang tercantun
dalam tabel 1 tentunya sudah sewajarnya memiliki media pengolah data alternatif dalam rangka
mendukung kelancaran kegiatannya. Melihat perkembangan teknologi informasi sekarang
penggunaan aplikasi pengolahan data dan SMS Gateway sebagai media penyampaian informasi
dapat menjadi alternatif solusi. Dengan tidak mengurangi prosedur pelaksanaan kegiatan
posyandu aplikasi ini dapat mendukung pendataan peserta posyandu sekaligus memberikan
informasi tentang pertumbuhan ibu dan anak yang disajikan dalam bentuk kurva dan status gizi.
Dengan menggunakan aplikasi yang dibangun peserta posyandu yang telah terdaftar tidak perlu
lagi diinput secara berulang-ulang sehingga pelaporan dapat dilakukan tepat pada waktunya,
prosespencarian data dapat dilakukan dengan memasukkan kata kunci karena data sudah
terorganisir dalam suatu database, serta penentuan titik pertumbuhan anak yang diambil dari
koordinat berat badan dengan tinggi badan dapat lebih akurat karena range angka yang
digunakan mendukung penginputan angka desimal. Dalam meningkatkan pelayanan posyandu
penggunaan teknologi SMS Gateway dapat digunakan sebagai media penyampaian informasi
kepada peserta posyandu tentang jadwal kegiatan posyandu Asoka II dan Asoka IX yang dapat
mengatasi masalah ketidakhadiran peserta posyandu dengan alasan lupa. Melalui SMS
Gateway, peserta posyandu dapat pula mengajukan pengaduan kesehatan kepada kader
posyandu.
Adapun permasalahan yang dihadapi mitra berkaitan dengan pengolahan data dan
pelayanannya adalah sebagai berikut:
a. Setiap selesai kegiatan posyandu dilaksanakan, data 1 (satu) orang peserta posyandu ditulis
secara berulang-ulang ke dalam buku 1 (satu) sampai buku 6 (enam) sehingga
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b.
c.

d.

e.

f.
g.

membutuhkan waktu selama 6 hari untuk menyelesaikan laporan kegiatan posyandu untuk
dilaporkan ke Puskesmas.
Pelaporan kepada Puskesmas baru dapat dilakukan 1 minggu setelah kegiatan posyandu
dilaksanakan.
Arsip kegiatan posyandu disimpan dalam bentuk kertas sehingga terjadi penumpukan kertas
di koordinator kader posyandu Arsip dari tahun ke tahun semakin banyak dan tidak
terorganisir sehingga pencarian data yang dibutuhkan sulit dilakukan.
Belum memiliki media alternative yang dapat mengolah data pertumbuhan bayi, anak, dan
ibu hamil untuk menentukan kurva pertumbuhan sekaligus status gizi bayi, anak dan ibu
hamil yang menyebabkan kurva yang dihasilkan tidak sesuai ukuran yang sebenarnya yang
dapat berdampak pada status gizi bayi, anak, dan ibu hamil .
Target imunisasi dan penimbangan setiap bulannya tidak tercapai karena di setiap
pelaksanaan kegiatan posyandu masih terdapat kurang lebih 22 peserta posyandu tidak hadir
dengan alasan lupa.
Peserta posyandu belum memiliki sarana pengaduan kesehatan kepada kader posyandu bila
dibutuhkan.
Minimnya pengetahuan kader posyandu pada kedua mitra tentang penggunaan teknologi
informasi dalam pengolahan data kegiatan dan pelayanan sehingga lebih cenderung
mengolah data dan memberi informasi secara konvensional.

Kegiatan pengabdian terhadap kader posyandu sudah dilakukan sebelumnya. Adapun
pengabdian yang terkait adalah diantaranya:
1. Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Melalui Pelatihan Pemantauan Status Gizi Balita
yang menghasilkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu dalam
pemantauan status gizi anak-anak setelah pelatihan.
2. Upaya Peningkatan Pengetahuan Kader Posyandu Tentang Kesehatan Ibu Hamil, Bayi Dan
Balita Di Wilayah Puskesmas Jatinangor Kecamatan Jatinangor Sumedang yang
menghasilkan peningkatan pengetahuan kader posyandu tentang kesehatan ibu hamil yaitu
sebesar 7,7% dan kesehatan bayi dan balita juga meningkat sebesar 20,3%. Pemberian
pelatihan tentang kesehatan ibu hamil, bayi dan balita diwilayah puskesmas Jatinangor pada
kader dapat menigkatkan pengetahuan yang dapat digunakan sebagai langkah awal dalam
memberikan penyuluhan dan membentuk keterampilan kader untuk di salurkan kembali
kepada ibu hamil dan ibu yang mempunyai bayi dan balita.
2. TINJAUAN TEORI
2.1 Pengertian Posyandu
Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk
masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu dapan menjadi wadah pemeliharaan
kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait.
Posyandu juga merupakan pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan
keluarga berencana.[1]
2.2 Faktor Keterlambatan Pengiriman KIA
Faktor-faktor yang ditemukan sebagai penyebab keterlambatan penyampaian laporan bulanan
KIA dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan adalah dari faktor petugas yang meliputi beban kerja dan
motivasi dalam puskesmas tersebut dan Fasilitas Kerja atau sarana komputer.[2]
2.3 . Faktor Yang Berhubungan dengan Keaktifan Kader Posyandu

Adapun factor berhubungan dengan keaktifan kader adalah hubungan antara pengetahuan,
motivasi kader, pelatihan dengan keaktifan kader posyandu. Namun tidak ada hubungan
dukungan suami/keluarga dengan keaktifan kader.[3]
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3. METODE PELAKSANAAN
3.1 Analisis Permasalahan Prioritas Yang Dihadapi Mitra
Permasalahan mitra saat ini yang dianggap penting untuk mendapatkan solusi berupa
penerapan teknologi informasi adalah sebagai berikut:
a. Para kader posyandu masih mencatat data-data peserta dan kegiatan posyandu ke dalam
buku yang terdiri dari buku 1 sampai buku 6. Buku tersebut digunakan selama setahun.
b. Data posyandu belum terorganisir sehingga pelaporan membutuhkan waktu 1 minggu.
c. Pencarian data peserta posyandu masih sulit dilakukan karena data belum terorganisir.
d. Belum ada media penyampaian informasi otomatis tentang jadwal kegiatan posyandu setiap
bulan sehingga mencapai 22 peserta posyandu yang tidak hadir serta belum ada media
penyampaian pengaduan kesehatan kepada kader posyandu.
e. Minimnya pengetahuan kader posyandu tentang penggunaan teknologi informasi sebagai
sarana pengolahan data dan SMS Gateway sebagai media penyampaian informasi dan
pengaduan.
3.2 Tahapan Pelaksanaan
Kegiatan Program Kemitraan Masayarakat ini dilaksanakan dengan beberapa tahap
yaitu:
a. Tahap Survey dan Wawancara
Tahap ini merupakan tahap lanjutan dari survey awal untuk mengetahui kebutuhan dan
permasalahan mitra akan teknologi informasi secara spesifik.
b. Tahap Persiapan Kegiatan
Berdasarkan hasil survey dan wawancara lanjutan maka tim pengusul mempersiapkan
seluruh sumber daya yang akan digunakan selama kegiatan Program Kemitraan
Masayarakat ini berlangsung.
c. Tahap Perancangan dan Pembuatan Aplikasi
Pada tahap ini dilakukan perancangan input output aplikasi yang diusulkan sesuai dengan
kebutuhan mitra dan dilanjutkan dengan pembuatan listing program aplikasi
d. Tahap Penerapan Teknologi
Setelah semua sumber daya sudah disiapkan maka tahap selanjutnya adalah tahap penerapan
teknologi yaitu aplikasi posyandu dan SMS Gateway.
e. Tahap Pelatihan
Pada tahap ini semua kader posyandu dilatih agar dapat menggunakan aplikasi posyandu
yang diintegrasikan dengan SMS Gateway secara baik dan benar sehingga tujuan untuk
mengoptimalkan pengolahan data dan pelayanan kader posyandu dapat tercapai.
f. Tahap evaluasi
Pada tahap ini ada dua hal yang dievaluasi yaitu tingkat keterampilan kader posyandu dan
tingkat keberhasilan aplikasi dalam mengoptimalkan kinerja kader posyandu.
3.3 Metode Pendekatan Untuk Menyelesaikan Permasalahan Mitra
Metode pendekatan yang digunakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan mitra adalah
metode analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, pengkodean, implementasi, dan
pengujian. Metode ini digunakan untuk membangun aplikasi untuk mengolah data posyandu
yang terintegrasi dengan SMS Gateway.
3.4 Tempat Pelaksanaan
Penerapan aplikasi posyandu sebagai kegiatan Program Kemitraan Masyarakat dilaksanakan
di Posyandu Asoka II dan Posyandu Asoka IX Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate
sedangkan pembuatan aplikasi sebagai solusi permasalahan mitra dilaksanakan di
Laboratorium Perangkat Lunak STMIK Dipanegara Makassar.
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3.5 Gambaran Iptek yang di transfer ke mitra

Gambar 10. Iptek yang di transfer ke mitra
a. Aplikasi pengolahan data posyandu yang dapat digunakan untuk mengolah (menyimpan,
mengudate, menghapus, mencari) data kegiatan posyandu, data bayi dan balita, data ibu
hamil dan nifas, data wanita usia subur dan pria usia subur, serta kelahiran dan kematian
bayi dan kematian ibu hamil. Data-data tersebut tersimpan ke dalam sebuah database
selanjutnya menghasilkan output yang berupa laporan kegiatan posyandu, bayi dan balita,
ibu hamil dan nifas, wanita usia subur dan pria usia subur, serta kelahiran dan kematian bayi
dan kematian ibu hamil yang dapat dilaporkan setiap bulan atau setiap tahun. Pencarian data
peserta posyandu dapat dilakukan dengan memasukkan kata kunci yang diminta oleh
aplikasi.
b. Aplikasi yang telah dibangun diintegrasikan dengan SMS gateway guna lebih meningkatkan
pelayanan kader posyandu kepada peserta posyandu. Melalui SMS Gateway peserta
posyandu dapat menerima informasi tentang jadwal kegiatan posyandu secara up to date
dan dapat melakukan pengaduan kesehatan kepada kader posyandu.
c. Keterampilan penggunaan aplikasi posyandu dan penggunaan SMS Gateway yang telah
diterapkan bagi kader posyandu yang ditandai dengan pemberian sertifikat yang memuat
nilai selama mengikuti pelatihan.
d. Sebuah draft buku ajar yang berisi cara pembuatan aplikasi pengolah data posyandu yang
diintegrasikan dengan SMS Gateway sebagai sarana informasi. Pengayaan buku ajar ini
dimaksudkan untuk menambah referensi bagi pelajar tentang penggunaan teknologi
informasi pada posyandu.

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) pada Posyandu ASOKA
II dan ASOKA IX Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar dapat diurutkan
sebagai berikut :
1. Survey Ulang.
Kegiatan diawali dengan kunjungan persiapan pelaksanaan ke lokasi mitra dalam
rangka pemantapan pelaksanaan kegiatan dan hal-hal yang akan dilakukan.
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Gambar 11 Posyandu Asoka II dan Asoka IX

Gambar 12. Buku Besar Posyandu

2. Menyiapkan Aplikasi.
Beberapa tampilan aplikasi yang sudah selesai dibuat ditunjukkan pada gambar 13 s.d 14

Gambar 13. Form Input data balita
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Gambar 13 menunjukkan hasil data balita yang tersimpan di database. Data ini digunakan untuk
menghasilkan laporan balita yang ada di Posyandu Asoka II dan Asoka IX seperti pada gambar
14.

Gambar 14. Data Balita
3 Sosilalisasi Tahap 1
Kegiatan sosialisasi PKM Pemberdayaan Kader Posyandu dalam Pengolahan Data dan
Pelayanan kesehatan Masyarakat pada Posyandu ASOKA II dan ASOKA IX Kelurahan Balang
Baru Kec. Tamalate Kota Makassar telah dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2018 yang di
pusatkan di Posyandu ASOKA II. Sosialisasi di hadiri ketua dan kader ke dua Posyandu serta
Petugas dari Puskesmas Kec. Tamalate karena diadakan pada hari pelaksanaan imunisasi.
Pada tahap ini, kader diajarkan cara menginstal aplikasi dan cara mengoperasikan aplikasi
posyandu. Kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada gambar 15.

Gambar 16 Sosialisasi penggunaan aplikasi posyandu
4. Pengembangan Sistem
Untuk meningkatkan fleksibilitas dan kemudahan penggunaannya, maka disamping versi Web
yang di operasikan menggunakan komputer (laptop), aplikasi ini dikembangkan juga dalam
versi Android sehingga bisa dioperasikan menggunakan Smartphone. Dengan tersedianya versi
Android ini, ketergantungan kepada Laptop bisa diatasi. Adapun tampilan aplikasi posyandu
berbasis mobile dapat dilihat pada gambar 17.
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Gambar 17 Grafik perkembangan kesehatan balita
5. Sosilalisasi Tahap 2
Kegiatan sosialisasi PKM Pemberdayaan Kader Posyandu dalam Pengolahan Data dan
Pelayanan kesehatan Masyarakat pada Posyandu ASOKA II dan ASOKA IX Kelurahan Balang
Baru Kec. Tamalate Kota Makassar telah dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2018 yang di
pusatkan di Posyandu ASOKA II. Sosialisasi di hadiri ketua dan kader ke dua Posyandu serta
Petugas dari Puskesmas Kec. Tamalate karena diadakan pada hari pelaksanaan imunisasi.

Gambar 18 Sosialisasi Aplikasi Posyandu berbasis Mobile

6. Evaluasi Kegiatan
Untuk mengetahui pengaruh dari kegiatan PKM (Program Kemitraan Masyarakat) ini terhadap
kualitas pelayanan Posyandu maka dilakukan evaluasi menggunakan kuesioner. Parameter
yang dievalusi meliputi :
a. Pemahaman Ketua/kader Posyandu tentang aplikasi yang di buat serta kemampuan mereka
menggunakannya.
b. Komunikasi Ketua/kader Posyandu dengan peserta berkaitan dengan jumlah kehadiran
peserta pada kegiatan posyandu.
Hasil evaluasi :
1. Setelah dilaksanakan sosialisasi, terjadi peningkatan pemahaman kedua/kader Posyandu
tentang aplikasi serta kemampuan menggunakannya sebesar 53%. Adapun peningkatan
dapat dilihat pada gambar 19.
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Gambar 19 Hasil Evaluasi Penerapan Aplikasi Posyandu
2. Setelah menggunakan SMS Gateway, biaya komunikasi antar ketua/kader Posyandu dengan
peserta menjadi lebih murah, disamping itu juga terjadi peningkatan jumlah kehadiran
peserta posyandu pada setiap kegiatan posyandu rata-rata sebesar 39.5%.

5. KESIMPULAN
1. Kegiatan PKM ini secara umum memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan Posyandu,
khususnya yang berkaitan dengan pengolahan data, dan komunikasi antara Ketua/kader
dengan peserta Posyandu.
2. Kendala yang bisa menjadi penghambat untuk menggunakan aplikasi ini adalah belum
tersedianya sarana dan prasarana yang memadai pada Posyandu..
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Abstrak
Perkembangan psikomotorik merupakan perkembangan kepribadian manusia yang berhubungan
dengan gerakan jasmaniah dan fungsi otot akibat adanya dorongan dari pemikiran, perasaan dan kemauan
dari dalam diri seseorang. Ranah psikomotorik berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan bertindak
setelah seseorang mendapatkan pengalaman belajar. Selama ini siswa siswi sekolah dasar pola pikir anak di
usia Sekolah Dasar mengalami banyak perkembangan, bukan berarti pikiran dan jiwanya sudah stabil.
Anak‐anak mengarahkan energinya untuk menguasai pengetahuan dan ketrampilan intelektual, namun
masih dibarengi perasaan tidak kompeten dan tidak produktif. Tujuan dari pelatihan pengenalan tipografi
adalah stimulasi untuk meningkatkan potensi psikomotorik dapat dilakukan diantaranya dengan cara
diberikan dasar-dasar keterampilan untuk menulis, membaca dan mendesain di SD Negeri 17 Palembang.
Metode pembelajaran yang akan dilakukan yaitu metode ceramah dan demontrasi. Hasil yang diharapkan
dari pelatihan pengenalan tipografi meningkatkan pemahaman psikomotorik anak dalam kehidupannya
sehari-hari dan membantu tumbuh kembang anak di SD Negeri 17 Palembang.
Kata kunci: Tipografi, Desain, Psikomotorik, Anak

Abstract
Psychomotor development is the development of human personality associated with physical
movements and muscle function due to the impulse of thoughts, feelings and will from within a person. The
psychomotor domain is related to the skills and ability to act after someone has gained learning experience.
During this time elementary school students the mindset of children in elementary school age has
experienced a lot of development, it does not mean the mind and soul are stable. Children direct their energy
to master their knowledge and intellectual skills, but are still accompanied by feelings of incompetence and
unproductive. The purpose of typography recognition training is stimulation to increase psychomotor
potential, such as by providing basic skills for writing, reading and designing in Palembang 17 Public
Elementary School. Learning methods to be carried out are lecture and demonstration methods. Expected
results from typography recognition training improve children's psychomotor understanding in their daily
lives and help children's development and development at 17 Negeri SD Palembang.

Keywords: Typography, Design, Psychomotor, Children

1. PENDAHULUAN
Psikomotorik berkaitan dengan tindakan dan ketrampilan, seperti lari, melompat, melukis, dan
sebagainya. Dalam dunia pendidikan, psikomotorik terkandung dalam mata pelajaran praktik. Psikomotorik
memiliki korelasi dengan hasil belajar yang dicapai melalui manipulasi otot dan fisik [1]. Pentingnya
perkembangan psikomotorik terhadap konstelasi perkembangan motorik individu diantara sebagai berikut,
pertama, melalui ketrampilan motorik, anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang.
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Seperti anak merasa senang memiliki ketrampilan memainkan boneka, melempar bola dan memainkan alat
alat mainan. Kedua, keterampilan motorik anak dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya pada bulan bulan
pertama dalam kehidupanya kepada kondisi yang independen. Anak dapat bergerak dari satu tempat
ketempat yang lain, dan dapat berbuat sendiri untuk dirinya sendiri. Kondisi ini akan menunjang
perkembangan rasa percaya diri. Ketiga, melalui peningkatan potensi perkembangan psikomotorik anak
dapat menyesuaikan dengan lingkungan sekolah. Pada masa pra sekolah atau pada masa awal sekolah dasar,
anak sudah dapat dilatih menulis menggambar melukis dan baris berbaris. Keempat, melalui peningkatan
potensi prkembangan psikomotorik yang normal memungkinkan anak dapat bermain dan bergaul dengan
teman sebayanya, sedangkan yang tidak normal akan menghambat dalam bergaul dengan teman sebayanya,
bahkan anak akan terkucilkan atau menjadi anak yang terpinggirkan. Kelima, meningkatan potensi
perkembangan psikomotorik sangat penting bagi perkembangan self concept (kepribadian anak) [2].
Siswa Sekolah Dasar termasuk dalam masa anak tengah dan akhir (Middle and late childhood),
yakni masa perkembangan di usia 6‐11 tahun dengan ciri siswa mulai menguasai ketrampilan dasar baca,
tulis, dan hitung serta pengenalan budaya. Ketrampilan tersebut diperoleh di lingkungan rumah, yang
akhirnya membantu proses pembentukan perilaku anak melalui penguatan verbal, keteladanan, dan
identifikasi. Meskipun anak di usia Sekolah Dasar mengalami banyak perkembangan, bukan berarti pikiran
dan jiwanya sudah stabil [3]. Tahapan usia tersebut dengan istilah “Industry vs Inferiority” yang memiliki
karakteristik perluasan imajinasi dan antusias. Anak‐anak mengarahkan energinya untuk menguasai
pengetahuan dan ketrampilan intelektual, namun masih dibarengi perasaan tidak kompeten dan tidak
produktif [3].
Teknik yang dapat diimplementasikan dalam mengembangkan potensi psikomotorik pada peserta
didik diantaranya model meniru, model kelompok belajar dan bermain. Selama ini siswa siswi Sekolah Dasar
mengalami banyak perkembangan, bukan berarti pikiran dan jiwanya sudah stabil. Anak‐anak mengarahkan
energinya untuk menguasai pengetahuan dan ketrampilan intelektual, namun masih dibarengi perasaan tidak
kompeten dan tidak produktif. Istilah tipografi perlu dikenalkan untuk anak- anak sekolah dasar untuk
keterampilan menulis, membaca dan mendesain. Perkembangan desain grafis dan desain web saat ini juga
mengenal istilah tipografi, tipografi yang merupakan seni cetak atau tata huruf adalah suatu kesenian dan
teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia, untuk
menciptakan kesan tertentu, guna kenyamanan dalam mendesain. Pelatihan pengenalan tipografi perlu
dilakukan di usia anak- anak atau tingkat Sekolah Dasar.
SD Negeri 17 Palembang merupakan salah satu Sekolah Dasar yang ada di Palembang yang
bertempat di Jl. Enim No.3, Demang Lebar Daun, Ilir Bar. I, Kota Palembang. SD Negeri 17 Palembang
memiliki beberapa ekstrakurikuler antara lain: kesenian, olah raga, MIPA dan komputer. Pelatihan
pengenalan tipografi dalam meningkatkan psikomotorik anak bagi siswa siswi SD Negeri 17 Palembang
perlu dilakukan untuk stimulasi meningkatkan potensi psikomotorik dapat dilakukan diantaranya dengan
cara diberikan dasar dasar keterampilan untuk menulis, membaca dan mendesain. Sasaran peserta pada
pengabdian ini adalah siswa siswi yang tergabung didalam ekstrakulikuler komputer.
2. TINJAUAN TEORI
Tipografi
Huruf adalah elemen yang penting dalam sebuah desain, dengan huruf desain yang akan
disampaikan lebih mudah dimengerti dan dipahami dengan baik sehingga meminimalisir kesalahpahaman.
Sebagai elemen yang penting huruf memiliki beberapa karakteristik fungsi dan maknanya yang berbeda-beda
[4]. Seperti Aksara Sans Serif adalah akasara yang tanpa serif (garis kait), dimana dalam bahasa Prancis, sans
artinya tanpa. Jenis aksara ini muncul belakangan kira-kira di akhir abad 19 dan termasuk diantara
karya para seniman modernist. Aksara tanpa kait ini memiliki sifat streamline, fungsional, dan kontemporer
[5].
Tipografi adalah seni dan keahlian dalam mendesain, mengatur dan mengkomposisikan huruf [6].
Sedangkan Tipografi dapat didefinisikan sebagai sebuah alat komunikasi, yang harus bisa berkomunikasi
dengan kuat, jelas, dan mudah terbaca. Desain tipografi pada aspek keterbacaan akan mencapai hasil yang
baik apabila melalui proses investigasi terhadap makna naskah, alasan dari mengapa naskah tersebut harus
dibaca, dan siapa yang akan membacanya [7]. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa
tipografi merupakan sebuah huruf yang terbentuk dari sebuah teks yang digunakan sebagai media
komunikasi guna untuk menyampaikan suatu pesan atau makna tertentu.
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Psikomotorik
Aspek psikomotorik berhubungan dengan perilaku seseorang. Dalam hal ini, seorang anak perlu
dibantu dalam perkembangan psikomotoriknya agar dapat berkembang secara optimal. Bentuk bantuan yang
dapat diberikan dalam membantu perkembangan psikomotorik anak berupa latihan, memberikan contoh, dan
mengulang. Orang tua juga dapat menilai sendiri perkembangan psikomotorik anaknya dengan mengamati
atau observasi dan memberikan tes. Tes yang dimaksud adalah berhubungan dengan aktivitas gerak tubuh
bukan wawasan [8].
Ranah psikomotorik adalah yang berkenaan dengan keterampilan atau skill yang dimiliki siswa
dalam mengaplikasikan materi yang telah didapat [9]. Kemampuan psikomotorik merupakan hasil belajar
yang banyak melibatkan aspek keterampilan yang dimiliki siswa[10]. Berdasarkan beberapa pendapat di atas
dapat disimpulkan bahwa psikomotorik merupakan serangkaian kegiatan yang beriorentasikan pada gerak
dan menekankan pada keterampilan seseorang yang menunjukkan tingkat keahlian seseorang dalam suatu
tugas tertentu.
3. METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan yaitu metode ceramah dan demontrasi. Hasil yang
diharapkan dari pelatihan pengenalan tipografi meningkatkan pemahaman psikomotorik anak dalam
kehidupannya sehari-hari dan membantu tumbuh kembang anak di SD Negeri 17 Palembang. Pelatihan yang
telah dilakukan di SD Negeri 17 Palembang ditunjukkan pada Gambar 1 formulir daftar hadir peserta.

Gambar 1. Formulir Daftar Hadir Peserta
Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun maka target luaran yang diharapkan pelaksanaan
Pengabdian Kepada Masyarakat adalah dapat ditunjukkan pada Tabel 1:

Tabel 1. Rincian Kegiatan
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No

Kegiatan

Indikator Keberhasilan

1.

Pengenalan Tipografi

Peserta didik mampu memahami tentang
Tipografi.

2.

Pengenalan Jenis-jenis Tipografi

Anak-anak mampu
jenis-jenis tipografi.

3.

Menulis Tipografi jenis Serif dan
Sans Serif.
Mengimplementasikan tipografi dari
media kertas ke komputer.

Anak-anak mampu menulis jenis
tipografi jenis serif dan sans serif.
Anak-anak
mampu
mengimplementasikan
jenis tipografi
jenis serif dan sans serif ke komputer.

4.

mengidentifikasi

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan pelatihan pengenalan tipografi meningkatkan pemahaman psikomotorik anak dalam
kehidupannya sehari-hari dan membantu tumbuh kembang anak di SD Negeri 17 Palembang dilaksanakan
pada hari jumat sampai dengan senin, 15-18 Februari 2019. Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dilakukan
dengan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:
1. Pengenalan Tipografi
Pemateri menjelaskan tentang tipografi secara umum yang melekat didalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian menjelaskan secara spesifik bahwa Tipografi adalah seni huruf, meliputi pemilihan huruf,
penentuan ukuran yang tepat agar mudah dibaca. Huruf di web dapat dibuat sebagai bagaian dari grafik
(image). HTML, atau Style Sheet. Karena beragamnya bentuk huruf, maka agak sulit menentukan
pengaruh apa yang bisa ditimbulkan pada pengunjung. Akan tetapi huruf dibagi dalam beberapa kategori
yang memiliki gaya tersendiri.
2. Pengenalan Jenis-jenis Tipografi
Peserta pelatihan diperkenalkan jenis-jenis tipografi yang bertujuan agar pemilihan jenis font dan
ukuran font memudahkan mata dalam membaca. Seperti huruf bejenis Serif yang memiliki ekor, memiliki
bentuk berkesan resmi dana elegan. Kemudian huruf Serif sangat sesuai digunakan untuk teks yang
panjang dengan spasi yang sedikit, serta sesuai untuk diaplikasikan untuk organisasi, pemerintah,
pendidikan dan perusahaan. Contoh hurufnya Times New Roman, Century, Bodoni, Palatino.
Kemudian juga terdapat huruf berjenis San-Serif yang tidak ekor. Jenis huruf seperti ini secara
visual memiliki bentuk yang sederhana dana tidak formal sehingga sesuai di implementasikan untuk judul
dan sub judul. Contoh dari huruf San-Serif adalah Arial Black dan Verdana. Selanjutnya jenis huruf
Dekoratif yang merupakan jenis huruf yang memiliki desain yang rumit dan menciptakan suasana hati
yang membangkitkan emosi. Jadi jangan digunakan untuk teks panjang dan isi halaman. Gunakan jenis
font ini untuk judul tetapi jangan terlalu banyak, karena dapat menciptakan persepsi yang berbeda.
Contoh huruf dekoratif adalah Stencil.
3. Menulis Tipografi jenis Serif dan Sans Serif.
Setelah melakukan tahapan penjelasan tentang tipografi dan jenis-jenis tipografi selanjutnya
dilakukan tahap praktek dalam menulis jenis-jenis tipografi. Tahapan menulis pemateri memberikan pada
peserta print out tamplate yang telah di unduh dari https://www.calligraphr.com/en/docs/tutorial1/
sebelumnya dan di cetak pada media kertas A4. Kemudian hasil cetakkan tersebut dibagikan kesejumlah
peserta pelatihan. Kemudian peserta pelatihan dapat langsung menulis jenis huruf yang diinginkan sesuai
dengan kreatifitas masing-masing.
Peserta
juga
dapat
mengakses
secara
mandiri
dengan
mengakses
di
https://www.calligraphr.com/en/docs/tutorial1/ kemudian membuat akun dengan email. Setelah berhasil
login, halaman awal calligraphr terdapat beberapa pilihan menu seperti Template dan My Font seperti
yang terlihat pada Gambar 2.
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Gambar 2. Tutorial 1
(Sumber: https://www.calligraphr.com/en/docs/tutorial1/, 2019)
4. Mengimplementasikan tipografi dari media kertas ke komputer.
Tahap selanjutnya setelah peserta menulis pada tamplate yang telah dibagikan dilakukan tahap
pemindaian menggunakan perangkat ponsel dengan aplikasi scanner yang disimpan dalam bentuk JPG.
Kemudian
unggah
hasil
pemindaian
di
menu
upload
tamplate
pada
https://www.calligraphr.com/en/docs/tutorial1/. Kemudian pilih menu upload tamplate tunggu beberapa
saat, proses selanjutnya pilih menu Build Font dan akan muncul dialog untuk memberikan nama jenis font
yang diinginkan lalu pilih Build.
Hasil ungahan font tersebut dapat diunduh sehingga di peroleh font dalam bentuk digital dengan
format ttf atau otf. Berikut hasil font karya salah satu peserta pelatihan dapat dilihat pada Gambar 3 yang
merupakan font yang diberi nama Okta Font.

Gambar 3. Okta Font
Berikut ini dokumentasi kegiatan pelatihan tipogarafi di SD Negeri 17 Palembang yang terlihat
pada Gambar 4
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Gambar 4. Foto Pelatihan pengenalan tipografi
Berdasarkan data hasil uji kemampuan dari 20 peserta, penilaian hasil kegiatan mencakup indikator
keberhasilan yang telah ditentukan, didapatkan hasil sebagai berikut yang terlihat pada Tabel 2:
Tabel 2. Rata-rata capaian peserta
No
1.

2.

3.

4.

Kegiatan

Indikator Keberhasilan

Pengenalan Tipografi

Pengenalan Jenis-jenis
Tipografi
Menulis Tipografi jenis
Serif dan Sans Serif.
Mengimplementasikan
tipografi dari media
kertas ke komputer.

Peserta
didik
mampu
memahami
tentang
Tipografi.
Anak-anak
mampu
mengidentifikasi jenis-jenis
tipografi.
Anak-anak mampu menulis
jenis tipografi jenis serif
dan sans serif.
Anak-anak
mampu
mengimplementasikan
jenis tipografi jenis serif
dan sans serif ke komputer.

Rata-rata
(%)
86,25

87,5

88

86

5. KESIMPULAN
Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan pengenalan tipografi yang merupakan
stimulasi untuk meningkatkan potensi psikomotorik dapat dilakukan diantaranya dengan cara diberikan
dasar-dasar keterampilan untuk menulis, membaca dan mendesain di SD Negeri 17 Palembang telah
terlaksana dengan baik. Indikator keberhasilan pelaksanaan pengabdian masyarakat terlihat dari peserta didik
telah mampu memahami tentang Tipografi 86,25%, Anak-anak telah mampu mengidentifikasi jenis-jenis
tipografi 87,5%, Anak-anak telah mampu menulis jenis tipografi jenis serif dan sans serif 88%, dan anakanak telah mampu mengimplementasikan jenis tipografi jenis serif dan sans serif ke komputer 86%. Disisi
lain selama pelatihan berlangsung peserta sangat aktif dan antusias dalam kegiatan yang dilakukan.
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PELATIHAN PEMBUATAN FILM PENDEK BAGI ANGGOTA
TEATER MELATI TAHUN 2018
Khoirul Umam1, Edi Sumariyanto2
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Jalan Ahmad Yani 80, Tamanbaru, Banyuwangi, Jawa Timur
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Abstrak
Festival Sinema Sekolah (FSS) merupakan kegiatan lomba film pendek yang diselenggarakan oleh
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018. Lomba tersebut mengusung tema terkait pendidikan, budaya, dan karakter. Lomba tersebut diperuntukkan bagi siswa SMA/MA dan SMK negeri/swasta se-Jawa Timur sehingga anggota-anggota Teater Melati (TM) SMAN 1 Glagah Banyuwangi dapat mengikutinya.
Untuk dapat mengikuti FSS 2018, anggota-anggota TM harus memproduksi sebuah film pendek. Produksi
film pendek tersebut membutuhkan pendampingan dan pelatihan dari pakar agar proses produksinya berjalan dengan baik. Oleh karena itu dilakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk melakukan pelatihan dalam produksi film pendek tersebut. Pelatihan dilaksanakan mulai dari tahap praproduksi yaitu pengembangan ide, pembuatan cerita, dan penulisan naskah, tahap produksi berupa kegiatan pengambilan
gambar, hingga tahap paskaproduksi untuk melakukan penyuntingan gambar dan publikasi. Pelatihan tersebut telah menghasilkan sebuah film pendek berjudul “REPETISI” yang telah diikutsertakan ke dalam kegiatan FSS 2018 pada bulan November 2018 yang lalu.
Kata kunci: film, multimedia, sinematografi

Abstract
Festival Sinema Sekolah (FSS) is a short-movie competition held by Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur on 2018. The competition has themes about education, culture, and human character. It is intended for senior or vocational high school students on East Java region so that Teater Melati (TM) SMAN 1
Glagah Banyuwangi members can enter the competition. In order to enter the competition, TM members
have to produce a short movie. The short movie production requires assistance and training from experts so
that it process runs well. Therefore we are performing a community service activity to train TM members in
order to produce a short movie. Training activities are implemented from pre-production stage i.e. idea development, story development, and script writing, production stage i.e. shooting, until post-production stage
i.e. video editing and publication. The training activity has produced a short movie titled “REPETISI” that
has been included at FSS 2018 on November, 2018.
Keywords: cinematography, movie, multimedia

1. PENDAHULUAN
Perkembangan zaman telah membawa berbagai macam perubahan dalam bidang pendidikan. Kemudahan dalam menemukan dan menggunakan perangkat-perangkat multimedia adalah salah satu contoh perubahan yang memberikan dampak dalam bidang pendidikan. Dengan kemudahan tersebut siswa sekolah baik
tingkat dasar maupun menengah kini dapat memproduksi konten multimedia yang berkaitan dengan pendidikan. Salah satu konten multimedia yang kini semakin diminati adalah konten video.
Dalam pembuatan konten video, peserta didik dapat didorong pengembangan bakat dan kreativitasnya khususnya dalam bidang sinematografi. Selain itu melalui konten video juga peserta didik dapat diajar-
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kan untuk mengemas sebuah pesan moral melalui karya yang menarik untuk ditonton. Hal inilah yang mendasari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
menyelenggarakan Festival Sinema Sekolah (FSS) 2018.
FSS merupakan kegiatan lomba film pendek yang diperuntukkan bagi siswa-siswi SMA/MA dan
SMK baik negeri maupun swasta di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2018 FSS mengusung tema terkait
pendidikan, budaya, dan karakter. Lomba tersebut menantang peserta didik dari jenjang sekolah tersebut untuk memproduksi sebuah film pendek dengan durasi 10-15 menit [1].
Berdasarkan kriteria peserta FSS 2018 tersebut, maka anggota-anggota Teater Melati (TM) yang merupakan ekstrakurikuler di SMAN 1 Glagah Banyuwangi dapat menjadi peserta pada FSS 2018. Melalui festival tersebut anggota-anggota TM dapat mengembangkan bakat seni perannya tidak hanya sebatas pada
lingkup panggung teater saja, melainkan juga hingga ke depan kamera. Pembuatan film pendek untuk festival tersebut juga dapat memberikan pengalaman dan pengembangan bakat anggota-anggota TM dalam pemanfaatan perangkat multimedia terkait sinematografi.
Film pendek yang diproduksi dan dilombakan tersebut dinilai unsur-unsur sinematografinya seperti
kualitas cerita, penyutradaraan, kemampuan akting pemain, hingga kualitas pengambilan gambar dan penyuntingannya. Untuk mendapatkan unsur-unsur tersebut, maka proses produksi film pendek perlu dilakukan
secara sistematis dan didukung dengan sarana yang memadai serta pengarahan yang baik dari pakar. Oleh
karena itu dilakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa pendampingan dan pelatihan pembuatan film pendek bagi anggota-anggota TM SMAN 1 Glagah Banyuwangi. Film pendek hasil pendampingan
dan pelatihan tersebut diikutsertakan ke dalam acara FSS 2018.
2. TINJAUAN TEORI
2.1 Festival Sinema Sekolah
Festival Sinema Sekolah atau FSS merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Timur. Bentuk kegiatan tersebut adalah lomba film pendek. Peserta dari kegiatan lomba tersebut berasal dari
siswa/siswi SMA/MA dan SMK baik negeri maupun swasta yang berada di Provinsi Jawa Timur [1].
Pada tahun 2018 FSS dilaksanakan dengan mengusung tema “Kreativitas Sinematografi Sekolah Untuk Memajukan Pendidikan serta Menguatkan Kebudayaan dan Karakter” [1]. Berdasarkan tema tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa FSS 2018 mengajak peserta didik pada tingkat SMA untuk memproduksi sebuah film pendek yang mengusung budaya dan pendidikan karakter. Film pendek yang telah diproduksi dan diikutsertakan ke dalam lomba akan dinilai unsur-unsur sinematografinya.
Adapun unsur-unsur sinematografi yang dinilai pada FSS 2018 antara lain [1]:
1. Penulisan naskah atau skenario, terkait dengan penjabaran ide, alur cerita, dan kreativitas.
2. Pengambilan gambar, terkait dengan konsep, pencahayaan, warna, tempat, dan artistik.
3. Penyuntingan, terkait dengan hasil akhir film.
4. Penyutradaraan, terkait dengan pengarahan dalam mengkolaborasikan konsep ke dalam sebuah film.
5. Pemeran, terkait dengan kemampuan akting para pemain yang terlibat.
2.2 Film Pendek
Film pendek merupakan bentuk film yang secara teknis memiliki durasi kurang dari 50 menit. Dalam
durasi yang singkat tersebut film pendek tetap harus mengandung alur cerita yang menarik selayaknya film
panjang. Oleh karena itu dalam pembuatan film pendek dibutuhkan pengembangan ide cerita menjadi naskah
dan skenario. Pembuatan film pendek juga tetap membutuhkan perangkat-perangkat multimedia, baik yang
digunakan untuk pengambilan atau perekaman video, perekaman suara, hingga penyuntingan hasil akhir.
2.3 Sinematografi
Dalam pembuatan film pendek, salah satu unsur sinematografi yang perlu diperhatikan adalah teknik
pengambilan gambar atau video. Jumlah objek yang masuk ke dalam satu frame video, sudut pengambilan
gambar, hingga kepadatan objek dalam frame tersebut perlu direncanakan dengan baik agar unsur estetikanya terpenuhi. Oleh karena itu pada tahap praproduksi atau sebelum proses pengambilan gambar dilakukan,
sutradara perlu membuat shot list yang berisi rencana penempatan dan sudut pengambilan gambar yang akan
dilakukan oleh kameramen.
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Menurut Nugroho [2] terdapat beberapa teknik pengambilan gambar atau video yang dapat dilakukan oleh kameramen. Teknik-teknik tersebut antara lain full shoot, medium shoot, dan close up. Teknik full
shoot merupakan teknik pengambilan gambar yang menempatkan seluruh objek agar dapat masuk ke dalam
frame. Dengan kata lain teknik tersebut mengambil gambar dengan sudut yang sangat lebar sehingga dikenal
pula sebagai wide shoot. Teknik ini biasanya digunakan untuk mengambil adegan yang menunjukkan terdapat banyak orang di suatu lokasi. Teknik medium shoot merupakan teknik yang hanya membidik setengah
bagian dari objek. Teknik ini biasanya digunakan untuk mengambil adegan percakapan aktor di dalam film
yang hanya membidik bagian kepala hingga perut atau pinggang aktor tersebut. Sedangkan teknik close up
memiliki sudut pengambilan gambar yang lebih sempit dibandingkan medium shoot. Biasanya teknik ini digunakan untuk menangkap ekspresi seorang aktor dengan sangat detail.
2.4 Perangkat Multimedia
Perangkat multimedia dalam pembuatan film pendek dapat dibedakan menjadi perangkat video dan
perangkat audio. Perangkat video merupakan alat-alat yang digunakan untuk merekam video yang akan digunakan di dalam film. Sedangkan perangkat audio merupakan perangkat yang digunakan untuk menangkap
dan merekam suara.
Beberapa jenis perangkat video yang biasa digunakan dalam pembuatan film adalah kamera dan penyangganya (tripod). Jenis kamera yang dapat digunakan dalam pembuatan film pendek adalah kamera
Digital Single Lens Reflect (DSLR), handycam, camcorder, bahkan action cam. Masing-masing jenis kamera
memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga dapat digunakan pada tujuan pengambilan gambar yang
berbeda-beda pula. Seperti action cam yang biasanya berukuran kecil dan memiliki sudut pengambilan gambar yang lebar, dapat digunakan untuk pengambilan gambar bergerak dari sudut pandang pelaku utama.
Dalam pembuatan film pendek aspek suara tentu juga menjadi salah satu aspek pendukung. Untuk
merekam suara tersebut dapat digunakan microphone yang dihubungkan dengan alat perekam audio. Dengan
demikian video dan audio direkam pada tempat terpisah dan dapat digabungkan saat penyuntingan. Microphone juga dapat langsung dihubungkan dengan kamera jika kamera yang digunakan mendukung hal tersebut. Dengan cara ini maka proses penyuntingan nantinya akan berjalan lebih sederhana karena video dan audio sudah menjadi satu.
2.5 Penyuntingan Video
Kumpulan video maupun audio yang sudah didapatkan selama proses pengambilan gambar atau
shooting tentu saja perlu melalui tahap penyuntingan atau editing terlebih dahulu sebelum dipublikasikan untuk ditonton. Untuk melakukan penyuntingan video menjadi film pendek dibutuhkan perangkat lunak penyunting video dan audio. Salah satu contoh perangkat lunak komputer yang dapat digunakan untuk menyunting video adalah Adobe Premiere Pro. Perangkat lunak yang dikembangkan oleh Adobe tersebut memiliki fitur untuk memotong dan menggabungkan video dan juga audio [3].
Selain Adobe Premiere Pro, Adobe juga mengembangkan perangkat lunak Adobe After Effects dan
Adobe Audition. Adobe After Effects dikhususkan untuk memproduksi efek-efek khusus di dalam suatu
film. Sedangkan Adobe Audition merupakan perangkat lunak yang dikhususkan untuk menyunting audio.
Ketiga perangkat lunak yang dikembangkan oleh Adobe tersebut dapat dihubungkan satu sama lain sehingga
memudahkan penyunting film pendek dalam melakukan penyuntingan [3].
Secara garis besar proses penyuntingan video dapat dibedakan menjadi dua tahap, yaitu (1) offline
editing dan (2) online editing. Tahap offline editing merupakan tahapan untuk memilih materi gambar atau
video yang akan dirangkai menjadi satu kesatuan utuh dan membentuk alur cerita yang diinginkan. Akan tetapi rangkaian gambar atau video yang didapatkan pada tahap ini masih dalam bentuk kasar dan belum sempurna. Warna video, unsur audio, bahkan unsur-unsur pengganggu lainnya masih terdapat dalam rangkaian
gambar atau video tersebut. Sedangkan tahap online editing merupakan tahap penghalusan dari offline editing. Pada tahap ini dilakukan koreksi warna, audio, hingga menghilangkan unsur-unsur yang tidak diinginkan pada hasil akhir [4].
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3. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas) ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama,
yaitu (1) persiapan, (2) pelaksanaan, dan (3) pelaporan.
3.1 Persiapan
Pada tahap ini dilakukan persiapan pelaksanaan kegiatan Abdimas. Persiapan tersebut antara lain berupa penyusunan proposal dan koordinasi dengan anggota Teater Melati (TM) SMAN 1 Glagah Banyuwangi
yang terlibat dalam pembuatan film pendek. Pada tahap ini anggota TM yang terlibat diminta untuk menyiapkan ide cerita yang akan diangkat menjadi film pendek. Ide cerita untuk film pendek harus disesuaikan dengan tema FSS 2018.
3.2 Pelaksanaan
Pada tahap ini pengusul melaksanakan kegiatan utama berupa pendampingan dan pelatihan pembuatan film pendek untuk diikutsertakan pada kegiatan FSS 2018. Pendampingan dan pelatihan dilakukan mulai
dari (1) tahap pra-produksi berupa pengembangan naskah dan skenario berdasarkan ide cerita yang akan diangkat, (2) tahap produksi berupa pengambilan gambar atau video (shooting), hingga (3) tahap paska-produksi berupa penyuntingan video (editing) dan publikasi atau pengumpulan video ke acara FSS 2018.
3.2.1

Tahap Praproduksi
Pada tahap ini anggota TM yang terlibat dalam pembuatan film diminta untuk menjabarkan ide cerita
ke dalam sebuah naskah awal. Naskah awal tersebut berbentuk seperti prosa atau karangan bebas yang memberikan gambaran alur cerita. Naskah tersebut dapat dikembangkan kembali menjadi naskah akhir yang telah
dilengkapi dengan dialog dan penggambaran detail mengenai unsur-unsur artistik yang akan dimasukkan ke
dalam film.
Naskah yang sudah jadi kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skenario. Skenario
tersebut berisi gambaran yang lebih detail dibandingkan naskah akhir karena alur cerita telah dibagi ke dalam
beberapa segment dan scene. Tiap scene juga dilengkapi dengan rencana sudut pengambilan gambar atau video (camera angle) yang harus dilakukan oleh kameramen nantinya.
Pada tahap ini keterlibatan penulis naskah dan sutradara sangat dibutuhkan. Gambaran hasil akhir
dari film pendek yang akan diproduksi perlu disampaikan oleh sutradara dan diterjemahkan ke dalam skenario oleh penulis naskah. Oleh karena itu pelatihan pada tahap ini lebih dipusatkan kepada penulis naskah dan
sutradara agar skenario yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman pengambilan gambar di tahap produksi.
3.2.2

Tahap Produksi
Pada tahap ini anggota TM dikerahkan untuk melakukan pengambilan gambar atau shooting sesuai
dengan skenario yang telah disusun dan direncanakan. Seluruh sudut pengambilan gambar (camera angle)
yang tertuang di dalam skenario tersebut sedapat mungkin diambil agar dapat memenuhi kebutuhan cerita
yang telah di-kembangkan.
Pengambilan video dari suatu rangkaian skenario tidak harus diambil secara berurutan sesuai dengan
skenario yang telah ditetapkan. Tiap adegan atau scene yang telah dituliskan di dalam skenario dapat diambil
videonya secara acak, namun dengan tetap memperhitungkan efisiensi. Sebagai contoh seluruh scene yang
berlatar tempat yang sama akan diambil pada hari yang sama meskipun scene-scene tersebut tidak berada pada satu urutan di dalam skenario. Hal ini akan meminimalisir perpindahan lokasi pengambilan video sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu produksi film pendek tersebut.
Dalam setiap proses shooting anggota TM juga diminta untuk mencatat setiap adegan yang diambil.
Pencatatan dilakukan dengan memanfaatkan clapboard yang dilakukan oleh seorang clapper atau pencatat
adegan. Hal ini perlu dilakukan karena terdapat kemungkinan sebuah scene diambil dalam beberapa kali
pengambilan gambar (take). Take yang tepat dan diputuskan untuk digunakan nantinya di dalam film pendek
dicatat pada skenario dan camera angle yang telah direncanakan. Pencatatan ini akan membantu editor saat
melakukan penyuntingan video di tahap paska-produksi.
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Clapboard juga dapat dimanfaatkan sebagai penanda sinkronisasi antara video dengan audio yang
dapat diambil menggunakan perangkat berbeda selama shooting berlangsung. Selain itu jika shooting dilakukan dengan memanfaatkan lebih dari satu kamera (multicamera), sinkronisasi antara video dari satu kamera
dengan video dari kamera lainnya akan lebih mudah dilakukan dengan memanfaatkan clapping dari clapboard tersebut.
3.2.3

Tahap Paskaproduksi
Tahap berikutnya setelah seluruh scene diambil videonya adalah tahap penyuntingan video-video tersebut. Penyuntingan ini bertujuan untuk menghilangkan bagian-bagian video yang tidak diperlukan pada masing-masing scene. Selain itu pada proses penyuntingan juga dilakukan penyambungan dan penataan urutan
scene sesuai dengan skenario yang telah dituliskan. Dengan demikian video-video yang semula diambil secara tidak berurutan akan menjadi satu kesatuan yang utuh dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
Penyuntingan video juga bertujuan untuk memberikan sentuhan akhir kepada video yang diproduksi.
Sentuhan akhir ini berupa penambahan suara atau musik latar yang dapat membangun suasana yang diinginkan oleh sutradara di dalam film pendek tersebut. Berbagai macam efek visual juga dapat ditambahkan pada
tahap ini agar unsur estetika film yang diproduksi menjadi lebih baik.
Pada tahap penyuntingan, editor dan sutradara dapat memanfaatkan perangkat lunak Adobe Premiere
Pro, Adobe After Effects, dan Adobe Audition untuk melakukan editing pada film pendek yang diproduksi.
Pendampingan dan pelatihan saat proses penyuntingan juga dilakukan dimulai dari pembuatan project di perangkat lunak tersebut, import berkas video, musik, dan asset pendukung ke dalam project, hingga teknikteknik penyuntingan video.
Setelah video melalui tahap penyuntingan, video atau film pendek tersebut kemudian harus melalui
tahap rendering untuk menghasilkan berkas video akhir yang berisi film pendek hasil produksi. Berkas video
tersebut selanjutnya dipublikasikan melalui situs atau platform YouTube.
3.3 Pelaporan
Pada tahap ini seluruh hasil kegiatan dilaporkan kepada lembaga dan mitra. Laporan hasil pelaksanaan berisi seluruh rangkuman dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pengusul bersama mitra.
4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Berikut dijabarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas) berupa
pendampingan dan pelatihan pembuatan film pendek bagi anggota Teater Melati (TM) SMAN 1 Glagah Banyuwangi untuk diikutsertakan ke dalam acara Festival Sinema Sekolah (FSS) 2018.
4.1 Penulisan Naskah dan Skenario pada Tahap Praproduksi
Pada awal proses pembuatan film pendek, anggota-anggota TM yang tergabung ke dalam tim produksi berkumpul untuk melakukan diskusi, brainstorming, serta pengembangan ide cerita. Pada kegiatan tersebut didapatkan ide pembuatan film pendek yang mengangkat konsep putaran waktu (time loop). Konsep
tersebut menyajikan kondisi aktor yang mengalami kejadian yang sama berulang kali. Namun perulangan
tersebut hanya disadari oleh diri aktor utama, sedangkan aktor pendukung atau karakter lain yang berada di
sekitar aktor utama tidak menyadarinya. Hal ini bisa menjadi pengantar konflik di dalam cerita yang akan diangkat ke dalam film.
Dari hasil diskusi disepakati bahwa akan diangkat sebuah cerita tentang korupsi kecil yang dilakukan
oleh seorang bendahara kelas. Bendahara tersebut menggunakan kas kelas untuk kepentingan pribadinya.
Akibatnya ia seolah-olah dihukum oleh Tuhan dengan mengalami hari dan kejadian yang sama berulang kali
setiap kali ia bangun dari tidurnya. Hal tersebut membuatnya depresi hingga akhirnya sadar akan kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya tersebut pada loop yang terakhir. Cerita tersebut pun diberi judul “REPETISI” yang memiliki arti atau makna “perulangan”.
Ide cerita tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam bentuk naskah. Di dalam naskah tersebut dideskripsikan bentuk latar tempat maupun waktu dan suasananya. Di dalam naskah tersebut juga disajikan dialog
antarpemain yang terlibat pada masing-masing adegan seperti yang diperlihatkan oleh Gambar 1. Unsur-un-
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Gambar 1 Cuplikan Naskah
sur tersebut diperoleh dari penjabaran ide oleh sutradara dengan masukan dari anggota tim produksi lainnya
terkait gambaran hasil akhir film.
Untuk membantu dan memudahkan sutradara, kameramen, serta tim produksi lainnya selama tahap
produksi, maka naskah yang telah dibuat dikembangkan kembali ke dalam bentuk skenario. Di dalam skenario tersebut setiap adegan dipecah ke dalam segment dan scene yang diberi penomoran. Hal ini bertujuan untuk memudahkan sutradara dalam mengarahkan pemain serta memudahkan pencatat adegan dalam mencatat
adegan yang diambil gambarnya. Pembagian adegan ke dalam segment dan scene ini juga akan membantu
kameramen yang menggunakan multicamera saat pengambilan gambar karena tiap gambar yang dihasilkan
oleh masing-masing kamera telah dinomori berdasarkan penomoran segment dan scene. Cuplikan skenario
yang dikembangkan dalam tahap praproduksi ini ditunjukkan oleh Gambar 2.
4.2 Proses Pengambilan Gambar pada Tahap Produksi
Setelah persiapan dan pengembangan naskah beserta skenario telah selesai dilakukan, tahap produksi
pun dapat dikerjakan. Inti kegiatan dari tahap ini adalah pengambilan gambar atau video (shooting) dari seluruh adegan dan sudut pandang kamera (camera angle) yang telah direncanakan dan dituangkan ke dalam
skenario. Oleh karena itu perlengkapan dan peralatan pendukung lainnya perlu dipersiapkan terlebih dahulu
sebelum berangkat ke lokasi shooting. Para pemain juga perlu diberi arahan oleh sutradara terkait adegan
yang akan diambil gambarnya.
Perlengkapan shooting yang digunakan selama proses produksi film pendek REPETISI oleh anggota
TM antara lain kamera Digital Single-Lens Reflect (DSLR) sebagai kamera utama dan handycam sebagai kamera tambahan untuk mendokumentasikan proses shooting (behind the scene / BTS). Kamera DSLR yang
digunakan berjumlah lebih dari satu kamera. Pada beberapa adegan bahkan digunakan hingga tiga kamera
DSLR yang mengambil gambar dari sudut-sudut yang berbeda. Penggunaan multicamera ini dimaksudkan
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Gambar 2 Cuplikan Skenario
untuk menjaga konsistensi adegan serta menghemat waktu pengambilan gambar karena adegan tersebut tidak
perlu diambil gambarnya berulang kali dengan sudut gambar yang berbeda.
Untuk memenuhi kebutuhan estetika dan sinematografi dari gambar atau video yang dihasilkan, maka kamera DSLR dipasangkan pula dengan jenis-jenis lensa yang berbeda. Jenis-jenis lensa yang digunakan
selama shooting film pendek REPETISI adalah lensa kit 18-55 mm, lensa fix 24 mm, lensa fix 50 mm, dan
lensa telezoom 75-300 mm (Gambar 3). Masing-masing jenis lensa memiliki sudut pengambilan gambar dan
kemampuan menciptakan latar buram (bokeh) yang berbeda-beda. Semakin pendek focal length yang dimiliki oleh lensa tersebut, maka semakin lebar sudut gambar yang dapat ditangkap. Lensa jenis ini digunakan untuk mengambil adegan wide shoot seperti adegan di dalam kelas yang menampilkan seluruh siswa. Sedangkan semakin panjang focal length yang dimiliki oleh suatu lensa, maka semakin sempit sudut gambar yang
dapat ditangkap. Lensa jenis ini digunakan untuk mengambil adegan medium shoot dan close up seperti adegan percakapan dua orang (Gambar 4). Pemilihan jenis lensa ini dilakukan oleh kameramen atas arahan director of photography (DOP) dan hasil diskusi dengan sutradara berdasarkan skenario yang telah disusun.
Selain lensa, perlengkapan pendukung kamera yang digunakan selama proses produksi film pendek
REPETISI adalah tripod. Alat yang digunakan untuk menyangga kamera ini berguna untuk menghindari camera shacking selama proses shooting yang dapat menyebabkan gambar berguncang. Penggunaan tripod dapat membantu kameramen dalam menjaga kestabilan proses pengambilan gambar. Akan tetapi alat tersebut
hanya dapat digunakan dalam kondisi statis dimana kamera tidak bergerak atau berpindah tempat.

Gambar 3 Jenis-Jenis Lensa
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Gambar 4 Contoh Hasil Pengambilan Gambar dengan Jenis Lensa Berbeda
Untuk membantu kameramen dalam menjaga kestabilan kamera pada saat shooting adegan yang menuntut pergerakan kamera, dapat digunakan camera stabilizer. Alat yang memiliki mekanisme penyeimbang
posisi kamera saat kamera dibawa bergerak (berjalan maupun berlari) tersebut akan menyebabkan kamera relatif stabil pada posisi dan sudut yang sudah diatur oleh kameramen. Dengan demikian meskipun kamera dibawa bergerak oleh kameramen, gambar atau video yang didapatkan juga akan relatif lebih stabil dan tidak
berguncang jika dibandingkan dengan tanpa penggunaan stabilizer (handheld).
Selain kamera yang berfungsi sebagai alat pengambil gambar atau video, selama proses produksi
film pendek REPETISI digunakan pula alat perekam audio atau suara. Alat tersebut berjenis shotgun microphone atau yang dikenal juga sebagai mic boom. Microphone jenis tersebut dipilih karena sifatnya yang
mampu menangkap suara dari arah tertentu saja. Dengan demikian suara yang terekam pun fokus pada satu
arah dan meminimalisir gangguan (noise) dari arah lainnya.
Mic boom dapat dihubungkan langsung ke kamera utama menggunakan kabel maupun perangkat
wireless sehingga audio yang terekam menjadi satu berkas dengan video yang diambil oleh kameramen. Selama proses shooting berlangsung, alat perekam audio tersebut dioperasikan oleh seorang boomer menggunakan boom pole. Boom pole adalah sebuah tongkat panjang yang membantu boomer meletakkan dan mengarahkan mic boom agar dapat menangkap suara aktor tanpa menyebabkan alat tersebut masuk atau terekam
ke dalam gambar (in-frame) yang diambil oleh kameramen.
Penggunaan berbagai macam perangkat secara bersamaan (terutama multicamera) saat proses shooting menghasilkan berkas video maupun audio yang tidak sedikit. Berkas-berkas tersebut perlu disinkronisasikan saat proses penyuntingan di tahap paska-produksi. Oleh karena itu untuk memudahkan editor dalam melakukan sinkronisasi video dan audio, selama proses shooting film pendek REPETISI dilakukan pula pencatatan adegan.
Pencatatan adegan dilakukan dengan memanfaatkan perangkat clapboard (Gambar 5) yang dioperasikan oleh seorang clapper atau pencatat adegan. Setiap kali suatu adegan akan diambil gambarnya, clapper
akan masuk ke dalam gambar atau video yang direkam oleh kameramen terlebih dahulu dengan menunjukkan clapboard sebelum aktor mulai memainkan peran. Di dalam clapboard tersebut disajikan identitas adegan yang sedang diambil melalui penomoran segment dan scene sesuai dengan yang tertera pada skenario.
Selain itu terdapat pula penomoran take atau urutan pengambilan gambar untuk segment dan scene tersebut.
Hal ini berguna ketika satu scene pada suatu segment diambil berulang kali, maka pencatat adegan dapat menandai atau mencatat urutan pengambilan gambar yang diterima oleh sutradara dan diteruskan ke tahap pe-

Gambar 5 Clapboard
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Gambar 6 Alur Pengambilan Gambar Suatu Adegan
nyuntingan. Dengan demikian editor tidak perlu memeriksa seluruh berkas untuk menemukan berkas yang
akan digunakan dan dimasukkan ke dalam hasil akhir. Editor cukup melihat bagian dimana clapper menunjukkan clapboard saja dan memutuskan apakah berkas video tersebut akan digunakan atau tidak.
Pencatatan adegan juga berguna saat proses shooting dilakukan dengan tidak berurutan seperti yang
tertuang di dalam skenario. Penomoran segment dan scene pada tiap adegan yang diambil gambarnya dengan
memanfaatkan clapboard juga akan membantu editor dalam menyusun potongan atau urutan video yang dibutuhkan. Dengan demikian cerita yang dihasilkan pada video akhir akan tetap sesuai dengan yang telah direncanakan.
Secara garis besar proses pengambilan gambar pada tiap adegan akan melalui prosedur yang ditunjukkan oleh swimlane di Gambar 6. Proses tersebut dimulai dari sutradara yang memberikan arahan kepada
pemain dan crew dan crew yang menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Selanjutnya sutradra memberikan
kode kepada crew untuk bersiap mengambil merekan video dan audio sekaligus kode kepada pemain untuk
bersiap-siap masuk ke dalam karakter yang diperankan. Apabila seluruh pemain dan crew sudah siap, pengambilan gambar dapat dimulai.
4.3 Kegiatan Penyuntingan dan Publikasi Video pada Tahap Paskaproduksi
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Gambar 7 Penyuntingan Video Multicamera
Setelah seluruh adegan yang direncanakan diambil gambar atau videonya, proses pembuatan film
pendek REPETISI berlanjut ke tahap paskaproduksi. Pada tahap ini dilakukan penyuntingan video oleh
editor. Penyuntingan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Adobe Premiere Pro. Selain itu digunakan pula perangkat lunak Adobe After Effects dan Adobe Audition sebagai perangkat lunak tambahan.
Adobe After Effects digunakan untuk penyuntingan efek dan tampilan tambahan di dalam video seperti efek
teks bergerak dan sejenisnya. Sementara itu Adobe Audition digunakan dalam penyempurnaan dan perbaikan audio.
Proses penyuntingan dimulai dengan mengumpulkan seluruh berkas video maupun audio dan assetasset pendukung lainnya ke dalam sebuah project di perangkat lunak Adobe Premiere Pro. Berkas-berkas
tersebut dikelompokkan berdasarkan pembagian segment dan scene-nya. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pencarian berkas yang dibutuhkan oleh editor.
Selanjutnya editor masuk ke dalam tahap offline editing untuk mendapatkan rough cut dari film pendek REPETISI. Offline editing dilakukan dengan membuat sequence untuk masing-masing segment dan
scene. Sequence tersebut berisi potongan-potongan clip dari tiap adegan di dalam segment dan scene tersebut
yang telah diurutkan. Apabila terdapat adegan yang diambil menggunakan multicamera, maka clip-clip dari
adegan tersebut harus diolah dan disinkronisasikan terlebih dahulu pada sequence berbeda untuk mendapatkan urutan perpindahan view antara satu kamera dengan kamera lainnya (Gambar 7) .
Setelah tiap segment dan scene selesai dibuatkan sequence-nya, seluruh sequence tersebut kemudian
digabungkan dan diurutkan hingga mendapatkan cerita yang utuh. Pada tahap ini editor dan sutradara berdiskusi terkait penataan urutan shoot dan durasi yang dihabiskan. Untuk acara FSS 2018 disyaratkan bahwa durasi maksimal dari film pendek yang diikutsertakan adalah 15 menit. Oleh karena itu jika durasi hasil rough
cut yang dihasilkan oleh editor pada film pendek REPETISI lebih dari 15 menit, maka harus dilakukan pemotongan gambar (delete scene) namun dengan tetap menjaga kesinambungan cerita yang disajikan. Apabila
hasil rough cut telah disetujui oleh sutradara, maka proses penyuntingan dinyatakan dalam status picture lock
yang artinya urutan gambar atau video tidak boleh diubah lagi.
Tahap selanjutnya dari proses penyuntingan film pendek REPETISI adalah tahap online editing. Pada
tahap ini urutan gambar atau video yang telah berada pada status picture lock disempurnakan dengan penambahan efek-efek tambahan. Efek-efek tersebut berupa opening title, transisi antar adegan, musik latar dan audio tambahan (foley), hingga pewarnaan (color grading). Pada tahap inilah perangkat lunak Adobe After
Effects dan Adobe Audition mulai digunakan. Oleh karena itu tahap ini pun dapat dikerjakan secara paralel
oleh beberapa orang editor.
Tahap color grading merupakan tahapan untuk melakukan penyesuaian warna yang muncul pada video. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan agar warna yang tampak pada video sesuai dengan suasana cerita
atau yang diinginkan oleh sutradara. Sebagai contoh dalam film pendek REPETISI dibutuhkan adegan yang
menunjukkan suasana pagi hari. Akan tetapi adegan tersebut diambil gambarnya pada siang hari. Oleh kare-
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Gambar 8 Proses Color Grading
na itu warna pada video hasil pengambilan gambar yang relatif hangat (oranye) diubah agar tampak dingin
(biru) seperti suasana pagi hari (Gambar 8).
Usai tahap online editing selesai dikerjakan, seluruh bagian yang dikerjakan secara paralel tersebut
kembali digabungkan ke dalam satu project dan masuk ke dalam tahap mastering. Pada tahap ini editor dan
sutradara kembali memeriksa hasil akhir dari seluruh bagian yang telah disunting untuk memastikan tidak
ada kesalahan maupun kekurangan. Jika dirasa hasil penyuntingan telah sesuai keinginan sutradara, maka video akhir dapat di-render untuk menghasilkan satu berkas video sebagai master dari film pendek REPETISI.
Berkas video master yang dihasilkan dari tahap akhir proses penyuntingan kemudian diunggah ke situs berbagi video YouTube sesuai dengan ketentuan FSS 2018. Hasil unggahan dapat dilihat pada channel
YouTube Teater Melati dengan URL https://www.youtube.com/watch?v=Y_di9_KZljo. Unggahan tersebut
pun didaftarkan kepada panitia FSS 2018 untuk dinilai.
5. KESIMPULAN
Berdasarkan rangkaian kegiatan atau pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Teater Melati
SMAN 1 Glagah Banyuwangi diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Film pendek diproduksi melalui 3 tahapan utama, yaitu praproduksi, produksi, dan paskaproduksi. Praproduksi merupakan tahapan dalam membangun cerita, menyiapkan naskah dan skenario, serta merencanakan berbagai macam hal yang dibutuhkan saat tahap produksi berjalan. Tahap produksi merupakan tahapan dalam proses pengambilan gambar (shooting). Sedangkan tahap paska-produksi merupakan tahapan untuk menyunting hasil produksi hingga siap dipublikasikan.
2. Peralatan yang dibutuhkan dalam produksi film pendek adalah kamera untuk mengambil gambar atau video beserta perlengkapan pendukungnya seperti tripod dan stabilizer, mic boom untuk menangkap audio,
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dan clapboard untuk membantu pencatatan adegan pada setiap clip video yang diambil selama proses
produksi.
3. Film pendek disunting melalui 3 tahap utama, yaitu offline editing, online editing, dan rendering. Tahap
offline editing merupakan tahap untuk menyiapkan rough cut atau hasil penyuntingan kasar namun telah
terurut dari film pendek yang diproduksi. Tahap online editing merupakan tahap penghalusan dari rough
cut dengan memperbaiki warna, pencahayaan, maupun suara atau audio yang didapatkan selama proses
produksi. Pada tahap online editing juga diberikan efek-efek tambahan untuk meningkatkan estetika pada
hasil akhir film pendek tersebut. Sedangkan tahap rendering merupakan tahap untuk menghasilkan berkas akhir (master) dari film pendek yang diproduksi dan siap untuk dipublikasikan.
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MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU
PADA SMP NEGERI 2 SUNGGUMINASA GOWA
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Abstrak
Tujuan diadakannya Program Pengabdian Masyarakat ini adalah dalam rangka meningkatkan
kinerja dan mendukung peningkatan profesionalisme guru di SMP Negeri 2 Sungguminasa yang
sebagian guru masih gagap dalam teknologi dan masih banyak guru yang belum secara maksimal
mempergunakan pemanfaatan teknologi komputer terutama mereka yang sudah jadi guru sejak
lama atau senior karena selama mereka kuliah, perkembangan dan kemajuan teknologi komputer
belum berkembang seperti sekarang ini. Padahal semua guru dituntut untuk selalu
mengembangkan diri sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi pada
kenyataannya kemampuan mereka cenderung relatif standar hanya mampu mengoperasikan
Microsoft word saja.
Berdasarkan pemaparan ini, tim pengabdi kami memfokuskan pengabdian masyarakat pada
pemanfaatan teknologi komputer untuk meningkatkan profesionalisme guru di SMP Negeri 2
Sungguminasa-Gowa di Jl Andi Mallombassang No.2, yang berjumlah 20 orang dan bahan ajar
kami berpedoman pada buku penuntun Pembekalan Kuliah kerja Lapangan Plus (KKLP) STMIK
Dipanegara Makassar. Adapun metode pengajaran yang diberikan dalam bentuk ceramah dan
praktek. Program Pengabdian masyarakat ini diharapkan peningkatan kemampuan
mengoperasikan Microsoft word, exel, dan power point. Para guru menjadi termotivasi untuk
lebih mengunakan power point, sebagai media pembelajaran dan penghitungan dalam exel untuk
mengevaluasi penilaian siswa baik ulangan harian, tugas, UTS atau UAS,
Kata Kunci: Teknologi komputer, Microsoft Office, Microsoft exell, Profesionalisme guru.
Abstrack
The purpose of this Community Service Program is to improve performance and support the
improvement of teacher professionalism which in reality there are still many teachers who have
not used the computer technology to the maximum, especially those who have been teachers for a
long time or senior because during their studies, the development and progress of computer
technology has not developed as it is today. Underlying this, all teachers are required to always
develop themselves in line with the progress of science and technology, even though in reality their
abilities tend to be relatively standard, only able to operate Microsoft word.
Based on this presentation, our service team focused community service on the use of computer
technology to improve the professionalism of teachers in SMP Negeri 2 Sungguminasa-Gowa on
Jl Andi Mallombassang No.2, which numbered 20 people and our teaching materials were guided
by the guidance book for Field Work Plus Training Guide. (KKLP) STMIK Dipanegara Makassar.
The teaching methods are given in the form of lectures and practices. This community service
program is expected to increase the ability to operate Microsoft word, exel, and power point. The
teachers become motivated to use more power points, as a medium of learning and calculation in
EXEL to evaluate student assessments both daily tests, assignments, midterm or final exam,
Keywords: Computer technology, Microsoft Office, Microsoft Excel, Teacher professionalism.
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1. Pendahuluan
Teknologi di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat di berbagai bidang termasuk
teknologi komputer yang secara langsung menuntut dunia pendidikan untuk bertindak secara nyata
dalam menyesuaikan diri mengikuti perkembangan teknologi. Dalam hal ini guru sebagai ujung
tombak dunia pendidikan, maka untuk menunjang pekerjaannya yang sekarang sudah menjadi
profesi berdasarkan undang-undang guru, harus bisa paham akan teknologi komputer[1].
Selanjutnya, guru memiliki profesi dengan tugas utamanya adalah mendidik, merencanakan
pembelajaran, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta
didik, mulai dari PAUD (Pendidikan anak usia dini) sampai pendidikan menengah. Selain itu, guru
juga harus memiliki kompetensi pedagogic dan kompetensi professional, semua ini harus didukung
oleh penguasaan teknologi[2][3].
Eksistensi guru yang kompeten dan professional merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan
praktik pendidikan yang berkualitias, keberadaan guru yang kompeten dan profesioal merupakan
salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia
agar dapat bersaing dengan negara-negara maju lainnya.
Salah satu indikator guru yang professional dan kompeten adalah guru yang mampu
beradaptasi dengan perkembangan keilmuan yang hari demi hari semakin canggih. Selain itu, guru
yang professional dan kompoten juga harus mampu menerapkan model dan metode pembelajaran
berdasarkan tuntutan waktu dan kebutuhan peserta didik.Penerapan pola ini akan menciptakan
suasana menyenangkan dalam belajar, enjoy dalam mengajar, yang pada akhirnya akan
menghasilkan proses kegiatan belajar mengajar yang berkualitas termasuk peserta didik yang
berprestasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan sains dan teknologi, khususnya dalam bidang
Information, Communication and Tekhnology (TIK), semakin memudahakan siswa dalam menggali
disiplin ilmu yang diminati, dan juga memudahakan guru dalam menyampaikan ilmu karena telah
tersedianya fasilitas yang canggih. Internet sudah ada dimana-mana, ruang belajar tidak lagi disekat
oleh kelas, tetapi sudah mampu belajar jarak (distance learning), dan belajar dimanapun[4].
Mampuono Rasyidin Tomoredjo (2009), menyatakan bahwa supaya guru menjadi Profesional
yang sesuai dengan era global dan digital ini hendaknya guru kurang lebih memiliki Sembilan
kriteria guru profesionalisme sebagai berikut :
1. Mahir pada core competency-nya
2. Mengerti dan memahami kurikulum beserta aplikasi dan pengembangannya
3. Menguasai pedagogic secara teoritis dan praktis beserta pengembangannya
4. Menjadi pendengar yang baik dan empatik
5. Menguasai public speaking, terampil memotivasi dan menginspirasi
6. Menjadi pembaca yang efektif dan broad minded
7. Biasa melakukan riset dan penulisan
8. Bisa mengaplikasikan TIK berbasis pembelajaran
9. Menguasai bahasa internasional
Guru di SMP Negeri 2 Sungguminasa berdasarkan pengamatan kami (pengabdi), masih banyak
yang kurang memakai aplikasi pengolah kata, angka dan power point dalam pengaplikasian materi
dan tugas- tugas yang diembannya.Untuk itulah ada beberapa alas an mengapa guru wajib
mengembangkan diri yaitu :
1. Guru sebagai perencana pembelajaran, dalam tugasnya guru harus membuat administrasi
pembelajaran berupa program tahuna, program semester, pengembangan silaus, membuar RPP
(rancangan program pembelajaran) yang kesemuanya disebut dengan pernagkat pembelajaran.
Hal ini tentu harus disajikan secara otentik terdokumentasi maka berdasarkan hal tersebut
setiap guru harus bisa mengetik dengan program aplikasi word.
2. Guru bertugas membimbing peserta didik dikelas, dilaboratorium atau dibengkel kerja terhadap
anak didik sehingga dalam penyampaiannya bisa lewat Microsoft power point sebagai alat dan
media dalam proses pembelajara lebih jauh lagi menyampaikan konsep dengan Microsoft
power point akan lebih menarik jika dibandingkan dengan guru menuliskannya di papan tulis.
3. Guru memiliki tugas menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi memiliki tugas
menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi memiliki fungsi sebagai umpan balik
untuk memberi masukan dalam langkah selajutnya. Pemberian nilai kepada peserta didik harus
sesuai dengan hasil yang mereka dapat, hal ini sebagai reward dan memberikan motivasi
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peserta didik untuk terus belajar dan berkompetensi secara sehat, sehingga penggunaan exell
akan lebih mudah di bandingkan cara manual.

Gambar 1 : Profil Sekolah SMPN 2 Sungguminasa Gowa Sul-Sel
2. Tinjauan Teori
Model pengabdian Ali Muhson [4] meningkatkan professionalisme guru sebuah harapan dan
merupakan tuntutan standar profesi, kualifikasi dan kompetensi, peningkatan inovasi lewat
komputer.
Enny Dwi Lestariningsih[5] dalam penggunaan aplikasi komputer dalam peningkatan kinerja
guru menjadikan komputer sebagai media dalam pembelajaan, pengolah nilai dan pemberian matei
dalam bentuk power point sangat termotivasi dan mulai menjadikan aplikasi word, excel dan power
point sebagai media pembelajaran dan perhitungan nilai baik harian maupun UTS, san UAS.
Selanjutnya pengabdian yang dilakukan Budiana (2015)[6] dalam pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi dalam pembelajaran bagi guru memegang peranan penting dengan
adanya komputer sebagai salah satu media dalam pemberian materi dan membantu tugas bagi
seorang guru.
3. Metode Pelaksanaan
Tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penyelesaian masalah adalah sebagai berikut :
- Observasi lapangan
- Identifiasi Permasalahan
- Penawaran solusi pada mitra
- Implementasi Sistem
- Integrasi sistem tambahan pada sistem yang telah ada.
Metode pelaksanaan merupakan landasan atau acuan agar proses dalam program pengabdian
kepada masyarakat ini berjalan secara sistematis, terstruktur, dan terarah. Setelah proses observasi
lapangan dan identifikasi permaslahan dilakukan, maka akan dilakukan perancangan solusi(5).
Sasaran pada program pengabdian masyarakat adalah para guru SMP Negeri 2 Sungguminasa –
Gowa Adapun yang menjadi instruktur dan narasumber dalam kegiatan ini adalah Tim dosenSTMIK Dipanegara Makassar yang berjumlah 3 orang.
Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan pada SMP Negeri 2 Sungguminasa-Gowa
yang beralamat di Jl. Andi Mallombansang No.2 Sungguminasa-Gowa Makassar Sulawesi Selatan,
Indonesia Penyelenggaraan kegiatan ini telah dilaksanakan dan dibuka pada tanggal 27 Agustus
2019, setiap hari Sabtu jam 8.00 sampai pukul 10, pekan I,materi Microsoft word, pekan ke II,
materi exell, dan pekan ke III materi power Point dan setelah itu kami adakan evaluasi dari contoh
yang ada dalam materi yang kami pakai.
Agar pendampingan dapat berjalan dengan lancar maka sebagai alternatif pemecahan masalah
adalah pendampingan dilakukan dengan pendekatan individual dan klasikal[6]. Pendekatan klasikal
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dilakukan pada saat pemberian teori tentang pengembangan media pembelajaran yang benar dan
pendekatan individual dilakukan pada saat latihan Ms-Office,Ms-Exell dan Ms.power point.
Adapun metode yang digunakan adalah:
1. Survey
Dalam tahap survey, kami dalam hal ini sebagai instruktur melakukan kunjungan ke lokasi
pengabdian untuk melakukan tinjauan lingkungan dan pertemuan dengan pengambil keputusan
dalam hal ini kepala sekolah.
2. Implementasi
Setelah proses survey dan penandatangan MOU maka akan didapatkan data-data tentang guruguru yang akan berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian ini yang berjumlah 20 orang yang
kami bagi dalam 5 kelompok yang terdiri dari tiap kelompok berjumlah 5 orang guru didampingi
oleh insruktur pengabdi.
3. Partisipasi Mitra
Dalam program kerjasama pengabdian masyarakat ini, mitra diharapkan dapat berpartisipasi
dengan melakukan dan mengikut sertakan guru – guru yang belum mahir dalam masih jauh dari
konsep penggunaan teknologi komputer dalam menunjang profesionalisme guru.
4. Metode Ceramah dalam Penyampaian ini dipilih untuk menyampaikan konsep-konsep yang
penting untuk dimengerti dan dikuasai oleh para guru dan kepala sekolah yang bersedia ikut
dalam kegiatan pengabdian ini.
5. Demonstrasi
Metode ini dipilih untuk menunjukkan suatu proses kerja yaitu tahap-tahap pengembangan
media pembelajaran berbasis komputer. Demonstrasi dilakukan oleh instruktur di hadapan
peserta yang masing-masing mengoperasikan satu komputer didampingi oleh rekan dosen yang
akan membantu mengarahkan
6. Latihan
Metode ini digunakan untuk memberikan tugas kepada peserta pendampingan untuk
mempraktikkan Ms-Word, Exell dan power point.
A. Materi Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan ini adalah dosen STMIK Dipanegara Makassar, dengan materi – materi
pokok sebagai berikut :
1. Materi Ms-Word terdiri dari:
a. Penggunaan Bold, Italic dan Underline
b. Pengaturan paragraf, font size dan jenis font
c. Menyisipkan Word Art pada Dokumen
d. Penggunaan Clip Art
e. Menyisipkan Picture pada dokumen
f. Mengunakan Insert Shapes
g. Kategori Flowchart, Block Arrows
2. Materi Ms-Exell terdiri dari:
a. Membuat tabel
b. Mengenal bagian-bagian tabel
c. Mengisikan data pada tabel
d. Mengubah atau memodifikasi tampilan tabel
e. Membuat aplikasi perhitungan nilai siswa beserta perintah-perintah dalam exell.
3. Materi Power Point
a. Pengenalan Microsoft Power point
b. Fungsi dari Tools dalam Ms. Power Point
c. Format Dokumen
d. WordArt dan menyisipkan gambar/Clip Art.
4. Evaluasi dari office, exell dan power point.

Seminar Nasional Pengabdian pada Masyarakat 2019
SNPMas 2019
STMIK Dipanegara Makassar, 16 Desember 2019



241

Faktor Pendukung dan Penghambat
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan dan hasil kegiatan dapat diidentifikasi faktor pendukung dan
penghambat dalam melaksanakan program pengabdian pada masyarakat ini. Secara garis besar
faktor pendukung dan penghambat tersebut adalah sebagai berikut:
1. Faktor Pendukung
a. Keinginan dan antusiasme para guru dari berbgai disiplin ilmu beserta kepala sekolah yang
cukup tinggi terhadap pelatihan Ms-Office dan Exel, dan power point, karena ternyata masih
banyak guru yang belum familiar dalam penggunaan aplikasi ini.
b. Dukungan kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sungguminasa yang sangat memberikan kesempatan
dan memberikan sambutan kepada kami tim pengabdian untuk melaksanakan kegiatan kami
ini dengan penyediaan ruang kelas dan fasilitas ruang guru dalam proses pengabdian.
c. Dukungan juga sangat besar diberikan oleh para guru-guru yang belum menjadi peserta
pelatihan pada kesempatan ini dengan meminta file-file pelatihan dan materi kepada tim
pengabdi.
d. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelaksanaan pengabdian ini.
2. Faktor Penghambat
a. Keterbatasan waktu dari kegiatan pelaksanaan pengabdian ini sehingga beberapa materi
belum sempat kami berikan secara lengkap.
b. Untuk guru dalam penerimaan materi ada yang cepat, lambat dan sedang, dan kadang waktu
pelaksanaan pelatihan ini bersamaan dengan jadwal mengajar beberapa guru.
c. Untuk penerimaan materi di ruang guru dengan fasilitas laptop pribadi masih ada beberapa
guru yang sama sekali mengetik dengan 11 jari .
4. Hasil Pelaksanaan
Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, dapat kami uraikan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan pengabdian ini telah kami lakukan di SMP Negeri 2 Sungguminasa dengan hasil
yang lancar dan sesuai dengan perencanaan Guru yang berjumlah 20 orang peserta kami bagi
dalam 4 (empat) kelompok dan didampingi oleh tim pengabdi agar lebih memudahkan peserta
dalam pelatihannya.

No.
1.
2.
3.
4.
Jumlah

Tabel 1. Pembagian Kelompok Guru
Kelompok
Jumlah
Kelompok 1
5
Kelompok 2
5
Kelompok 3
5
Kelompok 4
5
20 orang

2. Materi ajar dari Pedoman Pembekalan Kuliah Kerja lapang Plus (KKLP) STMIK Dipanegara
Makassar terselesaikan dengan penambahan materi lancar dengan aplikasi MS-Word, pengolah
nilai di exell dan pembuatan slide matei ajar di power point, pelaksanaan pelatihan ini dimulai
tanggal 27 Agustus 2019, setiap hari Sabtu jam 8.00 sampai pukul 10, pekan I,materi Microsoft
word, pekan ke II, materi exell, dan pekan ke III materi power Point dan setelah itu kami adakan
evaluasi dari contoh yang ada dalam materi yang kami pakai.Adapun sasaran ketuntasan
penyelesaian materi terdapat dalam tabel beikut:
Tabel 2: Sasaran ketuntasan penyampaian Materi pengabdian
No.
Kelompok
Persentase
1.
Materi 1
25 %
2.
Materi 2
25 %
3.
Materi 3
25 %
4.
Materi 4
25 %
Total
100 %
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3. Untuk Solusi yang kami tawarkan dalam menangani permasalahan yang terjadi pada mitra
adalah dengan mengikut sertakan guru- guru baik yang yang mengampuh mata pelajaran TIK
maupun mata pelajaran yang lain dan memberikan kesempatan kepada semua guru untuk ikut
dalam pelatihan komputer agar dapat menambah wawasan tentang teknologi utamanya
komputer.
4. Evaluasi Pelaksanaan dan keberlanjutan Program ini pelaksanaannya akan dievaluasi dengan
adanya modul yang menjadi pengayaan yang dipakai dalam lingkup SMP Negeri 2
Sungguminasa-Gowa yang merupakan hasil dari pelatihan pengadian pada masyarakat.
5. Evaluasi kegiatan ini juga dapat dilihat dengan keberlanjutan program pengabdian ini yang akan
dilaksanakan secara rutin selama 2 (dua) tahun, dan diakhir pengabdian kami memberikan
sertifikat kepada peserta.
6. Gambar Suasana Proses pelathan para guru.

Gambar 2 : Pembukaan Pelatihan oleh Kepala Sekolah

Gambar 3 : Proses Pelaksanaan Pelatihan

Gambar 4 : Penutupan Pelatihan oleh Kepala Sekolah

Seminar Nasional Pengabdian pada Masyarakat 2019
SNPMas 2019
STMIK Dipanegara Makassar, 16 Desember 2019



243

5. Kesimpulan
Dari hasil kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan pada SMP Negeri 2 SungguminasaGowa disimpulkan antara lain :
a. Pengabdian masyarakat pada guru SMP Negeri 2 Sungguminasa – Gowa diterima dengan baik
oleh pihak mitra dan guru-guru karena mereka bisa mengimplementasikannya dalam tugas
pembuatan administrasi pembelajaran berupa program tahunan, program semester,
pengembangan silabus dan RPP yang mereka buat dalam ms- office.
b. Pengolahan nilai untuk setiap siswa setelah ujian tengah semester dan ujian semester dapat
diimplementasikan di exell.
c. Pemberian materi dikelas kepada siswa mereka dapat mengaplikasikannya di microsoft power
point dalam menampilkan materi dari pada menulis di papan tulis, agar penyampaian ke siswa
lebih menarik.
d. Para guru di SMP Negeri 2 Sungguminasa merasa puas dengan pelayana tim pengabdi kami
sebesar 80% dengan hasil capaian ketuntasan materi 100% .
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Teknik Penguasaan Microsfot Excel Sebagai Upaya Peningkatan
Kompetensi Guru dalam menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 pada
SD Muhammadiyah IDI Tello Baru Makassar
Salmiati, Herlinda, Husain.
STMIK Dipanegara Makassar
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 9 Tamalanrea Makassar
e-mail: salmiatijunaedy@gmail.com, herlinda@dipanegara.ac.id, Husain.dp@dipanegara.ac.id

Abstrak
Tujuang pelaksanaan kegiatan Pengabdian masyarkat ini untuk memberikan pengetahuan dan
pemahaman tentang bagaimana pemanfaatan teknologi informasi khususnya pada penggunaan Microsoft
Office Excel dalam menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini
adalah guru SD Muhammadiyah IDI Tello Baru Makassar. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
dilakukan dengan metode pelatihan dan pengajaran yang dilakukan pada beberapa tahap yakni, tahap
Survei lokasi, tahap observasi, kemudian lanjut dengan tahap persiapan dan pemantapan dan terakhir
adalah tahap Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pengajaran. Pada pelatihan dan pengajaran dilakukan
dengan teknik ceramah, demostrasi dan praktikum langsung. Materi yang diberikan adalah teknik
penguasaan Microsoft Excel sebagai pengolah angka untuk menangani lembar absensi dan lembar nilai
yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Kegiatan pengabdian masyarakat ini, menunjukkan hasil
bahwa terlihat jelas kepuasan para guru dari SD Muhammadiya IDI Tello baru dalam bekerja dengan
Microsoft Excel dalam melakukan tugasnya. Dengan adanya kegiatan ini, kinerja guru lebih meningkat dan
mampu bersaing di Era Revolusi Industri 4.0.

Kata kunci: Pengabdian Masyarakat, SD Muhammdiya IDI Tello Baru, Lembar kerja, Microsoft Excel, Era
Revolusi Industri 4.0

Abstract
The aim of the implementation of community service activites is to provide knowledge and
understanding of how the use of information technology, especially in the use of Microsodt Office Excel in
competing in the industrial Revolution 4.0. The aim of community service activities are elementary school
teachers Muhammadiyah IDI Tello Baru Makassar. Community service Activities are carried out with
training and teaching methods carried out at several stages namely, the location survey stage, the
observation stage, then proceed with the preparation and stabilization stage and finally the implementation
stage of the training and teaching done with lecure techniques demonstrations and direct practicum. The
material provided is the mastery of Microsoft Excel techniques as a number processor to create attendance
sheets and score sheets needed in the teaching and learning process. This community service activity, shows
the results that are clearly visible satisfaction pf teachers from SD Muhammaadiyah IDI Tello Baru in
working with this activity, teacher performance has improved and been able to competed in the industrial
Revoulution 4.0
Keywords: Community Service, SD Muhammdiyah IDI Tello Baru, Worksheet, Microsoft Excel, The
Industrial Revolution 4.0
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1. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan yang sangat berarti dalam persaingan memasuki era
revolusi industri 4.0 disemua aspek tak terkecuali dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi
informasi yang diterapkan dalam dunia pendidikan ini salah satu bentuknya adalah penguasaan Teknologi
Informasi dalam bekerja. Para guru diharuskan mampu bekerja dan memanfaatkan Teknologi Informsi dalam
menyelesaikan tugas nya, termasuk penilaian yang dibuat dengan aplikasi Microsoft Excel. Dengan adanya
aturan yang merupakan keharusan ini membuat para guru di sekolah dasar (SD) mengeluhkan kendala
mereka karena masih banyak dari mereka yang kurang mengerti penggunaan Microsoft Excel dengan
penanganan lembar kerjanya. Hal ini pula yang dirasakan para guru yang mengajar di SD Muhammdiya IDI
Tello Baru yang beralamat di kompleks BTN IDI Tello Baru, kelurahan Tello baru, Kecamatan
Panakukkang, kota Makassar. Banyak dari mereka yang belum menguasai penggunaan Microsoft Excel
dalam pembuatan lembar kerja, termasuk formula yang digunakan dalam menhitung nilai. Bahkan ada
diantara mereka yang menganggap bahwa Microsoft Excel hanya dapat digunakan untuk membuat tabel saja,
tanpa mengetahui banyak hal mudah yang dapat dilakukan dengan Microsoft Excel dengan fiturnya yang
lengkap. Masalah yang dihadapi oleh para guru SD Muhammadiyah IDI Tello Baru tersebut menjadi
latarbelakang pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagai salah satu bentuk kepedulian kami
sebagai pelaksanan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam tiap
1 (semester). Berdasarkan latarbelakang masalah yang ada, maka pengabdian masyarakat ini dilakukan
dalam bentuk pelatihan dan pengajaran dengan materi sesuai yang dibutuhkan para guru pada SD
Muhammadiyah IDI Tello Baru. Sesuai hasil pengamatan, materi yang disiapkan adalah materi yang
dibutuhkan oleh mereka dalam menyelesaikan tugasnya, termasuk proses pembuatan tabel nilai.
Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan proses yang bertahap. Kegiatan ini
disambut dengan sangat antusias oleh para guru SD Muhammadiya IDI Tello Baru Makassar, dan berharap
dengan diadakannya kegiatan pelatihan ini maka dapat meningkatkan kinerja mereka dalam pemanfaatan
Teknologi Informasi dan mampu bersaing di Era Revolusi Industri 4.0.
2. TINJAUAN TEORI
2.1. Microsoft Excel
Microsoft Office Excel atau Excel adalah salah satu program aplikasi lembar kerja yang oleh Microsoft
Corporation dan dijual dalam paket Microsoft Office bersama dengan program lainnya[1]. Microsfoft Excel
sebagai salah satu program computer yang populer digunakan di dalam kompuer micro hingga saat ini.
Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik. Excel merupakan program spreadsheet pertama
yang mengizinkan pengguna untuk mendefenisikan bagimana tmpilan dari spreadsheet yang mereka sunting
: font, atribut karakter dan tampilan setiap sel. Excel juga menawarkan penghitungan kembali terhadap selsel secara cerdas, dimana hanya sel yang berkaitan dengan sel tersebut saja yang diperbarui nilainya. Selain
itu, excel juga menawarkan fitur pengolahan grafik yang sangat baik.
2.2. Pelatihan dan Pengajaran.
Menurut DeCenzo dan Robin bahwa pelatihan adalah suatu pengalaman pembelajaran di dalam mencari
perubahan permanen secara relative pada suatu individu yang akan memperbaiki kemampuan dalam
melaksanakan pekerjaannya itu[2]. Sedangkan menurut Gomes bahwa pelatihan dalahsetiap usaha untuk
memperbaiki performasi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya,
atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya.[3]. Berdasarkan defenisi tentang pelatihan
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan adalah suatu proses kegiatan yang dimaksudkan untuk
memperbaiki sikap, tingkahlaku, keterampilan serta pengatahuan baik itu dari karyawan atau peserta
pelatihan untuk memenuhi standar tertentu guna untuk mencapai tujuan instansi atau perusahaan.
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Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat bermakna pembinaan, pengajaran,
pengarahan dalam kelompok yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan dan mengontrol.
Menurut Cut Zurnali bahwa tujuan pelatihan adalah agar para pegawai dapat menguasai pengetahun,
keahlian dan perilaku yang ditekankan dalam program-program pelatihan dan untuk diterapkan dalam
aktivitas sehari-hari para karyawan[4].
2.3. Pengabdian kepada masyarakat.
Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu
dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Secara umum program ini
dirancang oleh berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk memberika konstribusi nyata bagi
bangsa Indonesia, khususnya dalam mengembangkan kesejahtraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Kegiatan
pengabdian masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Bentuk-bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari [5] :
1. Bakti social
2. Mengajar.
Tujuan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi terdiri dari :
1. Menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia denga melakukan
komersialisasi hasil penelitian.
2. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan atau persoalan yang dihadapi
masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung
3. Melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakt tersisih (prefential option for the foor) pada
semua strata, yaitu masyarakt yang tersisih secara ekonomi, politik, sosial dan budaya.
4. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan
kelestarian sumber daya alam.

3. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan beberapa tahap sehingga dapat terlaksana
dengan baik. Tahap demi tahap yang dimaksud yakni :
1.1. Tahap Kunjungan (Survei)
Tahap kunjunan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan apakah sekolah tersebut bersedia dan
dapat memberi tempat untuk mendukung terlaksanakan kegiatan ini, termasuk ruangan computer yang
dibutuhkan dan peserta yang bersedia ikut dalam kegiatan ini. Setelah melakukan kunjungan ke
beberapa sekolah, terdapat satu sekolah yang bersedia menampung terlaksananya kegiatan ini yakni SD
Muhammdiyah IDI Tello Baru.
1.2. Tahap Observasi
Setelah tahap kunjungan dilakukan dan mendapatkan respon baik dari pihak sekolah, maka selanjutnya
adalah tahap ovservasi. Tahap pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut, materi apa yang
dibutuhkan, sampai dimana pemahaman calon peserta tentang materi yang akan diangkat dalam
pelatihan, dan dimana letak kendala yang dikeluhkan. Hasil observasi yang telah dilakukan, diketahui
bahwa banyak dari mereka yang belum mengerti kelebihan Microsoft Excel sebagai pengolah data
angkat.
1.3. Tahap Persiapan dan Pemantapan
Pada tahap ini beberapa hal yang harus diselesaikan dan disiapkan diantaranya :
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1. Menyelesaikan administrasi perijinan dengan pihak sekolah termasuk pembuatan proposal
pelaksanaan kegiatan dan pembuatan proposal pembiayaan yang ditujukan pada yayasan Dipanegara.
2. Pembuatan modul yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat sesuai denga materi yang
disepakati pada tahap observasi.
3. Memperbanyak modul sesuai jumlah peserta yang bersedia ikut pelatihan.
4. Mempersiapkan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dalam kegiatan pelatihan, termasuk
absensi peserta, sertifikat dan spanduk.
1.4. Tahap Pelaksanaan.
Inti dari kegiatan pengabdian ini adalah diimplementasikan dalam bentuk pelatihan dan pengajaran
yang dilaksanakan selama 2 hari yakni 27-28 September 2019 dan berlokasi di SD Inpres Tello Baru
Makassar. Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa sesi :
 Sesi Pembukaan oleh ketua Gugus KKG yang menaungi SD Muhammadiyah IDI Tello Baru,
Makassar.
 Sesi pemberian materi dengan beberapa metode seperti ceramah, demonstrasi dan latihan.
 Sesi Penilaian dan evaluasi dengan melihat sampai dimana pemahaman mereka setelah mendapat
materi dan latihan
 Sesi Penutupan dan pemberian sertifikat kepada peserta yang telah mengikuti pelatihan.

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah terlaksana dengan baik, hasilnya terlihat bahwa setelah
diadakannya pelatihan dan pendampingan pada peserta dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang
penggunaan Microsoft Excel dan fitur-fiturnya. Sesuai tujuan awal diadakannya kegiatan pengabdian ini,
bahwa pemanfaatan Teknologi informasi harus dapat meningkatkan kinerjanya sebagai guru terlihat dengan
jelas. Lembar penilaian dapat mereka selesaikan dengan menggunakan Microsoft Excel.
Hasil dari kegiatan ini didokumentasikan dalam beberapa gambar sesuai proses kejadian :
1. Lokasi Sekolah tempat terlaksananya kegiatan ini.
SD Muhammadiyah IDI Tello Baru ini berlokasi di Kompleks BTN IDI Tello Baru, Kelurahan Tello
Baru, Kecamatan Panakukang, kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Gambar 1 Lokasi Pengabdian Masyarakat
2. Peserta Pelatihan
Peserta Pelatihan adalah para guru di SD Muhammadiyah IDI Tello Baru, telah didokumentasikan
seperti pada gambar 2 berikut :
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Gambar 2 Dokumentasi Peserta Pelatihan
3. Pembukaan
Pembukaan dilakukan pada hari pertama pelaksanaan kegiatan pelatihan dan dibuka oleh ketua KKG
(Kelompok Kerja Guru) Gugus VII, dan didokumentasikan seperti gambar berikut :

Gambar 3 Dokumentasi Pembukaan
4. Pemberian Materi
Pemberian materi ini dilakukan dengan metode Ceramah dan demonstrasi yang dilakukan oleh salah satu
dari tim pengabdian, dan langsung lansung diikuti oleh peserta pelatihan pada laptop masing-masing dan
didampingi oleh tim pengabdian lainnya. Pemberian materi dan pendampingan ini didokumentasikan
pada gambar 4 berikut :

Gambar 4 Dokumentasi Pemaparan materi dan pendampingan.
5. Penutup
Pada sesi penutupan sekaligus pemberian cendramata pada pihak sekolah sebagai tanda terima kasih
telah bersedia menjadi tuan rumah terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini.
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Gambar 5 Dokumentasi Sesi Penutupan

5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dari pelaksanaan kegiatan, dapat diambil kesimpulan bahwa pelatihan dan
pendampingan mempunyai sangatlah menunjang proses peningkatan kinerja guru terutama dalam
pemanfaatan Teknologi Informasi. Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini tentu tidak lepas dari dukungan dan
hambatan. Secara garis besar, faktor pendukung yang dimaksud yakni, Antusiasme yang tinggi para guru
membuat terlaksananya kegiatan pengabdian ini dengan baik, banyak dari mereka merasa terbantu dalam
menyelesaikan masalah yang dihadapi setelah diterapkannya penggunaan Teknologi informasi dalam
meningkatkan kinerjanya. Selain itu tak terlepas pula dari dukungan ketua KKG yang menyambut baik
pelaksanaan kegiatan ini dan juga ada kepala SD Muhammdiyah IDI Tello Baru yang bersedia menyiapkan
tempat terlaksananya kegiatan ini. Sedangkan faktor penghambat yang dimaksud yaitu waktu yang terbatas
dan tingkat pemahaman yang tidak merata membuat beberapa dari mereka merasa masih kurang mengerti,
namun tetap ditekankan agar terus belajar dan berlatih dengan menggunakan modul yang telah dibagikan.
.

UCAPAN TERIMA KASIH
Kami dari tim pengabdian masyarakat mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu terlaksananya kegiatan ini, khususnya ketua KKG Gusus VII dan kepala SD Muhammdiyah IDI
Tello Baru Makassar yang telah bersedia menerima dan memberi memberi tempat sehingga kegiatan ini
terlaksana dengan baik. Dan juga terima kasih banyak untuk teman sejawat dosen dan tim pengabdian
masyarakat atas kerjasamanya sampai kegiatan ini berjalan dengan sukses.
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Pemanfaatan Website untuk Penerimaan Peserta Didik Baru
pada SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta
Nur Fedri Kusuma1), Akhmad Dahlan 2)
Prodi Informatika1), Prodi Manjemen Informatika2)
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Amikom Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, Indonesia, 55283
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Abstrak
Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada instansi pendidikan sekolah merupakan
rutinitas tahunan yang menjadi tahap awal pengelolaan sebuah sekolah. Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) Muhammadiyah 3 Yogyakarta merupakan sekolah menegah atas swasta terbesar di Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta. Siswa SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dikenal berprestasi dalam
berbagai bidang lomba,baik bidang Akademik atau intrakurikuler maupun Non Akademik atau
ekstrakurikuler. Dengan rangkaian prestasi yang baik tersebut, maka tidak heran banyak orang tua/
wali yang ingin mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah ini melalui proses seleksi penerimaan siswa
baru yang dilaksanakan setiap tahunnya.Dengan kondisi capaian yang baik tersebut, untuk
meningkatkan layanan terhadap proses penerimaan peserta didik baru di SMK Muhammadiyah 3
Yogyakarta, maka perlu dibangun sebauh sistem infomari khusus untuk menanganinya. Hal ini sangat
penting dilakukan untuk mempercepat proses penerimaan sekaligus juga untuk melakukan pengolahan
data selanjutnya ketika proses pembelajaran sudah berlangsung.Metode pengabdian secara garis
besar dilakukan dengan 2 cara yaitu pengembangan sistem, dan penggunaan atau pemanfaatanya.
Dari hasil pengembangan dan pemanfaatan tersebut sistem tersebut, secara umum mampu
meningkatkan kecepetan dalam menanggulangi proses pendataan dan pendaftaran siswa baru.
Terlebih dengan adanya fitur prediksi hasil, sistem tersebut menjadi semacam pembanding ataupun
cross check hasil.
Kata kunci: sistem informasi, web-site, PPDB, SMK 3 Muhammadiyah
Abstract
The Student Admission Process at education institutions is an annual routine that becomes the
initial stage of managing a school. The Vocational High School (SMK) of Muhammadiyah 3
Yogyakarta is the largest private high school in the Special Province of Yogyakarta. SMK
Muhammadiyah 3 Yogyakarta students are known to excel in various fields of competition, both
Academic Intracuricular or Non Academic Extracurricular. With this series of good achievements, it
is not surprising that many parents want to enroll their children in this school through a selection
process for new students which is held every year.With these good performance conditions, to improve
services to the process of accepting new students at SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta, it is
necessary to build a special information system to handle it. This is very important to accelerate the
process of acceptance as well as to carry out further data processing when the learning process is
already underway. The service method is outlined in 2 ways, namely system development, and the use
or utilization.From the results of the development and utilization of the system, in general is able to
increase speed in tackling the data collection and registration process of new students. Especially with
the result prediction feature, the system becomes a kind of comparison or cross check of results.
Key Words: information system, web-site, student admision, SMK 3 Muhammadiyah
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1. PENDAHULUAN
Dokumen ini adalah template untuk versi Word (doc). Bila anda dapat menggunakan versi dokumen
ini sebagai referensi untuk menulis manuscript anda.
Pendahuluan menguraikan latar belakang permasalahan yang diselesaikan, isu-isu yang terkait dengan
masalah yg diselesaikan, ulasan pengabdian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti/pengabdi
lain yg relevan dengan pengabdian yang dilakukan.[1]-[5].
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 3 Yogyakarta [1] yang belokasi di Jl.
Pramuka No.62, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta merupakan sekolah swasta terbesar di Provinsi DI Yogyakarta. Sekolah ini
berafiliasi di bawah naungan organisasi Islam terbesar ke-2 di Indonesia, yaitu Oraganisasi
Muhammadiyah. Hal ini dapat dilihat dari papan nama dan identitas sekolah seperti pada Gambar 1.
Tidak hanya sekedar memiliki visi intelektualitas, akan tetapi juga diimbangi dengan nilainilai spiritualitas keislaman yang menjadi keunggulan sekolah ini. Siswa SMK Muhammadiyah 3
Yogyakarta dikenal berprestasi dalam berbagai bidang lomba. Dalam bidang Akademik atau
intrakurikuler seperti Lomba Kompetensi Siswa, Lomba Olimpiade Matematika, Fisika, Bahasa
Inggris, dan lain-lain. Selain dari itu, beberapa presetasi dalam bidang Non Akademik atau
ekstrakurikuler, seperti kaligrafi, pencak silat, fotografi, poster dan lain sebagainya.

Gambar 1. Gedung SMK 3 Muhammadiyah Yogyakarta
Pada setiap tahunnya SMK Muhhamdiyah 3 Yogyakarta mengadakan penerimaan siswa baru
yang tidak hanya berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tetapi juga berasal dari luar
provinsi dan selalu mengalami peningkatan jumlah pendaftar. Dengan semakin banyaknya peminat
yang mendaftarkan diri untuk menjadi peserta didik inilah mulai muncul beberapa permasalahan. Baik
dari fihak internal sekolah, maupun eksternal yaitu orang tua/wali yang ingin mendaftarkan anaknya.
Dari sisi internal sekolah beberapa persmasalahan yang dirasakan adalah seperti sulitnya
melakukan input data pendaftar, dikarenakan masih menggunakan proses manual. Data pendaftar yang
sudah ada hanya diinput dalam file excel yang masih mentah. Tidak disusun sedemikian rupa sesuai
dengan kebutuhan untuk proses seleksi penerimaan. Beberapa masalah tersebut kemudian akhirnya
berimbas pada saat akhir masa sampai penutupan pendafataran. Mekanisme laporan akhir penerimaan
menjadi bermasalah, membutuhkan waktu beberapa hari untuk merekap data pendaftar tersebut.
Sementara itu, dari perspektif eksternal orang tua/wali calon siswa baru merasa kesulitan
untuk memperoleh informasi terkait proses penerimaan siswa baru di sekolah. Orang tua/wali harus
datang ke sekolah langsung jika ingin memperoleh informasi detail. Mereka berharap ada media yang
dapat diakses secara mudah untuk bisa memperoleh informasi detail terkait pendafataran tersebut, baik
itu berupa syarat pendaftaran, mekanisme proses penerimaan sampai hasil seleksi. Sehingga informasiinformasi tersebut dapat diperoleh dengan mudah.
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Menurut Setyo Harmadi S.T., selaku penanggung jawab Peneriamaan Siswa Baru SMK
Muhammadiyah 3 Yogyakarta, permasalahan-permasalah ini harus dapat segera diselesaikan dengan
sistem terkomputerisasi sebagai upaya untuk menjaga kuliatas layanan kepada masyarakat. Sudah
sepatutnya fihak sekolah memiliki media tersebut. Dengan memanfaatkan adanya teknologi
infomarmasi berbasis website diharapkan dapat memudahkan pihak panitia seleksi terkait untuk
membantu menyeleksi calon siswa baru di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Sehingga panitia
seleksi tidak perlu menentukan secara manual hasil seleksi yang dilakukan dan panitia dapat mengatasi
masalah sedini mungkin.

2. TINJAUAN TEORI
Menurut Dr. Azhar Susanto (2007 : 55), Sistem informasi adalah kumpulan dari sub sistem
apapun baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara
harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berarti dan
berguna[1].
Sedangkan menurut Jogiyanto (2005:11) faktor-faktor yang menentukan kehandalan dari suatu
sistem informasi atau informasi dapat dikatakan baik jika memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :
1. Keunggulan (Usefulness)
Yaitu suatu sistem yang harus dapat menghasilkan informasi yang tepat dan relevan untuk
mengambil keputusan manajemen dan personil operasi dalam organisasi.
2. Ekonomis
Kemampuan sistem yang mempengaruhi sistem harus bernilai manfaat minimal, sebesar
biayanya.
3. Kehandalan (Reliability)
Keluaran dari sistem harus mempunyai tingkat ketelitian tinggi dan system tersebut harus
beroperasi secara efektif.
4. Pelayanan (Services)
Yakni suatu sistem memberikan pelayanan yang baik dan efisien kepada para pengguna sistem
pada saat berhubungan dengan organisasi.
5. Kapasitas (Capacity)
Setiap sistem harus mempunyai kapasitas yang memadai untuk menangani setiap periode
sesuai yang dibutuhkan.
6. Sederhana dalam kemudahan (Simplicity)
Sistem tersebut lebih sederhana (umum) sehingga struktur dan operasinya dapat dengan
mudah dimengerti dan prosedure mudah diikuti.
7. Fleksibel (Fleksibility)
Sistem informasi ini harus dapat digunakan dalam kondisi sebagaimana yang diinginkan oleh
organisasi tersebut atau pengguna tertentu [2].
Situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan
informasi, gambar gerak, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun
dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing
dihubungkan dengan link-link [3].
Untuk mendukung kelanjutan dari situs diperlukan pemeliharaan setiap waktu sesuai yang
diinginkan seperti penambahan informasi, berita, artikel, link, gambar atau lain sebagainya. Tanpa
pemeliharaan yang baik situs akan terkesan membosankan atau monoton juga akan segera ditinggal
pengunjung.
Pemeliharaan situs dapat dilakukan per periode tertentu seperti tiap hari, tiap minggu atau tiap
bulan sekali secara rutin atau secara periodik saja tergantung kebutuhan (tidak rutin). Pemeliharaan
rutin biasanya dipakai oleh situs-situs berita, penyedia artikel, organisasi atau lembaga pemerintah.
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3. METODE PELAKSANAAN
Program pengabdian kepada masyarkat ini dilaksanakan berdasarkan alur yang ditunjukkan
pada Gambar 2 sebagai berikut.
Mulai
Identifikasi Masalah
Pembuatan Sistem Website
Pelatihan Penggunaan
Pendampingan Pemanfaatan
Selesai

Gambar 2. Alur metode pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat
Berikut pemaparan dari Gambar 2 tahapan utama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat pada SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta.
1. Identifikasi Masalah Pada Mitra
Pada tahap ini dilakukan observasi ke lokasi mitra untuk mengetahui dan menganalisis
permasalahan yang sedang dihadapi mitra. Berdasarkan wawancara dengan mitra
permasalahan yang dihadapi ialah belum adanya sebuah website sebagai sarana dalam
membantu proses penerimaan peserta didik baru.
2. Pembuatan Website
Pembuatan sistem informasi berbasis website merupakan solusi yang ditawarkan oleh tim
pengabdian masyarakat kepada mitra. Pada tahap ini dilakukan pembuatan website dengan
fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra seperti fitur input biodata calon peserta
didik baru, input data nilai maupun aspek penilaian yang lainya, termasuk pengumauman
hasil proses seleksi calon peserta didik yang diterima.
3. Pelatihan dan Pendampingan Penggunaan Website
Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan ialah pelatihan dan pendampingan penggunaan
sekaligus pengelolaan konten pada website sekolah agar nantinya para guru atau staff IT
sekolah bisa menggunakannya dengan baik.
Secara umum kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah sebagai upaya untuk
meningkatkan mutu layanan proses penerimaan peserta didik atau siswa baru di SMK Muhammadiyah
3 Yogyakarta. Adapun metode pelaksanaannya disinkronkan dengan prioritas permasalahan dan target
luaran yang telah disepakati bersama dengan pihak mitra pengabdian. Secara detail dijelaskan pada
Tabel 1.
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Tabel 1 Metode Pelaksanaan
No.
1

2

Permasalahan Prioritas
yang disepakati untuk
diselesaikan
Pembuatan sistem informasi
berbasis website untuk
proses seleksi penerimaan
peserta didik baru (PPDB).

Pelatihan Penggunaan dan
Pendampingan Pengelolaan
website untuk proses seleksi
penerimaan siswa baru

Metode Pelaksanaan
1. Pengumpulan data
2. Identifikasi dan analisis
masalah.
3. Penentuan fitur aplikasi
yang diprioritaskan untuk
menunjang proses
penerimaan siswa baru.
4. Perancangan sistem
aplikasi
5. Pengadaan sistem aplikasi
website untuk proses
penerimaan siswa baru
Memberikan pelatihan
penggunaan dan pendampingan
pengelolaan sistem aplikasi
website

Prosedur dan
Rencana Kerja

Partisipasi Mitra

1. Wawancara dan
observasi untuk
memperoleh data.
2. Analisis dan
perancangan
kebutuhan
fungsional sistem

1. Menyediakan data
yang dibutuhkan
2. Menjelaskan
kebutuhan
fungsional sistem

Praktik menggunakan
dan mengelola website

Mengikuti pelatihan
dengan baik.

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Sebagai salah satu sekolah swasta unggulan, SMK 3 Muhammadiyah Yogyakarta telah
memiliki situs website resmi institusi sebagai media informasi. Tampilan dari website tersebut seperti
tampak pada Gambar 3 di bawah ini.

Gambar 3. Tampilan Home Page Website Sekolah
Berdasarkan identifikasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
yang telah dilakukan, selanjutnya dibangunlah sistem informasi yang dikhususkan untuk menangani
pengelolaan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pembuatan website ini bertujuan sebagai
sarana dalam pelaksanaan proses PPDB. Adapun website PPDB tersebut dapat diakses pada laman
sub-domain dari domain utama website sekolah yaitu pada link : https://ppdb.smkmuh3-yog.sch.id/
seperti tampak pada Gambar 4.
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Gambar 4. Halaman Depan Website PPDB
Website PPDB tersebut memilik 6 menu utama, yaitu: HOME, INFORMASI PPDB,
PILIHAN JURUSAN, PRESTASI, dan LOGIN. Pada halaman utama, informasi terkait prosedur dan
mekanisme proses pendafatran, sampe pengumuman hasil seleksi ditampilkan secara jelas dengan
menggunakan bagan alir. Hal ini dilakukan dengan harapan para orang tua dapat memahami dengan
mudah proses yang akan dilakukannya yang dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5 Informasi Proses Pendaftaran Online
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Selain dari sisi tampilan depan (front end), untuk proses yang ada pada sisi administrator (back end)
sistem PPDB SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga memanfaatkan fitur prediksi, sehingga sistem tersebut
bisa menjadi semacam pembanding ataupun cross check terhadap hasil dari proses penerimaan peserta didik baru
tersebut.

Gambar 6. Tampilan back end website

5. KESIMPULAN
Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Pemanfaatan teknologi informasi dan komputer berupa website sebagai media Penerimaan
Peserta Didik Baru sangat penting dan dibutuhkan bagi SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta.
2. Pemanfaatan website dapat memudahkan akses dan penyampain informasi kepada calon
peserta didik untuk memahami proses yang akan dilakukan.
3. Sistem ini juga dapat menjadi penunjang dalam proses akreditasi sekolah.
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Abstrak
Pengabdian kepada Masyarakat yang penulis lakukan ini bersamaan dengan pelayanan
akhir semester dari kelompok Penginjilan Maranatha (KPM). Setiap libur semester KPM
melakukan pelayanan di daerah yang diikuti oleh 24 mahasiswa dan beberapa dosen
pendamping. Penelitian ini melakukan pengukuran tentang pemahaman Literasi Digital dalam
anggota jemaat Advent di desa Tompaso Baru II kecamatan Tompaso Baru kabupaten
Minahasa Selatan Sulawesi Utara. Banyaknya masyarakat yang kurang mengerti tentang
literasi digital atau banyaknya kasus yang disebabkan oleh kurang bijaksananya pengguna
smartphone yang berakibat terjerat kasus hukum, melatarbelakangi penulis melakukan
penelitian ini. Metode yang digunakan adalah memberikan pertanyaan sebelum dan sesudah
seminar tentang literasi digital kepada anggota jemaat gereja Advent desa Tompaso Baru II.
Tools yang digunakan adalah dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Aplikasi ini memerlukan
peralatan yang sederhana yaitu smartphone yang ada paket datanya, peserta yang mengikuti
sebanyak 40 orang dari sekitar 60 yang hadir. Hasil dari penelitian ini adalah pada awalnya
anggota jemaat belum mengerti tentang literasi digital, tetapi setelah mengikuti paparan
seminar, anggota juemaat mengerti tentang literasi digital.
Kata kunci: Literasi Digital, KPM, Jemaat Advent, Kahoot

1. PENDAHULUAN
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Klabat bekerjasama dengan sekolompok mahasiswa
yang menamakan diri KPM (Kelompok Penginjilan Maranatha) pada jeda semester TA
2018/2019, melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di desa Tompasobaru II
kecamatan Tompaso kabupaten Minahasa Selatan propinsi Sulawesi Utara. KPM ini
beranggotakan mahasiswa Universitas Klabat yang berasal dari beberapa program studi yang
ada di Unklab. Mereka beranggotakan sekitar 60 mahasiswa, tetapi yang ikut kegiatan ini ada 25
mahasiswa. Lama kegiatan adalah 15 hari. Kegiatan yang dilakukan cukup banyak seperti :
kursus bahasa inggris, kursus komputer, seminar, pengukuran dan pengecekan kesehatan dan
terakhir kegiatan kebangunan rohani. Secara keseluruhan semua kegiatan ini dibagi menjadi dua
kategori yaitu kegiatan kerohanian dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Setiap kegiatan selalu
didampingi oleh dosen pembimbing yang ikut juga untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian
kepada Masyarakat (PkM). Tema yang diangkat dalam PkM ini adalah Literasi Digital Masuk
Desa.
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Di desa Tompasobaru II mayoritas beragama kristen dan kegiatan PkM ini bekerjasama
juga dengan salah satu gereja yaitu gereja Advent. Di gereja Advent Tompasobaru 2 pada setiap
hari sabtu ada acara namanya program Pemuda Advent, acara ini rutin dilakukan setiap Sabtu
sore mulai jam 15.00 WITA sampai dengan jam 18.00 WITA. Acara ini diperuntukkan untuk
pemuda gereja advent jemaat setempat di mana acaranya bisa seminar, permainan-permainan
atau rekreasi tergantung dari sitiuasi dan kondisi atau sesuai dengan jadwal yang sudah
ditentukan sebelumnya. Yang hadir selain pemuda juga dihadiri oleh orangtua dan juga anakanak. Tujuan diadakan acara PA ini tentunya untuk membangun tabiat dan karakter seorang
kristen yang baik, sesuai dengan ajaran yang diimaninya.
Dalam pengabdian kepada masyarakat penulis bersama team dosen FIK Unklab
bekerjasama dalam penelitian ini seperti membantu anggota jemaat dalam menggunakan
aplikasi karena anggota jemaat tidak semuanya memahami bagaimana menggunakan aplikasi
untuk menjawab pertanyaan, dan menyiapkan peralatan presentasi.
Tema Literasi Digital Masuk Desa yang dipilih sangat cocok dan bermanfaat mengingat
sekarang ini penggunaan teknologi tidak hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan. Semua usia
baik tua ataupun muda, kebanyakan pasti mempunyai smartphone-nya masing-masing. Usia
memang tidak bisa dijadikan sebagai patokan utama, akan tetapi seringkali kita bisa menebak
motif pemakaiannya berdasarkan umur sang pengguna, seperti terlihat dalam Gambar 1 dibawah
ini.

Gambar 1 Penggunaan Social Media Menurut Golongan Usia [1]

Survey tersebut menerangkan bagaimana usia remaja (di bawah 18 tahun) menggunakan
smartphone mereka untuk bermain game, sementara usia 18-25 tahun lebih banyak digunakan
untuk mendengarkan musik atau melihat video, untuk usia 26-30 tahun menggunakan
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smartphone untuk mengambil foto atau selfie, sementara usia di atas 30 tahun menggunakan
smartphone mereka untuk mengecek email.
Beragam persoalan seperti informasi hoaks, pelanggaran privacy, cyberbullying, konten
kekerasan dan pornografi, dan adiksi media digital dianggap sebagai persoalan masyarakat
digital terkini.[2]
Penulis telah melakukan pengukuran tentang literasi digital bagi sekolompok kecil
masyarakat yang ada di desa Tompaso Baru II yaitu masyarakat jemaat Advent yang berjumlah
40 orang yang terdiri dari beberapa usia. Penulis ingin mengetahui apakah mereka sudah paham
dan cukup bijak bagaimana menggunakan smart phone yang semestinya.
Banyaknya masyarakat yang kurang mengerti bagaimana seharusnya menggunakan
smartphone dengan bijak. Banyak kasus yang berujung di pengadilan atau di laporan kepolisian
disebabkan oleh karena masalah kurang bijaksananya pengguna smartphone itu sendiri. Contoh
kasus yang terjadi yang disebabkan oleh kurang bijaksananya pengguna smartphone adalah
pencemaran nama baik di media sosial, kasus penyebaran berita hoax, kasus penipuan, kasus
sara, media sosial digunakan untuk menggiring opini masyarakat.
Melalui PkM ini penulis ingin memberikan pengetahuan perlunya literasi digital bagi
masyarakat desa, khususnya masyarakat desa Tompaso Baru II yang beragama kristen Advent.
Seperti terlihat dalam gambar 2 di bawah ini saat diterima oleh perangkat desa.

Gambar 2. Tampilan di aplikasi kahoot foto bersama perangkat desa Tompaso Baru II

2. TINJAUAN TEORI
2.1. Literasi Digital
Pertama kali kata Literacy Digital dikemukan oleh Paul Gilster. Menurut Gilster (1997)
literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi
PROSIDING SEMINAR ILMIAH PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. I, No. 1, Perdana 2018 : 1 – 4

261

dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti
computer [3]. Bawden (2001) menawarkan pemahaman baru mengenai literasi digital yang
berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. Literasi komputer berkembang pada
dekade 1980-an, ketika komputer mikro semakin luas dipergunakan, tidak saja di lingkungan
bisnis, tetapi juga di masyarakat. Namun, literasi informasi baru menyebar luas pada dekade
1990-an manakala informasi semakin mudah disusun, diakses, disebarluaskan melalui teknologi
informasi berjejaring. Dengan demikian, mengacu pada pendapat Bawden, literasi digital lebih
banyak dikaitkan dengan keterampilan teknis mengakses, merangkai, memahami, dan
menyebarluaskan informasi. [4]
Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital,
alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat
informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum
dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. [5]
Martin (2006) menjelaskan bahwa Digital Literacy adalah kesadaran, sikap dan
kemampuan individu untuk secara tepat menggunakan alat dan fasilitas digital untuk
mengidentifikasi, mengakses, mengelola, mengintegrasikan dan mensintesis sumber daya
digital, menyusun pengetahuan baru, membuat ekspresi media, dan berkomunikasi dengan
orang lain, dalam konteks situasi kehidupan tertentu, untuk memungkinkan tindakan sosial yang
konstruktif; dan refleksi atas proses ini. [6]
2.2. Gereja Advent
Advent adalah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (disingkat GMAHK) adalah
denominasi Kristen yang beraliran evangelikal. Gereja ini berasal dari Gerakan Miller yang
muncul di Amerika Serikat pada pertengahan abad 19. Ciri utama Gereja Advent adalah
pemeliharaan kekudusan hari Sabat atau Sabtu, hari ketujuh dalam pekan, sebagai hari Sabat.[2]
Pada tahun 1863, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, dalam bahasa Inggris the Seventh-day
Adventist Church, diorganisir. Di Indonesia, gereja ini juga dikenal dengan nama Gereja Masehi
Advent Hari Ketujuh (GMAHK), dan tersebar hampir seluruh wilayah di Indonesia [7]
Jemaat dalam pengertian di tulisan ini adalah umat atau anggota dari sebuah organisasi
kristen Advent. Jadi jemaat gereja Advent adalah umat atau anggota dari gereja Advent yang
ada di desa Tompaso Baru II. Jumlah yang tercatat sebagai anggota ada berjumlah sekitar 200
anggota.
2.3. Kahoot
Kahoot adalah platform pembelajaran berbasis game , digunakan sebagai teknologi
pendidikan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Game pembelajarannya, "Kahoots",
adalah kuis pilihan ganda yang memungkinkan pembuatan pengguna dan dapat diakses melalui
browser web atau aplikasi Kahoot. [8]
Kahoot bersifat online, sehingga dengan menggunakan Kahoot sudah tidak perlu lagi
kertas dan balpoint untuk menjawab pertanyaan. Dan hasilnya bisa langsung diketahui oleh
peserta kuis, apakah jawabannya benar atau salah. Selesai kuis Kahoot akan memberikan hasil
yang bisa di donwload dengan format excel, dan bisa tahu siapa menjawab apa dan berapa lama
menjawab. Skor yang diberikan oleh aplikasi ini adalah skor dengan jawaban benar dan
menjawab dengan cepat, semakin cepat menjawab semakin besar skor yang dikumpulkan.
Untuk bisa menggunakan aplikasi ini setiap peserta harus mempunyai smartphone dan paket
data yang sudah terhubung dengan kode yang diberikan oleh Kahoot. Pembuat pertanyaan yang
disebut dengan host bisa memodifikasi pertanyaan seperti pilihan berganda, atau jawaban benar
dan salah. Bisa ditampilkan gambar atau video agar lebih memperjelas pertanyaan yang
diberikan. Setiap pertanyaan bernilai 1000 untuk jawaban yang benar, dan diberi waktu 20 detik
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untuk setiap pertanyaan, nilai 1000 akan berkurang terus dan akan habis pada detik ke 20,
sehingga apabila peserta terlambat menjawab sampai dengan hampir habis waktu, meskipun
jawaban benar akan mendapat nilai kecil atau tidak sama sekali.

3. METODE PELAKSANAAN
Analisa Permasalahan yang muncul adalah penulis melihat bahwa sebuah desa yang
jauh dari hiruk pikuk kota pun harus diberikan pengetahuan bagaimana menggunakan
smartphone yang bijak, karena sudah banyaknya pengguna smartphone yang tersebar tidak
hanya di kota saja tetapi juga di desa-desa. Agar masyarakat desa tidak terkena kasus yang
tidak bisa berujung di pengadilan maka perlu adanya pendidikan literasi digital kepada
masyarakat desa.
Kahoot menyediakan platform untuk dibuatkan pertanyaan yang biasa disebut dengan
host mengisi daftar pertanyaan beserta jawaban yang benar, model pertanyaan bisa benar salah
atau pilihan ganda. Selesai membuat pertanyaan di aplikasi, selanjutnya dijalankan dan kahoot
memberikan kode untuk masuk. Selanjutnya peserta/responden membuka aplikasi kahoot di
masing-masing smartphone dan memasukkan kode masuk dan menulis nama usernya. Selesai
semua terdaftar di aplikasi, host akan memulai dengan klik tombol Start, dan aplikasi siap
mulai dari pertanyaan pertama, dan peserta menjawab langsung di smartphone masing-masing.
Metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah menggunakan pertanyaan awal
sebelum diberikan materi pemahaman tentang literasi digital kemudian setelah diberikan materi
pemaparan literasi digital penulis memberikan pertanyaan kembali yang mirip dengan
pertanyaan pertama, hal ini digunakan untuk mengurangi ketidak akuratan jawaban oleh karena
sudah hafal jawabannya dibanding dengan mengerti materinya.
Tahap pertama yang penulis lakukan adalah menyiapkan materi pertanyaan yang dibuat
di aplikasi Kahoot. Pertanyaan yang dibuat ada 10, menanyakan seberapa mengerti mereka
tentang literasi digital, bagaimana pengaruh smartphone baik yang positif dan negatif, sampai
dengan pertanyaan tentang apa yang seharusnya dilakukan saat bermediasosial. Tahap pertama
ini digunakan untuk mengukur pemahaman awal sebelum seminar/materi diberikan.
Tahap kedua adalah memberikan materi literasi digital. Materi diberikan dalam bentuk
seminar selama 1 jam, yang berisikan tentang definisi literasi digital, pentingnya smartphone
bagi kebutuhan manusia, contoh-contoh media sosial yang sering digunakan, sampai dengan
kasus-kasus besar yang pernah terjadi di Indonesia yang diakibatkan oleh penggunaan media
sosial yang kurang bijaksana..
Tahap ketiga adalah memberikan pertanyaan kepada jemaat Advent desa Tompaso Baru
II sehubungan dengan materi pembahasan. Masing-masing anggota yang mempunyai
smartphone bisa langsung ikut kuis dengan cara membuka aplikasi kahoot memasukkan kode
dan siap untuk menjawab pertanyaan melalui smartphone. Tujuan diberikan pertanyaan ini
adalah untuk mengukur jemaat Tompaso Baru II apakah sudah mengerti tidak dengan materi
yang diberikan. Sehingga didapatkan angka dan perbandingan antara pertanyaan pertama dan
pertanyaan kedua.
Selesai pertanyaan kedua diberikan semua dengan jumlah pertanyaan yang sama, topik
masih sama tetapi ada modifikasi di jawaban agar menghindari jawaban hafalan, aplikasi kahoot
langsung memberikan rangkuman siapa yang menjadi juara satu, dua dan tiga. Apabila kita
download maka kahoot akan memberikan rangkuman secara detail, siapa menjawab apa, juga
prosentase yang menjawab benar dan salah.
Gambar 3 menerangkan aplikasi kahoot digunakan siapa creator-nya, kapan digunakan,
berapa kali dimainkan, dan berapa pemain yang ikut juga link untuk lebih detailnya.
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Gambar 3. Menerangkan penggunaan aplikasi Kahoot

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Hasil pelaksanaan kegiatan bisa langsung didapatkan dari aplikasi. Seperti pada gambar
4 di bawah ini, dengan jumlah peserta/responden ada 44 orang, dan 10 pertanyaan diberikan,
maka hasilnya adalah ada sekitar 35% yang menjawab semua pertanyaan dengan benar, dan ada
64 persen masih menjawab dengan salah.

Gambar 4. Rangkuman sebelum diberikan seminar
Dari gambar 5 bisa dibaca bahwa warna orange adalah jawaban salah, sementara warna
biru adalah jawaban benar, hanya ada satu jawaban yang warna biru lebih tinggi dari warna
orange, selebihnya warna orange yang lebih tinggi, yang berarti satu pertanyaan saja yang
anggota jemaat tahu, sebagian besar anggota jemaat tidak mengetahuinya.
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Gambar 5. Hasil pelaksanaan kegiatan pengukuran sebelum seminar

Selesai penulis memberikan sesi pertanyaan pertama, penulis selanjutnya menjelaskan
materi seminar tentang Literasi Digital, bagaimana menggunakan seharusnya smartphone
digunakan dengan bijak, bukan untuk menyebarkan berita bohong (hoax) atau memfitnah orang,
menyebarkan sara, ataupun melakukan penipuan. Penulis juga menjelaskan efek negatif dari
penggunaan smartphone yang tidak bijak. Seperti potensi terpecah belah, intoleran sampai
dengan harus berhadapan dengan hukum atau pengadilan. Gambar 6 di bawah ini adalah selesai
acara mengambil foto bersama penulis dengan peserta/responden jemaat Tompaso Baru II.

Gambar 6. Selesai acara foto bersama dengan jemaat.

Gambar 7 di bawah ini menerangkan hasil pengukuran dengan Kahoot selesai diberikan
seminar tentang Literasi Digital. Hasilnya adalah peserta masih 44 orang 10 pertanyaan, secara
umum jawaban yang benar ada 78,64%, dan jawaban yang salah ada 21,36%. Ada peningkatan
yang signifikan dari pertanyaan pertama yaitu naik 44% (78-34). Adapun masih adanya sekitar
21% yang masih menjawab salah bisa jadi karena salah tekan di smartphone, atau memang tidak
mengerti materi karena ada juga anak-anak atau orang tua yang kurang mengerti menggunakan
smartphone.

PROSIDING SEMINAR ILMIAH PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. I, No. 1, Perdana 2018 : 1 – 4

265

Gambar 7. Rangkuman setelah diberikan seminar
Gambar 8 adalah hasil pengukuran dari pertanyaan ke dua, dan terlihat warna biru lebih
mendominasi daripada warna orange, yang berarti yang menjawab benar lebih banyak, yang
berarti juga responden atau peserta mengerti dari materi seminar literasi digital yang dipaparkan
oleh penulis.

Gambar 8. Hasil pelaksanaan kegiatan pengukuran sesudah seminar

5. KESIMPULAN
Kesimpulan dari kegiatan pengukuran pemahaman literasi digital bagi jemaat gereja
Advent desa Tompaso Baru II kecamatan Tompaso kabupaten Minahasa Selatan adalah :
1.

Masyarakat desa Tompaso Baru II yang respondennya diambil dari Jemaat Gereja Advent
telah memiliki pemahaman terhadap pentingnya literasi digital, hal ini dibuktikan melalui
aplikasi Kahoot yang digunakan untuk pretest hasilnya hanya 34.77 % responden
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menjawab dengan benar. Setelah dilakukan seminar dan di test menggunakan aplikasi yang
sama dan pertanyaan yang sama didapatkan hasil 78,64% responden menjawab dengan
benar, terjadi peningkatan jawaban yang benar sebesar 43,87% yang berarti signifikan.
Rata-rata skore saat pretest adalah 2038,74 poin, dan skore saat posttest adalah 8038,74,
yang bisa diartikan bahwa point jawaban pun cukup naik secara signifikan.
Memberikan gambaran bahwa penjelasan kepada masyarakat atau kampanye tentang
literasi digital harus selalu dilakukan agar masyarakat lebih mengerti lagi bagaimana
seharusnya memperlakukan smartphone.
Melalui pemaparan seminar seperti ini memberikan penjelasan bahwa Literasi Digital harus
dilakukan juga kepada masyarakat desa, agar mereka juga bisa menggunakan smartphone
dengan bijak.
Untuk para pembaca bisa menggunakan aplikasi kahoot apabila ingin mengukur
pemahaman materi yang diberikan saat presentasi, karena hasil langsung bisa didapatkan,
dan pembuatannya pun sangat mudah, bagi peserta juga merasa senang karena seperti
bermain di smartphone.

UCAPAN TERIMA KASIH
Disampaikan terimakasih kepada kepala desa Tompaso Baru II kecamatan Tompaso
kabupaten Minahasa Selatan yang sudah menerima kami kelompok penginjilan Maranatha
(KPM) untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat selama 17 hari. Kepada ketua jemaat
dan pendeta jemaat Tompaso Baru II kecamatan Tompaso Baru yang telah menerima kami dari
FIK Unklab bersama KPM.
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Pelatihan Augmented Reality untuk Pembuatan Media
Pembelajaran Interaktif Berbasis Multimedia
Wiwi Verina
Universitas Potensi Utama
*Email: wiwiverina.azzahra@gmail.com

RINGKASAN
Media pembelajaran adalah suatu alat bantu yang digunakan untuk proses belajar mengajar
yang digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, kemampuan atau keterampilan siswa
sehingga terjadi sebuah proses belajar mengajar. Media pembelajaran tersebut seperti buku,
film, video dan gambar. Perkembangan teknologi yang semakin canggih juga mempengaruhi
cara dan pola proses belajar mengajar. Dengan hadirnya perkembangan teknologi multimedia
yang semakin canggih khususnya teknologi AR sudah masuk kedalam bidang pendidikan.
Teknologi AR ini dapat digunakan untuk pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis
multimedia. Hal ini dapat membantu meningkatkan keberhasilan dalam penyampaian materi
pada proses belajar mengajar. Kegiatan yang dilakukan pada pengusul kepada mitra adalah
memberikan wawasan dan ilmu baru kepada mitra teklonogi AR dalam pembuatan media
pembelajaran interaktif berbasis multimedia. Hasil dari kegiatan ini menghasil sebuah
aplikasi augmented reality untuk media pembelajaran interaktif berbasis multimedia.
Kata kunci : Media Pembelajaran, Multimedia, Augmented Reality
SUMMARY

Learning media is a tool used for teaching and learning process that is used to stimulate the
thoughts, feelings, abilities or skills of students so that a learning process occurs. Learning
media such as books, films, videos and pictures. The development of increasingly
sophisticated technology also affects the way and patterns of teaching and learning process.
With the presence of increasingly sophisticated multimedia technology developments,
especially AR technology, has entered the field of education. This AR technology can be used
for making multimedia-based interactive learning media. This can help improve success in
delivering material to the teaching and learning process. Activities carried out on proposers
to partners is to provide new insights and knowledge to AR technology partners in the
production of multimedia-based interactive learning media. The results of this activity
resulted in an augmented reality application for multimedia-based interactive learning
media.
Keywords: Learning Media, Multimedia, Augmented Reality

1. PENDAHULUAN
Media pembelajaran adalah suatu alat bantu yang digunakan untuk proses belajar
mengajar yang digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, kemampuan atau
keterampilan siswa sehingga terjadi sebuah proses belajar mengajar. Media pembelajaran
tersebut seperti buku, film, video dan gambar. Perkembangan teknologi yang semakin
canggih juga mempengaruhi cara dan pola proses belajar mengajar.
Multimedia adalah gabungan dari beberapa media seperti text, image, suara dan video.
Dalam pembuatan multimedia dapat didukung beberapa software multimedia seperti
photoshop, coreldrow, after effect dan macromedia flash. Didalam dunia pendidikan
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teknologi multimedia mampu membantu mendukung keberhasilan proses belajar mengajar.
Dikarenakan dengan bantuan multimedia mampu mengubah gaya dan pola siswa dalam
menerima materi pembelajaran yang disampaikan.
Dengan adanya The Matrix yang mengembangkan teknologi AR semakin membuat
revolusi digital. Teknologi AR saat ini sudah banyak digunakan disegala bidang salah
satunya pada bidang pendidikan. Teknologi AR adalah integrasi informais dunia maya
dengan dunia nyata dan menambahkan informasi diatasnya untuk membantu menyelesaikan
pekerjaan manusia dalam dunia nyata melalui tambahan dari perangkat dunia maya.
Augmented Realty adalah penggabungan objek dunia nyata dengan virtual yang bersifat
interaktif secara realtime dan mengeluarkan bentuk objek animasi 3Dimensi[1].
Mitra pengabdian ini siswa/siswi SMK TI Budi Agung yang berlokasi di Jl. Platina Raya
No. 7A Medan, Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan,Kota Medan
Prov. Sumatera Utara. Jarak tempuh dari tempat pengusul sekitar 7,2 Km dan membutuhkan
waktu sekitar 14 menit. Siswa-siswi atau mitra yang dipilih pengusul belum mengenal
perkembangan teknologi multimedia yaitu Augmented Reality khususnya dalam pembuatan
media pembelajaran tentang pengenalan huruf hijaiyah.
Sejauh ini mitra ditempat pengusul melakukan pengabdian belum mengenal tentang
perkembangan teknologi AR yang sudah masuk ke semua bidang. Mitra juga belum pernah
membuat media pembelajaran berbasis multimedia.
Tujuan kegiatan ini dilakukan oleh pengusul untuk memberikan ilmu baru sebagai bekal
yang digunakan mitra untuk menghadapi perkembangan teknologi yang semakin canggih
setiap. Kegiatan ini juga sebagai mata pelajaran ekstrakulikuler yang diterima oleh mitra.

2. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan analisa masalah diatas maka dapat disimpulkan permasalahan sebagai berikut :
1. Kurangnya pemahaman mitra tentang perkembangan teknologi Augmented Realty.
2. Kurangnya pemahaman mitra dalam pembuatan media pembelajaran interaktif
berbasis multimedia khususnya dalam pengenalan huruf hijaiyah.
3. METODE
Adapun prosedur kerja dari kegiatan ini melalui beberapa tahap, yaitu di mulai dari
pengajuan pengabdian kepada mitra, sosialisasi kegiatan pelatihan, persiapan software
multimedia, kegiatan pembuatan pelatihan augmented reality dan penggunaan aplikasi.
Sosisalisasi
Kegiatan

Persiapan
software
multimedia

Penggunaan
Media
Pembelajaran

Pelatihan
pembuatan
augmented reality

Gambar 1. Alur Pengabdian

1. Kegiatan pertama adalah melakukan sosialisai kegiatan kepada mitra. Mulai dari
pengeolahan pengenalan tentang perkembangan teknologi AR dan tujuan pembuatan
media pembelajaran interaktif berbasis multimedia.
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2. Mempersiapkan peralatan pendukung kegiatan seperti penginstalan software
multimedia seperti Unity, photoshop untuk desain interface untuk mendukung
pembuatan media pembelajaran.
3. Setelah semua peralatan pendukung terpenuhi barulah kita memulai kegiatan
pelatihan pembuatan AR untuk pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis
multimedia. Pada kegiatan pelatihan ini sample yang diambil adalah pembuatan
media pembelajaran pengenalan huruf hijaiyah.
4. Tahap akhir yang dilakukan adalah mengevaluasi kegiatan pelatihan dan penggunaan
hasil aplikasi AR untuk pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis
multimedia.
4. PEMBAHASAN
Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan pada latar belakang tujuan dari kegiatan
PKM ini adalah untuk menambah wawasan dan ilmu baru kepada mitra dalam pengenalan
teknologi AR dan pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis multimedia.
Pada pembahasan ini akan menjelaskan kegiatan yang dilakukan pengusul kepada mitra
yaitu pelatihan augmented reality untuk pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis
multimedia. Mulai dari sosialisasi pelatihan, persiapan peralatan, pelatihan pembuatan AR
dan sampai penggunaan aplikasi AR tersebut.
Lokasi Pengabdian

Gambar 2. Lokasi Pengabdian

SMK TI Budi Agung yang berlokasi di Jl. Platina Raya No. 7A Medan, Rengas Pulau,
Kec. Medan Marelan,Kota Medan
Prov. Sumatera Utara. Jarak tempuh dari tempat pengusul sekitar 7,2 Km dan membutuhkan
waktu sekitar 14 menit.
Susunan Acara Kegiatan
Hari
1
2
3

Jenis Kegiatan
Sosialisasi kegiatan
pelatihan
Instalasi software
pendukung kegiatan
Kegiatan pelatihan

Tanggal
03 Agustus 2019
10 Agustus 2019
17 Agustus 2019

Pelaksaan Kegiatan
1. Dalam kegiatan sosialisasi kepada mitra tentang tujuan dari kegiatan pelatihan yang akan

dilakukan. Pada kegiatan ini pengusul menyampaikan kepada mitra tentang perkembangan
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AR dalam bidang pendidikan khususnya dalam pembuatan media pembelajaran interaktif
berbasis multimedia.
2. Kegiatan selanjutnya adalah mempersiapkan peralatan pendukung kegiatan, mulai dari
instalasi software multimedia yang digunakan untuk membuat desain interface media
pembelajaran. Desain interface media pembelajaran dapat dilihat pada gambar dibawah
ini:

Hasil dari desain interface tersebut dicetak dalam bentuk kartu dapat dilihat pada gambar
dibawah ini :

Gambar 3. Desain Interface

3. Pada kegiatan pelatihan kegiatan pembuatan augmented reality untuk media pembelajaran
interaktif berbasis multimedia. Pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah pembuatan
database di vuforia untuk pembuatan marker pada objek.

Gambar 4. Membuat Database Marker di Vuforia

Pada gambar dibawah ini adalah proses pembuatan marker pada database vuforia.
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Gambar 5. Hasil upload objek gambar

Untuk menghasil marker yang baik dapat dilihat dari rating minimal 4 bintang agar mudah
ditangkap markernya oleh handphone. Agar mendapat rating tertinggi desain dari objek
harus menarik mulai dari warna yang bervariasi dan memasukkan banyak gambar pada
desain objek card tersebut. Pada gambar dibawah ini adalah hasil dari proses target
marker.

Gambar 6. Hasil Marker

Selanjutnya setelah gambar kartu selesai langkah selanjutnya di proses menggunakan software
unity yang bertujuan untuk memberikan effect 3D pada card ketika smartphone mengarahkan
kamera pada card yang berisi huruf hijaiyah. Proses pembuatannya dapat dilihat pada gambar
dibawah ini :

Gambar 7. Pembuatan 3d pada objek
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4. Setelah selesai pembuatan objek 3d maka selesailah kegiatan pelatihan ini. Untuk menggunakan
aplikasi ini dapat di lihat pada gambar flowchart dibawah ini :

Gambar 8. Flowchart System

SIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
ini adalah :
1. Pada dasarnya mitra tempat pengusul melakukan pengabdian belum pahan tentang
perkembangan teknologi AR dan pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis
multimedia.
2. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan pelatihan ini memberikan wawasan dan ilmu
baru tentang perkembangan teknologi multimedia kepada mitra.
UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kami ucapkan kepada Mitra Pengabdian dan kepada Universitas Potensi Utama yang
memberikan pendanaan dalam mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian dengan baik dan
lancar.
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Pemanfaatan Microsoft Powerpoint Dalam Pembuatan Game
Flappy Cursor
Sri Lestari Rahayu
Universitas Potensi Utama
*Email: aiyu.lestari13@gmail.com

RINGKASAN
Microsoft Powerpoint merupakan aplikasi yang banyak digunakan untuk membuat slide
presentasi yang menarik untuk pelajar dan pekerja, karena Microsoft Powerpoint
menyediakan template, tools, gambar serta grafik yang menarik untuk dimasukkan kedalam
slide yang akan dipresentasikan. Namun sekarang ini, Microsoft Powerpoint tidak hanya
digunakan untuk membuat slide presentasi yang menarik tetapi juga bisa digunakan untuk
membuat game, khususnya game flappy cursor. Pembuatan game biasanya menggunakan
software yang memiliki ukuran yang besar (misalnya Unity, GameMaker dan Construct 2)
sehingga memakai kapasitas RAM yang besar pula. Hal tersebut mempengaruhi kinerja PC
jika menggunakan PC yang berspesifikasi rendah baik pada saat produksi game sampai tahap
akhir yaitu render dan implementasi. Untuk menghindari penggunaan aplikasi yang
berukuran pada saat membuat game, maka pembuatan game dapat dilakukan dengan
menggunakan Microsoft powerpoint yang memiliki tools-tools yang mendukung dalam
pembuatan game. Selain itu, para pelajar juga sudah familiar dan sudah terbiasa
menggunakan Microsoft Powerpoint sehingga memudahkan mereka untuk mengikuti
pelatihan pembuatan game flappy cursor. Pembuatan game flappy cursor ini mampu
menambah kretifitas para pelajar dalam mendesain game serta mengembangkan fungsi logika
yang ada di dalam game.
Kata kunci : Microsoft Powerpoint, Game, Flappy Cursor Game
SUMMARY
Microsoft PowerPoint is an application that is widely used to create attractive presentation slides for
students and workers, because Microsoft PowerPoint provides attractive templates, tools, images and
graphics to be included in the slides to be presented. But now, Microsoft Powerpoint is not only used
to make attractive presentation slides but can also be used to make games, especially flappy cursor
games. Making games usually uses software that has a large size (for example Unity, GameMaker
and Construct 2) so that it uses a large RAM capacity as well. This affects PC performance when
using a low specification PC both during game production to the final stage of rendering and
implementation. To avoid using applications that are sized when making a game, game creation can
be done by using Microsoft PowerPoint which has tools that support in making games. In addition,
the students are already familiar and familiar with using Microsoft Powerpoint, making it easier for
them to take part in training in making flappy cursor games. Making this flappy cursor game is able
to increase the creativity of students in designing the game and developing the logic functions that are
in the game.
Key words: Microsoft Powerpoint, Game, Flappy Cursor
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1. PENDAHULUAN
Game adalah permainan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan
tertentu dan pada akhirnya akan ada pemain yang menang atau kalah. Game akan dibuat
semenarik mungkin untuk membuat pemain bersemangat untuk melewati segala tantangan
yang ada didalam permainan. Pada umumnya game memiliki level, dimulai dari level yang
paling mudah hingga level yang paling susah atau level yang memiliki banyak tantangan.
Para pemain akan merasakan kepuasan tersendiri ketika sudah memainkan game.
Banyak stigma negative yang muncul disekitar kita mengenai game dan dampaknya.
Game di mata orangtua lebih sering dianggap membuat masalah dan dianggap mengganggu
pendidikan anak. Sebagian malah beranggapan game lebih banyak pengaruh buruknya.
Permainan game yang menyenangkan memberikan efek yang negative bagi anak. Hal
tersebut dikarenakan ketika anak kecanduan bermain game maka anak tersebut seperti tidak
peduli dengan lingkungan sekitar dan cenderung tidak bersosialisasi dengan lingkungan luar.
Tidak hanya itu, kesehatan mata dan motorik otaknya juga terganggu akibat terlalu lama
terpapar gadget. Bukan anak-anak saja yang menyukai game, orang dewasa juga menyukai
game khususnya game online yang bisa bermain dengan dua atau banyak orang dalam satu
waktu yang bersamaan. Banyaknya game yang disediakan oleh playstore yang bisa upload
dan download dengan mudah dan gratis juga memicu pengguna untuk membuat dan
menggunakan game.
Perkembangan game yang semakin pesat menjadi pemicu untuk membuat pelatihan
membuat flappy cursor game. Game tersebut merupakan salah satu game sederhana yang
bisa dibuat oleh pemula termasuk anak SMA. Pembuatan game ini mengembangkan
keterampilan dan kreatifitas yang dimiliki siswa-siswi melalui mendesain game serta
mengembangkan fungsi logika dalam membuat game. Para pelajar dapat memulai membuat
game dapat dimulai dengan membuat game flappy cursor karena game tersebut sangat mudah
dibuat dengan logika yang sederhana. Untuk selanjutnya para pelajar dapat membuat game
yang lebih rumit bahkan dengan aplikasi yang berbeda.
Sekolah yang dijadikan mitra pada pelaksanaan ini yaitu sekolah SMK Broadcasting
Bina Creative yang beralamat dijalan Jl. Bilal Ujung No.3, Pulo Brayan Darat I, Kec. Medan
Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20239. Pada kelas XI (sebelas) dengan jumlah 14 siswa
yang hadir. Pelatihan yang diadakan berjalan dengan efektif dan efisien, lalu siswa dan siswi
yang terlibat sangat antusias mengikuti pelatihan pembuatan game menggunakan Microsoft
Powerpoint.
2. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan hasil analisa terhadap permasalahan yang dihadapi mengenai pembuatan
game untuk para siswa-siswi adalah sebagai berikut:
1. Perkembangan game yang sangat pesat dikarenakan banyaknya game yang
bermunculan membuat para remaja ingin memainkan game dalam kehidupan seharihari mereka.
2. Rumitnya membuat game yang membuat para remaja hanya bisa memainkan game.
3. Keterbatasan pengetahuan siswa-siswi dalam membuat game khususnya flappy cursor
game.
4. Pada umumnya disekolah-sekolah tidak mengajarkan siswa-siswi untuk membuat
game tetapi hanya mempelajari mengenai aplikasi dasar komputer.
3. METODE
Metode yang digunakan adalah metode pelatihan dan simulasi Ipteks, sesuai dengan
judul yaitu pelatihan pemanfaatan Microsoft Powerpoint dalam pembuatan game flappy
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cursor setelah game selesai dibuat, maka selanjutnya adalah melakukan simulasi
menjalankan game yang sudah selesai dibuat. Pelatihan yang dilaksanakan melibatkan siswasiswi SMK dan berjalan dengan lancar. Berikut merupakan metode pelaksanaan abdimas:
Sosialisasi
Kegiatan
Pelatihan
Pembuatan Game
Simulasi Trial &
Error Game
Evaluasi Kegiatan
PkM

Gambar 1. Prosedur Kerja PkM
1. Sosialisasi Kegiatan
Tahap ini merupakan tahap awal dalam melakukan prosedur kerja yang dilakukan.
Dimulai dari mendatangi tempat mitra yaitu di SMK Broadcasting Bina Creative yang
bertujuan untuk mensosialilasikan latar belakang dan tujuan dari pelaksanaan
Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pelatihan Pembuatan Game
Pelatihan pembuatan game menggunakan Microsoft Powerpoint dilakukan didalam
kelas. Pada sesi awal, menjelaskan tools-tools pada Microsoft Powerpoint yang akan
digunakan untuk membuat game flappy cursor. Kemudian sesi kedua, mendemokan
pembuatan game flappy cursor di depan siswa-siswi.
3. Simulasi Trial dan Error Game
Pada tahap ini melakukan simulasi terhadap siswa yang sebelumnya sudah membuat
game flappy cursor dengan melihat tutorial yang disediakan. Setelah selesai membuat
game kemudian siswa-siswi bergantian untuk mensimulasikan menggunakan game yang
sudah selesai dibuat. Apakah game flappy cursor telah berhasil dibuat atau gagal (Masih
ada yang error)?
4. Evaluasi Kegiatan PkM
Kegiatan PkM yang selesai dilaksanakan, kemudian dilakukan evaluasi untuk melihat
keberhasilan dan kebermanfaatan yang dirasakan siswa-siswi dari pelaksanaan kegiatan
PkM yang mereka ikuti.

4. PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan pelatihan
kepada siswa-siswi untuk membuat game menggunakan Microsoft Powerpoint khususnya
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game flappy cursor. Serta memberikan motivasi siswa-siswi untuk berkreatifitas membuat
game dengan menggunakan tools yang sama atau bahkan menggunakan software game
profesional seperti Game Maker.
Berdasarkan prosedur kerja yang ada pada di gambar 1. Maka prosedur kegiatan
Pengabdian Kepada Maysrakat diawali dengan sosialisasi kegiatan, pelatihan pembuatan
game, simulasi & trial error game, dan pada tahap terakhir adalah Evaluasi Kegiatan PkM.
Lokasi kegiatan PkM
Lokasi kegiatan PkM adalah sekolah SMK Broadcasting Bina Creative. Kelas yang yang
disediakan yaitu kelas XI (sebelas) jurusan Multimedia terdiri dari 14 siswa-siswi, yang
beralamat dijalan Jl. Bilal Ujung No.3, Pulo Brayan Darat I, Kec. Medan Timur, Kota
Medan, Sumatera Utara 20239.
Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan PkM bertujuan untuk meningkatnkan pengetahuan dan pemahaman siswa-siswi
SMK dalam merancang dan membuat game khususnya flappy cursor game. Prosedur Kerja
Kegiatan. Berikut uraian pelaksanaan kegiatan PkM adalah sebagai berikut:
1. Sosialisasi Kegiatan
Tahap ini merupakan tahap awal dalam melakukan prosedur kerja yang dilakukan.
Dimulai dari mendatangi tempat mitra yaitu di SMK Broadcasting Bina Creative yang
bertujuan untuk mensosialilasikan latar belakang dan tujuan dari pelaksanaan
Pengabdian Kepada Masyarakat. Setelah mitra menyetujui tujuan dilaksanakannya PkM,
maka selanjutnya adalah konfimasi mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan
pada saat kegiatan berlangsung. Termasuk peralatan-peralatan yang dibutuhkan seperti
ruang kelas, Laboratorium Komputer, dan peralatan lain yang dibutuhkan.
2. Pelatihan Pembuatan Game
Pelatihan pembuatan game flappy cursor menggunakan Microsoft Powerpoint diawali
dengan pengenalan tools-tools pada Ms. Powerpoint. Seperti, pengenalan tools action
dan hyperlink.

Gambar 2. Tampilan Microsoft Powerpoint
Setelah memberikan materi pengenalan tools-tools Ms. Powerpoint yang akan digunakan
untuk pembuatan game. Langkah selanjutnya, pelatihan pembuatan game flappy cursor
seperti gambar dibawah ini:
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Gambar 3. Tampilan Awal Game Flappy Cursor
Setelah membuat tampilan awal game, kemudian membuat tiang-tiang yang akan dijadikan
sebagai rintangan yang harus dihindari oleh cursor seperti gambar dibawah ini:

Gambar 4. Tampilan Rintangan Game Flappy Cursor
Jika cursor yang dikendalikan oleh pemain menyentuh tiang, maka akan muncul tampilan
“You Lost” yang artinya “Anda Kalah”. Atau jika pemain dapat melewati rintangan tiangtiang yang ada maka akan muncul “You Win” yang artinya “Anda Menang” Seperti gambar
dibawah ini:

Gambar 5. Tampilan Menang
3. Simulasi Trial dan Error Game
Setelah selesai membuat game kemudian siswa-siswi bergantian untuk mensimulasikan
menggunakan game yang sudah selesai dibuat.
Pada Game masih ditemukan error, harus diperbaiki terlebih dahulu sampai game
tersebut sudah sesuai dengan yang direncanakan.
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4. Evaluasi Kegiatan PkM
Evaluasi dilakukan dengan melihat keberhasilan siswa-siswi dalam membuat game
flappy cursor dan kebermanfaatan pelatihan yang diberikan kepada siswa-siswi
mengenai pembuatan game serta meningkatkan keterampilan dan kreatifitas siswa-siswi
untuk membuat game dengan level yang lebih sulit.
Faktor Pendukung dan Penghambat
Beberapa faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian pada
masyarakat ini adalah besarnya minat dan antusiasme peserta selama kegiatan, sehingga
kegiatan berlangsung dengan lancar dan efektif. Sedangkan faktor penghambatnya adalah
keterbatasan waktu pelatihan serta masih kurangnya ketersediaan alat-alat laboratorium
seperti monitor di sekolah untuk merealisasikan hasil kegiatan membuat game dan pelatihan
ini.
5. SIMPULAN
Dari kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:
1. Pengetahuan dan pemahaman siswa-siswi SMK BROADCASTING BINA CREATIVE
dalam merancang dan membuat game khususnya flappy cursor games menjadi
meningkat.
2. Keterampilan dan kretifitas siswa-siswi SMK BROADCASTING BINA CREATIVE
dalam pembuatan flappy cursor game semakin meningkat terutama dalam merancang dan
mendesain story board sebuah game.
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Abstrak
Penggunaan metode pembelajaran yang monoton di dalam kelas akan cepat memberikan rasa bosan
kepada siswa/i. Kemampuan guru dalam mengelola kelas juga perlu ditingkatkan agar kualitas proses
belajar dan pembelajaran semakin membaik. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, ditemukan
adanya kebutuhan peningkatan kemampuan guru berinovasi dan berkreasi dalam menerapkan metodemetode pembelajaran yang dapat meningkatkan ketertarikan siswa/i mengikuti pembelajaran di dalam kelas.
Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah metode pendidikan masyarakat dimana diadakan
kegiatan pelatihan untuk guru dalam penerapan metode pembelajaran Problem Based Learning. Prosedur
kerja PKM ini terdiri dari empat tahap yaitu (1) pengenalan metode PBL kepada guru; (2) implementasi
metode PBL; (3) evaluasi pembelajaran; (4) diskusi hasil evaluasi penerapan metode PBL. Kegiatan
pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Samudera
Indonesia – Medan. Dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, salah satu kesimpulan yang diperoleh adalah
bahwa guru lebih membuka diri untuk pengembangan kompetensinya di bidang pengajaran dengan belajar
menggunakan berbagai metode pembelajaran.
Kata kunci: metode pembelajaran, Problem Based Learning

Abstract
The use of monotonous learning methods in the classroom will quickly give boredom to students. The ability of
teachers to manage classes also needs to be improved so that the quality of the learning process and learning gets
better. Based on data obtained in the field, it is found that there is a need to increase the ability of teachers to innovate
and be creative in applying learning methods that can increase student interest in participating in learning in the
classroom. The method used in this community service activity is a method of community education where training
activities are held for teachers in the application of the Problem Based Learning method. This community service work
procedure consisted of four stages, namely (1) introduction of the PBL method to teachers; (2) implementation of the
PBL method; (3) learning evaluation; (4) discussion of the results of evaluating the application of the PBL method.
Community service activities are carried out in the Vocational High School (SMK) of Samudera Indonesia - Medan.
From this community service activity, one of the conclusions obtained was that teachers are more open to develope
their competence in the teaching field by learning to use various learning methods.

Keywords: learning method, Problem Based Learning

1. PENDAHULUAN
Sekolah sebagai lembaga yang dipercaya untuk menyelenggarakan pendidikan oleh masyarakat
memiliki kegiatan utama. Kegiatan tersebut adalah kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di dalam
kelas. Saat ini model pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas. Pembelajaran dapat dilakukan di
luar kelas. Tempat bukanlah masalah dalam mengadakan pembelajaran, namun bagaimana guru menyusun
kegiatan belajar menjadi proses belajar yang menarik, kreatif dan dapat membangun ikatan dengan siswa.
Siswa membutuhkan ikatan tersebut untuk membangun kepercayaan dirinya dalam memahami materi yang
sedang dipelajari.
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Di dalam menghadapi dinamika yang terjadi di dalam kelas, guru berhak mendapatkan pembaharuan
keilmuan dan pengetahuan mereka. Pembaharuan keilmuan dan pengetahuan tersebut tidak hanya dari sisi
bidang keilmuan masing-masing guru, namun juga dari sisi pedagogiknya. Berbagai tuntutan yang dimiliki
guru untuk diselesaikan setiap semesternya, bukan berarti guru harus terperangkap pada metode
pembelajaran yang itu-itu saja. Berdasarkan data di lapangan, diketahui bahwa guru terjerat pada metode
menjelaskan materi yang cepat membuat murid merasa bosan. Guru membutuhkan update informasi
mengenai model pembelajaran yang bagaimana yang dapat membangun minat dan semangat siswa untuk
mempelajari materi lebih mendalam. Selain itu, kesalahpahaman yang ada di lapangan dimana makna dari
pengelolaan kelas dianggap berkaitan dengan fasilitas yang ada di dalam kelas. Kekeliruan ini membuat guru
semakin terperangkap pada pola piker yang menunggu penyediaan fasilitas dari pimpinan. Fasilitas hanyalah
sebagian kecil dari pengelolaan kelas itu sendiri. Guru juga dapat berkreatifitas dengan penerapan metode
pembelajaran yang unik dan dapat membangun komunikasi dengan seluruh siswa di kelas. Guru dapat
meningkatkan kualitas dirinya sendiri dengan memanfaatkan fasilitas atau bahan yang tersedia di sekitar
kelas. Selain harganya yang terjangkau, ini juga berkaitan dengan peningkatan kemampuan siswa dalam
mencipta dan tidak tergantung pada apa yang telah tersedia.
Pengelolaan kelas akan berhasil bila terjadi kerjasama yang saling menguntungkan antar dua belah
pihak, yaitu guru dan siswa. Guru diberikan kebebasan untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam memilih
metode pembelajaran apa yang harus digunakan pada kelas tersebut.
Wewenang dalam mengelola kelas berada pada guru. Guru mendapatkan mandat dari kepala sekolah
untuk membawakan mata pelajaran tertentu di kelas tertentu pula. Guru memiliki kewajiban untuk
mempersiapkan segala sesuatunya sebelum ia memasuki kelas. Guru merencanakan, mengimplementasikan,
mengevaluasi, merefleksi dan memperbaiki cara, model, metode yang digunakan untuk meningkatkan
kualitas proses pembelajaran di kelas. Guru juga memiliki hak untuk membangun ikatan dengan para
siswanya sehingga memudahkannya dalam menyampaikan materi dan membuat siswa paham pada apa yang
ingin disampaikannya. Namun demikian, guru perlu melakukan evaluasi dan refleksi karena metode
pembelajaran dapat berkembang terus sesuai dengan tuntutan karakteristik siswa yang dihadapinya di dalam
kelas. Guru juga dianggap sumber ilmu, orang yang paling tahu di dalam kelas. Oleh karena itu, ia wajib
belajar dan menemukan cara-cara dan metode baru dalam melakukan pendekatan dengan siswa-siswanya.
Proses belajar mengajar di dalam kelas berjalan lancer dan sesuai dengan tujuan pembelajaran bila guru siap
dan mampu menyusun strategi dalam mengatasi hambatan yang muncul kegiatan kegiatan belajar
berlangsung. Siswa akan merasa bersemangat dan nyaman dengan kemampuan guru yang dapat menjawab
berbagai permasalahan yang ditemui siswa ketika berlatih ataupun ketika berusaha memahami pelajaran.
Strategi yang bermanfaat adalah strategi yang disusun berdasarkan hasil evaluasi yang sebelumnya dilakukan
oleh guru.
Penulis memutuskan untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di SMK Pelayaran
Samudera Indonesia (Samin) – Medan karena (1) berdasarkan hasil observasi awal, sebagian besar guru
menggunakan metode pembelajaran penjelasan materi di dalam kelas, taruna/i terlihat cepat bosan dengan
materi yang disampaikan; (2) berdasarkan hasil FGD dengan para guru tentang pengelolaan kelas, guru
menginginkan adanya pelatihan tentang metode pembelajaran; (3) adanya tuntutan sekolah dalam
mengintegrasikan pendidikan karakater ke dalam pembelajaran di kelas sebagai bagian dari upaya sekolah
menguatkan karakter taruna/i SMK Pelayaran Samudera Indonesia – Medan.
Pelatihan yang diberikan adalah penerapan metode pembelajaran Problem Based Learning. Metode
ini digunakan karena berkaitan dengan situasi dan kondisi yang harus hadapi di atas kapal dimana taruna/i
siap menangani permasalahan apapun ketika di atas kapal. PBL dapat mempromosikan pengembangan
keterampilan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan keterampilan komunikasi. Ini juga dapat
memberikan peluang untuk bekerja dalam kelompok, menemukan dan mengevaluasi bahan penelitian, dan
pembelajaran seumur hidup [1].
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah pada kegiatan ini adalah:
a. Guru membutuhkan pelatihan pengembangan pemahaman tentang bagaimana memberikan siswa
kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang terkait dengan bekerja dalam tim
b. Taruna/i kesulitan untuk mengelola permasalahan dan memegang peran kepemimpinan serta bekerja
secara mandiri,
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c. Adanya kebutuhan taruna/i untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi lisan dan tertulis.
2. TINJAUAN TEORI
Menurut Depdiknas (2010) Pembelajaran langsung dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran
di mana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta didik,
pembelajaran berorientasi pada tujuan dan distrukturkan oleh guru. Pembelajaran langsung merujuk pada
berbagai teknik pembelajaran ekspositori (pemindahan pengetahuan dari guru kepada murid secara langsung,
misalnya melalui ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab) yang melibatkan seluruh kelas.
Banyak peneliti dan pendidik telah menyatakan bahwa metode pengajaran adalah salah satu daerah
yang bermasalah pendidikan [2,3]. Untuk membuat siswa memperoleh pemikiran kritis dan kreatif adalah
salah satu tujuan praktik pendidikan modern. Anak-anak mencapai tahap kognisi hanya ketika mereka
menemukan diri mereka sendiri [4].
Mengubah kurikulum pembelajaran berbasis masalah (PBL) merupakan tantangan besar karena
banyak anggota fakultas yang tidak terbiasa dengan proses tersebut. Pengembangan fakultas merupakan
komponen penting dari perubahan kurikulum yang sukses menjadi PBL. Komponen dari setiap tahap dibahas
dengan mengacu pada literatur dan praktik. Kemajuan masa depan dalam pengembangan fakultas termasuk
memanfaatkan potensi teori sistem adaptif yang kompleks dalam memahami dan memfasilitasi proses
perubahan, dan menggabungkan hasil penelitian, yang menerangi hubungan proses tutorial PBL dengan
prestasi siswa. Ada kebutuhan berkelanjutan untuk penelitian berbasis hasil yang ketat dan evaluasi program
untuk menentukan komponen dan strategi terbaik untuk pengembangan fakultas [5].
Pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan pendidikan di mana masalah adalah titik awal dari
proses pembelajaran. Jenis masalah tergantung pada organisasi tertentu. Biasanya, masalah didasarkan pada
masalah kehidupan nyata yang telah dipilih dan diedit untuk memenuhi tujuan dan kriteria pendidikan.
Namun, itu juga bisa menjadi masalah hipotetis. Sangat penting bahwa masalah berfungsi sebagai dasar
untuk proses pembelajaran, karena ini menentukan arah proses pembelajaran dan menempatkan penekanan
pada perumusan pertanyaan daripada pada jawabannya. Ini juga memungkinkan konten pembelajaran terkait
dengan konteks, yang mempromosikan motivasi dan pemahaman siswa. Sangat penting bahwa kekuatan
pengarah konsisten dengan cara penilaian mendorong metode pendidikan. Pembelajaran berbasis aktivitas
adalah bagian sentral dari proses pembelajaran PBL, membutuhkan kegiatan yang melibatkan penelitian,
pengambilan keputusan dan penulisan. Ini dapat memotivasi dan memberi siswa kesempatan untuk
memperoleh pembelajaran yang lebih dalam. Pendidikan PBL didasarkan pada latar belakang siswa,
harapan, dan minat. Ini adalah pengalaman yang sangat umum bahwa siswa lebih termotivasi dan bekerja
lebih keras dengan model PBL daripada dengan metode pengajaran tradisional. Mereka juga menghabiskan
banyak waktu untuk pekerjaan PBL. Ada hubungan antara metode pengajaran dan kedalaman dan
kompleksitas pembelajaran, karena siswa mungkin diharapkan untuk mencapainya tingkat pemahaman
analitis yang kompleks melalui pekerjaan berbasis masalah yang tidak mungkin dilakukan di kelas
konvensional [6].

3. METODE PELAKSANAAN
Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini digunakan metode pemaparan awal (sosialisasi)
kepada guru-guru di SMK Samin. Selanjutnya dilakukan praktik langsung dalam penyusunan rencana
pembelajaran, implementasi metode PBL di dalam kelas. Kegiatan akhir adalah evaluasi hasil yang
diperoleh untuk kemudian didiskusikan kembali dengan para guru. Berikut skema kegiatan PKM di SMK
Samin.
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Gambar 1. Prosedur Kerja PKM

2.1 Pengenalan Metode PBL Kepada Guru
Tahap ini bertujuan untuk menjelaskan kepada para guru mengenai Metode PBL. Dari pertemuan
tersebut didapatkan data tentang pemahaman guru tentang metode pembelajaran PBL sebelum dan sesudah
sosialisasi.
2. 2 Implementasi Metode PBL
Implementasi dilakukan dengan tujuan untuk mempraktikan secara langsung tahapan-tahapan yang
harus dilakukan dalam penggunaan metode PBL di dalam kelas.
2. 3 Evaluasi Pembelajaran
Evaluasi dilakukan oleh para guru bersama dengan penulis sebagai refleksi saat proses belajarmengajar berlangsung. Refleksi ini bertujuan untuk mengkaji kembali kekurangan-kekurangan dan
permasalahan yang muncul di dalam kelas. Refleksi dilakukan di dalam kelas setelah PBM selesai.
2. 4 Diskusi Hasil Evaluasi Penerapan Metode PBL
Kegiatan diskusi bertujuan untuk membahas kelebihan dan kekurangan metode PBL dan respon para
guru terhadap pelaksanaan implementasi metode PBL.

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Metode PBL telah diadopsi oleh semakin banyak sekolah K-12 yang bekerja untuk meningkatkan
prestasi siswa. Siswa yang dididik untuk dunia abad ke-21 harus mengembangkan kebiasaan berpikir,
meneliti, dan memecahkan masalah untuk berhasil di dunia yang berubah dengan cepat. PBL meminta siswa
untuk menunjukkan pemahaman tentang materi, tidak hanya untuk membungkam kembali informasi dengan
beberapa perubahan kata.

Lokasi Kegiatan
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diadakan di SMK Pelayaran Samudera Indonesia – Medan.
Sekolah ini berlokasi di Jl. Pelayaran No. 1 Kel. Terjun Medan Marelan 20256.
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Gambar 2 SMK Pelayaran Samudera Indonesia - Medan

Susunan Kegiatan
Kegiatan PKM ini dilakukan selama empat hari di lokasi sekolah. Secara keseluruhan kegiatan PKM
berlangsung selama tiga bulan.
Tabel 1. Susunan Kegiatan PKM di SMK Pelayaran Samudera Indonesia
No
Kegiatan
Waktu
1 Sosialisasi Metode PBL
10 Juni 2019
2 Implementasi Metode PBL
16 Juni 2019
3 Evaluasi Pembelajaran
23 Juni 2019
4 Diskusi Hasil Evaluasi Penerapan Metode PBL
30 Juni 2019

Di ruang kelas dimana pendidik menggunakan strategi pembelajaran aktif, siswa berbicara satu sama lain,
bukan melalui guru, dan mereka memulai dan mengelola banyak kegiatan mereka sendiri. Di kelas-kelas ini,
guru berfungsi sebagai panduan untuk belajar, menyediakan ruang bagi siswa untuk meningkatkan
kemandirian mereka dan membangun kreativitas mereka sendiri. Para guru kurang mengandalkan buku teks,
menggunakannya hanya sebagai salah satu dari sejumlah sumber informasi yang valid yang mencakup segala
sesuatu dari Internet hingga anggota masyarakat.
Demikian pula, sekolah-sekolah yang menggunakan pembelajaran aktif menjadi lebih fleksibel, yang
memberi para guru kebebasan yang lebih besar untuk mengarahkan siswa mereka dan menyusun kursus
mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa membantu siswa menguasai informasi yang diperlukan untuk
memecahkan masalah dan membangun keterampilan penalaran analitis mereka setidaknya sama pentingnya
dengan menghafal jawaban yang telah ditentukan.
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Pelaksanaan Kegiatan
Langkah Satu: Identifikasi Hasil/ Penilaian PBL paling cocok dengan hasil kursus yang berorientasi pada
proses seperti kolaborasi, penelitian, dan pemecahan masalah. Ini dapat membantu siswa memperoleh konten
atau pengetahuan konseptual, atau mengembangkan kebiasaan disiplin seperti menulis atau komunikasi.
Setelah menentukan apakah pelatihan yang direncanakan memiliki hasil pembelajaran yang sesuai dengan
PBL, guru mengembangkan penilaian formatif dan sumatif untuk mengukur pembelajaran siswa. Kontrak
kelompok, formulir evaluasi diri/ sejawat, refleksi pembelajaran, penulisan sampel, dan rubrik adalah
penilaian PBL yang potensial.
Langkah Dua: Desain Skenario. Selanjutnya guru merancang skenario PBL dengan masalah tertanam yang
akan muncul melalui brainstorming siswa. Pikirkan masalah nyata dan kompleks yang konten yang
dibawakan oleh guru. Terjadi kesulitan untuk mengidentifikasi banyak masalah di bidang pelajaran yang
diampuh; kuncinya adalah menulis skenario untuk taruna/i yang akan memperoleh jenis pemikiran, diskusi,
penelitian, dan pembelajaran yang perlu dilakukan untuk memenuhi hasil pembelajaran. Skenario harus
memotivasi, menarik, dan menghasilkan diskusi yang baik.
Langkah Tiga: Perkenalkan PBL. Metode PBL baru bagi taruna/i SMK Samin, guru berlatih dengan
"masalah mudah," seperti skenario tentang antrean panjang di ruang makan ketika di atas kapal. Setelah
mengelompokkan siswa dan memberikan waktu untuk terlibat dalam versi singkat PBL, selanjutnya
diperkenalkan harapan tugas, rubrik, dan jadwal. Kemudian kelompok membaca skenario. Guru dapat
mengembangkan satu skenario dan membiarkan masing-masing kelompok menanganinya dengan caranya
sendiri, atau guru dapat merancang beberapa skenario untuk mengatasi masalah unik untuk didiskusikan dan
diteliti oleh setiap kelompok.
Langkah Empat: Pelaksanaan. Pelaksanaan PBL dimulai dengan sesi brainstorming kelompok kecil di mana
taruna/i mendefinisikan masalah dan menentukan apa yang mereka ketahui tentang masalah (latar belakang
pengetahuan), apa yang perlu mereka pelajari lebih lanjut (topik untuk penelitian), dan dimana mereka perlu
mencari untuk menemukan data (database, wawancara, dll.). Kelompok harus menulis masalah sebagai
pernyataan atau pertanyaan penelitian. Mereka kemungkinan akan membutuhkan bantuan. Taruna/i
dibimbing untuk memikirkan tentang penelitian kelompok mereka sendiri: tanpa pertanyaan penelitian yang
baik, prosesnya dapat diarahkan atau terlalu spesifik. Taruna/i harus memutuskan peran kelompok dan
menugaskan tanggung jawab untuk meneliti topik yang diperlukan agar mereka dapat sepenuhnya
memahami masalah mereka. Taruna/i kemudian mengembangkan hipotesis awal untuk "menguji" ketika
mereka mencari solusi. Hal yang penting adalah pertanyaan penelitian dan hipotesis dapat berubah setelah
taruna/i menemukan informasi yang mengkonfirmasi keyakinan awal mereka.
Langkah Kelima: Kinerja Produk. Setelah meneliti, para taruna/i membuat produk dan presentasi yang
mensintesis penelitian, solusi, dan pembelajaran mereka. Format penilaian sumatif sepenuhnya diserahkan
kepada guru. Guru memperlakukan langkah ini seperti pameran penelitian. Siswa menemukan sumber daya
untuk mengembangkan pengetahuan latar belakang yang menginformasikan pemahaman mereka, dan
kemudian mereka secara bersama-sama mempresentasikan temuan mereka, termasuk satu atau lebih solusi
yang layak, sebagai poster penelitian di kelas.

Seminar Nasional Pengabdian pada Masyarakat 2019
SNPMas 2019
STMIK Dipanegara Makassar, 16 Desember 2019



286

Gambar 3. Presentasi Skema Penyelesaian Masalah
Gambar 3 menunjukkan kemampuan taruna untuk menjelaskan kembali penyelesaian masalah yang mereka
berikan terhadap permasalahan yang diajukan oleh guru. Masing-masing anggota kelompok memiliki peran
masing-masing di dalam alur skema penyelesaian masalah tersebut.
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Gambar 4. Kertas Kerja Kelompok Siswa Yang Dipresentasikan
Gambar 4 menunjukkan kertas kerja yang dihasilkan oleh kelompok siswa dimana melalui kertas kerja
tersebut dapat diketahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan dengan kemampuan
mereka mengajukan solusi terhadap masalah yang muncul di atas kapal.
Langkah Enam: Penilaian. Selama langkah penilaian PBL, evaluasi produk dan kinerja grup. Gunakan rubrik
untuk menentukan apakah taruna/i telah dengan jelas mengomunikasikan masalah, latar belakang, metode
penelitian, solusi (layak dan berbasis penelitian), dan sumber daya, dan untuk memutuskan apakah semua
anggota kelompok berpartisipasi secara bermakna. Guru harus mempertimbangkan untuk meminta taruna/i
mengisi refleksi tentang pembelajaran mereka (termasuk apa yang telah mereka pelajari tentang konten dan
proses penelitian) setiap hari, dan pada akhir proses.

5. KESIMPULAN

1.
2.
3.

4.

Kesimpulan dari kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:
Guru lebih membuka diri terhadap upaya mengembangkan berbagai metode pembelajaran di dalam
kelas.
Guru sedikit mengeluhkan kompleksitas dari panjangnya waktu dan proses dari penerapan metode
pembelajaran PBL di dalam kelas.
Guru mengalami kesulitan untuk membuat taruna/i menjadi fokus karena fleksibilitas waktu yang
tersedia. Taruna/i menjadi lebih memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan teman mereka, namun
tidak mendiskusikan materi permasalahan yang harus dibahas.
Penulis memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan pelatihan kedepannya dengan menggunakan
metode pembelajaran yang lain.
UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada SMK Pelayaran Samudera Indonesia - Medan atas
kerjasama dan dukungannya selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung.
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Pembuatan Video Penampilan Sebagai Media Promosi Kelompok
Karawitan Melati Rinonce Gumulan Klaten
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Abstract
Paguyuban Melati Rinonce merupakan sebuah perkumpulan seni budaya karawitan
yang berdiri sejak 2014. Dalam perjalananya paguyuban ini memerlukan sebuah media dalam
mempromosikan kemampuan mereka dalam bermain seni karawitan. Media ini nantinya akan
banyak digunakan dalam mencari sponsor untuk keberlangsungan paguyuban ini. Penulis
mengusulkan adanya penggunaan media online youtube sebagai media dalam menampilkan
performa mereka dalam berkarya. Dibutuhkan teknik visual dalam menyajikan sebuah sajian
video yang dapat dijadikan sebagai media promosi mereka. Untuk itu penulis membantu dalam
membuatkan video penampilan dan mengunggahnya di channel youtube
.
Keywords: editing, video, dokumentasi, youtube.
1. PENDAHULUAN
Paguyuban Melati Rinonce merupakan sebuah paguyuban seni karawitan di desa
Panglon Gumulan Klaten. Paguyuban ini sudah berdiri sejak tahun 2014. Paguyuban ini
merupakan kumpulan yang terdiri dari bebebrpa orang yang memiliki ketertarikan dalam bidang
seni karawitan. Kebanyakan anggotanya adalah para pensiunan guru, seniman yang sudah
berumur dan para penggemar seni karawitan didaerah Gumulan. Mereka berusaha sekuat
mungkin melestrikan kebudayaan karawitan ini, mengingat generasi sekarang sudah tidak
banyak yang mau menekuni bidang ini. Paguyuban ini juga melakukan kegiatan dalam
melestarikan budaya ini dengan membimbing anak anak SD di desa gumulan untuk belajar dan
menekuni bidang karawitan agar budaya ini tidak punah. Mereka juga sering melakukan
kegiatan tampil dibeberapa acara seni budaya diberbagai daerah, tujuannya agar seni ini dapat
dilestarikan dan memberikan ajang media bagi para seniman seniman tua untuk terus berkreasi.
Namun selama ini kegiatan tampil dan pertunjukkan mereka masih belum mendapatkan
dukungan dari pihak pemerintah desa maupun masyarakat umum. Semua biaya untuk latihan
dan tampil manggung hanya dari swadaya anggota dan donatur yang jumlahnya sangat sedikit.
Mereka sangat membutuhkan bantuan baik psikis maupun fisik lainnya. Salah satunya adalah
dokumentasi. Nyaris selama ini tidak ada dokumentasi hasil pertunjukkan mereka dibeberapa
daerah, sehingga mereka tidak mampu menunjukkan prestasi yang telah mereka hasilkan.
Demikian juga dokumentasi untuk pembelajaran mereka agar kedepan penampilan mereka jauh
lebih baik.
2. TINJAUAN TEORI
2.1 Tinjauaan pustaka
Fiby Nur Afiana, Argiyan Dwi Pritama, tahun 2019 Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat
Universitas Amikom purwokerto,berjudul Pelatihan Editing Video Untuk Grup Kesenian
Islami Modern “Kidung Pangeling” Dusun Ii Purwosari. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini
grup kesenian musik Kidung Pangeling mampu melakukan teknik editing untuk menghasilkan
video yang eye catching dan mempromosikan di youtube dan instagram.[1]
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Ito setiawan, anugerah bagus wijaya, tahun 2019 Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat
Universitas Amikom Purwokerto, Berjudul Pelatihan Pembelajaran Berbasis Multimedia Untuk
Para Pengajar Di TPQ At Taubah Beji. Tujuan dari pelatihan ini adalah agar proses
pembelajaran mengalami perubahan dengana adanya multimedia pembelajaran.[2]
Ibnu Hadi Purwanto, tahun 2019 Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat Universitas Amikom
Purwokerto, dengan judul Katalog Online Sebagai Alat Pemasaran Dan Penjualan Pada
Risamaya Citra Indonesia. Jurnal tersebut membahas tentang peningkatkan promosi dan
penjualan pada usaha kecil dan menengah Risamaya Citra Indonesia. dengan media web. [3]
2.2 Landasan Teori
2.2.1 Tahapan Produksi animasi
Pembuatan film kartun atau film animasi menurut Pixar Studio biasanya melalui
empat tahap, yaitu tahap pengembangan, tahap pra-produksi, tahap produksi, dan tahap
pasca-produksi. [4]
2.2.2 User acceptance test.
Menurut Perry (2006:70), User Acceptance Testing merupakan pengujian yang
dilakukan oleh end-user dimana user tersebut adalah staff/karyawan perusahaan yang
langsung berinteraksi dengan sistem dan dilakukan verifikasi apakah fungsi yang ada
telah berjalan sesuai dengan kebutuhan/fungsinya.[5]
3. METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan pengabdian pada “Melati Rinonce” adalah sebagai berikut:

3.1 Analisis
Sebelum dilakukannya proses pemecahan masalah, hendaknya ada tahap
penganalisaan masalah. Analisis merupakan proses organisional kompleks dalam sistem
informasi berbasis komputer ketika diimplementasikan [3]. Analisis situasi ini
menggunakan analisis SWOT untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan
ancaman yang menentukan kinerja perusahaan, hasil analisis tersebut yaitu:
3.1.1 Strength (Kekuatan)
Kegiatan karawitan Melati Rinonce memiliki keunggulan diantaranya:
1. Memiliki fasilitas gamelan yang cukup lengkap
2. Memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki kemampuan dalam dunia
kesenian karawitan.
3. Sebagian dari anggota karawitan merupakan para praktisi kesenian karawitan
pada masa mudanya.
4. Memiliki komitmen dalam berlatih dan rasa kekeluargaan yang ketal sesama
anggota paguyuban.
5. Kemampuan dalam memainkan alat gamelan yang cukup mumpuni
6. Pengalaman perform yang cukup banyak.
7. Suka dalam berkolaborasi dan bekerjasama dengan group kesenian yang lain.
8. Masih memgang prinsip kesenian gamelan murni.
3.1.2 Weakness (Kelemahan)
Kelemahan yang dimiliki dari Melati Rinonce adalah sebagai berikut.
1. Kurangnya media promosi dalam menampilkan hasil performanya
2. Kurangnya pemanfaatan media digital dalam kegiatan mereka
3. Promosi masih dilakukan secara konvensional.
4. Belum ada wawasan dalam performa mereka melalui media online.
3.1.3 Opportunity
Adapun kesempatan yang dapat diperoleh diluar adalah sebagai berikut
1. Banyak kalangan penikmat kesenian yang masih mencari karawitan tradisional.
2. Banyaknya permintaan pertunjukan kesenian tradisional.
3. Program pemerintah Klaten dalam pelestarian kesenian dan budaya tradisional.
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4. Banyaknya minat masyarakat usia pensiun untuk belajar dalam berkarawitan.
3.1.4

Thread
Ancaman yang mungkin muncul adalah sebagai berikut
1. Banyaknya kalangan yang sudah menggunakan online media dalam mencari
jenis kesenian ini.
2. Banyaknya group karawitan lain yang mulai memanfaatkan sosial media dalam
promosi mereka.
3.2 Produksi
Pada tahap perancangan, dilakukan proses proses mendesain skema dokumentasi dan
memproduksi video. Adapun tahapannya adalah tahapan produksi, produksi dan pasca
produksi [4].
3.3 Testing dan evaluasi
Tahapan pengujian teknis adalah tahapan pengujian untuk mengetahui apakah secara
teknis video yang dibuat sudah secara teknis mampu diupload di media online. Sedangkan
pengujian evaluasi lebih melihat tingkat kelayakan video yang dihasilkan apakah layak
untuk dijadikan sebagai konten media promosi.
3.4 Implementasi
Tahapan ini adalah tahap penerapan sistem dan pemeliharaan sistem yang mana Pihak
Melati Rinonce akan diberikan pelatihan dalam memanjemen akun media online dalam
rangka untuk kegiatan promosi. Metode pelaksanaan kegiatan digambarkan dalam bentuk
tabel yang disinkronkan dengan permasalahan dan target luaran seperti yang ditunjukkan
pada Tabel 3.1.
No
Permasalahan yng
Metode pelaksanaan
Luaran
disepakti
1
Perlunya dokumentasi
1. Perencanaan produksi
Tersedianya
Video
video penampilan
2. Pembuatan
dokumentasi
video penampilan
yang
penampilan
terupload
3. Upload media sosial
2
Managemen admin akun
1. Pelatihan media sosial
Pemahamn dan prkatek
publikasi video penampilan 2. Pelatihan managemen akun youtube
penggunaan media online
3. Pelatihan
sharing
penggunaan
gadget
Tabel 3.1 Metode Pelaksanaan
4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
1.1 Produksi
Tahapan pra produksi adalah tahap perencanaan dokumentasi pertunjukan. Kemudian
dilakukan tahap produksi yaitu pengemabilan gambar. Sedangkan tahap pasca produksi adalah
tahapan editing, compositing dan rendering
1. Tahapan pra produksi
Pada tahapa ini dilakukan proses perencanaan bagaiaman dokumntasi nanti
dilaksanakan. Penulis berencana menggunakan 8 kamera dikarenakan posisi gamelan
yang tidak menghadap 1 arah yang sama..
2. Tahapan Produksi.
Tahapan produksi adalah tahapan pengambilan gambar. Proses perekaman dilakukan 8
kamera sekaligus dengan penataan tersebar dikelompok gamelan, yaitu kelompok
demung dan cacah, sinden, pengendang dan drum, bonang dan 3 kamera liputan lepas.
Total lagu yang dikerjakan ada 10 tembang.
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Gambar 4.1 proses produksi 1

Gambar 4.2 proses produksi 2
3. Tahapan Pasca produksi
Tahapan pasca produksi adalah tahpan dalam compositing dan editing. Penulis
menggunakan teknik pengeditan multicam. Teknik ini merupakan pengeditan beberapa
clip sekaligus. Teknik ini cukup banyak memakan RAM nanum, teknik ini dirasa paling
efektif dalam proses editing multicamera. Penulis juga menambahkan tulisan sebagai
keteranagn dalam video. Terakhir penulis merender menjadi file mp4 dengan resolusi
1280 720 (HD), 25 fps.
1.2 Pengujian
Untuk menguji apakah hasil video editing sudah dirasa layak baik secara teknis publikasi
maupun secara konten maka penulis melaluak sedikit evaluasi
1. Uji kelayakan teknis video
Untuk menguji apakah hasil video tidak bersalah di media online, penulis melakukan
proses upload youtube. Dan dari hasil upload yang dilakukan, tidak ditemukan adanya
pelanggran konten maupun ketentuan teknis lainnya, sepeerti resolusi, frame rate codec
dan size video.

Gambar 4.3 hasil proses upload
2. Uji usability
Untuk mengetahui apakah secara konten video ini sudah layak tayang maka penulis
melakukan quesioner dengan metode random sampling kepada masyarakat umum umur
18 – 40 th pendidikan minimal SMA/SMK sederajat, dengan total responden 50 orang.
Adapun hasilnya adalah sebagai berikut
Tabel 4.1 quesioner
No

pertanyaan

baik(4)

Bagaimana penyajian tembang karawitannya?

Baik
sekali(5)
5x20

1
2

Bagaimana

5x30

penyajian

keterampilan

4x23

cukup
(3)
3x7

buruk
(2)
2x0

Sangat
buruk (1)
1x0

4x17

3x3

2x0

1x0
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penabuhnya
3

Bagaimana kemmapuan dari sindennya?

5x32

4x12

3x6

2x0

1x0

4

Bagaimana penyajian dari kekompakan ?

5x23

4x26

3x1

2x0

1x0

5

Bagaimana pengambilan gambarnya?

5x40

4x8

3x2

2x0

1x0

6

Bagaimana editing videonya?

5x25

4x15

3x10

2x0

1x0

7

Bagaimana kualitas suara nya?

5x24

4x15

3x11

2x0

1x0

8

Bagaimana tingkat ketertarikan akan video ini

5x33

4x12

3x5

2x0

1x0

512 135

0
135

0

1135

512

Untuk mendapat hasil interpretasi, harus diketahui skor tertinggi dan skor terendah
dengan rumus metode perhitungan skala linkert [6]:
Nilai indeks maksimum = Skor tertinggi likert x jumlah soal x jumlah responden
= 5 x 8 x 50 = 2000
Nilai indeks minimum = Skor terendah likert x jumlah soal x jumlah responden.
= 1 x 8 x 50 = 400
Hasil persentase adalah sebagai berikut:

100%

1782
100%
2000

89,1%

Gambar 4.4 diagram uji usability
1.3 Implementasi
Tahap ini merupakan tahap pemeliharaan sistem yang diwujudkan dengan pelatihan
manajemn akun. Pelatihan diberikan kepada ibu Sukirah sebagai slaah satu anggota inti
karawitan Melati Rinonce. Pelatihan meliputi dari pembiran judul video, menajamen komen,
memantau statistik view serta sharing video. Adapun kegiatan pelatiahan moneytizing belum
bisa dilakukan dikarenakan adanya regulasi youtube untuk sebuah video bisa dimonetizing
adalah 4000 jam tayang dan 1000 subcriber.

Gambar 4.5 gambar pelatihan manajemen akun
Dari hasil penguploadan video telah didapati analisa channel per 23 november 2019 adalah
sebagai berikut.

0

0
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Gambar 4.6 gambar youtube analytic
5. KESIMPULAN
Dari kegitan pengabdian kepada masyarakat di paguyuban kesenian Melati Rinonce desa
gumulan Klaten dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Penggunaaan teknologi informasi dan komputer sebagai sarana produksi video konten
dapat bermanfaat untuk kegitan promosi paguyuban kesenian Melati Rinonce
2. Dari pengabdian masyarakat ini dihasilkan sebuah channel youtube berisi video
penampilan Melati Rinonce berjumlah 10 konten.
3. Dari hasil uji usabilty, didapatkan hasil bahwa video telah layak tayang sebagai video
konten dengan nilai 89,1 %
.
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DAFTAR PUSTAKA
[1] Fiby Nur Afiana, Argiyan Dwi Pritama, Pelatihan Editing Video Untuk Grup Kesenian
Islami Modern “Kidung Pangeling” Dusun Ii Purwosari Jurnal Pengabdian Mitra
Masyarakat Universitas Amikom Purwokerto 2019, ISSN online :2656 - 6241
[2] Ito setiawan, anugerah bagus wijaya, Pelatihan Pembelajaran Berbasis Multimedia Untuk
Para Pengajar Di Tpq At Taubah Beji 2019, Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat
Universitas Amikom Purwokerto 2019, ISSN online :2656 – 6241
[3] Ibnu Hadi Purwanto, Katalog Online Sebagai Alat Pemasaran Dan Penjualan Pada
Risamaya Citra Indonesia, Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat Universitas Amikom
Purwokerto 2019, ISSN online :2656 – 6241
[4] Suyanto, M. Multimedia Alat untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing. Yogyakarta: Andi
Offset, 2005
[5] Lanier, L., 2010, Profesional Digital Compositing :Assential Tools And Techniques,
Canada: Wiley Publishing, Inc
[6] Subiyono, 2010, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualirif Kuanditatif, dan R&D).
Bandung: Alfabeta.

Seminar Nasional Pengabdian pada Masyarakat 2019
SNPMas 2019
STMIK Dipanegara Makassar, 16 Desember 2019



294
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juri dalam Kejuaraan Pencak Silat
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Abstrak

Pencak Silat merupakan salah satu cabang olahraga yang keras dan sangat sulit
dilakukannya peniliaian pada saat pertandingan dilaksanakan. Gerakan pesilat yang
cepat serta situasi emosional dilapangan sangat mempengaruhi kemampuan juri dalam
memberikan penilaian. Dengan kondisi tersebut sangat memungkinkan terjadinya
kesalahan penilaian dari juri. Disamping itu wasit dan juri yang bertugas seringkali
kesulitan mengisi formulir manual yang disediakan apabila rasa lelah sudah
menyerang. Dengan kemajuan teknologi saat ini memungkinkan untuk dibuat sebuah
sistem penilaian elektronik untuk membantu juri pertandingan dalam memberikan
penilaian yang dapat mengurangi kesalahan manual dari rasa lelah tersebut. Aplikasi
ini dibangun sebagai bentuk pengabdian terhadap dunia olahraga pencaksilat agar
dapat lebih membantu wasit dan juri dalam meberikan penilaian , sistem yang
dibangun adalah mengembangkan aplikasi berbasis android , menggunakan bahasa
pemrograman visual basic pada server dan menggunakan sql server sebagai basisdata
untuk menampung inputan dari seluruh juri pertandingan. Perangkat keras dukungan
menggunakan Gadget berupa tabsebagai perangkat inputan dari juri pertandingan ,
komputer client sebagai kontrol dan satu komputer server guna mengolah data hasil
perhitungan. Dengan demikian hasil yang diperoleh dari pengabdian masyarakat ini
mampu meningkatkan kemampuan wasit juri dalam melaksanakan tugasnya.
Kata kunci: Scoringboard, android, pencaksilat,olahraga
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Jauh sebelumnya pencak silat tidak dikenal sebagai olahraga beladiri yang layak di
pertandingkan, para pesilat waktu itu berpendapat bahwa Pencak Silat bukanlah sesuatu yang
harus di pertontonkan, suatu hal yang tabu mempertunjukkan jurus-jurus pamungkas di depan
publik. Namun pada saat ini pertandingan beladiri pencak silat merupakan pertandingan yang
sudah di akui di seluruh dunia. Olahraga beladiri merupakan olahraga yang keras dan sangat
sulit untuk melakukan penilaian pada saat pertandingan dilaksanakan. Cepatnya gerakan, situasi
emosional dilapangan, serta riuh rendah penonton akan sangat mempengaruhi kemampuan juri
untuk melakukan penilaian terhadap atlit yang sedang bertanding, serta adanya batas
kemampuan manusia dalam melakukan pekerjaan yang terus menerus dalam waktu yang lama.
Terlebih lagi faktor kecurangan oleh para oknum juri dalam penilaian manual yang masih sering
terjadi dalam setiap pertandingan pencaksilat yang dapat merugikan atlet maupun pihak yang
bertanding. Dengan kemajuan teknologi pada saat ini, memungkinkan jika membangun suatu
perancangan sistem untuk membantu juri pertandingan dalam memberikan penilaian yang
dapat mengurangi kesalahan ataupun kecurangan saat pertandingan berlangsung. Pencak Silat
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sebagai olahraga beladiri keras adalah termasuk dalam kategori olahraga yang membutuhkan
sebuah aplikasi system penilaian pada penelitian ini. Pencak Silat sebagai olahraga beladiri yang
dipertandingkan dari tingkat daerah / Kota Kabupaten sampai tingkat nasional dan internasional
sangat membutuhkan system penilaian yang sportif dan transparansi. Pencak Silat terdiri dari 5
juri dan 1 orang wasit tengah dengan berbagai aturan penjurian yang sangat mendetail
1.2 Isu terkait
Berdasakan latar belakang di atas maka beberapa isu terkait yang akan diangkat pada makalah
pengabdian ini adalah :
a. Sering terjadi human error , dalam penginputan hasil serangan dalam pertandingan dalam
formulir manual.
b. Umumnya kelelahan yang terjadi pada juri dilapangan dapat menyebabkan salah input ,
namun tidak dapat dikoreksi secara langsung oleh ketua pertandingan dan aparat
pertandingan lainnya.
c. Kecurangan yang dilakukan oleh beberapa oknum juri tidak dapat terlihat bila
menggunakan Formulir manual.
Dengan adanya aplikasi dalam pengabdian masyarakat ini diharapkan mampu mengatasi hal-hal
yang terkait dalam isu terkait seperti dijelaskan diatas tersebut.
2. TINJAUAN TEORI
2.1

Pencak Silat
Olahraga pencak silat merupakan olahraga asli Indonesia yang kini sudah
dipertandingkan di tingkat Asean,Asia dan kejuaraan dunia. Pertandingan pencak silat mulai
dilaksanakan secara nasional dan di masukkan dalam acara Pekan Olahraga Nasional (PON)
pada PON ke VIII di Jakarta pada tahun 1973. Unsur – unsur yang terdapat dalam pencak silat
adalah :
1.
Olahraga,
2.
Kesenian,
3.
Beladiri,
4.
Pendidikan mental kerokhanian,
5.
Persaudaraan menuju perstauan.
Pencak silat mampu membentuk sikap : menghargai tubuh, syukur kepada Sang Pencipta,
berprilaku sprotif, bertanggung jawab , menghargai perbedaan karakteristik, menunjukkan
kamuan bekerjasa sama.
2.1.1 Perlengkapan yang dibutuhkan pada pertandingan Pencak Silat
Disetiap pertandingan pencak silat selalu ada perlengkapan sebelum pertandingan.
Adapun perlengkapan dibagi menjadi dua bagian yaitu :
1.
Perlengkapan gelanggang pencak silat
a. Gelanggang dapat di lantai dan dilapisi matras tebal 5 (lima) cm, ukuran 10m x 10m
warna dasar hijau terang dan garis putih setebal 5 cm, bidang berbentuk lingkaran
diameter 8 cm, lingkaran tengah diameter 3m,
b. Meja dan kursi pertandingan,
c. Meja dan kursi wasit serta juri,
d. Formulir pertandingan dan alat tulis menulis,
e. Jam pertandingan , gong, dan bel, Lampu babak, Lampu isyarat berwarna merah,
biru, dan kuning,
f. Bendera kecil berwarna merah dan biru,
g. Timbangan,
h. Lain – lain sesuai perlengkapan yang dibutuhkan.
2.
Perlengkapan bertanding pencak silat
a. Pakaian : menggunakan pakaian pencak silat warna hitam sabuk putih, bagde IPSI di
sebelah kiri
b. Pelindung badan (bodyprotector) warna hitam sesuai standard IPSI
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Pesilat putera menggunkan pelindung kemaluan (genetile protector)
Gum shield
Pelindung sendi

2.2

Penelitian terdahulu
Beberapa penelitian yang sebelumnya pernah dilaksanakan serupa dengan laporan
pengabdan ini adalah sebagai berikut :
1.
Ahmadi (2014) dalam penelitian yang berjudul “Aplikasi Visual Basic Berbasis Client
Server Pada Perpustakaan SMA N 1 TALANGPADANG”. Hasil Penelitian disebutkan
bahwa dengan aplikasi ini dapat mempersingkat waktu dalam membuat laporan data
anggota, peminjaman buku, pengembalian , dan denda agar laporan tersebut dapat
diterima oleh kepaa sekolah tepat waktu.[14]
2.
Muhamad Imam Syahrulloh (2013) dalam penelitian yang berjudul “Perancnagan dan
Realisasi Sistem Scoring Board Untuk Cabang eladiri Taekwondo Berbasis Android”.
Hasil Penelitian disebutkan bahwa pemanfaatan sinyal wireless dalam sistem scoring
board ini mempunyai keunggulan dapat memasukkan nilai pertandingan tanpa
menggunkan kabel.[15]
3.
Erdi Risnandar (2015) dalam penelitian yang berjudul “Pembuatan Aplikasi Sistem
Informasi Monitoring Kegiatan Mahasiswa Berbasis Web dan Android Client”. Hasil
Penelitian disebutkan bahwa aplikasi yang dibuat dijadikan sebagai aplikasi pendukung
dalam pelaporan kegiatan dan anggaran kegiatan, sehingga dapat mempermudah
pengontrolan dan monitoring kegiatan mahasiswa.[16]
4.
Octaryan Nur Hidayat (2016) dalam penelitian yang berjudul “Pembuatan Aplikasi
Scoring Untuk Kompetisi Angkat Besi dan Angkat Berat”. Hasil Penelitian disebutkan
bahwa aplikasi tersebut dappat membantu mempermudah petugas scoring angkat besi dan
angkat berat untuk melakukan pekerjaan scoring .
5.
Fina Supegina (2015) dalam penelitian yang berjudul “Perancangan Score Board dan
Timer Menggunakan LED RGB berbasis Arduino dengan Kendali Smart Phone Android”.
Hasil Penelitian disebutkan bahwa dengan dikembangkan sistem ini maka akan
mempermudah penilaian juri/wasit untuk menentukan pemenang.
6.
Widarto, B Suprianto ( 2014) dalam jurnal teknik jurnalmahasiswa .unesa.ac.id , dalam
penelitian mereka yang berjudul : Pengembangan miniatur scoring board berbasis
mikrokontroler Atmega 8535 pada simulasi kejuaraan renang Mi berhasil
mengembangakan sistem penilaian pada kejuaraan renang.
3. METODE PELAKSANAAN
Analisis
Proses berjalan pada sistem penilaian Pertandingan Pencak Silat yang masih bersifat
manual menggunakan media kertas sebagai form penilaian dimana setiap Juri langsung
melakukan penilaian tertulis ketika pertandingan dimulai. Ketika pertandingan berakhir, petugas
gelanggang akan mengumpulkan form penilaian dari setiap Juri yang kemudian akan diberikan
kepada Sekretaris Pertandingan. Sekretaris Pertandingan akan melakukan rekap nilai dari semua
form penilaian yang hasilnya akan diberikan kepada Announcer untuk diumumkan. Kesimpulan
dari analisa proses bisnis yang sedang berjalan pada Sistem Penilaian Pertandingan Pencak Silat
akan dijelaskan juga dalam bentuk Use Case Diagram. Berikut Use Case Diagram dari proses
bisnis yang sedang berjalan:
3.1
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Gambar 3.1 Use Case Diagram Sistem Berjalan
Adapun penjelasan dari Use Case Diagram diatas, mengenai sistem berjalan pada IPSI
Kota Pangkalpinang, yaitu :
1. Para Juri melakukan penilaian,
2. Petugas Gelanggang menerima nilai dari para Juri,
3. Petugas Gelanggang memberikan semua nilai kepada Sekretaris Pertandingan,
4. Sekretaris Pertandingan merekap nilai yang kemudian diberikan kepada Announcer,
5. Announcer mengumunkan hasil pertandingan.
3.2
Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak
Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam merancang sistem penilaian scoring board
pada pertandingan beladiri pencak silat di IPSI Pangkalpinang adalah sebagai berikut :
1.
Bahasa Pemrograman visual basic ver.6
2.
Lokal server menggunakan xampp
3.
Aplikasi berbasis Android untuk client.
4.
Sql server sebagai basis data
3.3
Analisis Kebutuhan Perangkat Keras
Perangkat keras yang dibutuhkan dalam merancang sistem penilaian scoring board
pada pertandingan beladiri pencak silat di IPSI Pangkalpinang adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1 Tabel Kebutuhan Perangkat Keras
Perangkat Keras
Jumlah
Personal Computer (PC) Server
1 Buah
Personal Computer (PC) client
1 Buah
Tab
6 Buah
Printer
1 Buah
Kabel UTP
1 Roll
Access Point TL-WA901ND
1 Unit
Projector
1 Unit
Rj 45
1 Bungkus
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3.4

Rancangan Aplikasi
Tahap berikut yang dilakukan adalah perancangan aplikasi untuk merancang sistem
yang diusulkan setelah dilakukannya analisis permasalahan dari sistem yang sedang berjalan,
sehingga sistem yang diusulkan dapat mengatasi masalah yang ada pada sistem yang sedang
berjalan. Berdasarkan analisa sistem usulan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa
terdapat lima aktor yang berperan di dalam sistem aplikasi yang diusulkan, yaitu Server, Client,
Tab Juri, dan Announcer. Berikut ini adalah Use Case Diagram yang menggambarkan proses
bisnis yang diusulkan dapat ilihat dalam gambar 3.2 .
Adapun penjelasan dari Use Case Diagram, yaitu :
1.
Server aktif,
2.
Tab /Juri melakukan koneksi ke Server,
3.
Tab /Juri meng-input nilai,
4.
PC Client menampilkan penilaian di proyektor,
5.
Ketika pertandingan berakhir Announcer mengumumkan hasil.

Gambar 3.2 Use Case Diagram Proses bisnis

3.5

Rancangan Perangkat Keras
Dalam laporan pengabdian ini ada kebutuhan perangkat keras yang di timbulkan,
seperti yang sudah di cantumkan di analisis kebutuhan perangkat keras.
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Gambar 3.3 Component Diagram rancangan perangkat keras
Adapun penjelasan dari Component Diagram diatas, yaitu:
1.
PC server harus sudah terpasang aplikasi server sistem penilaian pertandingan pencak
silat berbasis Visual Basic.
2.
PC server harus memiliki 2 lan card ,satu lan card terkoneksi dengan client untuk
menampilkan score pada screen proyektor melalui kabel jaringan dengan port konektor
RJ 45 dan satu lan card terkoneksi dengan masing – masing Tab client juri melalui
perangkat Access Point yang sudah terkoneksi dengan wireless.
3.
Perangkat penilaian Juri terdiri dari 5 Tab standar yang sudah terpasang aplikasi scoring
berbasis android untuk memberi nilai di pertandingan.
4.
Proyektor terhubung dengan PC/Laptop client untuk menampilkan score pada layar.
3.6

Rancangan Jaringan
Agar sistem dapat berjalan dengan baik maka adanya kebutuhan perangkat jaringan
yang sudah di cantumkan dianalisa kebutuhan perangkat keras. Sehingga untuk mencapai
keberhasilan maka di butuhkan rancangan jaringan yang sesuai untuk sistem penilaian
pertandingan pencak silat tersebut.

Gambar 3.4 Racangan Jaringan sistem scoring board
Adapun penjelasan dari rancangan jaringan sistem scoring board diatas adalah :
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Client pada rancangan jaringan diatas terdapat dua jenis koneksi, yaitu client yang
terkoneksi dengan server dengan kabel dan client yang terkoneksi server melalui jaringan
nirkabel. PC/Laptop merupakan client yang terkoneksi dengan server melalui kabel
sedangkan Tab yang di gunakan oleh Juri terkoneksi dengan Access Point melalui
jaringan nirkabel.
Access Point terkoneksi dengan server melalui kabel
Alamat ip yang diatur di lan card 1 adalah 192.168.88.2 dengan subnetmask
255.255.255.0 dan default gateway 192.168.88.1. Sedangkan lan card 2 diberikan alamat
ip 192.168.0.10 dengan subnetmask 255.255.255.0 dan default gateway 192.168.0.1.
Untuk access point diberikan alamat ip 192.168.0.2 dengan subnetmask 225.225.255.0
dan default gateway 192.168.0.1, dimana untuk access point di aktifkan DHCP server
untuk memdistribusikan alamat ip secara otomatis untuk perangkat Tab yang terhubung
melalui jaringan nirkabel dengan rentang ip 192.168.0.5 - 192.168.0.11.

3.7

Rancangan Basis Data
Rancangan basis data akan menjelaskan gambaran sistem dan arus data yang digunakan.
Beberapa entitas yang digunakan, yaitu : dtpeserta, daftar, masukskor, periode, judul, skor, juri.
Aliran data sistem penilaian ini dapat diuraikan dengan ERD, LRS dan Spesifikasi Basis Data,
yaitu :

3.8
1.

Gambar 3.5 ERD
Rancangan Layar
Beberapa rancangan layar dari sistem yang akan dirancang, yaitu:
Menu Turnamen Pencak Silat

Gambar 3.6 Rancang layar menu turnamen
Halaman Master berisi Menu Pendataan, Score dan Keluar. Pada menu pendataan berisi
submenu masukan periode tanding, masukan judul pertandingan, masukan data juri, masukan
data peserta pertandingan dan masukan data partai. Dimana semua form tersebut harus diisi saat
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menggunakan aplikasi ini dan pada menu score berisi submenu lotting dan cetak bagan, masuk
skor, skor dimeja ketua pertandingan dan pembatalan skor juri. Submenu ini berfungsi untuk
menampilkan dan mengalah skor pertandingan.
2.
Periode Tanding

Gambar 3.7 Rancang layar periode tanding
Halaman periode tanding berisi isian yang diisi dengan periode pertandingan. kemudian
klik simpan dan keluar untuk kembali ke halaman master.
3.
Judul Pertandingan

Gambar 3.8 Rancang layar Judul pertandingan
Halaman judul pertandingan berisi isian untuk mengisi Judul pertandingan dan jenis
kejuaraan, kota atau kabupaten, alamat pertandingan diadakan dan logo jenis pertandingan
kemudian klik simpan dan keluar untuk kembali ke halaman master.

4.

Data Juri

Gambar 3.9 Rancang layar data juri
Halaman data juri berisi isian untuk mengolah daftar juri yang bisa menggunakan
aplikasi, terdapat juga perintah untuk menambah dan menghapus datanya.
5.
Data Perserta Pertandingan
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Gambar 3.10 Rancang layar data peserta pertandingan
Halaman data peserta pertandingan berisi isian tentang peserta yang akan bertanding,
terdapat juga perintah untuk menambah dan menghapus datanya.
6.
Data Partai

Gambar 3.11 Rancang layar data partai
7.

Masuk Skor
Halaman Skor ini adalah halaman penjurian secara realtime yang akan ditampilkan
dilayar utama yang bisa dilihat oleh setiap orang yang berada di lokasi pertandingan

8.

Gambar 3.12 Rancang layar skor utama
.
Skor Dimeja Ketua Pertandingan
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Gambar 3.13 Rancang layar skor dimeja ketua pertandingan
Halaman daftar nilai juri dimeja ketua pertandingan ini adalah halaman penjurian secara
real time yang hanya ditampilkan di di meja ketua pertandingan, yang bisa digunakan untuk
proses rekapitulasi penilaian.
4.
HASIL PEMBAHASAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Hasil Pengabdian ini menggunakan studi kasus pada kejuaraan IPSI Kabupaten Bangka
induk. Hasil dari aplikasi yang dibuat mampu membantu meningkatkan transparansi bagi
seluruh pihak, meningkatkan waktu pertandingan menjadi lebih efisien. Hasil pengabdian dari
aplikasi ini dapat dilihat pada gambar berikut dibawah ini :

Gambar 4.1 Instalasi server dan client
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Gambar 4.2 Penggunaan aplikasi pada client dan server

Gambar 4.3 Tampilan layar

5. KESIMPULAN
Berdasarkan makalah pengabdian yang telah diuraikan pada pembahasan diatas, maka
penyusun menarik kesimpulan bahwa diberlakukannya sistem penilaian menggunakan scoring
board ini dapat mempermudah juri dalam melakukan penilaian yang lebih cepat dan akurat.
Sistem ini juga dapat memberikan hasil rekap penjurian yang lebih cepat. Selain itu sistem ini
juga dapat meminimalisir kesalahan dan meningkatkan transparansi dalam penilaian yang
dilakukan oleh juri di setiap pertandingan. Pada sistem penilaian manual, tingkat kesulitan dan
kesalahan dalam penilaian oleh juri tergolong tinggi, dan juga memerlukan waktu yang cukup
lama untuk merekap nilai. Serta transparansi penilaian yang sangat kurang. Diharapkan
teknologi ini dapat digunakan pula oleh seluruh cabang olahraga beladiri lainnya dan dapat
dikembangkan menjadi lebih inovatif.
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DAFTAR PUSTAKA

[1]

[2]
[3]
[4]

Wiradihardja, S., dan Syarifudin, 2016, Pendidikan Jasmani, Olahraga,
dan Kesehatan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, DKI
Jakarta.
Mulyanto, A., 2009, Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta.
Dhanta, R., 2009, Kamus Istilah Komputer Grafis dan Internet, Indah,
Surabaya.
Munir, R., 2011, Algoritma dan Pemrograman dalam Bahasa Pascal dan
C, Informatika, Bandung.

305

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Ahmadi, 2014, Aplikasi Visual Basic Berbasis Client Server Pada
Perpustakaan SMA N 1 Talangpadang, Skripsi, Manajemen Informatika,
STMIK Pringsewu, Lampung.
Syahrulloh, M, I., 2013, Perancangan dan Realisasi Sistem Scoring Board
Untuk Cabang Beladiri Taekwondo Berbasis Android, Skripsi, Fakultas
Ilmu Terapan, Universitas Telkom, Bandung.
Risnandar, E., 2015, Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring
Kegiatan Mahasiswa Berbasis Web dan Android Client, Skripsi, Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang,
Semarang.
Hidayat, O.N., 2016, Pembuatan Aplikasi Scoring Untuk Kompetisi
Angkat Besi dan Agkat Berat, Skripsi, Sistem Informasi, STMIK
AMIKOM Yogyakarta, Yogyakarta.
Supegiana, F., 2015, Perancangan Score Board dan Timer Menggunakan
Led RGB Berbasis Arduino dengan Kendali Smartphone Android, Skripsi,
Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana, Jakarta Barat.

[10] Ahmadi (2014) dalam penelitian yang berjudul “Aplikasi Visual Basic Berbasis Client
Server Pada Perpustakaan SMA N 1 TALANGPADANG”. Hasil Penelitian disebutkan
bahwa dengan aplikasi ini dapat mempersingkat waktu dalam membuat laporan data
anggota, peminjaman buku, pengembalian , dan denda agar laporan tersebut dapat
diterima oleh kepaa sekolah tepat waktu.[14]
[11] Muhamad Imam Syahrulloh (2013) dalam penelitian yang berjudul “Perancnagan dan
Realisasi Sistem Scoring Board Untuk Cabang eladiri Taekwondo Berbasis Android”.
Hasil Penelitian disebutkan bahwa pemanfaatan sinyal wireless dalam sistem scoring
board ini mempunyai keunggulan dapat memasukkan nilai pertandingan tanpa
menggunkan kabel.[15]
[12] Erdi Risnandar (2015) dalam penelitian yang berjudul “Pembuatan Aplikasi Sistem
Informasi Monitoring Kegiatan Mahasiswa Berbasis Web dan Android Client”. Hasil
Penelitian disebutkan bahwa aplikasi yang dibuat dijadikan sebagai aplikasi pendukung
dalam pelaporan kegiatan dan anggaran kegiatan, sehingga dapat mempermudah
pengontrolan dan monitoring kegiatan mahasiswa.[16]
[13] Octaryan Nur Hidayat (2016) dalam penelitian yang berjudul “Pembuatan Aplikasi
Scoring Untuk Kompetisi Angkat Besi dan Angkat Berat”. Hasil Penelitian disebutkan
bahwa aplikasi tersebut dappat membantu mempermudah petugas scoring angkat besi dan
angkat berat untuk melakukan pekerjaan scoring .
[14] Fina Supegina (2015) dalam penelitian yang berjudul “Perancangan Score Board dan
Timer Menggunakan LED RGB berbasis Arduino dengan Kendali Smart Phone Android”.
Hasil Penelitian disebutkan bahwa dengan dikembangkan sistem ini maka akan
mempermudah penilaian juri/wasit untuk menentukan pemenang.
[15] Widarto, B Suprianto ( 2014) dalam jurnal teknik jurnalmahasiswa .unesa.ac.id , dalam
penelitian mereka yang berjudul : Pengembangan miniatur scoring board berbasis
mikrokontroler Atmega 8535 pada simulasi kejuaraan renang Mi berhasil
mengembangakan sistem penilaian pada kejuaraan renang.

Seminar Nasional Pengabdian pada Masyarakat 2019
SNPMas 2019
STMIK Dipanegara Makassar, 16 Desember 2019



306

Pendekatan Softskill dan Hardskill Melalui Pelatihan Ms
Word dan Ms Excel bagi Guru
Kasmawaru1, Rudy Donny Liklikwatil2, Annah3,
1,2,3
STMIK Dipanegara Makassar
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.9, Makassar, 90245, Telp/Fax: 0411-587194
e-mail: kasmawaru@dipanegara.ac.id1, rudy.donny@dipanegara.ac.id3, annah.79@dipanegara.ac.id3,

Abstrak
Penghitungan nilai dan absensi siswa sering terjadi kekeliruan. Proses pembuatan
dokumen yang sama masih dikerjakan secara berulang-ulang. Pengetahuan guru-guru tentang
fitur-fitur Microsoft word dan Microsoft excel masih minim. Dalam rangka memberikan solusi
terhadap persoalan yang dihadapi mitra maka tim pelaksana pengabdian masyarakat
menyiapkan aplikasi Microsoft excel dan Microsoft word dan berbagai referensi. Aplikasi yang
telah disiapkan diperkenalkan kepada guru-guru dalam bentuk pelatihan. Hasil dari pelatihan
diperoleh adanya peningkatan keterampilan guru-guru dalam mengolah data siswa dan sekolah
menggunakan aplikasi Microsoft word dan Microsoft excel. Waktu yang digunakan untuk
mengolah data siswa dan sekolah lebih singkat dengan data lebih terstruktur dan jika
pencarian data dilakukan dapat dilakukan dengan cepat. Penggunaan kertas dapat
diminimalkan sehingga penumpukan kertas dirak dapat pula diminimalkan.
Kata kunci: waktu, data siswa, data sekolah, guru, keterampilan

Abstract
Calculation of grades and student absences often goes wrong. The process of making
the same document is still being done repeatedly. Teachers' knowledge of the features of
Microsoft Word and Microsoft Excel is still minimal. In order to provide solutions to problems
faced by partners, the community service implementation team prepared Microsoft Excel and
Microsoft word applications and various references. The prepared application is introduced to
teachers in the form of training. The results of the training obtained an increase in the skills of
teachers in processing student and school data using Microsoft Word and Microsoft Excel
applications. The time used to process student and school data is shorter with more structured
data and if the data search is done it can be done quickly. The use of paper can be minimized so
that the accumulation of paper can also be minimized.
Keywords: time, student data, school data, teacher, skills

1. PENDAHULUAN
Microsoft Office adalah suatu produk perangkat kantor yang cukup handal dewasa ini.
Setelah mengalami peningkatan fasilitas menuju penyempurnaan, hingga sekarang telah
beredarnya Microsoft Office 2016, adapun program-program aplikasi perkantoran yang
terintegrasi penuh antara aplikasi yang satu dengan yang lainnya, Microsoft Office mencangkup
beberapa aplikasi seperti Microsoft Word, Microsoft Exel, Microsoft Power Point, Microsoft
Access, Microsoft Outlook dan Microsoft Front Page.
Microsoft Word merupakan program pengolahan kata yang terbaik dan populer karena
kehandalan dan kelengkapannya serta kemudahan yang dimilikinya dengan menggunakan
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Microsoft Word, pembuatan dan pengeditan naskah/dokumen akan menjadi cepat dan mudah
untuk dipelajari[1].
Microsoft excel adalah salah satu aplikasi yang dikeluarkan oleh Microsoft yang
tergabung dalam Microsoft office yang digunakan dalam pengolahan angka. Microsoft excel
sangat pouler dikalangan pelajar dan para pekerja untuk membantu dalam menyelesaikan tugas
dan permasalahan yang mudah sampai yang rumit dalam bidang administrasi khususnya.
Microsoft excel dikenal dengan penggunaan rumus-rumus atau formula yang ada dalam lembar
kerjanya. Penggunaan rumus dan formula yang efektif akan mempermuda dalam pembuatan
laporan yang berhubungan dengan angka[2].
SD Inpres Tello Baru I/1 Makassar memiliki sejumlah siswa dengan pengolahan nilai
dan absensi dilakukan setiap minggu. Guru melakukan pengolahan tersebut dengan
menggunakan buku absen dan buku nilai. Penghitungan nilai dilakukan dengan menggunakan
kalkulator. Setiap semester harus menyiapkan buku laporan sehingga terjadi penumpukan buku.
Jika waktu pengumpulan sudah di batas waktu sering terjadi kekeliruan dalam perhitungan nilai
dan absensi yang berdampak pada nilai akhir siswa.
Permasalahan yang dihadapi SD Inpres Tello Baru I/1 Makassar dalam kegiatan
administrasi adalah:
1. Penghitungan nilai dan absensi siswa sering terjadi kekeliruan.
2. Proses pembuatan dokumen yang sama masih dikerjakan secara berulang-ulang.
3. Pengetahuan guru-guru tentang fitur-fitur Microsoft word dan Microsoft excel masi minim
Berdasarkan beberapa permasalahan yang dihadapi mitra yang telah diuraikan maka tim
dosen selaku pelaksana pengabdian dan mitra memperioritaskan permasalahan yang terjadi.
Sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang telah diprioritaskan maka diberikan solusi berupa
pelatihan penggunaan Microsoft excel dan microsoft word yang dimasukkan ke dalam program
Pengabdian bagi Masyarakat
Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini tidak terlepas dari ketersediaan mitra untuk
bekerjasama secara positif dengan tim pelaksana pengabdian demi menyebarluaskan
penggunaan teknologi informasi bagi masyarakat. Dampak kegiatan ini diharapkan dapat
meningkatkan efisiensi pengolahan data siswa dan data-data lainnya.
2. TINJAUAN TEORI
Pengabdian masyarakat yang sejenis telah dilakukan sebelumnya. Adapun kegiatan yang serupa
adalah:
1. Pelatihan Aplikasi Microsoft Word 2013 Pada Smp H. A. Johansyah. A Banjarmasin
Microsoft Word adalah perangkat lunak / program pengolah kata yang dibuat oleh
Microsoft dan termasuk dalam Microsoft Office bandle. Microsoft Word adalah program
pengolah kata yang andal dan paling banyak digunakan oleh pengguna komputer. Jadi dengan
Microsoft Word sehingga memberikan manfaat luar biasa bagi dunia teknologi yang terus
berkembang, dalam hal pengolah kata yang digunakan untuk kegiatan produktif, pendidikan dan
berbagai hal lain yang membutuhkan aplikasi pengolah kata yang kuat[3].
2. Pelatihan Pemanfaatan Perangkat Lunak (Microsoft Office Word, Excel, Power Point)
Dalam Kinerja Pengolahan Data Di Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa Se-Kecamatan
Batang Angkola
Layanan dari kegiatan pelatihan dilakukan kemudian diharapkan dapat memberikan
informasi, pengetahuan dan dapat membantu kepala desa dalam mengetik surat untuk
menyelesaikan administrasi desa[4].
3. Pelatihan Ms. Word Pada Sdn 1 Gulingan
Pelatihan yang dilakukan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi berkisar 75%-97,5%.
Konteks tingkat efektivitas yang tinggi adalah didasarkan pada keberhasilan peserta pelatihan
mampu menyelesaikan setiap soal yang diberikan pada setiap pelatihan mulai dari bentuk teks,
font, pembuatan tabel, dan penyimpanan data[5].
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4. Pelatihan Penggunaan Microsoft Excel Untuk Perhitungan Nilai Siswa Pada Mts. Al-Furqon
Banjarmasin
Nilai yang awalnya hanya dicatat pada buku atau lembaran kertas dan dihitung secara
manual kini akan tersimpan secara komputerisasi pada lembar kerja Microsoft Excel sehingga
mempermudah guru-guru atau staf pengajar dalam proses perhitungan nilai dan pencarian nilai
siswa. Kami berharap semoga pelatihan ini membawa para guru-guru atau staf pengajar melek
akan teknologi informasi di masa sekarang ini[6].
3. METODE PELAKSANAAN

3.1 Permasalahan Prioritas Mitra
Tim pelaksana pengabdian masyarakat telah menyepakati dan memprioritaskan
permasalahan SD INPRES TELLO BARU I/1 MAKASSAR yaitu sebagai berikut:
a. Data nilai siswa dicatat dalam sebuah buku besar.
b. Data absensi dihitung dengan menggunakan bantuan kalkulator.
c. Aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Excel belum digunakan dalam mengolah data nilai
dan absensi siswa
3.2 Metode Pendekatan Untuk Menyelesaikan Permasalahan Mitra
Dalam rangka memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi mitra maka tim
pelaksana pengabdian masyarakat menyiapkan aplikasi Microsoft excel dan Microsoft word dan
berbagai referensi. Aplikasi yang telah disiapkan diperkenalkan kepada guru-guru dalam bentuk
pelatihan.
3.3 Tahap Pelaksanaan
Sebelum menentukan tahap pelaksanaan kegiatan ini tentunya tim pelaksana
pengabdian masyarakat telah membagi tugas sesuai dengan keakhlian masing-masing namun
pada intinya tim tetap bekerjasama untuk menciptakan solusi yang terbaik. Adapun tahapan
pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:
a. Tahap Persiapan
Dalam tahap ini pengusul mempersiapkan semua kebutuhan yang digunakan pada
pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di SD INPRES TELLO BARU I/1 MAKASSAR .
b. Tahap Wawancara
Wawancara ini merupakan tahap lanjutan dari wawancara pada saat survey yang
dilakukan sebelumnya. Wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut tentang kebutuhan
mitra. Wawancara nantinya akan dilakukan beberapa kali dalam rangka lebih melengkapi data
tim pengabdian masyarakat sehingga dapat menghasilkan solusi yang betul-betul sesuai dengan
yang telah disepakati antara mitra dan tim.
c. Tahap Persiapan Aplikasi
Pada tahap ini tim pengabdian masyarakat menyiapkan aplikasi yang akan digunakan
pada saat pelatihan.
d. Tahap pelaksanaan pelatihan
Tahap pelaksanaan pelatihan merupakan tahap inti dalam kegiatan ini di mana guru dan
admin dilatih menggunakan aplikasi Microsoft word dan Microsoft excel dalam berbagai contoh
kasus.
e. Tahap Evaluasi
Setelah pelaksanaan pelatihan dilakukan evaluasi terhadap peserta untuk mengukur
tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan.
3.4 Tempat Pelaksanaan
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Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan di Ruang PKG SD INPRES TELLO BARU
I/1 MAKASSAR selama 4 hari yaitu tanggal 27-28 September 2019.
3.5 Kontribusi Partisipasi Mitra
Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat berjalan dengan baik jika ada
kontribusi dari mitra. Adapun kontribusi tersebut adalah sebagai berikut:
a. Memberikan informasi secara konkrit tentang keadaan mitra saat itu.
b. Memberikan data pengolahan nilai dan data di SD INPRES TELLO BARU I/1
MAKASSAR
c. Terlibat dalam kegiatan pelatihan.
d. Bersedia membantu dalam sarana dan prasarana selama pelatihan dilaksanakan.
4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Gambar 1. Persiapan aplikasi
Gambar 1 menunjukkan persiapan aplikasi yang akan digunakan saat pelatihan
berlangsung. Guru diminta untuk mengaktifkan aplikasi Microsoft word dan Microsoft excel.
Pada umumnya guru telah menggunakan Microsoft excel 2013.
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Gambar 2. Latihan menggunakan Microsoft word dan excel
Gambar 2 menunjukkan pelatihan penggunaan Microsoft word untuk membuat dokumen
persuratan dan pelatihan penggunaan Microsoft excel utnuk mengolah nilai dan absensi siswa.

Gambar 3. Pembuatan absensi piagam peserta pelatihan
Gambar 3 menunjukkan aktivitas pembuatan piagam penghargaan kepada sekolah yang
mengikutsertakan guru-gurunya dalam pelatihan.

311

Gambar 4. Pembuatan Sertifikat peserta pelatihan
Gambar 4 menunjukkan aktivitas pembuatan sertifikat peserta pelatihan yang terdiri dari 10

peserta dan 3 pemateri.

Gambar 5 Evaluasi Terhadap Peserta Pelatihan
Gambar 5 menunjukkan kegiatan evaluasi yang dilakukan kepada guru-guru peserta pelatihan
guna mengetahui sejauh mana keterampilan yang dimiliki oleh peserta pelatihan sebelum dan
sesudah pelatihan berlangsung.
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Gambar 6 Penyerahan Piagam Penghargaan
Gambar 6 menunjukkan aktivitas penyerahan piagam penghargaan sebagai ucapan terima kasih
kepada kepala sekolah yang telah mengikutkan guru-gurunya dalam pelatihan penggunaan
Microsoft word dan excel

Gambar 7. Foto Bersama
Gambar 7 menunjukkan foto bersama setelah seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan.
5. KESIMPULAN
Setelah melakukan pelatihan menunjukkan bahwa pengolahan nilai dan absensi siswa di
mana sebelumnya diolah dengan menulis di buku sudah dapat diolah menggunakan aplikasi
Microsoft word dan Microsoft excel sehingga data yang sama tidak lagi ditulis secara
berulangulang. Kesalahan penghitungan nilai dan absensi sudah dapat diatasi dengan baik.
Sehingga dapat disimpulkan penggunaan Microsoft word dan Microsoft excel dapat membantu
masalah pengolahan nilai dan absensi guru SD INPRES TELLO BARU I/1 MAKASSAR
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Pelatihan Website Untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa SMPN9
Dalam Menghadapi Era Industri 4.0
Delpiah Wahyuningsih, Hamidah, Parlia Romadiana
STMIK Atma Luhur/Teknik Informatika dan Manajemen Informatika
Jl Selindung Kec Gabek Pangkalpinang, telp/fax (0717)433506
e-mail: delphibabel@atmaluhur.ac.id, hamidah@atmaluhur.ac.id, parliaromadiana@atmaluhur.ac.id

Abstrak
Pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan pada SMP Negeri 9 Pangkalpinang yang
dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2019. Pengabdian ini untuk memberikan pengetahuan kepada SiswaSiswi bagaimana penggunaan dan membuat website untuk menghadapi era industri 4.0. Sosialisasi
pelatihan website ini diharapkan kepada Siswa-Siswi SMPN9 untuk menjadi langkah awal untuk memahami
bagaimana proses pembuatan website dan penggunaanya. Sebelum melakukan pelatihan website ini kami
berkonsultasi dengan Kepala Sekolah dan Guru. Pihak Sekolah sangat mendukung kegiatan ini untuk
memberikan pengetahuan kepada Siswa-Siswi yang mana pengetahuan mereka tentang pembuatan atau
penggunaan website masih sangat minim. Metode pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah, latihan
(praktek) dan diskusi. Hasil dari pengabdian ini yaitu memberikan pengetahuan dasar website kepada
siswa-siswi SMPN9. Website yang diajarkan yaitu website dinamis sederhana dengan menggunakan css dan
penggunaan website untuk menghadapi era industri 4.0.
Kata kunci: Industri 4.0, SMPN9, website

Abstract
Our community service was carried out at Pangkalpinang 9 Public Middle School which was held
on October 3, 2019. This service is to provide knowledge to students how to use and create a website to face
the industrial era 4.0. This website training socialization is expected for SMPN9 Students to be the first step
to understanding how the website creation process and its use are. Before conducting this website training
we consulted with the Principal and Teacher. The School is very supportive of this activity to provide
knowledge to students where their knowledge of making or using a website is still very minimal. This service
method is done by lecturing, training (practice) and discussion. The result of this dedication is giving basic
knowledge of the website to SMPN9 students. The website that is taught is a simple dynamic website using
CSS and the use of a website to face the industrial era 4.0.
Keywords: Industry 4.0, SMPN9, Website

1. PENDAHULUAN
Industri 4.0 adalah istilah untuk menyebut sekumpulan teknologi dan organisasi rantai nilai berupa smart
factory, CPS, IoT dan IoS. Smart factory adalah pabrik modular dengan teknologi CPS yang memonitor
proses fisik produksi kemudian menampilkannya secara virtual dan melakukan desentralisasi pengambilan
keputusan. Melalui IoT, CPS mampu saling berkomunikasi dan bekerja sama secara real time termasuk
dengan manusia. IoS adalah semua aplikasi layanan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap pemangku
kepentingan baik secara internal maupun antar organisasi [1]. Era industri 4.0 semua aspek telah
menggunakan teknologi dan semua kalangan saat ini tidak asing lagi penggunaan teknologi. Terutama anak
yang baru lahir saat ini, SD sampai SMP mereka akan memasuki generasi X. Tujuan Pengabdian ini
dilakukan untuk membekali anak-anak tingkat SMP untuk mengenal pembuatan website dan penggunaan
website serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan website untuk siswa-siswi
SMP Negeri 9 Pangkalpinang.
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Kegiatan pengabdian ini telah di lakukan dengan baik dan berjalan lancar. Siswa-siswi yang terlibat yaitu
anak SMP Negeri 9 Pangkalpinang. Pihak sekolah mendukung kegiatan ini dengan positif.
Siswa-siswi mengikuti dengan semangat walaupun ada beberapa siswa dari kelas lain tidak ikut. Kegiatan ini
tidak di ikuti oleh semua siswa SMPN9 Pangkalpinang tetapi hanya di ikuti oleh beberapa kelas dalam
kegiatan pengabdian ini. Pelatihan Website ini memberikan pengetahuan dasar kepada mereka dalam
penggunaan html, css dll untuk membuat website dinamis dengan css.

2. TINJAUAN TEORI
2.1 Responsive Web Design
Responsive Web Design adalah tentang bagaimana sebuah desain web secara otomatis menyesuaikan
baik dari segi ukuran maupun komponen website pada perangkat mobile dan desktop secara fleksibel tanpa
harus membuat desain berbeda untuk perangkat berbeda. Responsive Web Design memiliki pengertian suatu
pendekatan desain dengan menciptakan website yang dapat memberikan pengalaman visual yang optimal
[2].
2.2 CSS
CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheets. sesuai dengan namanya CSS memiliki sifat style
sheet language yang berarti bahasa pemrograman yang di gunakan untuk web design. CSSadalah
bahasapemrograman yang di gunakan untuk men-design sebuahhalaman website. dalam mendesign halaman
website,CSS menggunakan penanda yang kitakenal dengan id dan class [3]. CSS adalah aturan untuk
mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. CSS
bukan merupakan bahasa pemrograman. [4].
2.3 HTML
HTML atau Hypertext Markup Language yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat
aplikasi berbaasis web. HTML ditulis dalam berkas dengan format ASCII, supaya dapat menghasilkan
tampilan wujud yang terintegrasi [5] [6]. HTML5 merupakan sebuah markup untuk menstrukturkan dan
menampilkan isi dari halaman web [4].

3. METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan pengabdian ini pertama dilakukan dengan cara ceramah. Narasumber
memberikan materi tentang website baik bentuk website, penggunaan website dan pembuatan website untuk
bekal siswa-siswi dalam menghadapi industri 4.0. Kegiatan ini di ikuti sejumlah 37 orang yang di ikuti oleh
beberapa kelas. Alasan pemilihan siswa-siswi SMP karena rata-rata penggunaan teknologi berada di usia
muda dan anak-anak seusia mereka sudah sering berinteraksi dengan internet menggunakan website sehingga
lebih mudah untuk menerangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan tentang pembuatan website dan
penggunaan website.
Metode selanjutnya yaitu Praktek /Latihan yang di dampingi oleh Narasumber, Asisten Narasumber
serta Panitia dari Himpunan Mahasiswa STMIK Atma Luhur Pangkalpinan. Metode berikutnya dengan
diskusi, dimana kedua metode ini saling berkolaborasi. Ketika melakukan praktek atau latihan siswa-siswi
bisa berdiskusi (bertanya) dengan Narasumber, Asisten Narasumber serta Panitia sehingga serapan ilmu yang
diberikan lebih maksimal. Serta kami selaku Narasumber, Asisten Narasumber dan panitia dapat mengetahui
berapa orang yang benar-benar mengikuti dengan semangat, rasa keingintahuan mereka mengenai website.

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
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Pelaksanaan kegiatann ini berjalan dengan lancar sesuai harapan dan terapan dalam mengajarkan dengan
metode pelaksanaan yaitu pertama dengan cara menyampaikan materi yang disampaikan narasumber
(Gambar 1).

Gambar 1. Narasumber menyampaikan Materi
Kedua dengan cara praktikum di ruang laboratorium komputer SMP Negeri 9 Pangkalpinang (Gambar 2).

Gambar 2. Praktek dan Diskusi Antara Siswa, Narasumber, Asisten Narasumber dan Panitia
Ketiga dengan cara Diskusi antar peserta, narasumber, asisten narasumber dan di bantu oleh panitia
himpunan STMIK Atma Luhur serta di dampingi oleh kepala sekolah dan kepala laboratorium komputer
(Gambar 3).

Gambar 3. Diskusi antara peserta dan panitia PkM

4.1 Data Peserta
Hasil Pelaksanaan pengabdian berdasakan daftar hadir peserta yang hadir sejumlah 37 orang dengan
beberapa kategori sebagai berikut:
1. Kategori Jenis Kelamin
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Jumlah peserta hadir saat pengabdian berdasarkan jenis kelamin yaitu Laki-Laki berjumlah 19 orang dan
perempuan berjumlah 18 orang (Gambar 4)

Jumlah Peserta Hadir Berdasarkan
Jenis Kelamin
19
19
18.5

18

18
17.5

Laki-Laki

Perempuan

Gambar 4. Jumlah Peserta Hadir Berdasarkan Jenis Kelamin
2. Kategori Kelas
Jumlah siswa yang hadir berdasarkan kelas paling banyak diminati oleh kelas VII sebanyak 23 orang
sisanya di ikut oleh kelas VII sebanyak 6 orang dan kelas IX sebanyak 8 orang (Gambar 5)

Jumlah Peserta Hadir Berdasarkan
Kelas

Jumlah

30

23

20
6

10

8

0

Kelas VII

Kelas VIII

Kelas IX

Gambar 5. Jumlah Peserta Hadir Berdasarkan Kelas
4.2 Website
Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian ini yaitu berupa website sederhana dengan mempelajari html,
hyperlink, css. Website ini merupakan website pemula bagi siswa-siswi SMPN 9 Pangkalpinang. Sebelum
melakukan Pengabdian ini, panitia melakukan survey kelapangan dan menanyakan langsung ke pihak
Sekolah baik kepala sekolah maupun guru. Siswa-siswi SMPN 9 Pangkalpinang belum pernah mempelajari
tentang website tetapi mereka sering berinteraksi dengan internet seperti youtube, google, blog dan lain-lain
baik dalam mencari tugas pelajaran maupun diluar tugas pelajaran. Ketika kami menyampaikan kepada pihak
sekolah untuk memberikan pelajaran tentang pembuatan website sederhana dan penggunaan website, mereka
sangat mendukung kegiatan ini bahkan mereka meminta adakan lagi nantinya bukan hanya untuk siswa-siswi
tetapi untuk guru juga.
Website yang diajarkan yaitu menggunakan bahasa pemrograman html, membuat navigasi dengan PHP,
CSS berikut tampilan website.
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Gambar 6. Home Website PKM SMPN 9
Adapun langkah proses yang di buat oleh siswa-siswi yaitu:
1. Kerangka Index, Index dibuat dengan html, css serta js untuk mempercantik tampilan serta membuat
website dinamis.
2. Isi dari Menu (Home, Profil, Pengumuman) di dalam menu juga terdapat submenu profil (Sejarah, Visi
dan Misi, Sarana dan Prasarana, serta Tata Tertib). Menu dan submenu di isi oleh masing-masing peserta
agar peserta memahami cara membuat menu dan submenu.
3. Navigasi, Navigasi di buat dengan pemrograman PHP dimana berfungsi untuk link pada index.

4.3 Evaluasi Kegiatan
Pengabdian ini yang diikuti oleh peserta siswa-siswi SMPN 9 Pangkalpinang dan diadakan oleh
himpunan mahasiswa STMIK Atma Luhur. Adapun evaluasi untuk PkM ini terhadap siswa-siswi
setelah melakukan praktikum, latihan dan diskusi yaitu mereka dapat memahami proses pembuatan
website sederhana dengan memanfaatkan CSS, membuat navitasi, Membuat menu, link serta isi dari
setiap menu tersebut sehingga menjadi sebuah website sederhana tentang SMPN 9 Pangkalpinang.

5. KESIMPULAN
Kesimpulan dari kegiatan pengabdian Pelatihan pada SMP Negeri 9 Pangkalpinang yaitu:
1. Siswa-siswi mengetahui cara pembuatan website sederhana sebagai pemula.
2. Siswa-siswa yang berpartisipasi kegiatan ini mendapat wawasan dan pengetahuan tentang teknologi
penggunaan website sebagai tahap awal untuk menghadapi industri 4.0.
3. Website yang diajarkan kepada siswa-siswi SMPN 9 Pangkalpinang yaitu website pemula yang mana
menjadi tahap awal pengenalan pembuatan website.

UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada STMIK Atma Luhur Pangkalpinang dan LPPM STMIK
Atma Luhur yang telah memberi dukungan financial terhadap kegiatan PkM ini dan terima kasih kepada
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Abstrak
Seiring dengan perubahan penggunaan teknologi informasi yang secara masif telah masuk kesemua
bidang, termasuk dalam dunia pendidikan, kurikulum pembelajaran sekolah mengalami perubahan dengan
menerapkan unsur-unsur teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan pendidikannya. Salah satu wujud
penerapannya di sekolah adalah menggunakan aplikasi komputer dalam proses pembelajarannya. Pada
SMP Negeri 9 Pangkalpinang, perubahan kurikulum ini menimbulkan permasalahan baik bagi siswa
didiknya maupun guru. Penggunaan aplikasi komputer menjadi metode pembelajaran yang masih awam
untuk diterapkan bagi guru. Sehingga berimbas kepada siswanya untuk dapat mengikuti dan mencerna
materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Berdasarkan permasalahan ini, STMIK Atma Luhur
membantu para siswa untuk mengenalkan aplikasi komputer dalam menunjang pembelajaran. Jenis
Aplikasi komputer yang diperkenalkan ke siswa adalah wordprocessing, dikarenakan aplikasi ini sangat
familiar digunakan dan mudah dipahami khususnya untuk siswa tingkat sekolah pertama. Bentuk
pembelajaran dalam kegiatan pengabdian ini menggunakan metode pelatihan dan pendampingan praktek.
Setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian, menunjukkan hasil yang positif berupa peningkatan kemampuan
siswa dalam menggunakan aplikasi komputer wordprocessing.
Kata kunci: Wordprocessing, TIK, Kurikulum.

Abstract
Along with changes in information technology importance that has been massively used in all
elements, including in education world, highschool curriculum has changed by applying information
technology elements in educational activities implementation. One example in schools is using computer
applications in the learning process. In SMP 9 Pangkalpinang, Curriculum changes makes problems for
both students and teachers. Computer applications has become a common learning method for teachers and
thats impact on students to be able to follow and learn the subject matter delivered by the teacher. Based on
this problem, STMIK Atma Luhur helps students to introduce computer applications to support learning. One
of the computer applications that are introduced to students is word processing, because this application is
very familiar to use and easy to understand, especially for first-level students. This form of learning in
community service activities uses training methods and practical assistance. After the community service
activities were carried out, it showed positive results by improving students' ability to use wordprocessing
computer applications.
Keywords: Wordprocessing, ICT, curriculum.

1. PENDAHULUAN
Pendidikan di Indonesia, merupakan kewajiban dari warga negara yang telah dilindungi oleh undang-undang,
yang secara eksplisit tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Negara menjamin bahwa seluruh warga
negara Indonesia akan mengenyam pendidikan tanpa memandang suku, ras, agama dan golongan. Negara
telah mewajibkan warga negara Indonesia, harus menempuh pendidikan minimal 9 (sembilan) tahun. Istilah
lain dari kewajiban ini dikenal dengan nama wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Aturan ini dapat dilihat pada
pasal 31 UUD tahun 1945 yang salah satunya berbunyi “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.
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Selain itu tercantum pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisem Pendidikan Nasional
(Sisdiknas) yang berbunyi “setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib
mengikuti pendidikan dasar”. Peraturan tersebut sama artinya bahwa seorang siswa harus menempuh
pendidikan minimal sampai dengan jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau SLTP.
Sesuai dengan perubahan dan kebutuhan zaman, sistem pendidikan sekolah harus selalu berubah, guna
menjawab tantangan di masa depan. Salah satu perubahan sistem pendidikan di sekolah dapat dilihat secara
gamblang pada pemberlakuan kurikulumnya. Perubahan kurikulum dipicu oleh beberapa faktor. Salah
satunya adalah kemajuan teknologi. Penggunaan teknologi secara masif telah mengubah kebiasaan
masyarakat modern, baik untuk keperluan sehari-hari maupun dalam kegiatan bisnis dan dunia kerja. Dengan
tidak dapat disangkal, teknologi juga akan mempengaruhi cara belajar siswa di sekolah. Untuk mengatasi
perubahan ini, kurikulum sekolah diperbaharui dengan memasukkan unsur-unsur teknologi dalam kegiatan
proses belajar mengajar. Kurikulum ini dikenal juga dengan nama kurikulum berbasis Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK).
Untuk membantu sekolah dalam pemberlakuan kurikulum ini, tim pengabdian yang terdiri dari beberapa
dosen sebagai pemateri dan dibantu oleh mahasiswa sebagai panitianya, STMIK Atma Luhur telah bekerja
sama dengan SLTP Negeri 9 Pangkalpinang untuk memperkenalkan penggunaan teknologi dalam kegiatan
belajar dan mengajar. Teknologi yang diperkenalkan berupa aplikasi perangkat lunak atau software yang
dapat dipergunakan langsung oleh user. Kegiatan kerjasama ini dilaksanakan dikarenakan beberapa tenaga
pendidik atau guru belum terbiasa dan kurang memahami cara menggunakan dan software apa saja yang
cocok digunakan untuk belajar.
Begitu banyak software yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda pula. Sehingga,
tim pengabdian perlu memilih salah satu software yang cocok untuk digunakan oleh siswa SLTP dengan
memperhatikan kurikulum yang berlaku. Software yang dipilih untuk diperkenalkan ke siswa adalah
software berjenis wordprocessing. Software ini dipilih untuk membantu siswa menyelesaikan tugas-tugas
sekolahnya.
Karena begitu pentingnya teknologi informasi, kegiatan pengabdian mengenai topik ini pernah dilakukan
sebelumnya. Sebagai contoh pelatihan yang disampaikan oleh Gelar Budiman kepada pemuda-pemudi
karang taruna desa Bojongsari yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah. Pelatihan
diutamakan untuk para pemuda-pemudi yang mendapatkan lowongan pekerjaan. Pelatihan ini menjadi salah
satu solusi untuk mengatasi angka pengangguran di wilayah tersebut. Pelatihan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan dalam penggunaan komputer, aplikasi kantor (word, excel, dan powerpoint) ,
aplikasi windows dan jaringan. Diharapkan dari pelatihan ini, angka pengangguran berkurang dan
meningkatkan IPM desa tersebut. [1]

2. TINJAUAN TEORI
2.1 Teknologi Informasi
Menurut Munir, teknologi terdiri dari 6 (enam) bagian yaitu teknologi masukan (input technology), teknologi
keluaran (output technology), teknologi perangkat lunak (software technology), technoloy penyimpan
(storage technology), teknologi komunikasi (communicaton technology) dan mesin pemproses (processing
machine) atau disebut dengan CPU. Input technology merupakan salah satu perangkat utama yang digunakan
untuk menangkap data/informasi. Contoh perangkatnya berupa scanner dan keyboard Agar informasi dapat
diterima oleh pemakai yang membutuhkan informasi, maka perlu disajikan dalam berbagai bentuk. Untuk
menciptakan informasi diperlukan perangkat lunak, sebagian menyebutnya program. Teknologi
penyimpanan menyangkut segala peralatan yang digunakan untuk menyimpan data. Mesin pemroses
merupakan adalah bagian penting dalam teknologi informasi yang berfungsi untuk mempersingkat
data/informasi (berupa komponen memori) dan mengeksekusi program (berupa komponen CPU).[2]
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2.2 Kurikulum
Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan digunakan dalam
Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, dirumuskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, materi/izin atau bahan pelajaran serta metode cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian kurikulum
ini lebih berbentuk kerangka kerja/rancangan dalam membantu berkembangnya kemampuan-kemampuan
peserta didik melalui proses pembelajaran. Sehingga, sekolah memiliki tanggung jawab untuk menggunakan
kerangka kerja tersebut dalam proses pengembangan kurikulum. Di dalam kerangka kerja tersebut memuat
informasi tentang : (1) Apa yang harus dipelajari peserta didik (subjek), (2) Apa yang harus peserta didik
ketahui dan mampu lakukan (kompetensi), (3) berapa lama mereka dapat belajar (jam belajar atau minggu
belajar) dan (4) dengan cara bagaimana peserta didik belajar (tatap muka, tugas terstruktur atau tugas
individu).[2]

2.3 Pengembangan Evaluasi Kurikulum
Menurut Munir, ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam mengembangkan
kurikulum yaitu :
1) Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.
2) Beragam dan terpadu
3) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
4) Relevan dengan kebutuhan kehidupan
5) Menyeluruh atau komprehensif dan berkesinambungan
6) Belajar seumur hidup
7) Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah[2]
2.4 Word Processing
Aplikasi pengolah kata atau biasa disebut dengan Word Processing, merupakan istilah yang pertama
kali diperkenalkan oleh IBM. Istilah ini diperkenalkan sekitar tahun 1960-an. Dalam definisi resminya, IBM
menyebutkan word processing adalah “the combination of poeple, procedur, and equipment which
transforms ideas into printed communications”. Jika diartikan definisinya menjadi “kombinasi antara orang,
prosedur dan peralatan yang mengubah ide-ide menjadi komunikasi tercetak”.
Sedangkan aplikasi word processing adalah salah satu aplikasi komputer yang dapat digunakan dalam
kegiatan produksi (termasuk proses penyuntingan, penyusunan, pemformatan dan kadang pula dalam proses
pencetakan) dari berbagai jenis bahan yang dapat dicetak. [3]
2.5 Jenis Aplikasi Word Processing
Saat ini, jenis aplikasi pengolah kata atau word processing sudah sangat beragam. Tentunya setiap
aplikasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut disampaikan beberapa contoh
aplikasi word processing yang sering digunakan oleh pengguna.
2.5.1 Microsoft Word
Aplikasi ini merupakan produk andalan buatan microsoft dan menjadi bagian dari seri Microsoft Office.
Software ini menjadi salah satu produk yang sering digunakan dikarenakan memiliki beberapa keunggulan,
diantaranya adalah dilengkapi dengan tool dasar untuk desktop publishing, ukuran file yang dihasilkan lebih
kecil dengan gaya tulisan yang lebih banyak dan terbaru. Mempunyai tampilan yang menarik dengan lebih
mengutamakan kemudahan penggunaan.
2.5.2 Open Office Writer
Sama dengan Star Office Writer, aplikasi ini mirip dengan Microsoft Office. Salah satu keunggulannya,
produk ini didistribusikan secara gratis karena dibuat oleh dan dikembangkan dengan lisensi GPL (General
Public Lisensi). Open Office juga mempunyai fasilitas bawaan untuk proses convert ke format PDF. Open
Office juga memiliki fitur yang sama dengan Microsoft Office seperti Style, Header, Footer dan beberapa
lainya.
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2.6 Tinjauan Pengabdian Masyarakat Terdahulu
Beberapa kegiatan pengabdian masyarakat tentang pengenalan teknologi informasi berupa aplikasi
komputer telah dilaksanakan sebelumnya. Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh Muhammad Soleh
dan Untung Joko Basuki, kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kemampuan SDM,
khususnya aparat, staf kantor kecamatan se Kabupaten Bantul dengan memberikan pelatihan dan
pendampingan TIK. Pelatihan diisi dengan mengenalkan aplikasi Excel dengan materi diantaranya
penggunaan dasar, bekerja dengan tabel, bekerja dengan grafik dan tentunya bekerja dengan rumus dan
fungsi matematika[4]. Kegiatan pengabdian masyarakat yang lain juga pernah dilakukan oleh Yessica
Siagian dkk, kegiatan dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada lembaga kursus pelatihan di
Kabupaten Asahan karena memandang masih banyaknya anak sekolah dan penduduk disekitar desa tersebut
yang masih sangat minim pengetahuan tentang teknologi komputer beserta aplikasinya. Kegiatan pengabdian
diisi dengan menggunakan program aplikasi microsoft office 2010 khususnya Word, Excel, Power Point dan
Internet.[5]

3. METODE PELAKSANAAN
Supaya dapat dilaksanakan dengan baik, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui
beberapa tahapan metode palaksanaan yang diuraikan berikut ini.
3.1 Persiapan
Pada tahapan ini, kegiatan pengabdian fokus pada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum
kegiatan pelatihan dan pendampingan berlangsung, yaitu penentuan dan penyeleksian calon peserta
pelatihan, pembuatan instrumen pelatihan seperti absensi kehadiran peserta, desain sertifikat untuk peserta
dan penyaji materi, pembuatan materi yang akan dipresentasikan dan tugas yang akan diujikan ke peserta
pada akhir kegiatan pengabdian. Materi yang akan disampaikan berkaitan dengan aplikasi word processing.
Tidak lupa juga pada tahapan ini, juga dilakukan persiapan untuk konsumsi, publikasi, lokasi tempat
pelatihan dan dokumentasi kegiatan pengabdian.
3.2 Pelatihan dan pendampingan praktek
Pada tahapan ini, kegiatan pengabdian akan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal yaitu
memastikan alat bantu penyajian materi yang akan disampaikan oleh tim pemateri, meliputi infocus atau
projector telah bekerja secara optimal. Dari segi peserta, memastikan alat bantu praktikum berupa laptop dan
perlengkapan lainnya tidak memiliki kendala yang berarti yang dapat mengganggu kegiatan praktikum
peserta. Materi yang disampaikan ke peserta berupa kemampuan untuk menggunakan aplikasi word
processing dengan jangka waktu selama 16 jam tatap muka. Tatap muka yang dimaksud meliputi pelatihan,
pendampingan praktek, diskusi sekaligus penugasan kepada peserta yang akan di evaluasi setelah kegiatan
pelatihan.
3.3 Evaluasi hasil kegiatan
Pada tahapan ini bertujuan untuk mengukur apakah materi yang telah dipraktekkan dapat diterima dan
dipahami dengan baik oleh peserta. Selain itu juga melalui tahapan ini dapat mengukur tingkat kemahiran
peserta menggunakan aplikasi word processing.

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Untuk menentukan peserta yang akan mengikuti kegiatan pelatihan, tim pengabdian dari STMIK
Atma Luhur telah berdiskusi dengan pihak sekolah SMP Negeri 9 Pangkalpinang, yang terdiri dari guru mata
pelajaran, bagian kurikulum dan kepala sekolah. Ditentukan jumlah peserta pelatihan sebanyak 45 (empat
puluh lima) orang yang akan mengikuti pelatihan diambil dari seluruh perwakilan kelas. Untuk
menyesuaikan jumlah peserta pelatihan, STMIK Atma Luhur menunjuk 3 (tiga) orang yang terdiri dari dosen
untuk menjadi tim pemateri. Materi word processing yang disampaikan juga disesuaikan dengan kemampuan
dan kebutuhan peserta dalam menunjang kegiatan pelajaran dikelas.
Pada awal proses kegiatan pelatihan, terlebih dahulu peserta akan mendapatkan materi melalui
presentasi yang disampaikan oleh tim pemateri. Hal ini bertujuan supaya seluruh peserta mendapatkan
gambaran dari fungsi aplikasi word processing.
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Gambar 1. Penyampaian materi pelatihan
Setelah melalui presentasi singkat, para peserta langsung mempraktekkan materi dengan langsung
mendapatkan pendampingan dari tim pemateri. Pendampingan dilakukan untuk mengajarkan cara
penggunaan aplikasi sekaligus membantu menyelesaikan permasalahan jika para peserta kesulitan untuk
mengatasinya. Untuk menambah semangat, kegiatan diselingi dengan beberapa kuis untuk diselesaikan para
peserta, apabila ada yang berhasil akan diberikan hadiah berupa perlengkapan alat tulis yang dapat digunakan
dalam kegiatan belajarnya kemudian.

Gambar 2. Pelatihan dan pendampingan praktek serta pemberian hadiah
.Untuk mengetahui tingkat pemahaman dalam mengikuti kegiatan, maka dilakukan ujian yang akan
diikuti oleh seluruh peserta. Sesuai dengan materi yang telah disampaikan, peserta diuji untuk mengetahui
tingkat pemahaman peserta menggunakan aplikasi word processing. Materi yang diuji diantaranya adalah
penggunaan indentasi, bullet dan penomoran. Selain itu akan diuji kemampuan peserta melakukan
pemformatan dokumen dan membuat dokumen dalam bentuk halaman koran, mendesain dokumen
menggunakan penggayaan teks dan penyisipan galeri. Berikut hasil evaluasi kegiatan pengabdian yang
disajikan dalam bentuk grafik. Dari grafik dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman dan penguasaan
peserta cukup tinggi dalam menggunakan aplikasi word processing.

Gambar 3. Grafik Tingkat Pemahaman Peserta Pelatihan
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5. KESIMPULAN
Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini.
1. Peserta kegiatan pengabdian diikuti oleh seluruh perwakilan kelas.
2. Kegiatan pengabdian diawali dengan presentasi singkat, pelatihan dan pendampingan praktek
disertai dengan ujian evaluasi.
3. Pemahaman para peserta cukup tinggi dalam menggunakan aplikasi word processing.
Dalam kegiatan pengabdian tidak luput dari kekurangan diantaranya terdapat beberapa komputer
yang belum terinstal dengan software yang sesuai dengan materi pengabdian. Untuk menunjang belajar
mengajar siswa dikemudian hari, kegiatan pengabdian lanjutan dapat meneruskan materi word processing
yang lain, dikarenakan begitu banyak fitur yang belum sempat disampaikan dalam pengabdian saat ini
mengingat keterbatasan waktu yang dimiliki.
UCAPAN TERIMA KASIH
Dalam kegiatan pengabdian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada SMP Negeri 9
Pangkalpinang karena telah menyediakan tempat dan fasilitas untuk melaksanakan pelatihan. Penulis juga
mengucapkan terima kasih kepada Mahasiswa Himpunan Teknik Informatika (HIMTI) STMIK Atma Luhur
yang telah membantu menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian. Tak lupa juga penulis mengucapkan
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DAFTAR PUSTAKA
[1] M.I.A.N. Gelar Budiman, 2017, IbM Untuk Peningkatan Produktivitas Kerja Pemda-Pemudi Di Desa
Bojongsari, Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, Vol. 1 No. 1, pp. 1-6.
[2] Munir, 2010, Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, Alfabeta, Bandung.
[3]Meilanni, Hanny, 2014, Word Processing, https://hannymeilanni-wp.blogspot.com,
November 2019.

diakses tgl 26

[4] Sholeh, Muhamad, Basuki, Untung Joko, 2018, Program Pengabdian Masyarakat Desa Kabupaten Bantul
Pada Bidang Teknologi Informasi, Jurnal Era Abdimas, Vol. 1 No. 1, Ed. 2614-2082.
[5] Siagian, Yessica, Hutahean, Jeperson, dan Azhar, Zulfi 2019, Pelatihan Aplikasi Microsoft Office 2010
dan Internet Untuk Para Siswa dan Tutor Pada Lembaga Kursus Pendidikan (LKP) Mandiri Computer
Kabupaten Asahan Sumatera Utara, Jurnal Jurdimas Royal, Vol. 2 No. 2, Hal 153-158.

Seminar Nasional Pengabdian pada Masyarakat 2019
SNPMas 2019
STMIK Dipanegara Makassar, 16 Desember 2019



326

PERILAKU KONSUMTIF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi kasus Pada Pengguna Situs Belanja Online Aplikasi Lazada di Medan)
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Abstrak
Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perilaku konsumtif dalam
perspektif ekonomi Islam pada penguna situs belaja online aplikasi Lazada di Kota Medan. Disebabkan
perpindahan perilaku berbelanja masyarakat dari berbelanja secara ofline menjadi online Metode yang
digunakan seminar dan tanya jawab kepada peserta seminar. Peserta seminar diharapkan agar mengurangi
pembelian barang yang tidak dibutuhkan agar terhindar dari perilaku konsumtif.
Kata Kunci : Perilaku Konsumtif, Ekonomi Islam, Belanja online
1. PENDAHULUAN
Istilah toko online biasa disebut sebagai e-commerce, web store atau virtual store. Secara bahasa
toko online berasal dari dua suku kata, toko dan online. Menurut kamus bahasa Indonesia, toko berarti
sebuah tempat atau bangunan permanen untuk menjual barang-barang (pakaian, makanan, elektronik) dan
sebagainya. Sedangkan online adalah sebuah keadaan disaat seseorang terhubung ke dalam sebuah jaringan
ataupun sistem yang lebih besar. Dari pendapat tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa toko online adalah
tempat terjadinya aktivitas perdagangan atau jual beli barang yang terhubung ke dalam sebuah jaringan,
aktivitas itu juga bisa disebut belanja online.
Saat ini, e-commerce menjadi sebuah trend dalam berbelanja. Hal ini disebabkan berbelanja online
membebaskan konsumen dari kunjungan ke toko yang memerlukan waktu yang lama serta mereka harus
keluar dari rumah untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Belanja online menjadi alternatif bagi
konsumen karena lebih nyaman daripada belanja offline yang biasanya dihubungkan dengan keramaian,
kecemasan, kemacetan lalu lintas, waktu yang terbatas dan keterbatasan tempat parkir. Dengan kemudahan
dan kenyamanan, konsumen akan memilih bertransaksi di e-commerce untuk memenuhi berbagai barang
keperluannya, semisal baju, sepatu, gadget, buku, personal care, tas, DVD, dan lain-lain. Alasan kemudahan
pembayaran menjadi faktor daya tarik situs jual-beli.
Setiap manusia yang hidup di atas muka bumi ini seoptimal mungkin melengkapi keperluan hidup
baik yang bersifat primer maupun sekunder. Islam mengajarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup
hendaklah kebutuhan (needs) lebih mendominasi bukan sekedar kepada keinginan (wants) hendaknya
seorang muslim dalam berbelanja secara adil, dalam arti tidak kurang dan tidak berlebihan dari yang
semestinya. Jangan pelit dan boros. Berbelanja untuk keperluan pribadi, dianjurkan dengan ukuran
kewajaran. Sebagai mana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala
وَ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ إِذَا أ َ ْﻧﻔَﻘُﻮا ﻟَ ْﻢ ﯾُﺴ ِْﺮﻓُﻮا وَ ﻟَ ْﻢ ﯾَ ْﻘﺘ ُﺮُ وا وَ ﻛَﺎنَ ﺑَﯿْﻦَ َٰذﻟِﻚَ ﻗَﻮَ اﻣًﺎ
Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan pelit ialah
berbelanja harus adil yang demikian. (QS: Al-Furqon 67)
Surah Al-furqon menjelaskan dalam membelanjakan hartanya seorang muslim tidak berlebihlebihan. Yakni mereka tidak menghambur-hamburkan hartanya dalam berbelanja lebih dari apa yang
diperlukan, tidak pula kikir. Tetapi mereka membelanjakan hartanya dengan pembelanjaan yang seimbang
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dan selektif serta pertengahan. Sebaik-baik perkara ialah yang dilakukan secara pertengahan, yakni tidak
berlebih-lebihan dan tidak pula kikir.
Sebagai seorang muslim sudah selayaknya kita dalam mengkonsumsi barang-barang yang
halal . Sebegaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala
ﺸ ْﯿﻄَﺎنِ ۚ إِﻧﱠﮫُ ﻟَ ُﻜ ْﻢ
ت اﻟ ﱠ
ِ طﯿِّﺒًﺎ وَ َﻻ ﺗَﺘﱠﺒِﻌُﻮا ُﺧﻄُﻮَ ا
َ ض ﺣ ََﻼ ًﻻ
ِ ْﻋﺪُوﱞ ُﻣﺒِﯿﻦٌ ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ ُﻛﻠُﻮا ﻣِ ﻤﱠﺎ ﻓِﻲ ْاﻷ َر
َ
Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan
janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang
nyata bagimu. (QS: Al-Baqarah 168)
Allah Subhanahu wa Ta’ala Maha pemberi rezeki bagi seluruh makhluk-Nya. Dalam hal ini
pemberi nikmat. Allah membolehkan manusia memakan segala yang ada di muka bumi, yaitu makan yang
halal, baik dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Allah
melarang manusia mengikuti langkah-langkah setan, dalam tindakan menyesatkan hamba-hambaNya.
Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Hal itu agar manusia waspada terhadapnya.
Abdul Mannan, mengatakan dalam perilaku konsumsi sebaiknya tidak berlebih-lebihan, tidak
boros, dinamis, dan wajar (moderat) sesuai dengan prinsip konsumsi Islam yang bertujuan memenuhi
kebutuhan masyarakat muslim. Hal ini secara ekplisit menyatakan agar muslim tidak berlebih-lebihan dalam
konsumsinya dan tidak boleh berlebih-lebihan serta menjadi umat yang pertengahan. Karena dengan cara
konsumsi tersebut akan membuat masyarakat menjadi lebih sehat jasmani dan rohaninya.
Sebagian masyarakat muslim kota Medan melakukan transaksi berbelanja online untuk membeli
barang-barang yang ditawarkan oleh toko online. Transaksi berbelanja online dalam tinjauan fiqih hukumnya
adalah mubah selama transaksi yang dilakukan tidak melanggar hukum Islam, barang yang dibeli
merupakan barang yang halal terhindar dari perkara yang subhat dan haram, serta tidak terdapat unsur riba,
kezaliman dan penipuan. Dalam berbelanja online setiap Muslim harus memperhatikan bagaimana produk
itu digunakan, bukan hanya sebagai pemuas kebutuhan dan keinginan tetapi memahami esensi dari produk
tersebut sehingga tidak jatuh kepada perbuatan yang dilarang Allah.
Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti sebagai langkah awal penelitian
kepada beberapa orang narasumber yang ada di kota Medan mulai dari manajer, karyawan swasta, guru,
mahasiswa dan ibu rumah tangga, fakta yang peneliti dapatkan menunjukkan sebanyak 80% konsumen
berbelanja online lebih didorong oleh faktor keinginan semata tanpa memperhatikan kembali kebutuan akan
barang yang akan dibeli. Ditambah lagi adanya iklan yang menarik, produk yang ditawarkan bervariasi,
pelayanan yang diberikan memuaskan konsumen dan risiko yang relatif kecil serta adanya potongan harga
yang menjadikan konsumen lebih terdorong untuk membeli barang. Hingga akhirnya barang-barang yang
dibeli ini menjadi bertumpuk, serta tidak semua barang dapat dipakai dan hanya menjadi barang koleksi.
Fakta ini dapat dilihat dari barang-barang yang mereka beli diantaranya baju, celana, sepatu,
handphone, jam tangan, alat-alat elektronik, aksesoris mobil dan mainan anak-anak. Saat ada iklan pakaian,
sepatu, handphone, alat-alat elektronik, aksesoris mobil, mainan anak-anak dan jam tangan dengan potongan
harga yang besar beberapa konsumen tergiur untuk melakukan pembelian sekalipun barang-barang tersebut
tidak termasuk ke dalam daftar kepentingan segera harus ditunaikan oleh pembeli. Hal ini terus berlanjut
bahkan konsumen melakukan pembelian barang-barang tersebut berkali-kali dalam kurun waktu yang relatif
singkat, padahal beberapa barang-barang tersebut bukan terkategori sebagai kebutuhan primer dan tidak
harus dibeli saat barang yang lama masih dapat digunakan. Perilaku seperti ini sudah terkategori sebagai
perilaku pemborosan tidak selaras dengan konsep ekonomi Islam.
Jika perilaku ini diabaikan terus menerus maka akan berdampak buruk terhadap keuangan keluarga,
karena pengeluaran anggaran belanja setiap bulannya di luar dari anggaran belanja yang sudah ditentukan.
Yang seharusnya sisa uang dapat ditabung untuk keperluan mendatang namun habis karena digunakan untuk
memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak dibutuhkan. Selain berdampak buruk terhadap keuangan keluarga,
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perilaku konsumtif ini juga akan menjauhkan konsumen dari perilaku yang tidak selaras dengan aturan
Islam, terutama bagi kaum muslim Kota Medan.
Perilaku Konsumtif adalah tindakan seseorang dalam mengunakan produk yang menuntut kepada
oran lain (produsen) untuk memperoduksi barang secara belebihan dalam jumlah banyak. Penelitian
sebelumnya oleh Pandu Marindi dan Desi Nurwidawati dengan judul “Hubungan Antara Kepuasan
Konsumen Dalam Belanja Online Dengan Perilaku Konsumtif Pada Mahasiswa Psikologi Universitas Negeri
Surabaya” Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat dilihat bahwa di antara variabel kepuasan konsumen dalam
belanja online dengan perilaku konsumtif memiliki koefisien korelasi sebesar 78,9% yang berati hubungan
kepuasan konsumen dalam belanja online dengan perilaku konsumtif kuat. sehingga kedua variabel tersebut
memiliki hubungan yang signifikan.

Seharusnya kaum muslimin saat berbelanja online hanya untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya saja, namun kini telah terjadi pergeseran dalam aktivitas berbelanja dari memenuhi
kebutuhan menjadi keinginan semata tanpa didasari dengan aspek ekonomi Islam. Diduga sebagian
masyarakat muslim kota Medan suka berbelanja online secara mubazir. Melihat pemasalah tersebut
peneliti tertarik untuk meneliti. Bagaimana perspektif ekonomi Islam menghadapi perilaku konsumtif
masyarakat dalam berbelanja online ?
2. TINJAUAN TEORI

Manusia sebagai mahluk hidup dimuka bumi diciptakan Allah Subhanahu wa Ta’ala
mempunyai potensi kehidupan (thaqat al-hayawiyah) akan makan, minum dan juga butuh
kepuasan sepiritual di samping yang bersifat material dan sebaginya. Manusia diberikan
kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala untuk mengkonsumsi apa yang ia inginkan, namun
tetap harus terikat dengan perintah Allah sebagaimana firman-Nya.

ۚ ِﺸ ْﯿﻄَﺎن
ت اﻟ ﱠ
ِ ط ِﯿّﺒًﺎ وَ َﻻ ﺗَﺘﱠﺒِﻌُﻮا ُﺧﻄُﻮَ ا
َ ض ﺣ ََﻼ ًﻻ
ِ ْﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ ُﻛﻠُﻮا ﻣِ ﻤﱠﺎ ﻓِﻲ ْاﻷ َر
ٌﻋﺪ ُوﱞ ُﻣﺒِﯿﻦ
َ إِﻧﱠﮫُ ﻟَ ُﻜ ْﻢ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi,
dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan
itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS: Al-Baqarah 168)
Allah Subhanahu wa Ta’ala memberi rezeki bagi seluruh mahluk-Nya. Dalam hal ini
pemberi nikmat. Allah membolehkan manusia memakan dan memakai segala apa yang ada di
muka bumi, yaitu makan yang halal, baik dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan
bagi tubuh dan akal pikirannya. Menurut kamus Al-Munawwir arti kata ()ﻛﻠﻮاyang banyak/suka
makan ( perlahap) merupakan bentuk kata dasar dari  أﻛﻞyang artinya makan. Senada dengan
ayat di atas Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman.

َﯾَﺎ َﺑﻨِﻲ آدَ َم ُﺧﺬُوا ِزﯾﻨَﺘَ ُﻜ ْﻢ ِﻋ ْﻨﺪَ ُﻛ ِّﻞ َﻣﺴْﺠِ ٍﺪ وَ ُﻛﻠُﻮا وَ اﺷْﺮَ ﺑُﻮا وَ َﻻ ﺗُﺴ ِْﺮﻓُﻮا ۚ إِﻧﱠﮫُ َﻻ ﯾُﺤِ ﺐﱡ ا ْﻟ ُﻤﺴ ِْﺮﻓِﯿﻦ
Artinya: Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-A’raf:31
Mengenai ayat di atas Ibnu Abbas berkata makan dan berpakaianlah sesuka kalian
asalkan kalian terhindar dari dua sifat berlebih-lebihan dan sombong. Hal tersebut diisyaratkan
dalam alquran dengan memberikan batasan-batasan tertentu kepada umat Islam dalam
mengonsumsi suatu barang/jasa. Batasan itu dipagari oleh suatu pandangan dasar bahwa segala
anugerah Allah di muka bumi ini adalah anugerah yang harus dimanfaatkan oleh setiap umat

329

guna menuju kesejahteraan. Dalam hal konsumsi Rasullulah saw, melarang kepada umatnya
untuk berlebih-lebihan lagi melampaaui batas. Sebagaimana sabda nabi Muhammad saw,

ﻏﯿ ِْﺮ إِﺳْﺮَ افٍ وَ َﻻ ﻣَﺨِ ﯿﻠَ ٍﺔ
َ ﺼﺪﱠﻗُﻮا وَ ا ْﻟﺒَﺴُﻮا ﻓِﻲ
َ َ ُﻛﻠُﻮا وَ ﺗ

Artinya: Makanlah dan bersedekahlah serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan
sombong. (HR. Abu Daud dan Ahmad)
Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Peranan
keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang
cenderung mempengaruhi kepribadian manusia, yang dalam bentuk perilaku, gaya hidup,
selera, sikap-sikap terhadap sesama manusia, sumberdaya, dan ekologi. Keimanan sangat
mempengaruhi sifat kuantitas, dan kualitas konsumsi baik dalam bentuk kepuasan materil
maupun spiritual. Dalam konteks inilah kita dapat berbicara tentang bentuk-bentuk halal dan
haram, pelarangan terhadap israf, pelarangan terhadap bermewah- mewahan dan bermegahmegahan, konsumsi sosial, dan aspek-aspek normatif lainnya.
Dalam bidang konsumsi, Islam tidak menganjurkan pemenuhan keinginan yang tak
terbatas. Secara hirarkisnya, kebutuhan manusia dapat meliputi: keperluan, kesenangan dan
kemewahan. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, Islam menyarankan agar manusia dapat
bertindak ditengah-tengah (moderity) dan sederhana (simpelicity). Pembelanjaan yang
dianjurkan dalam Islam adalah yang digunakan untuk memenuhi “kebutuhan” dan melakukan
dengan cara rasional. Israf dilarang dalam Alquran .Tabzir berarti membelanjakan uang untuk
sesuatu yang dilarang menurut hukum Islam.
Karakteristik konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam sebagai berikut ini:
a. Konsumsi bukanlah aktifitas tanpa batas, melainkan juga terbatasi oleh sifat kehalalan
dan keharaman yang telah digariskan oleh syara.
b. Konsumen yang rasional (mustahlik al-aqlani) senantiasa membelanjakan pendapatan
pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani maupun rohaninya.
Cara seperti ini dapat mengantarkannya pada keseimbangan hidup yang memang
menuntut keseimbangan kerja dari seluruh potensi yang ada, mengingat, terdapat sisi
lain di luar sisi ekonomi yang juga butuh untuk berkembang.
Nabi Muhammad saw, mengajarkan kita agar membelanjakan barang sesuai dengan
kebutuhannya sesuai dengan hadis Rasulullah Saw yang berbunyi :

ُﺷ ْﯿﺌ ًﺎ أ َ َﺧﺬَ ﻣِ ْﻨﮫُ ﺣَﺎ َﺟﺘَﮫ
َ ُوَ ﻛَﺎنَ أ َ َﺣﺪُﻧَﺎ إِذَا أ َرَ ادَ ﻣِ ْﻨﮫ

Artinya: Dan jika salah seorang dari kami menginginkan sesuatu dari makanan itu,
maka ia akan mengambil darinya sesuai kebutuhannya."( H.R Ahmad No
18336).
Ajaran Islam sebenarnya bertujuan untuk mengingatkan umat manusia agar
membelanjakan harta sesuai kemampuannya. Pengeluaran tidak seharusnya melebihi
pendapatan dan juga tidak menekan pengeluaran terlalu rendah sehingga mengarah pada
kebakhilan. Manusia sebaiknya bersifat moderat dalam pengeluaran sehingga tidak
mengurangi sirkulasi kekayaan dan juga tidak melemahkan kekuatan ekonomi
masyarakat akibat pemborosan.
Islam sangat memberikan penekanan tentang cara membelanjakan harta, dalam Islam
sangat dianjurkan untuk menjaga harta dengan hati-hati termasuk menjaga nafsu supaya
tidak terlalu berlebihan dalam menggunakan rasionalnya konsumen akan memuaskan
konsumsinya sesuaidengan kemampuan barang dan jasa yang dikonsumsi serta
kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut.
c.

Menjaga keseimbangan konsumsi dengan bergerak antara ambang batas bawah dan
ambang batas atas dari ruang gerak konsumsi yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam
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(mustawa al-kifayah)adalah ukuran, batas maupun ruang gerak yang tersedia
bagikonsumen muslim untuk menjalankan aktifitas konsumsi. Dibawahmustawa kifayah,
seseorang akan masuk pada kebakhilan, kekikiran, kelaparan hingga berujung pada
kematian. Sedangkan di atas (mustawa al-kifayah)seseorang akan terjerumus pada tingkat
yang berlebih- lebihan. (mustawaisraf, tabdzir dan taraf). Kedua tingkatan ini dilarang di
dalam Islam.
d. Memperhatikan prioritas konsumsi antara daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Daruriyat
adalah komoditas yang mampu memenuhi kebutuhan paling mendasar konsumen muslim,
yaitu, menjaga keberlangsungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al nafs), keturunan (hifz al
nash), hak dan kepemilikan dan kekayaan (hifz al-mal), serta akal pikiran (hifz al
aql).Sedangkan hajiyata dalah komoditas yang dapatmenghilangkan kesulitan dan juga
relatif berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, seperti luasnya tempat tinggal,
baiknya kendaraaan dan sebagainya. Sedangkan tahsiniyat, adalah komoditi perlengkap
yang dalam pengunaanya tidak boleh melebihi dua pioritas konsumsi di atas.
Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa karakteristik
konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam adalah konsumsi sesuai dengan kebutuhan
mengedepankan akal dan sesuai dengan perioritas barang yang akan dibeli.
Ekonomi dalam Islam bukan hanya berbicara tentang pemuasan materi yang bersifat
fisik, tapi juga berbicara cukup luas tentang pemuasan materi yang bersifat abstrak,
pemuasan yang lebih berkaitan dengan posisi manusia sebagai hamba Allah Swt. Prinsip
dasar perilaku konsumen Islami diantaranya:
a. Prinsip syariah yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam
melakukan konsumsi terdiri dari:
1) Prinsip akidah yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan untuk
beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk dan khalifah
yang nantinya diminta pertanggung jawaban oleh Pencipta.
2) Prinsip ilmu yaitu : yaitu seseorang ketika akan mengkonsumsi harus mengetahui
ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan
dengannya apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram baik ditinjaudari zat,
proses, maupun tujuannya
3) Prinsip amaliyah: sebagai konsekuensi aqidahdan ilmu yang telah diketahui
tentang konsumsi Islami tersebut, seseorang dituntut untuk menjalankan apa yang
sudah diketahui, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi
yang haram dan syubhat.
b. Prinsip kuantitas yaitu : sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan
dalam syariat Islam. Salah satu bentuk prinsip kuantitas ini adalah kesederhanaan,
yaitu mengkonsumsi secara proporsional tanpa menghamburkan harta, bermewahmewah, namun tidak juga pelit. Menyesuaikan antara pemasukan dan
pengeluaranjuga merupakan perwujudan prinsip kuantitas dalam konsumsi. Artinya
dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya,
bukan besar pasak daripada tiang.Selain itu, bentuk prinsip kuantitas lainnya adalah
menabung dan investasi, artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi
tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri.
Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Prinsip dasar
perilaku konsumen Islami adalah perilaku konsumen yang mengedepankan perinsip
akidah yang mengedepankan segala sesuatu yang dilakukan oleh umat Islam akan
dimintai pertangung jawaban diakhirat dan sangat berhati dalam membelanjakan harta.
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3. METODE PELAKSANAAN
Metode Pelaksanan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dengan melakukan seminar di Majelis
Taqarub Ilallah Mesjid Istiqomah Pasar VII Helvetia Medan. Peserta seminar perilaku konsumtif berjumlah
100 orang berasal dari masyarakat sekitar mesjid Istiqomah, Mahasiswa dan Anggota Majelis Taqarub Ilallah
Metode pendukung dalam menyampaikan materi berupa leptop dan proyektor
4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Pelaksanaan kegiatan pengabdian berlangsung selama lebih kurang satu hari dari jam 08.00 WIB
s.d 12.00 WIB dengan dihadiri peserta Majelis Taqarub Illallah. Kegiatan berupa penyampaian materi
pokok. Acara berhubungan dengan konsep keputusan pembelian terhadap perilaku konsumtif serta tanya
jawab antara peserta dan pembicara .
Berdasarkan dari penjelasan materi mengenai konsep perilaku konsumtif dalam perspektif
ekonomi Islam peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini, kegiatan ini memberikan hasil sebagai
berikut: Peserta seminar diharapkan agar mengurangi pembelian barang yang tidak dibutuhkan agar
terhindar dari perilaku konsumtif membeli barang secara berlebihan setelah mendapatkan pemahaman
materi perilaku konsumtif dalam perspektif ekonomi Islam dari pemateri seminar. Ditunjukan dengan
semangat dan antusias dari audiens selama acara dimulai, acara berjalan secara baik dan seminar dapat
terarah sebagaimana yang diinginkan oleh pembicara. Acara berjalan baik dan kondusif.
Tabel 1. Sasaran Peserta Berdasarkan Gander
No
1
2

Sasaran Peserta
Pria
Wanita
Jumlah

Jumlah
30
70
100

Persentase
30 %
70 %
100 %

Gambar 1. Foto Kegiatan Abdimas Majelis Taqarub Illah

5. KESIMPULAN
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Dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa, pengetahuan dan
pemahaman peserta dan Anggota Majelis Taqarub Illah bertambah terhadap pemahaman perilaku konsumtif
dan lebih berhati-hati dalam melakukan keputusan pembelian belanja online.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis haturkan sukron ahsasanal jaza kepada Rektor Universitas Potensi Utama serta jajarannya
yang telah memberi dukungan financial terhadap kegiatan PkM ini. Penulis haturkan sukron ahsasanal jaza
kasih kepada ketua majelis Taqarub Ilalah yang telah mengijinkan penulis melakukan sosialisasi abdimas,
serta pihak-pihak yang telah membantu secara materi dan imateri.
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Abstrak
Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M) STMIK Cipta Darma Surakarta (telah berubah
nama menjadi STMIK Amikom Surakarta setelah pelaksanaan kegiatan PkM ini) yang dilakukan terhadap
para pemuda di Desa Mojolegi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali memiliki arti penting bagi keduanya.
Selain sebagai bentuk implementasi dari Tri Darma Perguruan Tinggi, kegiatan tersebut juga sangat berarti
bagi pemuda di daerah pedesaaan tersebut guna meningkatkan kemampuannya terkait dalam memasarkan
produk sabun cuci batangan sebagai hasil olahan dari minyak jelantah. Dimana selama ini mereka masih
memasarkan secara konvensional produk tersebut guna meningkatkan perekonomian warga. Pemuda sendiri
merupakan garda terdepan dalam pembangunan di desa - desa. Oleh karenanya optimaliasi peran pemuda
dalam mendukung perekonomian warga masyarakat di daerah pedesaan yang identik dengan
keterbelakangan dan kemiskinaan sudah seharusnya dilakukan. Melalui sosialisasi, pelatihan dan
pendampingan diharapkan para pemuda mampu menjadi tulang punggung perekonomian warga
masyarakat. Hal ini selaras dengan strategi pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yakni menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh, mandiri
dan berdaya saing. Selain itu Perkembangan jaman yang ditandai dengan tumbuhnya pemasaran digital
berbasis teknologi informasi membawa dampak yang positif dalam peningkatan ekonomi warga masyarakat.
Hasil dari kegiatan ini sendiri akan mampu meningkatkan peran pemuda yang lebih kreatif, inovatif dan
handal dalam memasarkan produk – produk unggulan desa berbasis digital.
Kata kunci:Pemuda, pemasaran digital, pembangunan desa, teknologi informasi
Abstract
Research and Community Service Activities STMIK Cipta Darma Surakarta (has changed its name to
STMIK Amikom Surakarta after the implementation of this PkM activity) carried out on young people in
Mojolegi Village, Teras Sub-District, Boyolali District, has important significance for both. Aside from being
a form of implementation of the Tri Darma of Higher Education, the activity is also very meaningful for
young people in rural areas to improve their ability to market their products as washing bars from processed
cooking oil. Where so far they are still conventionally marketing these products in order to improve the
economy of citizens. Youth itself is the frontline in development in the villages. Therefore optimizing the role
of youth in supporting the economy of citizens in rural areas that are synonymous with underdevelopment
and poverty should be done. Through socialization, training and assistance it is expected that young people
can become the economic backbone of the community. This is in line with the government's strategy set out
in the National Medium-Term Development Plan, which is to create a future generation that is resilient,
independent and competitive. In addition, the development of the era marked by the growth of digital
marketing based on information technology has a positive impact in improving the economic community. The
results of this activity alone will be able to increase the role of youth who are more creative, innovative and
reliable in marketing superior digital village based products.
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1. PENDAHULUAN
Selama ini sejarah bangsa telah mencatat bagaimana peran pemuda di tanah air baik pada masa
sebelum kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Peran para pemuda selama ini telah terbukti, yang
dimulai pada masa pergerakan Budi Utomo pada tahun 1908 dengan memupuk rasa nasionalisme mereka,
pada tahun 1928 dengan Sumpah Pemudanya yang berhasil menggalang semangat persatuan nasional, pada
tahun 1945 dengan keberhasilan mewujudkan cita – cita menjadi bangsa yang merdeka. Tidak hanya sampai
pada masa itu saja, pada tahun 1998 pergerakan pemuda yang dimotori mahasiswa membawa dampak yang
signifikan dengan terjadinya pergantian kekuasaan dari orde baru menuju era reformasi. Hal tersebut
menunjukkan semangat pemuda tidaklah pernah kendur dari masa ke masa, selain itu mereka tidak hanya
berpangku tangan namun senantiasa terus berubah dengan pemikiran dan pembaharuan yang ada.
Begitu pula dalam proses terselenggaranya pembangunan nasional, pemuda memiliki peran yang
sangat strategis di dalamnya. Selain itu pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen
perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, dan kedudukannya yang penting dalam percepatan
terwujudnya tujuan nasional seperti yang tertera pada pembukaan UUD 1945 alenia ke-empat. Oleh karena
itu sudah sewajarnya jika pemerintah di dalam RPJMN, salah satu agenda strategis pembangunan
kepemudaan adalah menciptakan generasi penerus masa depan bangsa yang tangguh, mandiri dan berdaya
saing, terlebih untuk memasuki era Revolusi Industri 4.0 dan peluang bonus demografi [1].
Selaras dengan itu guna mampu mengoptimalkan potensi setiap pemuda yang sejalan dengan
perkembangan jaman, diperlukan strategi khusus untuk memberikan ruang gerak pemuda dalam berkarya
dan berkreasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi, khususnya dunia digital
dan internet dewasa ini berimbas pada dunia pemasaran. Tren pemasaran di dunia beralih dari yang semula
konvensional (offline) menjadi digital (online). Strategi digital marketing ini lebih prospektif karena
memungkinkan para calon pelanggan potensial untuk memperoleh segala macam informasi mengenai produk
dan bertransaksi melalui internet. Hal demikian disebabkan teknologi informasi sendiri memberikan banyak
kemudahan karena sifatnya yang efektif dan efisien.[2]
Oleh karena itu perlu ada upaya agar terjadi sinkronisasi peran pemuda yang tertuang di dalam UU
kepemudaan dengan dunia teknologi informasi yang tengah berkembang dengan pesat. Peran pemuda yang
bersifat solutif terhadap permasalahan di masyarakat perlu mendapat dukungan dari dunia teknologi
informasi, sehingga eksistensi pemuda akan terus berlangsung. Namun hal ini tidaklah mudah mengingat
sampai saat ini masih terdapat kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi informasi terutama pada pemuda
desa yang biasanya masih kurang menguasai akan penggunaannya. Hal demikian dipengaruhi diantaranya
dari perbedaan tingkat pendidikan serta fasilitas yang dijumpai mereka dalam menentukan arah masa
depannya.
Data di Badan Pusat Statistik (BPS) seperti yang tertuang dalam Susenas 2018 menunjukkan bahwa
total jumlah pemuda di Indonesia mencapai 63,82 juta jiwa. Dimana jumlah tersebut merupakan hampir
setara dengan seperempat (24, 15 persen) dari total jumlah penduduk di Negara Indonesia. Selain itu jumlah
pemuda yang tinggal di pedesaan hampir separo dari jumlah pemuda secara keseluruhan atau 44, 32 persen.
Melihat hal tersebut pemuda di daerah pedesaan merupakan salah satu aktor utama dari kemajuan suatu desa.
Maju dan mundurnya suatu desa terletak pada tangan dan pundak para pemuda yang ada. Begitu banyaknya
pemuda yang tinggal di daerah perdesaan merupakan suatu potensi tersendiri bagi desa – desa guna
memaksimalkan mereka dalam pembangunan desa khususnya pada peningkatan perekonomian warga
masyarakat.
Pemuda merupakan subyek strategis dalam pembangunan di kawasan desa dan perdesaan serta
wilayah nusantara pada umumnya. Oleh karenanya tidak aneh jika perhatian pemerintah terhadap pemuda
sangatlah tinggi. Hal ini terbukti dengan dibuatnya payung hukum terhadap pemuda di tanah air melalui UU
No 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dimana peraturan perundangan itu sendiri pada hakikatnya sebagai
bentuk apresiasi pemerintah terhadap para pemuda dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada
pemuda guna mampu terciptanya pemuda yang memiliki ahklak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif serta
berdaya saing. Selain itu UU tentang kepemudaan tersebut juga mengatur tentang hak, kewajiban seta

Seminar Nasional Pengabdian pada Masyarakat 2019
SNPMas 2019
STMIK Dipanegara Makassar, 16 Desember 2019

336

tanggung jawab pemuda Indonesia guna berperan terhadap berjalannya pembangunan nasional yang sejalan
dengan perkembangan jaman.
Sedangkan para pemuda yang tinggal di pedesaan dari waktu ke waktu mulai berkurang atau bahkan
sulit dijumpai. Sifat pemuda yang masih belum stabil secara psikologis membawa dampak terjadinya migrasi
para pemuda desa menuju kota – kota di Indonesia. Perkotaan bagi para pemuda masih merupakan daerah
yang menjanjikan untuk dikunjungi, baik sebagai tempat belajar maupun mencari pekerjaan. Fasilitas
perkotaan yang sejalan dengan perkembangan jaman dan kemudahan yang diperoleh baik dalam pendidikan,
lapangan kerja maupun teknologi informasi yang berkembang menjadi daya tarik para pemuda untuk pindah
dari desa – desa menuju kota.
Generasi muda pedesaan yang identik dengan keterbelakangan dan kemiskinan seringkali melakukan
migrasi ke kota dengan bersifat sirkuler dimana mereka pergi merantau ke perkotaan untuk jangka waktu
tertentu. Para pemuda desa masih beranggapan desa merupakan tanah kelahiran yang menjadi tempat dia
tumbuh dan besar. Mereka beranggapan kemanapun mereka pergi kelak mereka akan kembali ke tanah
kelahirannya. Bagi sebagian pemuda terutama di Jawa dan Minang sudah menjadi budaya jika mereka
menjadi “perantau” suatu saat akan pulang ke kampung halaman untuk mengolah tanah pertanian jika sudah
dirasa cukup mapan. Perkotaan masih menjadi tempat migrasi yang cocok untuk mencari modal guna
kembali ke desa – desa.[3]
Padahal jika mereka mampu memaksimalkan manfaat teknologi informasi maka banyak keuntungan
yang akan diperoleh, terlebih bagi pemuda yang tinggal di pedesaan tidak perlu bersusah pergi ke kota
sekedar mencari kerja. Hal demikian dikarenakan desa – desa yang ada di Nusantara sesungguhnya banyak
menyimpan potensi lokal. Meskipun terkadang secara fisik terlihat menyimpan permasalahan, padahal jika
mereka kreatif dan inovatif maka akan diperoleh peluang yang sangat besar dari pernasalahan yang ada
tersebut [4]. Potensi intelektual dan ketrampilan pemuda dalam membangun desa harus diimplementasikan
dalam semangat Nawacita ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dan dari desa-desa.
Demikian juga yang terdapat di Desa Mojolegi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali khususnya dan
desa – desa pada umumnya di nusantara, dimana limbah minyak goreng yang biasa warga menyebut dengan
“jelantah” selama ini sering dibuang percuma dan menjadi masalah rumah tangga. Namun tidak demikian
dengan warga masyarakat Desa Mojolegi tersebut, mereka mampu mengolah limbah minyak goreng tersebut
menjadi produk olahan yang memiliki nilai secara ekonomis berupa sabun cuci batangan. Oleh karena itu
peluang adanya produk tersebut mampu dioptimalkan pemuda desa tersebut untuk dipasarkan meskipun
masih dengan jalan tradisional atau konvensional. Dimana pemasaran secara konvensional dilakukan dengan
promosi dari mulut ke mulut antar warga masyarakat yang terbatas jangkauannya hanya sebatas antar warga
desa atau maksimal se kabupaten, itu pun biasanya dengan banyak bantuan koneksi yang ada.
Pemasaran secara konvensional yang dilakukan pemuda di Desa Mojolegi tersebut pada saat ini
sedikit mengalami kendala, selain kurang cepat dikenal oleh masyarakat luas, pemasaran secara
konvensional sangat menguras biaya dan tenaga. Kendala lain yang di hadapi oleh para pemuda Desa
Mojolegi yakni kurangnya pengetahuan tentang pemasaran yang berbasis teknologi informasi. Mereka sadar
bahwa perkembangan jaman yang demikian pesat menuntut mereka untuk berbenah terutama dalam
pemasaran secara on line atau pemasaran digital. Namun keterbatasan pengetahuan dan intelektual menjadi
penghambat mereka, padahal kemauan mereka untuk berkembang sangat besar dan patut di apresiasi. Selain
itu desain kemasan produk sabun cuci batangan yang ada masih bersifat sederhana dan kurang menarik,
padahal untuk mendapatkan hasil yang bersaing di pasaran luas diperlukan desain kemasan produk yang
bernilai jual dalam arti sangat menarik konsumen dan pelanggan.
Kendala pemasaran digital yang berbasis teknologi informasi menjadi hal yang baru bagi pemuda
desa tersebut, selain itu pengenalan lebih dalam terhadap sosial media semacam instagram, facebook
maupun WA seakan menjadi kebutuhan mereka untuk memaksimalkan pemasaran produk sabun cuci
tersebut. Sejatinya pemasaran digital (digital marketing) memudahkan pemuda selaku pelaku usaha
memantau dan menyediakan segala kebutuhan dan keinginan calon konsumen. Di sisi lain, calon konsumen
juga dapat mencari dan mendapatkan informasi produk hanya dengan menjelajah dunia maya. Dengan kata
lain, digital marketing dapat menjangkau seluruh masyarakat di manapun mereka berada tanpa batasan ruang
dan waktu [5].
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Pemasaran digital saat ini menjadi hal yang sangat menarik untuk dilakukan, banyak penelitian yang
membuktikan betapa pentingnya pemasaran berbasis teknologi tersebut. Penelitian yang dilakukan Nadya
dari Universitas Bunda Mulia Jakarta didapat kesimpulan bahwa peranan digital marketing (pemasaran
digital) dalam usaha kuliner bernama “Seblak Jeletet Murni” yang terletak di Jakarta mendapat tanggapan
yang baik dari para konsumen yang ditandai dengan ramainya pengunjung di kedai tersebut. Hal ini
dilakukan dengan jalan mengamati perilaku konsumen dan memanfaatkan perkembangan teknologi terbaru
yakni Instagram dan youtube, dimana pelanggan memberikan opini di dalam media tersebut yang berimbas
positif terhadap konsumen lainnya.[6]
Selain itu pengabdian kepada masyarakat yang di lakukan oleh Dedy Purwana ES dkk dari
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) memberikan gambaran bahwa betapa pentingnya pemasaran digital yang
dilakukan dalam menggerakkan UMKM menjadi pusat kekuatan ekonomi masyarakat. Digital marketing
juga merupakan cara komunikasi dua arah yang dapat menimbulkan awareness dan engagement masyarakat
terhadap produk dan merek tertentu.Platform yang sering digunakan untuk digital marketing adalah media
sosial, terutama Facebook dan Instagram. Namun masih ada pelaku UMKM yang belum paham dan
mengerti akan memaksimalkan pemasaran digital yang berbasis teknologiinformasi dan komunikasi.[7]
Guna mampu memaksimalkan pemasaran produk tersebut perlu sinergitas semua pihak, baik dari
pemuda desa selaku aktornya, pemerintah maupun lembaga pendidikan yang terkait dengan bidang teknologi
informasi. Lembaga pendidikan dalam hal ini Perguruan Tinggi dapat menjadi jembatan dalam
mentransformasikan ilmu pengetahuan yang ada di kampus terhadap pemuda – pemuda desa yang
berkemauan kuat untuk maju dan berkembang. Dengan sinergitas semua pihak diharapkan optimalisasi peran
pemuda dalam memanfaatkan potensi lokal desa akan terwujud yang berujung meningkatnya pendapatan
warga desa. Hal demikian berdampak dengan berkurangnya pengangguran yang ada dan meningkatnya
kesejahteraan warga pedesaan.

2. TINJAUAN TEORI
2.1 Kepemudaan
Pemuda memiliki arti yang sangat penting bagi suatu bangsa dan negara baik dalam peran, fungsi
maupun keberadaannya. Begitu juga terhadap desa – desa yang ada di tanah air, peran dan fungsi para
pemuda desa sudah selayaknya mendapt tempat tersendiri bagi kemajuan daerah pedesaan yang identik
dengan kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan. Optimalisasi peran pemuda terhadap tanah kelahiran
dapat dilakukan dengan melalui cara penyadaran, pemberdayaan, pengembangan maupun menaikkan tingkat
partisipasi pemuda dalam pembangunan wilayah pedesaan.
Pemuda sendiri menurut UU No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah warga negara
Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas)
sampai 30 (tiga puluh) tahun. Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral,
kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya
yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala
dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang
terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis,
keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.
Dalam lingkungan desa, setiap pemuda pada dasarnya memiliki kelebihan atau potensi yang bisa
dikembangkan sebagai modal sumber daya manusia dalam pembangunan daerah pedesaan. Setiap desa di
tanah air pada dasarnya diberikan anugerah Tuhan dengan sumber daya masing – masing baik dari sumber
daya alam, sumber daya sosial maupun sumber daya manusia. Oleh karenanya tidak mengherankan jika
pemerintah pusat melalui instansi yang terkait banyak menggelontorkan Dana Desa (DD) guna mampu
memaksimalkan setiap sumber daya lokal tersebut. Semua demi satu tujuan yakni terciptanya pemerataan
pembangunan yang berujung terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga masyarakat.
Pemuda desa dapat dioptimalkan keberadaannya dengan berbagai macam cara baik yang bersifat
langsung maupun tidak langsung. Pemerintah menyadari begitu pentingnya keberadaan pemuda di
lingkungan pedesaan. Salah satu program pemerintah dengan diadakannya program Pemuda Mandiri
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Membangun Desa (PMMD). Dimana tujuan daripada program PMMD ini sendiri adalah terwujudnya
pengembangan potensi intelektual dan keterampilan pemuda untuk mengembangkan keberdayaan dan
pembangunan masyarakat desa di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Dengan demikian peningkatan
kwalitas SDM yang handal seperti program pemerintah saat ini secara perlahan akan mudah terwujud.
2.2 Teori Pemasaran Digital
Perkembangan teknologi informasi dewasa ini tumbuh sangat pesat hal ini di tandai dengan
berkembangnya berbagai aplikasi maupun sistem elektronik yang mempermudah segala aktivitas umat
manusia di dunia. Begitu pula dalam hal pengembangan suatu bidang usaha tertentu, teknologi membawa
kemudahan – kemudahan bagi para penggunanya, bukan hanya bagi sang produsen maupun konsumen
semata. Namun teknologi yang berkembang juga memberikan kemudahan bagi para distributor atau pemasar
dalam memasarkan hasil produk tertentu terhadap pelanggan yang ada
Pemasaran digital atau orang biasa menyebut dengan istilah digital marketing adalah suatu bentuk
promosi suatu produk atau merk melalui salah satu atau beberapa media elektronik. Meskipun dibuat dengan
komputer dan dalam bentuk elektronik, promosi melalui radio, televisi, dan cetak digital melalui billboard
dan spanduk tidak termasuk dalam pemasaran digital. Hal demikian dikarenakan tidak adanya umpan balik
dan laporan secara instan. pemasaran digital atau digital marketing biasanya juga disebut dengan marketing
online , internet marketing atau cyber marketing.[8]
Pemasaran digital atau orang banyak lebih mengenal pemasaran secara online pada saat ini sudah
lazim dilakukan kebanyakan manusia dalam menggeluti suatu usaha tertentu. Hampir semua produk yang
ada dewasa ini dipasarkan melalui online yang berbasis digitalisasi. Selain karena lebih mudah dan sangat
menguntungkan, pemasaran digital dirasakan lebih bersifat efektif dan efisien. Selain itu jangkauan
pemasaran digital yang berbasis internet sangat luas jika dibanding dengan pemasaran secara konvensional
yang hanya mengandalkan keterbatasan daya manusia. Ruang lingkup dan jangkaun pemasaran digital
sangatlah luas bahkan dimanapun ada jaringan koneksi maka bisa dipastikan dapat menjadi ruang
pemasaran.
Dalam pemasaran digital dapat melakukan segala transaksi satu dengan yang lain baik melalui web,
internet, intranet, ekstranet, atau kombinasi diantaranya atau orang jamak menyebut dengan marketspace.
Marketspace merupakan ruang di internet , tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli secara bebas
seperti layaknya di dunia nyata. Mekanisme yang terjadi di marketspace pada hakikatnya merupakan adopsi
dari konsep “pasar bebas” dan “pasar terbuka”, yang berarti siapa saja boleh dan bebas masuk ke arena dan
bebas melakukan berbagai transaksi pertukaran barang atau jasa. Setiap orang yang menginginkan suatu
produk tertentu secara bebas akan mencari informasi yang sedetail – detailnya.[9]
3. METODE PELAKSANAAN
Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini dibagi menjadi beberapa tahapan, antar lain :
3.1 Pra Kegiatan
Diawali dengan kegiatan pra pelaksanakan yakni tim pelaksana bertemu dengan mitra sasaran yaitu
para pemuda Desa Mojolegi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Tujuan dari pertemuan awal tersebut
adalah membahas berbagai permasalahn yang sedang terjadi terkait pemasaran hasil produk olahan minyak
jelantah yang berupa sabun cuci batangan tersebut. Selain itu juga dibahas tentang waktu dan tempat
pelaksanakan kegiatan, peserta maupun teknis pelaksanakan pelatihan.Selain itu juga dibahas tentang
pentingnya pelaksanakan kegiatan ini bagi kedua belah pihak, baik dari pelaksana sebagai akademisi maupun
bagi pemuda desa sebagai motor penggerak pemasaran produk hasil kreativitas warga masyarakat tersebut.
Dengan adanya target yang terukur diharapkan pelaksanakan kegiatan akan berlangsung dengan penuh
antusias dari kedua belah pihak
3.2 Pelaksanakan Kegiatan
Setelah disepakati kedua belah pihak maka waktu pelaksanakan dilakukan pada hari sabtu tanggal 26
Oktober 2019 yang dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan bertempat di
salah satu rumah warga masyarakat Desa Mojolegi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Sedangkan
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jumlah peserta sebanyak 15 pemuda dari warga setempat. Pelaksanakan kegiatan sendiri dilakukan dengan
menggunakan metode sosialisasi tentang pentingnya peran pemuda desa sebagai motor dalam meningkatkan
perekonomian warga masyarakat serta manfaat penggunaan pemasaran digital dalam meningkatkan
penjualan produk sabun cuci batangan, praktek langsung juga dilakukan terutama dalam teknik pengambilan
gambar dan penggunaan aplikasi di media sosial serta diskusi dan tanya jawab. Selain itu dilakukan
pendampingan terhadap peserta setelah acara kegiatan selesai. Hal ini bermanfaat untuk menjawab berbagai
kendala peserta pelatihan dalam praktek pemanfaatan teknologi informasi baik dalam pengambilan
gambarnya maupun pemasarannya dalam praktek sehari – hari.
3.3 Pasca Kegiatan
Setelah acara kegiatan pelatihan, peserta di harapkan melakukan implementasi hasil dari pelatihan
dan tim pelaksana memantau hasil implementasi tersebut baik secara langsung dengan mengunjungi kembali
para pemuda desa tersebut maupun secara on line dengan menggunakan media telekomunikasi yang ada.
Selain itu jika terdapat kendala – kendala yang dihadapi, para peserta dapat langsung berinteraksi dengan tim
pelaksana baik secara langsung maupun melalui telepon.

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan bagi pemuda Desa Mojolegi di Daerah
Kabupaten Boyolali dengan materi sosialisasi dan pelatihan bagi para pemuda desa tersebut berjalan dengan
sangat lancar. Hal ini ditandai dengan tingkat kehadiran para peserta yang mencapai 100 % dari target atau
dari segi kehadiran sebanyak 15 pemuda pemudi desa ini. Selain itu hampir mayoritas yang hadir dalam
pelatihan tersebut adalah pemuda pemudi dengan rata – rata usia antara 18 – 30 th. Meskipun ada 2 peserta
yang usianya di atas 30 tahun, namun mereka juga sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini.

Gambar 1. Backdrop Kegiatan
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Gambar 2. Absensi Peserta
Seluruh peserta terlihat sangat antusias dalam mengikuti jalannya kegiatan, hal ini terlihat dari
tingkat kehadiran peserta yang tepat waktu pada saat kegiatan dimulai. Selain itu antusiasme peserta juga
terlihat dari kesungguhan peserta mengikuti kegiatan sampai dengan acara selesai seperti yang dijadwalkan,
serta banyaknya pertanyaan yang dilonatarkan para peserta ketika sesi tanya jawab berlangsung. Hal
demikian menggambarkan betapa tertariknya para peserta terhadap materi yang disampaikan tim pelaksana
pengabdian masyarakat. Hal tersebut tidak berlebihan mengingat materi yang disampaikan sangat berkaitan
dengan peran mereka sebagai generasi penerus bangsa yang selaras dengan perkembangan teknologi
informasi sebagai jembatan untuk memasarkan produk hasil inovasi dan kreativitas warga masyarakat ini.

Gambar 3. Sabun Hasil Olahan Minyak Jelantah
Pelaksanaan kegiatan sendiri terlihat berjalan sangat lancar, meskipun suasana santai mewarnai acara
pelatihan tersebut. Namun begitu keseriusan para peserta dalam mengikuti sosialisasi dan pelatihan tetap
terlihat dari wajah mereka. Sedangkan acara sendiri dibuka langsung oleh ketua tim pengabdian masyarakat
Bapak Hadis Turmudi, SH. MH dan dilanjutkan pada materi pada sesi pertama sesuai dengan jadwal dan
rencana pada kegiatan ini. Dimana pada materi pertama juga langsung di sampaikan Bapak Hadis Turmudi
perihal peran para pemuda desa dalam pembangunan desa.

Gambar 4. Materi Tentang Kepemudaan
Pada kesempatan ini beliau memaparkan betapa pentingnya peran aktif pemuda desa dalam
keikutsertaan mereka terhadap kelangsungan pembangunan daerah pedesaan. Selain itu juga dipaparkan
program pemerintah guna memaksimalkan potensi pemuda di Indonesia pada umumnya dan pemuda desa
pada khususnya. Dimana program pemerintah tersebut antara lain : Wirausaha Muda Pemula (WMP),
Pelatihan kewirausahaan bagi para pemuda, Pemuda Mandiri Membangun Desa (PMMD), Kota Layak
Pemuda (KLP), Beasiswa pendidikan S2 pemuda berprestasi, Program Pemuda Magang di Luar Negeri
(PPMLN) dan Pemuda inspiratif Indonesia.
Sedangkan untuk berperan terhadap pembangunan daerah pedesaan sebagai tanah kelahirannya,
pemuda desa haruslah menjadi generasi penerus bangsa yang mandiri, kreatif, inovatif serta bermoral yang
baik. Hal ini selaras dengan apa yang terdapat dalam payung hukum tentang kepemudaan di Indonesia yakni
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UU No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Selain itu perkembangan jaman yang ditandai dengan
tumbuhnya teknologi informasi yang pesat harus mampu dimaksimalkan keberadaannya karena memberikan
peluang tersendiri, terlebih dalam peningkatan perekonomian warga masyarakat desa.
Pada kesempatan sesi kedua dipaparkan tentang pemasaran digital yang berguna untuk menunjang
optimalisasi penjualan produk sabun cuci batangan hasil olahan jelantah oleh Ibu Ina Sholihah Widiati,
M.Kom. Pada pemaparannya Ibu Ina mengatakan bahwa di era masa kini pemasaran secara konvensional
sudah kurang menguntungkan dan berganti ke arah pemasaran digital. Selain itu juga disampaikan peran
gambar suatu produk dalam media sosial sangat menunjang dalam pemasaran produk tertentu, karena dengan
gambar yang baik orang lain akan penasaran dan tertarik untuk mengetahui lebih banyak produk tersebut.

Gambar 5. Materi Tentang Pemasaran Digital
Setelah pemaparan tentang pentingnya pemasaran digital terhadap terhadap peningkatan produk
sabun cuci batangan yang diikuti sangat antusias para peserta, dilanjutkan dengan praktek pengambilan
gambar oleh para peserta yang di pandu langsung oleh Ibu Ina sebagai pemateri. Dimana pada sesi ini setiap
peserta mencoba teknik mengambil gambar dengan sarana gadget masing – masing peserta.

Gambar 6. Praktek Pengambilan Gambar Produk.
Sebelum sesi tanya jawab dan diskusi dilakukan, pemateri ketiga yang di isi oleh Bapak Moch. Hari
Purwidiantoro, S.T., M.M., M.Kom memberikan tips cara memaksimalkan media sosial. Dimana pada
kesempatan kali ini media sosial yang dipergunakan adalah Instagram. Dipilihnya media Instagram sendiri
karena rata – rata pemuda Indonesia lebih cenderung familiar dalam penggunaan media tersebut. Selain itu
rata – rata para pemuda desa telah mempergunakan media tersebut dalam kehidupan sehari – hari.
Setelah pemaparan dari Bapak Moch. Hari Purwidiantoro, S.T., M.M., M.Kom kegiatan dilanjutkan
dengan diskusi dan sharing akan pemanfaatan media sosial khususnya dan teknologi informasi pada
umumnya terkait pemasaran digital terhadap olahan jelantah tersebut. Pada sesi ini para peserta sangat
antusias, hal ini terlihat banyaknya pertanyaan yang terlontar dari para peserta pelatihan ini sendiri. Para
peserta benar – benar memanfaatkan momentum pelatihan ini sebagai sarana untuk menambah wawasan dan
berdiskusi dari para narasumber yang hadir pada acara ini.
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Setelah acara diskusi dirasa cukup, kegiatan akhirnya ditutup oleh ketua tim pelaksana pengabdian
dan dilanjutkan dengan foto bersama serta pemberian cindera mata dari tim pelaksana kepada para peserta
pelatihan yang dilakukan secara simbolis kepada salah satu peserta sebagai bentuk ucapan terimakasih.

Gambar 7. Pemberian Cinderamata

5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan berupa
pelatihan terhadap pemuda desa Mojolegi di daerah Kabupaten Boyolali, maka tim pelaksana dapat
menyimpulkan beberapa hal, antara lain :
1. Pelaksanaan pelatihan terhadap pemuda desa di Desa Mojolegi Kecamatan Teras kabupaten Boyolali
secara umum berjalan dengan sangat lancar, hal ini ditandai dengan berjalannya kegiatan seperti
yang diagendakan serta tingkat kehadiran peserta yang mencapai 100 %.
2. Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi para pemuda desa, dimana pentingnya kesadaran pemuda
terhadap proses pembangunan yang ada di desa sejalan dengan perkembangan teknologi informasi
yang tumbuh semakin pesat serta prioritas program pemerintah saat ini.
3. Para peserta menyadari betapa pentingnya pemasaran digital guna mendongkrak penjualan produk
sabun cuci batangan yang dihasilkan para warga masyarakat desa ini.
4. Peran media sosial juga sangat vital dalam pemasaran digital, termasuk gambar – gambar yang di
unggah dan ditampilkan akan sangat mempengaruhi nilai jual suatu produk.
5. Perlu ditindak lanjuti hasil pengambilan gambar yang dilakukan para peserta dalam bentuk
komunikasi secara intensif sebagai wujud pendampingan terhadap peserta setelah kegiatan berakhir.
Namun ada beberapa hal yang patut menjadi catatan dan msukkan bagi tim pelaksana terkait
kegiatan pengabdian masyarakat tersebut, yakni :
1. Mundurnya waktu berakhirnya kegiatan yang disebabkan antusiasnya para peserta pada sesi sharing
dan diskusi, hal ini berakibat adanya ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dan prakteknya.
2. Masih terlihatnya beberapa peserta yang kurang aktif dan cenderung bersifat pasif terhadap kegiatan
yang diadakan.
3. Masih adanya beberapa peserta di luar target usia yang diperoleh, dimana target tim pelaksana
adalah pemuda desa yang berusia 16-30 tahun, namun kenyataannya ada peserta yang berusia lebih
dari 30 tahun.

UCAPAN TERIMA KASIH
Atas terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Mojolegi Kecamatan Teras
Kabupaten Boyolali dengan obyek para pemuda desa tersebut, tim pelaksana pengabdian mengucapkan

343

banyak terimakasih kepada Ketua STMIK Amikom Surakarta khususnya serta Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (LPPM). Selain itu tim pelaksana pengabdian juga banyak mengucapkan
terimakasih kepada para pemuda Desa Mojolegi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali khususnya beserta
warga masyarakat Desa Mojolegi pada umumnya.
Selanjutnya tim pelaksana juga mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak atas
terselenggaranya PKM dengan baik dan lancar, yang tidak mampu disebutkan satu persatu. Atas segala
bantuan dan partisipasi yang dilakukan baik bantuan secara moral maupun material tim pelaksana
pengabdian masyarakat sangat memberikan apresiasi.
DAFTAR PUSTAKA
[1] Tim Penyusun Buku Statistik Pemuda Indonesia 2018, Statistik Pemuda Indonesia 2018, BPS (Badan
Pusat Statistik), Jakarta, Indonesia
[2] Dedi Purwana ES, Rahmi & Shandy Aditya, 2017, Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro,
Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Kelurahan Malaka Sari, Duren Sawit, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat
Madani (JPMM) Vol. 1 No. 1 Juli 2017
[3] Suzanne Naafs & Ben White, 2012, Generasi Antara: Refleksi tentang Studi Pemuda Indonesia, JURNAL
STUDI PEMUDA, Vol. I No. 2 September 2012, Hal: 89 -106
[4] Hadis Turmudi, 2019, Jati Diri Penggawa Desa, PT Aksara Solo Pos,Surakarta
[5] Ascharisa Mettasatya Afrilia, 2018, Digital Marketing Sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran
“Waroenk Ora Umum” Dalam Meningkatkan Jumlah Konsumen, Jurnal Riset Komunikasi (JURKOM) Vol.
1 No.1 28 Februari 2018
[6] Nadya, 2016, Peran Digital Marketing Dalam Eksistensi Bisnis Kuliner Seblak Jeletet Murni, Jurnal
Riset Manajemen dan Bisnis Vol.1, No.2, Oktober 2016 : 133-144
[7] Dedy Purwana ES, Rahmi & Shandy Aditya, Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil,
Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Malaka Sari, Duren Sawit, Jurnal Pemberdayaan
MasyarakatMadani (JPMM) Vol. 1 No. 1 Juli 2017
[8] Rusmanto, 2017, Modul Praktikum Manajemen Pemasaran Berbasis IT, Sekolah Tinggi Teknologi
Terpadu Nurul Fikri, Depok, Jawa Barat
[9] Tata Sutrabi,2014, Pengantar teknologi Informasi, CV ANDI OFFSET, Yogyakarta

Seminar Nasional Pengabdian pada Masyarakat 2019
SNPMas 2019
STMIK Dipanegara Makassar, 16 Desember 2019



344
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Abstrak
Microsoft office adalah sebuah program komputer yang digunakan dalam kegiatan perkantoran..
Aplikasi ini sangat banyak digunakan, apalagi oleh kalangan perkantoran, pembisnis, para pendidik dan
siswa. Beberapa aplikasi office yang biasa digunakan antara lain adalah word, excel, dan power point.
Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sri Kusniarwati, S.Pd., M.Si. selaku Kepala Sekolah SDN 170
Palembang diketahui bahwa guru dan staf administrasi di SDN 170 kesulitan dalam penggunaan aplikasi
office ini baik itu word, excel maupun power point dikarenakan kemampuan mereka dalam menggunakan
komputer maupun sofware yang berkaitan dengan kebutuhan sekolah masih sangat kurang sehingga perlu
dilakukan kegiatatan pelatihan. Pelatihan pengenalan micosoft office 2010 ini memiliki tujuan untuk
meningkatkan kemampuan guru maupun staf administrasi dari SDN 170 serta dapat meberikan kemampuan
tambahan yang dapat mereka gunakan tidak hanya untuk kebutuhan sekolah tetapi juga sebagai sarana
dalam mengembangkan kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka yang lain di
lingkungan masyarakat dan keluarga. Metode pelaksanaan yang dilakukan pada kegiatan ini adalah melalui
beberapa tahapan yaitu Tahapan Persiapan, Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan, serta Tahapan
Evaluasi dan Penyusunan Laporan. Hasil yang didapat dari kegiatan pengabdian masayarakat ini adalah
peningkatan dari segi kompetensi dari guru dan staf Sekolah Dasar Negeri 170 Palembang.
Kata kunci: Microsoft Office, Pelatihan , Sekolah Dasar

Abstract
Microsoft office is a computer program used in office. This application is very widely used,
especially by offices, business people, educators and students. Some office applications commonly used
include word, excel, and power point. Based on interviews with Sri Kusniarwati, S.Pd., M.Sc. as the
Principal of SDN 170 Palembang, it is known that teachers and administrative staff at SDN 170 have
difficulty in using this office application, be it word, excel or power point because their ability to use
computers or software related to school needs is still lacking, so training records are needed . This
introduction to Microsoft Office 2010 training aims to improve the ability of teachers and administrative
staff from SDN 170 and can provide additional skills that they can use not only for school needs but also as a
means of developing their ability to complete their other tasks in the environment community and family. The
method of implementation carried out in this activity is through several stages, namely the Preparation
Stages, the Stages of the Implementation of Training Activities, and the Stages of Evaluation and Report
Preparation. The results obtained from these community service activities are an increase in terms of
competence from teachers and staff of Elementary School 170 Palembang
Keywords: Microsoft Office, Training, Elementary School

1. PENDAHULUAN
Microsoft office adalah sebuah program komputer yang digunakan dalam kegiatan perkantoran yang
dikembangkan oleh Microsoft [1]. Aplikasi ini sangat banyak digunakan, apalagi oleh kalangan perkantoran,
pembisnis, para pendidik dan siswa. Beberapa aplikasi office yang biasa digunakan antara lain adalah word,
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excel, dan power point. Aplikasi office ini dapat membantu dalam pekerjaan misalnya dalam pembuatan
sebuah laporan, anggaran belanja, persentasi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan laporan kegiatan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sri Kusniarwati, S.Pd., M.Si. selaku Kepala Sekolah SDN 170
Palembang diketahui bahwa guru dan staf administrasi di SDN 170 kesulitan dalam penggunaan aplikasi
office ini baik itu word, excel maupun power point dikarenakan kemampuan mereka dalam menggunakan
komputer maupun software yang berkaitan dengan kebutuhan sekolah masih sangat kurang sehingga perlu di
lakukan pelatihan disamping itu juga dengan memiliki kemampuan microsoft office dapat meningkatkan
kopetensi bagi guru dan staf di SDN 170.
Dengan dilakukanya pelatihan micosoft office 2010 ini juga diharapkan guru maupun staf dari SDN
170 dapat memiliki kemampuan tambahan yang dapat mereka gunakan tidak hanya untuk kebutuhan sekolah
tetapi juga sebagai sarana dalam mengembangkan kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas
mereka yang lain di lingkungan masyarakat dan keluarga. Metode yang digunakan dalam penyampaian
materi pengabdian masyarakat ini adalah praktek dan tanya jawab [2]. Diharapkan dari pelaksanaan kegiatan
ini peserta dapat menerapkan pengetahuan yang sudah diperoleh kedalam kegiatan akademik dan non
akademik

2. TINJAUAN TEORI
2.1 Microsoft office

Microsoft office adalah perangkat lunak atau aplikasi perkantoran yang dikeluarkan oleh Microsoft
Corporation dan populer digunakan pada institusi dan perusahaan di Indonesia [3]. Beberapa aplikasi di
dalam Microsoft office yang terkenal dan sangat bermanfaat adalah Excel, Word, dan Power Point. Microsoft
office digunakan sebagai sarana untuk membuat dokumentasi, administrasi, dan pelaporan, serta dapat
mendukung proses pengolahan data, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan dari sebuah kegiatan.
Paket aplikasi yang terdapat dalam program Microsoft office antara lain yaitu Microsoft Word, Microsoft
Excel, Microsoft Powerpoint, Microsoft Visio, Microsoft Access, Microsoft Outlook, Microsoft Publisher,
dan Microsoft Info Path.
2.2 Kompetensi
Menurut Sudarmanto kompetensi merupakan suatu atribut untuk melekatkan SDA yang unggul dan
berkualitas [4]. Atribut ini merupakan kualitas yang diberikan kepada orang maupun benda, dengan
berdasarkan kepada karakteristik tertentu yang diperlukan untuk dapat melaksanakan kegiatan secara efektif
dan efisien . Atribut tersebut terdiri atas keterampilan, keahlian, pengetahuan, dan karakteristik tertentu.
2.3 Pengabdian Terdahulu
Beberapa kegiatan pengabdian terdahulu yang kami ambil sebagai referensi dalam melaksanakan
kegiatan pengabdian masyarakat pada Sekolah Dasar Negeri 170 Palembang diantaranya adalah kegiatan
yang dilakukan oleh Masdelima Azizah Sormin, Nur Sahara, dan Lisna Agustina yang berjudul Pelatihan
Pemanfaatan Perangkat Lunak (Microsoft Office Word, Excel, Power Point) Dalam Kinerja Pengolahan Data
di Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa Se-Kecamatan Batang Angkola dalam jurnal tersebut didapatkan
hasil berupa tahapan kegiatan yang mereka lakukan, materi-materi apa saja yang disampaikan serta hasil dari
kegiatan tersebut serta didapatkan bahwa para peserta dapat menggunakan hasil dari pelatihan dalam
pembuatan surat keterangan dan meningkatkan motivasi dari peserta [5], kemudian kegiatan yang dilakukan
oleh Heny I. Pratiwi yang berjudul Pelatihan Microsoft Office Untuk Karyawan Dan Kelompok PKK
Kelurahan Sawah Baru Tangerang Selatan dalam jurnal tersebut didapatkan hasil berupa peningkatan yang
didapatkan setelah berlangsungnya kegiatan, permasalahan yang terjadi selama kegiatan berlangsung,
tahapan kegiatan yang dilakukan serta hasil dari kegiatan yang dilakukan berupa peningkatan kemampuan
peserta pelatihan berdasarkan target luaran yang di targetkan [6] .

3. METODE PELAKSANAAN
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Metode yang dilakukan untuk mencapai hasil dalam kegiatan pengabidan masyarakat ini adalah
dengan melakukan pelatihan berupa workshop dengan menyusun materi yang terlebih dahulu dilakukan
pembahasan dalam pembuatan materi tersebut . Kegiatan pengabdian ini dilakukan di ruang kelas Sekolah
Dasar Negeri 170 Palembang dengan peserta yang hadir sebanyak 12 Orang yang terdiri dari guru dan staf
yang ada di Sekolah Dasar Negeri 170 Palembang. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini juga melibatkan
mahasiswa yang bertugas menyiapakan peralatan yang dibutuhkan saat dilakukannya pelatihan.

Gambar 1. Surat Tugas dan Absensi Peserta Kegiatan PKM
Adapun Metode pelaksanaan yang dilakukan pada kegiatan ini adalah melalui beberapa tahapan
sebagai berikut.
1. Tahapan Persiapan
Pada tahapan ini dilakukan kegiatan persiapan hardware dan software yang digunakan pada saat
pelatihan kemudian dilakukan juga proses pembuatan laporan dengan melakukan meeting terlebih
dahulu mengenai materi apa yanga akan disampaikan untuk kegiatan pengabidan yang dilakukan
2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan
Pada tahapan ini segala hal yang sudah dipersiapkan sebelumnya dilakukan dengan dengan beberapa
tahapan mulai dari perkenalan, penyampaian materi secara singkat kemudian melakukan praktik
langsung mengenai materi yang telah dilakukan , dan dilanjutkan dengan melakukan latihan berdasarkan
kasus yang telah disiapkan oleh tim pelaksana kegiatan PKM pada Sekolah Dasar Negeri 170
Palembang, kegiatan ini dibantu oleh beberapa siswa yaitu Stevanius Lie dan Deli Abdururunnapis
Hutanegara yang merupakan mahasiswa Program Studi Informatika
3. Tahapan Evaluasi dan Penyusunan Laporan
Pada tahapan ini hasil dari kegiatan pengabdian yang dilakukan dibuat laporan sebagai bentuk
dokumentasi dan pelaporan mengenai hasi yang didapat dari kegiatan yang telah dilakukan, kesuksesan
sebuah kegiatan pengabdian masyarakat dapat terlihat dari respon peserta dan kontribusi atau hasil yang
didapatkan oleh peserta apabila ada peningkatan positif setelah dilakukan nya kegiatan tersebut makan
kegiatan itu dinyatakan sukses atau berhasil.

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan penggunaan microsoft office 2010 untuk
peningkatan kompetensi guru dan staf administrasi sekolah dasar negeri 170 Palembang dilaksanakan pada
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tanggal 31 Agustus 2019 di ruangan kelas Sekolah Dasar Negeri 170 Palembang. Pelaksanaan kegiatan ini
dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu
1. Tahapan Persiapan
Pada tahapan ini terlebih dahulu tim melakukan pertemuan untuk membahas segala hal yang
berkaitan dengan kegiatan pengabdian yang dilakukan kemudian menyiapkan peralatan yang
dibutuhkan baik dari segi software maupun hardware. Serta pembagian tugas saat penyampaian
materi dan tugas dari tiap-tiap tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah
Dasar Negeri 170 Palembang.

Gambar 2 . Meeting Persiapan Kegiatan PKM
2. Tahapan Kegiatan Pelaksanaan
Pelaksanan kegiatan dimulai dengan terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan kepala sekolah
Sekolah Dasar Negeri 170 Palembang. Kemudian bersama-sama menuju ketempat pelaksanaan
kegiatan. Kegiatan pelatihan dimulai setelah Kepala Sekolah membuka secara resmi kegiatan
pelatihan dan memperkenalkan siapa saja yang mengisi acara dalam kegiatan pengabdian tersebut.
Untuk materi sendiri dimulai dengan menyampaikan pengenalan mengenai Microsoft office 2010
kemudian menyampaikan secara singkat fitur yang ada di masing-masing aplikasi Microsoft office
2010, kemudian menyampaikan materi yang telah disiapkan sebelumnya. Terakhir adalah dengan
memberikan latihan soal mengenai materi yang telah disampaikan.

Gambar 3 . Pelaksanaan Kegiatan PKM
3. Tahapan Evaluasi dan Penyusunan Laporan
Evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan disini digunakan sebagai bahan
peningkatan untuk kegiatantan yang akan dilakukan kedepanya kemudian dibuatkan laporan
347
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mengenai kegiatan pengabdian yang dilaksanakan mulai dari tahapan awal hingga akhir dari
kegiatan yang berisi tentang respon dari peserta, kendala yang dihadapi selama kegiatan dan hasil
yang dicapai berupa peningkatan kompetensi dari guru dan staf Sekolah Dasar Negeri 170
Palembang

5. KESIMPULAN
Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan pada guru dan staf Sekolah Negeri 170 Palembang
secara keseluruhan telah memenuhi target kegiatan yang diinginkan. Terbukti dengan jumlah peserta
sebanyak 12 orang 100% atau kesemua peserta dapat menyelesaikan latihan soal yang diberikan serta lebih
dari 80% peserta aktif dalam merespon materi yang disampaikan dengan cara melakukan pertanyaan dan
diskusi tentang materi yang disampaikan. Sedangkan untuk hasil dari kegiatan ini adalah para peserta dapat
mempergunakan Microsoft office untuk membuat laporan dengan cepat menggunakan fasilitas penomoran
daftar isi dan pengaturan tata letak dari bab, subbab, dan paragraf dalam pembuatan laporan.

UCAPAN TERIMA KASIH
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
dalam menyelesaikan Kegiatan Pengabdian ini. Ucapan terima kasih disampaikan pada.
1. Ketua STMIK Palcomtech yang telah memberikan izin pelaksanaan kegiatan.
2. Kepala LPPM STMIK Palcomtech yang telah membantu terkait pengabdian dan Publikasi.
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PELATIHAN MICROSOFT EXCEL UNTUK MENINGKATKAN
KOMPETENSI GURU-GURU DI KABUPATEN BANYUASIN
Yuniansyah1), Fadhila Tangguh 2))
Sistem Informasi , STMIK PalComTech
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Teknik Informatika , STMIK PalComTech
Jalan Basuki Rahmat No.05, telp:0711-358916, Fax:0711-359089.
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Abstrak
Pelatihan pengenalan Microsoft Excel adalah salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat
yang dilakukan oleh dosen STMIK Palcomtech Palembang. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan
komptensi guru, khususnya guru-guru di SMAN 3 dan SMP 4 Kabupaten Banyuasin. Pelaksanaan kegiatan
dilakukan selama empat hari, yaitu hari Jum’at 2 Nomber 2018 sampai dengan Senin 5 November 2018.
Metode pelaksanaan pelatihan pengenalan microsoft excel dilakukan dengan metode ceramah dan praktek.
Kegiatan pelatihan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pertama presentasi mengenai dasar microosft excel,
formula dan fungsi pada microsoft excel, bagian kedua praktek menggunakan microosft excel. Pada bagian
ini peserta mempraktekkan materi yang yang disampaikan oleh pemateri dan dilanjutkan dengan tanya
jawab dan pada bagian ketiga atau terakhir peserta diminta mengerjakan latihan untuk mengetahui tingkat
pemahaman peserta. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan nya komptenesi guru-guru untuk
menggunakan microsoft excel. Keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini dapat dilihat dari dua

indikator, yaitu pertama respon positif dari peserta yang aktif mengikuti kegiatan dari awal sampai
akhir. Kedua peserta dapat mengerjakan latihan dengan baik dan tepat waktu yang berarti peserta
dapat memahami dengan baik materi yang disampaikan. Pengetahuan tentang microosft excel ini
sangat berguna bagi guru-guru untuk membantu pekerjaannya maupun pada proses belajar
mengajar
Kata kunci: Guru, Microsoft Excel, Kompetensi

Abstract
Microsoft Excel introductory training is one of the community service activities conducted by
Palcomtech Palembang STMIK lecturers. The purpose of this activity is to increase teacher competency,
especially teachers in SMAN 3 and SMP 4 Banyuasin Regency. The implementation of the activities carried
out for four days, namely Friday 2 Nomber 2018 until Monday 5 November 2018. The method of carrying
out the introduction of microsoft excel training is done by lecturing and practice methods. The training
activities are divided into three parts, namely the first presentation on the basis of microosft excel, formulas
and functions on Microsoft Excel, the second part is the practice of using Microosft Excel. In this section
participants practice the material presented by the speaker and continue with question and answer and in the
third or final section participants are asked to do exercises to determine the level of understanding of
participants. The result of this activity is to increase the competence of teachers to use Microsoft Excel. The
success of the implementation of this activity can be seen from two indicators, namely the first positive
response from participants who actively participated in activities from beginning to end. Both participants
can do the exercises well and on time which means participants can understand well the material presented.
Knowledge about microosft excel is very useful for teachers to help their work and in the teaching and
learning process
Keywords: Teacher, Microsoft Excel, Competence
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1. PENDAHULUAN
Guru mempunyai peranan penting dalam kemajuan didunia pendidikan. Selain memberikan ilmu
pengetahuan guru juga mempunyai tanggung jawab dalam mendidik siswa agar dapat mempunyai sikap dan
prilaku yang baik. Untuk itu guru dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Kompetensi
profesional seorang guru atau dosen terbagi menjadi empat bagian yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi
pribadi, kompetensi sosial dan kompetensi professional [1]. kompetensi pedagogik yaitu kemampuan
mengelola pembelajaran peserta didik meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran.
Kompetensi pribadi berhubungan dengan guru itu sendiri, dimana guru harus memberikan contoh teladan
yang baik kepada murid-muridnya. Kompetensi sosial berhubngan dengan kehidupan sosial bermasyarakat
dan kompetensi profesional berhubungan dengan ilmu pendidikan yang dimiliki oleh guru itu sendiri.
Kompetensi profesional guru atau dosen dapat diperoleh melalui pendiidkan, pelatihan ataupun
melakukan penelitian, khususnya penelitian tindakan kelas [2]. Komptensi profesional guru juga dituntut
untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi saat ini hampir semuanya menggunakan perangkat komputer. Saat ini komputer hampir
digunakan disemua bidang, baik di bidang pendidikan maupun dibidang usaha. Sistem komputer berperan
penting membantu menyelesaikan perkejaan maupun pada proses belajar mengajar.
Salah satu aplikasi yang banyak digunakan saat ini adalah mirosoft excel yang terintegrasi dengan
microsoft office Microsoft excel merupakan salah satu program spreadsheet terpopuler dan

tercanggih yang banyak digunakan untuk mengolah data dan mengolah angka [3]. Microsoft excel
banyak digunakan baik dibidang industri maupun didunia pendidikan seperti untuk mendata siswa,
mengolah angka dan nilai siswa.
Sekolah Menangah Atas Negeri 3 (SMAN 3) dan Sekolah Menengah Pertama 4 (SMP 4)
merupakan sekolah yang terdapat di Kabupaten Banyuasin. Guru-guru yang ada di dua sekolah ini
mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Guru-guru di sekolah ini dituntut untuk mengikuti
perkembangan ilmu pengetahuna dan teknologi yang ada saat ini. Untuk itulah perlu diadakan pelatihan
pengenalan micorosft excel yang merupakan kgiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen STMIK
Palcomtech Plaembang

2. TINJAUAN TEORI

Microsoft Excel
Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket installasi
Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan
kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel telah menjadi software pengolah data / angka terbaik
di dunia, selain itu Microsoft Excel telah didistribusikan secara multi-platform. Microsoft Excel tidak hanya
tersedia dalam platform Windows, Microsoft Excel juga tersedia di MacOS, Android dan Apple. [4].
Microsoft Excel juga mendapat banyak pengakuan dari berbagai profesi akan ketangguhannya
dalam menangani sekaligus memecahkan berbagai persoalan. Mulai dari penggunaan ringan hingga
pekerjaan berat yang berhubungan dengan angka dapat dimaksimalkan hasilnya. Penggunaan Microsoft
Excel dalam penelitian ini akan difokuskan pada pengolahan dan analisis data hasil penelitian. Beberapa
fiturnya telah didesain untuk mampu menangani prosedur statistika standar. Fitur-fitur tersebut masih
dapat dimaksimalkan untuk menangani permasalahan tertentu melalui beberapa proses modifikasi.
Inilah yang sering dilakukan oleh seorang programer excel untuk mendapatkan suatu formulasi
pemecahan masalah sesuai dengan bidangnya, termasuk untuk mengimbangi perkembangan statistika.
Oleh karena itu MS Excel diharapkan dapat menjadi alternatif pengolahan data stasitika di samping
penggunaan software lain, seperti: SPSS, Minitab, SAS, Lisrel, dan sebagainya [5].
Kompetensi
Pada proses pembelajaran seorang guru dituntut untuk profesional. Guru perlu merancang terlebih
dahulu program pembelajarannya, artinya seorang guru sebelum mengajar perlu merancang
pengorganisasian bahan pelajaran yang jelas, merancang pengelolaan kelas, merancang strategi
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pembelajaran, merancang media pembelajaran serta merancang evaluasi pembelajaran siswa [6]}. Seorang
guru disebut sebagai guru profesional apabila memiliki kemampuan dalam mewujudkan kinerja profesi guru
dengan sebaik-baiknya dalam mencapai tugas keprofesionalannya seperti yang tercantum di dalam UU No.
14 tahun 2005, Bab IV Pasal 20 (a) tentang Guru dan Dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya
guru berkewajiban merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil
pembelajaran. Keoptimalan kerja guru juga harus selaras dengan tujuan pendidikan dan diintegrasikan
dengan komponen sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, karyawan maupun peserta didik .[7]. Kompetensi
guru tercermin dalam kemampuan guru menguasai materi pembelajaran dan mengembangkan materi sesuai dengan
perkembangan teknologi terbaru.

3. METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan kegiatan direncanakan selama empat hari dan dilaksanakan diakhir pekan. Pemilihan
hari ini diharapkan untuk tidak banyak mengganggu aktivitas guru-guru. Pelaksanaan kegiatan direncanakan
bertempat di STMIK Palcomtech dengan menggunakan fasilitas laboratorium yang ada.
Metode pelaksanaan kegiatan direncanakan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu dengan metode
ceramah atau presentasi dari pemateri, selanjutya pemateri melakukan praktek langsung penggunaan
microsoft excel dan formula seta fungsi yang terdapat pada mirocorost excel. Praktek akan langsung diikuti
oleh peserta yang didampingi oleh asisten yaitu mahasiswa STMIK Palcomtech dan dilanjutkan dengan
tanya jawab bagi peserta yang belum memahami atau belum mampu melakukan praktek langsung, pada
bagian akhir peserta diminta mengerjakan latihan yang diberikan. Hasil yang diharapkan dari pelatihan
adalah untuk meningkatkan komptensi guru-guru untuk menjalankan tugasnya. Berdasarkan rencana
kegiatan yang telah disusun maka target luaran yang diharapkan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada
Masyarakat ini adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Rincian Kegiatan
No

Kegiatan

1.

Pengenalan Microsoft Excel

2.

Pengenalan Formula dan Fungsi yang
ada di Microosft Excel

3.

Praktek Menggunakan Microsoft
Excel

4.
5

6

Praktek penggunaan formula dan
fungsi di microsoft excel
Latihan pengguaan formula dan
fungsi untuk penjumlahan nilai dan
konversi nilai angka ke nilai huruf

Evaluasi Akhir

Indikator Keberhasilan
Peserta didik mampu memahami tentang
Microsoft excel dan kegunaannya
Peserta mampu memahami kegunaan
formula dan fungsi pada microosft excel
Peserta
mampu
mengoperasikan
menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di
microsoft excel
Peserta mampu menggunakan formula dan
fungsi yang ada di microsoft excel
Peserta mampu mengerjakan latihan
penggunaan formula dan fungsi ayng
diberikan
Peserta mampu memahami materi yang
disampaikan yiatu tentang microsoft excel
serta mampu mempraktekkannya pada
untuk membantu menyelesaikan pekerjaan
maupun pada proses belajar mengajar

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
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Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa STMIK
Palcomtech dilakukan selama empat hari, yaitu hari jum’at tanggal 2 November 2018 sampai dengan 4
November 2018. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di STMIk Palcomtech dengan menggunakan fasilitas
Laboratorium komputer yang ada. Pelatihan diikutii oleh 18 peserta yang terdiri dari 10 peserta dari SMAN 3
dan 8 peserta dari SMP 4. Daftar hadir peserta pelatihan dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini :

Gambar 1. Daftar Hadir Peserta Pelatihan
Kegiatan pelatihan pengenalan microosft excel untuk meningkatkan kompetensi guru-guru
khususnya guru-guru di SMAN 3 dan SMP 4 Kabupaten Banyuasin dilaksanakan dengan beberapa tahapan
yaitu sebagai berikut:
1. Pengenalan Microsoft Excel
Pada bagian ini pemateri menjelaskan tentang lembar kerja elektronik yang biasa dipakai, yaitu
microsoft excel. Penjelasan dimulai dari microsoft excel, fasilitas-fasilita yang ada pada microosft excel.
Kemudian mengenai ekemen-elemen yang ada pada microosft excel. Contoh materi elemen-elemen pada
lembar kerja di microsoft excel dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini :
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Gambar 2. Materi Elemen Lembar Kerja
2. Pengenalan Rumus dan Fungsi
Setelah pembahasan microosft excel secara umum. Materi dilanjutkan dengan materi fungsi dan
formula yang terdapat pada microsoft excel. Materi formula dimulai dari operator matematika seperti
perkalian, pangkat, penambahan, pembagian dan pengurangan. Kemudian materi dilanjutkan dengan
operator logika seperti lebih besar, lebih kecil, sama dengan . Setelah materi operator logika dilanjutkan
dengan materi fungsi statistik seperti sum, average, min, max, count dan lainnya. Pada bagian selanjutnya
materi membahasa tentang fungsi if untuk menampilkan nilai huruf berdasarkan nilai angka, Pada bagian
akhir dibahas tentang fungsi tabel, yatiu hlookup dan vlookup. Contoh salah satu materi pada bagian ini
dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini

Gambar 3. Materi Fungsi Pada Microsoft Excel
3. Latihan .
Setelah semua materi dibahas dan dipraktekkan langsung oleh pemateri dan para peserta yang
didampingi oleh asisten. Pada bagian selanjutnya peserta diminta untuk mengerjakan latihan yang telah
disiapkan. Latihan ini juga sebagai bahan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman para peserta.
Contoh soal latihan dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini :

Gambar 3. Okta Font
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Gambar 4. Materi Latihan Soal
Pelatihan ini mendapat respon posiitif dari para peserta, terlihat dari keaktifan peserta dari awal
hingga akhir pelatihan. Peserta juga dapat memahami materi yang disampaikan, hal ini dilihat pada saat
peserta mengerjakan soal latihan yang dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Suasana pelatihan
dapat dilihat pada gambar 5 berikut ini

Gambar 5. Foto Pelatihan Pengenalan Microsoft Excel
5. KESIMPULAN
Pelatihan pengenalan micorosoft excel adalah salah satu kegiatan pengabdian masyarakat yang
bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru adapun rangkaian kegiatan dan hasilnya adalah sebagai
berikut :
 Paltihan dilaksanakan selama 4 hari, yiatu dari tanggal 2 November 2018 sampai dengan 5
November 2018
 Paltihan diikuti sebanyak 18 peseta, yaitu guru dari SMAN 3 dan SMP 4 Kabupaten Banyuasin
 Metode pelaksanaan dibagi menjadi tiga bagian, yiatu pertama presentasi oleh pemateri, kedua
praktek yang dilakukan oleh pemateri dan diikuti oleh peserta, dan ketiga peserta mengerjakan
latihan
 Peserta memberikan respon positif terhadap pelatihan yang dilakukan dengan cara aktif mengikuti
pelatihan dari awal sampai dengan akhir kegiatan
 Sebanyak 16 peserta dapat mengerjakan Peserta dapat mengerjakan latihan dengan baik dan tepat
waktu. Hal ini membuktikan bahwa 90% (persen) peserta dapat memahami materi yang
disampaikan.
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Abstrak
Dalam memilih sebuah media promosi, harus cermat dalam memilih strategi yang diharapkan mampu
meraih pangsa pasar di dunia usaha, utamanya untuk usaha kecil menengah (UKM). CV Multiteknik
engineering merupakan perusahaan jasa instalasi listrik yang sedang berkembang dan membutuhkan
inovasi dalam sarana promosinya. Masalah yang hadapi mitra memerlukan promosi dengan banyak
penjelasan berupa teks yang bergerak, sedangkan mitra tidak mempunyai kemampuan untuk
mempromosikan usahanya menggunakan media video yang dikombinasikan dengan teks bergerak. Mitra
juga tidak mempunyai kemampuan untuk mempromosikan usahanya dengan video pada media sosial.
Melalui program pengabdian masyarakat ini, pengusul akan memperkenalkan dan memasarkan jasa mitra
menggunakan media sosial. Menggunakan metode penelitian dan pengembangan diharapkan adanya
perluasan wilayah promosi dan segmentasi calon konsumen dengan tepat. Konsep multimedia yang
mendukung publikasi di internet juga akan dikenalkan melalui program ini. Mitra juga diberikan pelatihan
pembuatan video dan cara publish di media sosial sebagai iklan. Hasil pengabdian masyarakat ini adalah
dibuatnya channel Youtube dengan konten video promosi dengan resolusi HD 720P berdurasi 30 detik, serta
telah dipromosikan melalui media online youtube.
Kata kunci: video, motion graphic, promosi
Abstract
The selection of the right promotional media is a strategy that is expected to gain market share in the
business world, especially for small and medium businesses (SMEs). CV Multiteknik engineering is a
growing electrical installation service company and requires innovation in its promotional facilities.
Problems faced by partners require promotion with a lot of explanation in the form of moving text, whereas
partners do not have the ability to promote their business using video media combined with moving text.
Partners also do not have the ability to promote their business with videos on social media. Through this
community service program, proposers will introduce and market partner services using social media. Using
research and development methods it is hoped that there will be an expansion of the promotion area and
appropriate segmentation of potential customers. The concept of multimedia that supports publication on the
internet will also be introduced through this program. Partners are also given training in making videos and
how to publish on social media as advertisements. The result of this community service is the creation of a
Youtube channel with promotional video content with HD resolution of 720P, which is 30 seconds long, and
has been promoted through YouTube online media.
Keywords: video, motion graphic, promotion

1. PENDAHULUAN
CV Multiteknik engineering, untuk selanjutnya disebut “mitra”, merupakan usaha kecil yang bergerak di
bidang jasa pengadaan barang serta pemasangan (instalasi) jaringan kelistrikan, audio video, cctv, dan
telekomunikasi. Dalam 1 tahun (2018) mitra telah berhasil menyelesaikan 15 proyek dengan omset 75 juta
rupiah. Margin laba ditentukan sebesar 15 - 20 persen.
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Tempat usaha jasa mitra adalah sebuah rumah tinggal yang dijadikan tempat administrasi sekaligus tempat
penyimpanan peralatan. Adapun pemesanan jasa instalasi dan pengadaan barang biasa dilakukan melalui
nomor telepon atau melalui aplikasi percakapan (WA). Saat ini mitra hanya mengandalkan pemasaran
jasanya dengan cara mengandalkan relasi, testimoni dan dari orang ke orang. Dengan begitu usaha jasa mitra
tersebut belum bisa dijadikan sumber penghasilan utama bagi pemiliknya.
Potensi pengguna jasa ini adalah semua penduduk di wilayah DIY dan sekitarnya yang membutuhkan
jaringan kelistrikan dan komunikasi. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap listrik,
dan seiring tumbuhnya populasi manusia, membuat pelanggan listrik terus mengalami kenaikan. Bersumber
dari data Perusahaan Listrik Negara (PLN), jumlah pelanggan listrik hingga akhir Agustus 2017 mencapai
66,63 juta pelanggan. Jumlah tersebut naik 3,65 persen dibanding tahun 2016, yakni 64,28 juta pelanggan.
Pada periode 2012-2016, jumlah konsumen listrik rata-rata tumbuh 7,45 persen per tahun.[1]
Dari hasil observasi penulis dapat ditemukan bahwa terdapat permasalahan mitra yang mencakup hal-hal
dibawah ini:
Bidang usaha mitra memerlukan promosi dengan banyak penjelasan berupa teks yang bergerak.
Mitra tidak mempunyai kemampuan untuk mempromosikan usahanya menggunakan media video yang
dikombinasikan dengan teks bergerak.
Mitra tidak mempunyai kemampuan untuk mempromosikan usahanya dengan video pada media sosial.
Dari permasalahan diatas, maka pengusul bersama mitra bersepakat untuk membuat sebuah video berbasis
motion graphics yang bertujuan untuk mempromosikan usahanya di media sosial dan memberikan pelatihan
editing video.
Manfaat dari adanya program ini adalah agar mitra dapat mempromosikan usahanya menggunakan video
melalui media online dan mengembangkan video promosinya di kemudian hari
2. TINJAUAN TEORI
Kata Motion Graphic sendiri berasal dari nama perusahaan animasi yang didirikan oleh John Wittney. Pada
tahun 1950-an, pelopor desain grafis Saul Bass menjadi inovator judul film dalam industri perfilman.
Animasi opening credit yang dibuat untuk sutradara seperti Hitchcock dan Reminger mendapat
perhatian.Tahun 1960-an, opening kartun dari Friz Freleng untuk film The Pink Panther (1963) dan opening
yang dibuat oleh Maurice Binder untuk film klasik James Bond menjadi ikon budaya pop saat it. Judul film
Terry Gilliam, animasi pendek, set panggung aneh, kostum, dan angle kamera telah menjadi trend dan terus
berkembang.Pada tahun 1997, Richard Allan Greenberg dan Roben mendirikan R/Greenberg Associates dan
mendirikan reputasi mereka melalui “Flying” Opening Titles dan film Superman (1978).
Sejak saat itu animasi serupa atau yang saat ini disebut teknik motion graphic terus berkembang dan menjadi
sangat populer ketika MTV (Music Television) mulai membuat banyak perkembangan dengan style motion
graphic yang lebih fresh. Di tahun 1995, Kyle Cooper adalah seorang desainer grafis pertama yang
menggabungkan cara konvensional dan komputer dalam gerakan animasi, membuat sebuah opening untuk
film thriller Se7en yang menarik perhatian khalayak dan hingga saat ini dianggap sebagai tonggak sejarah
desain motion graphic.[2]
Motion Graphic yaitu gabungan dari potongan beberapa elemen desain atau animasi yang berbasis pada
media visual, dimana menggabungkan bahasa film dengan desain grafis. Caranya dengan memasukkan
beberapa still images atau gambar diam, dengan format gambar bitmap maupun vektor, baik data berupa
video maupun audio. [3]
Penelitian Hafid Muhammad Noor pada tahun 2016 yang berjudul “Penerapan Teknik Motion Grafik pada
Iklan Freeland Multimedia” mengungkapkan bahwa menurut hasil kuesioner, video iklan motion graphics
dapat menjadi alternatif lain untuk media pemasaran. [4].
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Winwin Wiana, M. Syaom Barliana, Arifah A. Riyanto di tahun 2018 dalam International Journal of Motion
Graphic yang berjudul “The Effectiveness of Using Interactive Multimedia Based on Motion Graphic in
Concept Mastering Enhancement and Fashion Designing Skill in Digital Format” mengungkapkan bahwa
penggunaan teknik motion graphic pada penelitian ini menghasilkan sistem pembelajaran yang lebih
representatif untuk meningkatkan hasil belajar desain busana digital, melalui pengembangan multimedia
interaktif berbasis motion graphic [5].
Internet advertising merupakan salah satu pengembangan media komunikasi pemasaran online interaktif
yang bisa menjadi pilihan pemasar. Berbagai keunggulan internet advertising dibandingkan media
komunikasi pemasaran tradisional membuat media ini semakin meningkat penggunaannya [6].
Azhar Arsyad menyatakan bahwa video adalah beberapa gambar dalam banyak frame, di mana frame frame
tersebut diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat seperti gambar
hidup. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa video merupakan salah satu jenis media audio
visual yang bisa menggambarkan objek bergerak bersama-sama dengan suara alamiah atau suara yang
sesuai. Kemampuan video melukiskan gambar nyata dan suara memberikan daya tarik tersendiri. Video
dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan gambaran konsep yang rumit, serta
mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang durasi tayang, dan mempengaruhi sikap. [7]
Audiens terbukti dapat memiliki ikatan dengan merek tertentu. Apabila audiens terdorong untuk secara
teratur terhubung dan terlibat dengan merek dan kontennya, maka dapat dinyatakan bahwa resonansi merek
yang diinginkan di antara audiens telah tercapai, dan merek dapat dianggap berhasil. Penelitian Melissa
Kuitunen menunjukkan bahwa dengan membangun merek pribadi yang sukses yang memungkinkan
beresonansi dengan audiens dapat terjadi dengan mengikuti proses pengembangan merek. Setiap individu
yang ingin membangun merek pribadi di lingkungan digital dapat menggunakan kerangka kerja ini dalam
proses pengembangan mereknya. Karena proses tersebut hanya digunakan untuk membangun satu merek,
maka proses tersebut hanya dapat digunakan sebagai alat penuntun alih-alih indikasi yang pasti untuk
membangun merek yang sukses. [8]
3. METODE PELAKSANAAN
Dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, penulis menggunakan metode pelaksanaan meliputi;
Observasi, Observasi dilakukan dengan cara datang langsung, mengamati kemudian mencatat secara
sistematik mengenai cara kerja dari mitra, alur pemesanan jasa pemasangan listrik, perlengkapan dan
peralatan kerja dan kesiapan sumber daya manusia.
Proses selanjutnya adalah Wawancara, dilakukan dengan pertemuan antara penulis dengan mitra untuk
bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu tema
tertentu. Melalui wawancara, peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang mitra dalam
memotret situasi dan fenomena yang terjadi, hal tersebut tidak mungkin bisa ditemukan melalui observasi.
Wawancara dilakukan dengan ibu Alvin Nur Hikmah selaku pemilik usaha. Bertempat di Seyegan pada
bulan September 2019.
Studi kepustakaan dilakukan karena merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti
menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan aset
gambar kelistrikan dan cara pengerjaannya. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari : koran, buku,
majalah, dan melalui internet.
Adapun detail dari kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi:
Penyiapan alat, bahan, dan sarana pendukung, dimana mitra berpartisipasi pasif dengan mengalokasikan
waktu untuk persiapan kegiatan acara. Persiapan dilakukan selama bulan Juli - Oktober 2019
Proses perancangan video. Mitra berpartisipasi aktif dengan meluangkan waktu berdiskusi menentukan isi
video promosi. Proses ini berlangsung bulan Agustus - September 2019.
Proses editing video, mitra berpartisipasi aktif dengan mengikuti proses editing video dengan cara
berkonsultasi aktif melalui aplikasi percakapan online tentang.
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Implementasi publikasi online. Pada tahap ini, mitra berpartisipasi dengan memantau kegiatan dan menerima
hasil publikasi online berupa akun youtube dan link videonya.
Perangkat keras (hardware) merupakan komponen fisik yang mendukung proses kerja kegiatan ini.
Perangkat keras yang digunakan untuk pembuatan video tersebut adalah :
Processor Intel Core i5-6200 2.4 GHz
RAM 4 GB
Hardisk 500 GB
VGA Gti 1080
Monitor Display 20”
Perangkat lunak (software) digunakan untuk mengerjakan dan mengelola dalam pembuatan aplikasi dan
mendukung bekerjanya sistem sehingga aplikasi dapat dijalankan. Perangkat lunak yang digunakan untuk
pembuatan video iklan ini adalah :
Operating System Windows 10
Adobe After Effects CC 2017
Adobe Premiere CC 2017
Adobe Audition CC 2017
Photoshop CC 2017
Untuk memproduksi video motion graphic terdapat proses-proses dalam perancangan yaitu pra produksi,
produksi dan pasca produksi.
Pra Produksi
Pra produksi dapat dikatakan sebelum produksi, ada beberapa tahap, di antaranya:
1.
Konsep Dasar
Untuk membuat sebuah video diperlukan sebuah konsep, konsep merupakan hal yang mendasar untuk
menggembangkan sebuah video. Konsep dapat di inspirasi dari berbagai hal, misalnya pengalaman pribadi,
kehidupan sehari-hari, pendidikan, karya orang lain, dan lain sebagainya.
2.
Storyline
Storyline adalah dasar yang diperlukan dalam sebuah produksi program audio visual. Kualitas sebuah
storyline sangat menentukan hasil akhir dari sebuah video. Sebuah storyline pada umumnya berisi gambaran
atau deskripsi tentang pesan atau informasi yang disampaikan.
3.
Storyboard
Storyboard merupakan rancangan visual dari naskah. Storyboard memberikan nyawa bagi naskah mengenai
bagaimana sebuah cerita akan berjalan dan mudah dipahami. Storyboard akan memperlihatkan setiap
adegan/scene dalam beberapa angle kamera kepada semua orang (pekerja video). [9]
Produksi
Tahap produksi adalah periode selama video motion graphics diproduksi. Setelah merancang pra produksi,
selanjutnya proses produksi dengan berbagai tahap sebagai berikut:
1.
Pembuatan Gambar Karakter dan Material Video.
Merealisasikan sebuah objek yang telah di buat pada storyboard menjadi objek digital. Objek tersebut yang
nantinya diberi efek gerak dan video.
2.
Proses pembuatan suara yang akan digunakan untuk backsound musik pada iklan layanan
masyarakat. [9]
Pasca Produksi
Tahap pasca produksi adalah tahap akhir dari produksi video ini. Berikut tahap pasca produksi:
1.
Editing
Proses pengeditan gambar yang sesuai dengan storyboard.
2.
Compositing
Tahap ini adalah tahap akhir dari pengeditan, yang mana video dan suara yang sudah di olah sebelumnya
akan digabungkan sehingga benar-benar menjadi sebuah project yang utuh dan siap dilakukan tahap
selanjutnya yaitu tahap rendering.
3.
Rendering
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Rendering merupakan proses translasi semua informasi latar, warna, gerakan, karakter, audio dan yang
lainnya yang tersimpan dalam file-file menjadi satu frame tunggal. [9]
4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan produksi video meliputi kegiatan penganimasian, penyusunan, penggabungan dan pengeditan hasil
dari aset yang sudah ada. Adapun kegiatan utamanya adalah compositing, editing dan rendering.
Compositing
Pada tahap ini penulis melakukan kegiatan penyusunan hasil gambar yang telah dibuat, kemudian dilakukan
pengolahan agar menjadi sebuah sajian visual yang memiliki nilai informasi. Adapun compositing yang
dilakukan oleh penulis dapat dilihat di gambar 1.

Gambar 1 Membuat New Composition
Pada proses ini penulis membuat new composition untuk melakukan proses menyusun video dalam timeline
pada software Adobe After Effect.
Setelah itu klik kanan -> new -> solid. Tahap ini digunakan untuk membuat bentuk solid baru dengan ukuran
1920 px x 1080 px. Ubah warna bentuk solid menjadi putih.
Klik kanan -> new -> text. Ini digunakan untuk membuat teks baru. Akan muncul layer “Text 1”, kemudian
tulis “Multi”.
Buat lagi teks baru dengan cara yang sama. Akan muncul layer baru dengan nama “Text 2”, kemudian tulis
“Teknik”. Posisikan teks 2 di samping teks 1, sehingga membentuk tulisan “Multi Teknik”.
Klik tulisan “Multi”, kemudian ubah posisinya ke bawah sehingga muncul keyframe 1. Setelah itu ubah
posisinya ke atas, sejajar dengan teks 1. Muncul keyframe 2. Antara keyframe 1 dengan keyframe 2 diberi
jarak untuk timing. Test play video dengan menekan tombol spasi. Maka teks 2 seakan-akan bergerak dari
bawah ke atas.
Kemudian mengubah lagi posisi teks 2 ke arah atas. Selanjutnya muncul keyframe 3. Beri jarak antara
keyframe 2 dengan keyframe 3.
Di tengah-tengah pergerakan teks 2 dari keyframe 2 dengan keyframe 3, ganti opacity teks 2 dari semula
100% menjadi 0%. Sebelum mengganti opacity, buat dulu keyframe opacity 1 yang merupakan tampilan
100% dan keyframe opacity 2 yang merupakan tampilan 0%. Beri jarak di antara keduanya.
Sekarang buat teks 3 dengan cara klik kanan -> new -> text. Ganti tulisannya menjadi “Engineering”.
Beri efek teks 3 yang caranya sama dengan step 5-7.
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Tahapan compositing merupakan proses penggabungan potongan-potongan semua animasi motion graphic
yang telah dibuat pada proses pembuatan animasi. Pada proses ini, tidak diperlukan sinkronisasi antara video
animasi motion graphic dan musik karena sinkronisasi telah sekaligus dilakukan pada saat proses pembuatan
animasi motion graphic. Sehingga pada tahap ini hanya dilakukan penambahan sound effect dan background
music pada video infografis ini.
Pengeditan volume suara juga dilakukan tahap ini. Video infografis ini menggunakan dua audio, yaitu sound
effect, dan background music, yang harus diatur volume-nya agar suara yang dihasilkan seimbang satu sama
lain.
Volume suara yang paling penting adalah suara background music. Volume suara musik diatur antara -12
sampai -6 dB. Kemudian suara sound effect diatur standar, yaitu antara -12 sampai -18 dB. Proses
pengaturan audio dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2 pengaturan video dan Audio
Proses terakhir untuk menjadikan file project tersebut menjadi file video yang siap didistribusikan yaitu
langkah rendering. Terdapat beberapa pengaturan yang harus dilakukan sebelum proses render dimulai.
Diantaranya yaitu:
File – export – media
Mengubah format video menjadi H264 dengan preset HD 1080 25fps dan memberi nama file.
Langkah berikutnya menentukan lokasi file hasil rendering dan selanjutnya menekan tombol render.
Ukuran tersebut dipilih dikarenakan target tayang video yang dihasilkan adalah web broadcast online yaitu
YouTube. YouTube memiliki behaviour ukuran HD, sehingga penulis menggunakan ukuran HD 1080.
Sedangkan format H264 dipilih karena format ini dirasa cukup ringan dan kompatibel terhadap semua media
online.
Mengupload video di YouTube Studio beta
Login ke YouTube Studio beta.
Di bagian kanan atas, pilih Upload .
Pilih Upload video (beta).
Pilih file yang akan di upload.
Jika menutup halaman upload sebelum selesai memilih setelan, video tersebut akan disimpan sebagai draf di
halaman Video.
Menambahkan detail penting yang diperlukan ke video. Jika info ini tidak ada, upload video tersebut akan
disimpan sebagai draf di halaman Video.
Judul Judul video.
Deskripsi
Info yang muncul di bawah video.
Thumbnail
Gambar yang dilihat penonton sebelum mengklik video.
Langkah 2: Pilih setelan lanjutan
Pilih Berikutnya untuk memilih setelan lanjutan.
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Beberapa fitur mungkin tidak tersedia jika video masih diproses. Pengguna selalu dapat mengupload video
sebagai "Tidak Publik" dan menambahkan berbagai fitur ini setelah pemrosesan selesai. Pelajari cara
mengubah setelan privasi video setelah mengupload.
Playlist Tambahkan video ke salah satu playlist yang sudah ada, atau buat playlist baru.
Layar akhir
Tinggalkan halaman upload untuk menambahkan elemen visual ke akhir video.
Kartu Tinggalkan halaman upload untuk menambahkan konten interaktif ke video.
Subtitel dan CC Upload file subtitel dan CC.
Bahasa video Pilih bahasa asli pada video.
Tag
Tambahkan kata kunci deskriptif untuk membantu memperbaiki kesalahan dalam penelusuran.
Kategori, Pilih kategori video, seperti pendidikan atau komedi.
Lokasi video Tambahkan lokasi tempat video direkam.
Tanggal perekaman
Masukkan tanggal perekaman video.
Lisensi dan kepemilikan hak
Pilih lisensi hak cipta standar atau lisensi Creative Commons.
Komentar dan rating
Pilih apakah penonton dapat memberi komentar pada video atau tidak. Pilih apakah
penonton dapat melihat jumlah suka dan tidak suka di video atau tidak.
Setelan tambahan
Batasan usia: Beri batasan usia pada video yang mungkin tidak sesuai untuk semua penonton.
Penyematan: Pilih jika video dapat disematkan di berbagai situs lain.
Notifikasi: Tunjukkan jika ingin mengirim notifikasi video baru kepada subscriber.
Promosi berbayar: Beri tahu penonton dan YouTube bahwa video memiliki promosi berbayar.
Langkah 3: Lihat pratinjau dan publikasikan
Pilih tab Lihat pratinjau & publikasikan.
Pilih setelan privasi video. Tidak publik adalah opsi privasi yang baik untuk memastikan pemrosesan telah
selesai sebelum penonton dapat melihat video.
Lihat pratinjau perubahan dan pastikan perubahan tersebut telah mematuhi kebijakan YouTube sebelum
mempublikasikan video.
Jika mengupload video publik, dapat menyiapkan Premiere. Video tidak publik dan video pribadi juga dapat
diubah menjadi Premiere setelah diupload. Tampilan upload proses video dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Proses upload video
YouTube menggunakan pemutar file video dengan rasio aspek 16:9. Pemutar video YouTube menambahkan
bilah hitam di atas dan bawah secara otomatis pada video dalam player, sehingga video ditampilkan dengan
benar tanpa ada pemangkasan atau perenggangan, berapapun ukuran video ataupun pemutarnya.
Agar gambar video pas dengan pemutar secara sempurna, lakukan enkode menggunakan resolusi ini:
•
2160p: 3840x2160
•
1440p: 2560x1440
•
1080p: 1920x1080
•
720p: 1280x720
•
480p: 854x480

363

•
360p: 640x360
•
240p: 426x240
Jika mengupload file yang bukan berukuran 16:9, file akan diproses untuk menampilkan pillarbox (bilah
hitam di setiap sisi kiri dan kanan) atau letterbox (bilah hitam di atas dan bawah).
Beberapa contoh:
•
Pemutar akan menambahkan bilah vertikal (pillarbox) secara otomatis pada video berukuran 4:3
dalam pemutar layar lebar berukuran 16:9.
•
Jika ukuran pemutar diubah (seperti ketika disematkan ke situs web lain), video akan dijadikan
letterbox saat pemutar diubah ke ukuran 4:3.
•
Video anamorphic akan dijadikan letterbox secara otomatis ketika ditampilkan pada pemutar
berukuran 16:9 atau 4:3. Pemutar hanya dapat melakukan ini jika rasio aspek asli video dipertahankan.
•
Jika akan menambahkan letterbox ke video sebelum menguploadnya, pemutar layar lebar juga akan
menambahkan bilah pillarbox. Hal ini menyebabkan munculnya bilah hitam di semua sisi video
(windowbox), dan menghasilkan pengalaman menonton yang buruk Resolusi dan Rasio Aspek yang
disarankan pada youtube. [10]
5. KESIMPULAN
Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini penulis bersama-sama dengan mitra telah selesai membuat
sebuah video berbasis motion graphics. File yang dihasilkan berupa video dengan ekstensi .mp4 dan resolusi
720P berdurasi 60 detik.
Kegiatan ini juga telah berhasil mempromosikan usahanya di media sosial Youtube di channel “Multi Teknik
Engineering”.
Penulis menyarankan agar dalam kegiatan sejenis dapat melibatkan lebih banyak disiplin ilmu, yang
kaitannya dengan ilmu Manajemen dan Komunikasi.
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PKM USAHA MIKRO PRODUKSI BATA MERAH BERBASIS IT
Evi Dewi Sri Mulyani 1), Dani Rohpandi 2), Shinta Siti Sundari 3), Yuda Purnama Putra 4)
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Abstrak
Pertumbuhan penduduk yang semakin padat mengakibatkan pembangunan rumah dan pemukiman
pun semakin meningkat pesat, sehingga permintaan produksi bata merah semakin meningkat pula.
Sementara ini, di daerah pengrajin bata merah yang terletak diwilayah Kota Banjar masih ada masyarakat
yang membuat bata merah hanya mengandalkan kaki dan cangkul, sehingga dalam produksi bata merah
masih sangat terbatas dibandingkan dengan produksi bata merah yang sudah menggunakan mesin molen.
Saat ini usaha produksi bata merah masih menggunakan peralatan seadanya seperti cangkul dan proses
pengeringan sangat bergantung pada cuaca sehingga perlu dicarikan solusinya. Dalam usaha produksi bata
merah menggunakan cangkul dan kaki hanya mampu memproduksi bata merah berkisar 7.000-10.000
perbulan, sedangkan permintaan pasar mencapai 30.000 perbulan itu dikarenakan produksi bata merah
masih menggunakan peralatan sederhana dan sangat bergantung pada cuaca. Dengan adanya program
Pengabdian kepada Masyarakat ( PkM) kami berharap dapat mengusulkan untuk membantu masyarakat
dalam usaha produksi bata merah dengan memberikan bantuan berupa mesin molen dan atap fiber
transparan ringan agar dapat meningkatkan produksi bata merahnya tanpa bergantung kepada cuaca dan
meningkatkan penjualan bata merah dengan memanfaatkan teknologi masa kini seperti media sosial, blog,
dan website.
Kata kunci: PkM, produksi bata merah, media sosial, website.

Abstract
Increasingly dense population growth resulted in the development of houses and settlements
increased rapidly, so demand for red brick production increased also. Meanwhile, in the area of red brick
craftsmen located in Banjar City there are still communities that make red brick only rely on the legs and
hoe, so in red brick production is still very limited compared to the production of red brick Already using a
Molen engine. Currently, red brick production business still using equipment such as hoe and drying process
is very dependent on the weather so it needs to be based on the solution. In the production of red bricks using
hoe and feet only able to produce red brick ranging from 7,000 to 10,000 per month, while the market
demand reaches 30,000 per month due to red brick production still using simple equipment and Highly
dependent on the weather. With the program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) We hope to propose to
help the community in the production of red brick by providing assistance in the form of a molen machine
and a mild transparent fiber roof to increase brick production It is not dependent on the weather and
increases the sales of red bricks by utilizing today's technologies such as social media, blogs, and websites.
Keywords: PkM, red brick production, social media, web

1. PENDAHULUAN
Bata merah adalah salah satu bahan bangunan yang terbuat dari campuran tanah merah atau tanah liat
dengan abu merang dan pasir lempung yang diolah, dicetak, dikeringkan lalu dibakar. Pertumbuhan
penduduk yang semakin padat mengakibatkan pembangunan rumah dan pemukiman pun semakin meningkat
pesat, sehingga permintaan produksi bata merah semakin meningkat pula. Sementara ini, di daerah
pengrajin bata merah yang terletak diwilayah kota banjar masih ada masyarakat yang membuat bata merah
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hanya mengandalkan kaki dan cangkul, sehingga dalam produksi bata merah masih sangat terbatas
dibandingkan dengan produksi bata merah yang sudah menggunakan mesin molen.
Kota Banjar merupakan kota yang sudah terkenal sebagai kota produksi bata merah untuk wilayah
priangan timur sehingga tingkat popularitas untuk nama bata banjar sudah dikenal oleh masyarakat luas.
Mitra dalam kegiatan ini adalah Bapak Kimin Sumanto. Mitra tersebut melakukan usaha produksi bata
merah yang berasal dari Dusun Pananjung Barat RT 01 RW 01 Desa Sinartanjung Kec. Pataruman Kota
Banjar. Proses produksi yang dilakukan oleh mitra sangat sederhana dan bersifat tradisional. Secara umum,
mitra telah melakukan usaha diatas 10 tahun. Pencatatan keuangan serta keluar masuknya barang produksi
merupakan hal yang tidak pernah dilakukan oleh mitra IbM. Akibat dari hal itu mitra tidak mengetahui
jumlah keuntungan dan kerugian yang mereka dapatkan baik dalam per hari ataupun per bulan. Namun,
dapat diestimasikan bahwa jumlah pesanan bata merah 30 ribu bata merah per bulan jika dikonversi kenilai
mata uang berkisar Rp. 15.000.000 per bulan. Namun, rata-rata dalam perbulan produksi bata merah tidak
menentu berkisar antara 10 ribu bata merah – 15 ribu bata merah per bulan, atau jika dikonversi ke nilai
rupiah berkisar antara Rp.5.000.000,00-Rp.7.500.000,00. Namun, apabila musim kemarau produksi bata
merah bisa meningkat hingga 20 ribu bata merah atau berkisar Rp. 10.000.000,00 per bulan.
Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Tim PkM dijadwalkan mulai Awal Oktober
2019 hingga akhir November 2019. Hal ini bisa berlangsung lebih cepat dikarenakan mitra yang didampingi
telah dikenal dan merupakan supplier bahan bangunan dari salah satu anggota tim PkM.
Kelompok Usaha Bersama dibentuk bersama antara warga masyarakat khususnya para pengrajin
batu bata yang difasilitasi oleh Karang Taruna[1]. Dalam kegiatan PkM yang dilakukan Solechan dan Aris
Kiswanto di Kota Jepara, 1 tim mengasilkan kurang lebih 1.250 bata/hari dengan waktu kerja 6 jam tiap hari.
Model pembayaran karyawan borongan, 1 batu bata mentah belum dibakar dihargai Rp. 150,-[2]. Dari hasilhasil pengamatan dan identifikasi lapangan beberapa permasalahan yang harus secepatnya diatasi seperti;
masalah, kebutuhan serta potensi daerah, koordinasi dan sosialisasi dengan calon mitra kerja yang terdiri dari
Kepala Desa Karangsari, Penilik PNF Kecamatan Pakenjeng, para pelaku usaha dan tokoh masyarakat.
Melakukan rekruitmen calon peserta program kewirausahaan perempuan berbasis potensi lokal bersama
tokoh masyarakat setempat, menyusun dan menetapkan rancangan kegiatan pembelajaran dan jadwal
kegiatan, menyususn dan menetapkan kelompok usaha bersama-sama peserta, magang wirausaha ditempat
yang sudah ditentukan dan disepakati karena tempat tersebut sudah memenuhi standar[3].
Berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan permasalahan, maka diketahui situasi existing mitra
ditunjukkan oleh Tabel 1. Mitra memperoleh penghasilan yang tidak tetap dalam satu bulan, sebab jumlah
produksi perbulan sangat bergantung pada keadaan cuaca dan sinar matahari. Produk yang dihasilkan hanya
dipasarkan ke daerah priangan timur dan sekitarnya. Distribusi dilakukan oleh agen yang mengambil
langsung di lokasi produksi.
Tabel 1. Kondisi Keadaan Mitra
No
Uraian
Mitra
Keterangan
1

Hasil produksi

Bata merah

2

Tempat pengeringan

tidak menggunakan atap transparan

3

Pendapatan minimal
per bulan (Rp.)
Pendapatan maksimal
per bulan (Rp.)
Manajemen
Keuangan

Kurang lebih 1.500.000

6

Proses produksi

7

Pembakaran

Manual, menggunakan cangkul dan
kaki lalu di cetak menggunakan
cetakan dijemur sinar matahari
Menggunkan merang padi atau
kayu bakar

4
5

Kurang lebih 2.000.000
Tidak mengetahui keuntungan atau
kerugian

Hanya mengandalkan panas
matahari jika hujan maka proses
pengeringan berhenti
Tergantung pesanan, fluktuasi
produksi bata merah
Tergantung pesanan, fluktuasi
harga dan musim
Pengeluaran belanja dan honor
karyawan dan pemasukan tidak
pernah dicatat
Pembuatan hanya menggunkan
kaki dan cangkul
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No

Uraian

Mitra

8

Pemasaran

9

Jumlah Pekerja selain
mitra

Biasanya langsung dibeli oleh
bandar yang bermodal sehingga
harga relatif lebih murah
Tidak ada. Produksi dibantu hanya
oleh keluarga

10

Maksimal stok bahan
baku

Tanah 10 rit untuk berkisar 7.000
butir bata
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Keterangan

Mitra menyebutkan bahwa untuk
proses pembakaran, mereka
menyerahkan kepada pihak lain
(mengupahi)

Salah satu alat produksi pada mitra dapat dilihat pada Gambar 1. Gambar tersebut menunjukkan
bahwa proses pengadonan sebelum dicetak, sebelum menjadi adonan dan sebelum dicetak masih
menggunakan alat yang sangat sederhana. Bahan bakar yang digunakan adalah merang padi atau kayu bakar.

Gambar 1. Proses Pengadonan
Berdasarkan hasil analisa terhadap situasi existing maka diketahui permasalahan prioritas mitra
adalah sebagai berikut:
1 Fluktuasi pendapatan mitra tidak menentu, dikarenakan proses pembuatan bata merah bergantung pada
cuaca, sedangkan proses pembuatannya masih menggunakan peralatan sederhana, yakni cangkul.
Sehingga proses produksi menjadi tidak maksimal dan banyak pesanan yang tidak terpenuhi.
2 Mitra jarang melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran, sehingga seringkali keuntungan yang
diperoleh tidak diketahui secara pasti.
3 Proses pembuatan bata merah pada mitra masih menggunakan peralatan yang sederhana, yakni hanya
menggunakan cangkul sehingga jumlah produksinya tidak maksimal.
4 Proses penjemuran masih dilakukan diluar dan mengandalkan sinar matahari, sehingga dapat
menghambat proses produksi.
5 Bata merah yang sudah diproduksi langsung dibeli oleh bandar dengan harga murah dikarenakan mitra
kurang memiliki kemampuan untuk memasarkannya sendiri secara maksimal.
2. TINJAUAN TEORI
Program Kemitraan Masyarakat bersifat memecahkan masalah, komprehensif, bermakna, tuntas, dan
berkelanjutan (sustainable) dengan sasaran yang tidak tunggal[4].
Pemberdayaan menurut Adimiharja, 2004, merupakan salah satu pendekatan dalam meningkatkan
kualitas kehidupan serta mengangkat harkat dan martabat masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting
karena dapat memberikan perspektif positif terhadap masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dan partisipasi
merupakan strategi dalam paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (people centered
development). Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan
konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan[1].
Kegiatan PkM ini merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk lebih
meningkatkan kualitas dan kuantitas dari usaha yang sudah berjalan. Sehingga saat kegiatan dari PkM ini
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sudah berakhir pun, tim PkM masih berkoordinasi dengan mitra melalui kegiatan pendampingan dimana
setiap dua bulan sekali berkunjung kelapangan untuk melihat kondisi serta berdiskusi tentang kesulitan yang
dihadapi dalam pengembangan kelompok usaha serta berupaya mencari solusi untuk mengatasinya[3].
3. METODE PELAKSANAAN
Prosedur kerja dari kegiatan ini ditunjukkan oleh Gambar 3.1.Terdapat tiga bentuk kerja utama yang
dimulai dari sosialisasi kegiatan, kemudian peningkatan kualitas dan jumlah produksi, bentuk yang lebih
rapih dan menarik, peningkatan teknologi pemasaran, serta manajemen keuangan.
Sosialisasi

Peningkatan
Kualitas dan Jumlah
Produksi

Manajemen
Keuangan

Warna dan bentuk
bata merah lebih
baik

Manajemen
Pemasaran

Gambar 2. Proses Kerja kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
Berdasarkan permasalahan mitra yang menjadi prioritas maka terdapat beberapa kegiatan untuk
menangani permasalahan tersebut:
1 Sosialisasi dilakukan secara klasik dengan mengumpulkan peserta dalam sebuah ruang diskusi.
2 Pelatihan dan pendampingan pembuatan mesin molen dan atap fiber transparan untuk produksi bata
merah. Mesin yang digunakan untuk membuat mesin molen adalah jenis diesel, dan untuk rangka atap
menggunakan baja ringan sedangkan atapnya menggunakan fiber transparan untuk proses pengeringan
bata merah akan meningkatkan produksi bata merah. Pelatihan ini akan dilakukan oleh Dani Rohpandi,
S.Kom., M.Kom dan Evi Dewi Sri Mulyani, S.Kom., M.Kom. yang juga merupakan praktisi dibidang
informatika.
3 Pemberian alat atau teknologi yang dapat membantu mengeringkan produk bata merah sehingga tidak
lagi bergantung pada sinar matahari. Hal ini akan membantu menghasilkan jumlah produk yang stabil
atau meningkat.
4 Bantuan pembuatan desain desain rangka atap asbes plastik transfaran untuk proses pengeringan dan
bantuan pembuatan desain mesin molen agar hasil adonan lebih lembut dan berkualitas.
5 Pelatihan dan bantuan sistem manajemen keuangan yang sederhana, yang dapat membantu mencatat
bentuk dan jumlah pengeluaran serta pemasukan yang diperoleh. Diharapkan agar mitra dapat
mengetahui keuntungan atau kerugian yang diperoleh. Kegiatan ini diberikan oleh Yuda Purnama Putra,
M.Pd. serta Shinta Siti Sundari, M.Kom. sebagai pakar manajemen keuangan.
6 Pelatihan dan bantuan sistem pemasaran yang lebih baik dan tidak hanya berfokus kepada menunggu
pemesanan oleh pelanggan, namun juga secara proaktif melakukan pemasaran melalui website. Kegiatan
ini diberikan oleh Dani Rohpandi, S.Kom., M.Kom sebagai pakar dan praktisi dibidang teknologi
informasi dan komputer.
Dalam kegiatan ini pengusul dan mitra masing-masing memiliki peran dalam kesuksesan kegiatan.
Pengusul berperan sebagai pemberi ide kepada mitra dalam hal perancangan mesin molen dan atap
transparan. Selain itu pengusul akan menjadi pihak yang berperan dalam menyediakan hal-hal yang berkaitan
dengan fasilitas teknologi, seperti: desain mesin molen, desain atap transparan, sistem manajemen keuangan,
website pemasaran, dan sistem pembakaran yang optimal. Sedangkan mitra berperan sebagai pelaksana ide
dalam inovasi peningkatan produksi dan kualitas bata merah, serta berperan aktif dalam memberikan
masukan mengenai jumlah produksi yang diinginkan. Mitra juga berperan dalam marketing atau pemasaran
yang aktif dengan memanfaatkan teknologi website serta dalam market place pada media sosial yang
diberikan.
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Kegiatan dilaksanakan selama delapan bulan dimulai dari bulan Oktober 2019 dan berakhir di bulan
November 2019. Selama dua bulan terdapat berbagai macam kegiatan yang dapat dirangkum menjadi 10
bentuk kegiatan seperti yang ditampilkan dalam Tabel 2.
Tabel 2. Rencana Kegiatan
No

Kegiatan

1

1
2
3

Sosialisasi kegiatan
Pelatihan pembuatan mesin molen
Pembuatan desain atap transfaran

4

Pemberian bantuan peralatan serta pelatihan cara
penggunaan
Pelatihan manajemen keuangan
Pembuatan website pemasaran dan market place pada
media social
Pelatihan manajemen pemasaran
Monitoring
Evaluasi
Seminar hasil kegiatan

5
6
7
8
9
10

2

3

Minggu ke4 5 6 7

8

9

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Setelah menganalisa kebutuhan mitra, maka tim PkM langsung berupaya merancang dan membuat
mesin molen sederhana yang akan digunakan untuk melakukan proses pencampuran adonan bahan
pembuatan batu bata merah sebelum masuk ke proses pencetakan. Hal ini diharapkan dapat membantu
mempercepat dan mempermudah proses pencampuran adonan bahan pembuatan batu bata merah. Rancangan
yang dibuat sangat sederhana, terdiri dari pembuatan kerangka penyangga yang bagian bawahnya dapat
dilipat, kemudian penyangga dari drum yang dapat digerakkan dalam sudut sempit ke atas dan kebawah
(sekitar 40 derajat, 10 derajat kebawah dan 30 derajat keatas) untuk mempermudah pemasukan dan
pengeluaran adonan. Drum diputar menggunakan dinamo listrik yang menggunakan penghubung bergerigi.
Hasilnya dapat dilihat seperti pada Gambar 3.

Gambar 3. Rancangan Mesin Molen
Pembuatan atap transparan untuk menaungi proses penjemuran batu bata merah dirasa cukup
penting, terutama saat memasuki musim hujan. Proses pengeringan tentu saja jangan sampai gagal karena
terguyur hujan deras dikala tidak sempat ditutup oleh para pekerja. Pembangunan atap transparan ini
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dilakukan sangat sederhana menggunakan penyangga yang terbuat dari bahan baja ringan. Hasilnya dapat
dilihat seperti pada gambar 4.

Gambar 4. Atap Fiber Transparan
Bantuan pendampingan lainnya yaitu berupa pembuatan website pemasaran dan marketplace pada
media sosial. Pembuatan website tentunya membutuhkan waktu dalam pemanfaatannya, karena itu
sementara dibuat dalam versi yang gratisan tetapi memiliki masa tayang yang cukup lama yaitu di
www.infinityfree.net dengan domain gratisan yang sudah tersedia didalamnya dan langsung diinstallkan cms
online shop yang sudah tersedia didalamnya. Sedangkan pembuatan market place media sosial tentunya
memanfaatkan media sosial milik putra putrinya yang sudah aktif sejak lama dan telah memiliki pertemanan
yang cukup banyak. Setelah diberikan pelatihan dalam pembuatan web dan market place, tentunya
diharapkan akan lebih memperluas dan mempercepat penyebaran informasi dari produk yang dihasilkan serta
meningkatkan jumlah pemesanan dan penjualan.

Gambar 5. Pelatihan Manajemen Keuangan
Kemudian diberikan pula pelatihan manajemen keuangan untuk mencatat setiap transaksi yang
dilakukan. Mulai dari pembelian alat dan bahan, pembayaran upah pekerja, hingga penjualan batu bata merah
yang dilakukan.
Setelah dilakukan monitoring pada minggu ke lima sudah dapat terlihat adanya peningkatan produksi
dan penjualan yang dilakukan. Sebelum kegiatan PkM ini dilakukan, jumlah produksi perbulan yang
sebelumnya hanya mampu mencapai kisaran 3.500 buah hingga 5.000 buah, setelah kegiatan ini berjalan bisa
menembus angka 10.000 buah. Pendapatan yang dihasilkan berkisar antara Rp. 1.500.000,- hingga Rp.
2.000.000,- perbulan. Sedangkan pada minggu ke lima setelah pelaksanaan kegiatan PkM ini, penghasilan
yang didapat sudah menembus Rp. 4.500.000,-. Terjadi peningkatan hampir 125%. Hal tersebut bisa terjadi
karena adanya peningkatan produksi yang berimbas pada pemenuhan dari jumlah pesanan yang terealisasi
menjadi penjualan. Pada periode sebelumnya banyak pesanan yang seringkali tidak terlayani.
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5. KESIMPULAN
Hasil dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini yaitu terjadinya
peningkatan produksi yang mencapai kisaran 150% serta menghasilkan peningkatan pendapatan pada kisaran
125% dibandingkan periode sebelum adanya kegiatan PkM ini.
Pelaksanaan program berupa bantuan alat dan bahan produksi, serta pelatihan dan pendampingan
kegiatan yang mampu menghasilkan luaran-luaran yang diharapkan oleh program Pengabdian kepada
Masyarakat ini seperti adanya peningkatan hasil produksi, peningkatan pendapatan atau keuntungan, serta
fasilitas promosi dan pemasaran melalui website dan marketplace.
UCAPAN TERIMA KASIH
Tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada STMIK
Tasikmalaya yang telah memberi dukungan finansial terhadap kegiatan PkM ini.
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Pelatihan Microsoft Word untuk Penulisan Skripsi
Tony Wijaya
STMIK Pontianak
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Abstrak
Aplikasi Microsoft Word biasanya dipakai oleh mahasiswa dalam menulis skripsi mereka. Namun
dalam penggunaannya seringkali para mahasiswa belum memaksimalkan seluruh potensi atau fitur yang di
dalam aplikasi tersebut. Sekolah Tinggi Teologi (STT) Pontianak menjadi salah satu kampus di mana para
mahasiswa menggunakan aplikasi ini sebagai alat untuk menulis skripsi mereka. Pengabdian kepada
masyarakat ini bertujuan memberikan pelatihan kepada para mahasiswa STT Pontianak untuk
memaksimalkan potensi aplikasi Microsoft Word guna mencapai efisiensi dan efektivitas dalam menulis
skripsi.
Kata kunci: Micorosoft Word, Skripsi, Pelatihan

Abstract
College students usually utilize Microsoft Word as a tool to do their final essay. But not all full
potential of Microsoft Word has been used a long the way. STT Pontianak is one of campus where its college
students utlize Microsoft Word as their primary tool to finish their final essay. This community service we do
in STT Pontianak is aimed to give training to their college students in order to fully exploit the potential of
Microsoft Word for final essay.
Keywords: Microsoft Word, Final Essay, Training

1. PENDAHULUAN
Skripsi merupakan tugas akhir bagi mahasiswa jenjang Strata 1 (S1). Zaman sekarang sudah sulit
menemukan skripsi yang diketik dengan mesin tik. Sebagian besar skripsi sudah dibuat dengan komputer.
Membuat skripsi dengan komputer membutuhkan perangkat lunak yang tepat. Perangkat lunak yang biasa
digunakan untuk menulis disebut word processor. Word processor dapat digunakan untuk menulis skripsi,
jurnal, buku, manuskrip, bahkan sebuah halaman web. Ada beberapa word processor yang dikenal pada saat
tulisan ini dibuat seperti Microsoft Office Word [1], LibreOffice Writer [2], Apache OpenOffice Writer [3],
dan WPS Office Writer [4]. Bahkan saat ini sudah ada versi online (web-based) [5] sehingga tidak perlu
melakukan instalasi pada mesin pengguna. Dari beberapa perangkat lunak tersebut, yang lebih sering
diguankan adalah Microsoft Office Word.
Pengetahuan Microsoft Office Word sudah diperkenalkan sejak di bangku sekolah, baik itu Sekolah
Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), atau Sekolah Menengah
Kejurusan (SMK). Oleh karena itu, tidak sulit bagi mahasiswa untuk memanfaatkan perangkat lunak ini
sebagai alat bantu dalam menulis skripsi. Akan tetapi, di dalam prakteknya, mahasiswa belum mengetahui
teknik yang tepat untuk mengoptimalkan seluruh fitur pada Microsoft Office Word. Sebagian besar hanya
bisa mengetik, memformat tulisan, paragraf, tabel, dan lain-lain serta mencetak ke printer.
Hal-hal yang belum banyak diketahui oleh mahasiswa adalah misalnya menghasilkan daftar isi,
daftar gambar, daftar simbol tanpa mengetik manual. Selain itu, ada juga fitur untuk menghasilkan daftar
pustaka tanpa mengetik manual. Mereka biasanya membuat daftar isi, daftar simbol, daftar tabel, dan daftar
pustaka pada file yang berbeda. Walaupun teknik ini tidak bisa dikatakan salah, namun jika mereka
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mengetahui teknik yang seharusnya digunakan, maka para mahasiswa dapat mencapai efisiensi yang
signifikan.
Hal lain yang biasanya belum dioptimalkan oleh mahasiswa adalah penggunakan fitur sitasi
(citation) atau judul (caption). Microsoft Office Word menyediakan fitur yang dapat secara otomatis
mengurutkan gambar-gambar, tabel-tabel maupun sitasi-sitas sehingga mahasiswa tidak perlu menghabiskan
waktu untuk mengurutkan hal-hal tersebut.
Hal lain yang jarang dimanfaatkan adalah manajemen heading. Dengan manajemen heading yang
benar, mahasiswa dapat memanfaatkan fitur “Navigation Pane” yang akan sangat memudahkan navigasi
pada dokumen skripsi. Hal ini dikarenakan dokumen skripsi biasa terdiri atas ratusan halaman. Jika tidak ada
navigasi berdasarkan heading, maka akan sangat menyulitkan jika mahasiswa ingin menemukan halaman
tertentu pada skripsi tersebut.
Skripsi yang baik seharusnya terdiri atas hanya 1 (satu) buah file saja. Tidak ada isi yang dipisahpisah pada file yang berbeda-beda. Microsoft Office Word telah menyediakan semua fitur yang diperlukan
untuk mencapai tujuan tersebut. Walaupun hanya 1 file, namun file tersebut dapat memiliki nomor halaman
yang berbeda-beda. Misalnya halaman cover tanpa nomor, halaman abstrak hingga daftar isi menggunakan
huruf romawi, dan isi skripsi menggunakan angka biasa. Ini dapat dilalukan dengan penerapan fitur
“Section”.
Oleh karena beberapa alasan yang sudah disebutkan di atas, maka pada pengabdian ini dilakukan pelatihan
khusus kepada para mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi (STT) Pontianak dalam hal penulisan skripsi dengan
menggunakan Microsoft Office Word.
2. TINJAUAN TEORI
Word processor seperti Microsoft Office Word dapat memberikan manfaat pendidikan yang bertahan
lama bagi pengguna karena mendorong konseptualisasi teks yang lancar dan membebaskan penulis dari
masalah mekanis [6]. Bagi pengguna yang memiliki kemampuan menulis yang lemah, penggunaan word
processor dapat membantu meningkatkan kualitas tulisan mereka karena perangkat lunak ini memiliki fitur
untuk memperbaiki kata atau kalimat atau frasa yang kurang baik.
Penelitian sebelumnya mengenai Microsoft Office Word [7] meneliti apa yang menyebabkan fitur
pada aplikasi tersebut tidak digunakan oleh pengguna dengan usia muda (milenial) yang kompeten secara
teknologi. Penelitian tersebut mengusulkan bahwa fitur yang kurang digunakan berasal dari pilihan sadar
serta kesenjangan pengetahuan dan pengalaman yang tidak disadari oleh pengguna. Sampel yang digunakan
adalah dengan mengamati dan mewawancarai 30 siswa ketika mereka melakukan tugas-tugas di Microsoft
Office Word. Kenyamanan, kompleksitas, dan kinerja fitur diperkirakan kurang digunakan, meskipun itu
juga terkait dengan proses sadar seperti persepsi pengguna tentang kemudahan penggunaan dan kegunaan.
3. METODE PELAKSANAAN
Sebelum dilakukan pelatihan, terlebih dahulu dilakukan analisa terhadap objek yaitu Sekolah Tinggi
Teologi (STT) Pontianak. Tujuan dilakukan analisa adalah untuk mempelajari bagaimana perilaku
mahasiswa di kampus tersebut dalam menulis skripsi mereka, perangkat lunak yang dipakai, dan hal-hal
lainnya. Setelah dilakukan analisa, ditemukan fakta bahwa sebagian besar mahasiswa di STT Pontianak
menggunakan perangkat lunak Microsoft Office Word dalam menulis skripsi, dan mereka belum maksimal
dalam menerapkan fitur yang ada pada perangkat lunak tersebut, khsusunya dalam menulis skripsi.
Setelah analisa dilakukan, tahapan berikutnya adalah melakukan identifikasi masalah. Adapun
masalah yang dihadapi oleh para mahasiswa adalah kurangnya pemahaman dalam memaksimalkan fitur pada
Microsoft Office Word. Hal ini dapat dimaklumi karena kampus STT Pontianak bukanlah sebuah kampus
yang bergerak dalam bidang IT, namun adalah merupakan kampus di bidang teologi.
Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk pelatihan / workshop. Kegiatan ini
dilakukan di kampus Sekolah Tinggi Teologi (STT) Pontianak itu sendiri yang berlamat di Jalan Perintis,
Gang Remaja 2, Kota Baru, Pontianak Selatan, Kode Pos 78121, Kalimantan Barat, Indonesia. Kegiatan ini
dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris STT Pontianak beserta mahasiswa tingkat akhir yang sedang menulis
skripsi.
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Gambar 1. Kegiatan Pelatihan / Workshop di STT Pontianak.

Gambar 2. Menyampaikan materi dengan slide presentasi.
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Gambar 3. Peserta yang Terdiri Atas Dosen dan Mahasiswa STT Pontinak.

Gambar 4. Foto Bersama Setelah Selesai Kegiatan Pelatihan / Workshop.

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan pelatihan / workshop Microsoft Office Word untuk penulisan skripsi ini dihadiri oleh 62
peserta yang terdiri atas:
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Tabel 1 Komposisi Peserta Pelatihan / Workshoop
Peserta
Jumlah
Dosen
2 orang
Mahasiswa
60 orang
Kegiatan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu : perkenalan, masalah, dan solusi. Perkenalan
dilakukan dengan cukup singkat dan langsung dilanjutkan dengan masalah yaitu berupa kebiasaan-kebiasaan
atau teknik-teknik yang selama ini digunakan dan terbukti tidak efektif dan efisien karena tidak
mengoptimalkan fitur-fitur pada Microsoft Office Word. Pada setiap permasalahan, langsung diutarakan
teknik yang benar yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa untuk mencapai efisiensi dan efektivitas
dalam menulis skripsi menggunakan perangkat lunak tersebut.
Permasalahan pertama yang diutarakan adalah kebiasaan dalam membuat lebih dari 1 (satu) file
dalam menulis skripsi. Solusi yang benar adalah dengan mengajarkan teknik menggunakan 1 file saja.
Permasalahan kedua adalah belum memanfatkan fitur “Navigation Pane”. Sumber kesalahan ini
adalah belum adanya penggunaan heading yang benar dalam menulis skripsi. Penggunaan heading dilakukan
pada setiap judul seperti judul skripsi pada halaman cover, judul pada daftar pustaka, daftar isi, daftar tabel,
daftar simbol, judul bab, dan lain-lain. Pengguanaan sub-judul pun seharusnya menggunakan heading, tetapi
dengan angka yang lebih besar daripada heading pada judul induk. Demikian seterusnya untuk sub-judul
berikutnya. Solusi yang benar adalah dengan mengajarkan penggunaan heading yang benar kepada para
peserta.
Penggunaan heading yang benar dapat mengaktifkan fitur-fitur berikutnya seperti pembuatan daftar
isi, daftar tabel, daftar simbol, dan daftar gambar. Teknik ini diajarkan juga kepada peserta sehingga mereka
merasakan efisiensi yang sangat signifikan dibandingkan dengan membuat daftar isi, daftar tabel, daftar
simbol, dan daftar gambar secara manual.
30

30

25
20
15

15

15

Manual (menit)
Otomatisasi (menit)

10
5
0

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Gambar 5. Peningkatan Efisiensi dalam Membuat Tabel dengan Otomatisasi Microsoft Office Word

Nomor halaman yang berbeda-beda juga belum diketahui dan dimanfaatkan oleh para peserta.
Misalnya cover tidak ada nomor halaman. Sedangkan abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar
gambar, daftar simbol menggunakan angka romawi. Setelah itu, pada bab 1 hingga bab terakhir
menggunakan angka. Solusi untuk permasalahan ini adalah dengan mengajarkan teknik section dalam
Microsoft Office Word.
Selain nomor halaman yang berbeda-beda karakternya, posisinya pun bisa berbeda-beda. Sebagai
contoh, pada halaman pertama bab, maka nomor halaman ada di tengah bawah. Sedangkan untuk halamanhalaman lainnya berada di kanan atas. Solusinya adalah dengan mengajarkan fitur “Different First Page”
yang ada pada Microsoft Office Word.
Penggunaan fitur sitasi sama sekali belum dikenal oleh para peserta pada saat dilakukan pelatihan.
Fitur ini diajarkan sehingga membantu mengurangi kesalahan dalam menulis format daftar pustaka. Selain
mengurangi tingkat kesalahan penulisan, fitur sitasi juga dapat meningkatkan efisiensi waktu seperti halnya
pada penerapan heading di atas. Dengan menguasai fitur sitasi, peserta dapat membuat daftar pustakan dalam
sekejap, sama cepatnya dengan membuat daftar isi, daftar tabel, daftar simbol dan daftar gambar.
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Gambar 6. Efisiensi dan Efektivitas yang Dicapai dengan Penggunaan Fitur Sitasi dalam Membuat Daftar Pustaka

5. KESIMPULAN
Dari hasil kegiatan pelatihan / workshop yang dilakukan di STT Pontianak, dapat diambil
kesimpulan bahwa sebagian besar mahasiswa STT Pontianak belum memaksimalkan potensi dari perangkat
lunak Microsoft Office Word dalam menulis skripsi mereka. Oleh karena itu belum tercapai efisiensi dan
efektivitas yang seharusnya didapatkan. Dengan adanya pelatihan / workshop mengenai penulisan skripsi
dengan menggunakan Microsoft Office Word, mahasiswa mendapat tambahan keahlian dalam
mengoperasikan perangkat lunak tersebut. Diharapkan dengan pelatihan ini, mahasiswa mampu
mendapatkan efisiensi dan efektivitas yang seharusnya diperoleh dengan mengoptimalkan fitur pada
perangkat lunak ini.
Untuk ke depannya diharapkan ada pelatihan / workshop untuk optimalisasi perangkat lunak
Microsoft Office Excel. Hal ini diutarakan karena ada masukan dan permintaan dari dosen STT Pontianak
sendiri. Seringkali mereka kesulitan untuk membuat rumus-rumus dan fitur seperti tabel pivot yang mereka
perlukan untuk mengolah nilai dan hal-hal lainnya. Kurangnya tenaga ahli yang memberikan pelatihan
menjadi kendala bagi keterbatasan mereka.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap dosen dan mahasiswa yang telah memberi
dukungan terhadap kegiatan pelatihan / workshop ini, khususnya kepada Ibu Wasti Nurgia yang telah
memberikan dukungan baik teknis maupun non-teknis sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.
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Peran Manajemen Publikasi Informasi Terhadap Kelayakan Konten
pada Website SMA Kemala Bhayangkari Pontianak
I Dewa Ayu Eka Yuliani
STMIK Pontianak
Jl. Merdeka No. 372, 0561735555/Pontianak
e-mail: dewaayu.ekayuliani@gmail.com

Abstrak
Pengelolaan informasi dari website sekolah menjadi sangat penting dalam rangka menyediakan
informasi yang baik, bermanfaat dan layak untuk siswa maupun layak untuk umum. Tujuan dari kegiatan
pengabdian ini adalah memberikan pemahaman dan tahap-tahap dalam manajemen publikasi informasi di
website sekolah. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di SMA Kemala Bhayangkari Pontianak dan
menggunakan teknik ceramah dalam penyampai informasi kepada staf sekolah. Hasil akhir dari pengabdian
ini adalah berupa panduan dalam manajemen publikasi informasi yang dibagi ke dalam beberapa tahap.
Tahap pertama adalah mengumpulkan informasi dari masing-masing unit seperti unit akademik dan
kesiswaan. Tahap kedua adalah menganalisis dari informasi yang telah dikumpulkan untuk menjamin
kelayakan dari informasi tersebut. Tahap ketiga adalah pelaksanaan publikasi informasi yang dilakukan
oleh staf sekolah yang telah ditunjuk. Tahap terakhir adalah melakukan pengawasan terhadap informasi
dimana kepala sekolah berperan dalam menilai informasi yang telah dipublikasikan. Manajemen publikasi
hanya akan berjalan dengan baik apabila setiap unit saling bekerja. Kedepannya perlu ada peningkatan
dalam penyediaan fitur validasi informasi langsung dari website.
Kata kunci: website, manajamen, publikasi, pengabdian, informasi.

Abstract
Managing school website information is very important in order to provide good, useful and
appropriate information for students and for the public. The purpose of community service is to provide
understanding and stages in the management of information publication on the school website. The
community service was held at Kemala Bhayangkari Pontianak High School and used lecture techniques to
convey information to school staff. The final result of this community service is in the form of guidelines in
the management of information publications which are divided into several stages. The first stage is
gathering information from each unit such as academic and student units. The second step is to analyze the
information that has been collected to ensure the feasibility of the information. The third stage is the
implementation of information publication carried out by designated school staff. The last step is to
supervise information where the principal plays a role in evaluating the information that has been published.
Management of publications will only work well if each unit works with each other. In the future there needs
to be an increase in providing information validation features directly from the website.
Keywords: website, manajamen, publikasi, community service, informasi

1. PENDAHULUAN
Website sekolah memiliki peran yang sangat tinggi dalam memberikan pencritaan diri sekolah
kepada masyarakat luas. Di era teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang ini, website sekolah
menjadi salah satu media yang dapat dipergunakan untuk menyampaikan informasi dan kegiatan-kegiatan
sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat[1]. Berkat perkembangan teknologi, sekolah sudah mulai
menunjukkan adanya perubahan yang sangat signifikan[2]. Kemajuan sekolah tidak terlepas dari bagaimana
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pihak sekolah melakukan promosi. Promosi melalui website sebagai peningkatan presties sekolah[3], dimana
pihak sekolah dapat menunjukkan kelebihan-kelehihan yang dimiliki baik itu sarana dan prasarana sekolah
dan juga aktivitas pembelajaran di sekolahan tersebut. Kebiasaan masyarakat sekarang ini dalam mencari
informasi adalah menggunakan internet. Melalui website sekolah, kegiatan promosi dapat dilakukan dengan
mudah dan bisa menata informasi dengan baik[4]. Kegiatan yang dilakukan sekolah dapat menjadi daya tarik
bagi orang tua siswa. Mempublikasikan kegiatan sekolah diwebsite menjadi sangat penting karena hanya
dengan publikasi informasi di website, masyarkat bisa mendapatkannya dengan mudah, efektif dan
efesien[5]. Website sekolah bisa dikatakan sebagai indentitas sekolah didunia maya yang menggambarkan
adanya citra sekolah yang selalu menerima adanya keterbukaan. Website sekolah perlu kelola dengan baik
agar dapat memberikan pengaruh pada eksistensi sekolah. Kemajuan sekolah dapat terus dicapai apabila
adanya kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi diri sekolah[6]. Website sekolah menjadi pilihan tepat
untuk membuktikan jika sekolah mempunyai kualitas pendidikan yang memadai[7]. Berbagai pencapaian
prestasi sekolah juga memerlukan website.
Mengelola informasi adalah menjadi tanggung jawab pihak sekolah, baik itu yang sifatnya kualitas
maupun kuantitas dari informasi. Salah satu hal yang terkadang tidak disadari oleh pihak sekolah adalah
mempublikasi informasi yang tidak memiliki nilai dan manfaat kepada orang banyak. Informasi yang ingin
dipublikasi seharusnya dianalisis dengan baik oleh pihak terkait agar informasi tersebut dapat memberikan
daya tarik bagi siswa dan bagi masyarakat luas[8]. Untuk mengelola publikasi informasi, perlu melibatkan
beberapa unit agar bisa saling mengoreksi terhadap informasi sebelum dipublikasi. Dengan keterlibatan dari
beberapa unit, diharapkan informasi yang dipublikasi dapat memberikan manfaat bagi siswa, guru, staf
sekolah dan masyarakat[9]. Tujuan yang ingin dicapai dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah
memberikan pemahaman dan tahap-tahap dalam manajemen publikasi informasi di website sekolah.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di SMA Bhayangkari Pontianak dan menggunakan
teknik ceramah dalam penyampaian informasi kepada staf sekolah.
Pihak sekolah diharapkan dapat memberikan informasi yang terbaik kepada siswa dan terutama
kepada masyarakat luas dengan memahami bagaimanan memanajemen publikasi informasi dengan baik.
Masyarakat sekarang sudah sangat kritis dalam menilai berbagai informasi yang mereka dapatkan. Kesalahan
dalam publikasi informasi sekecil apapun dapat menyebabkan permalahan pada sekolah yang berujung pada
turunnya citra sekolah.
2. TINJAUAN TEORI
Peningkatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi pendorong lembaga
pendidikan untuk mengadaptasi perubahan dalam pengelolaan lembaga dan informasi untuk pencapaian
tujuan pendidikan yang efektif dan efesien[10]. Penerapan teknologi informasi sangat penting dalam
membantu menjalankan dan mendukung kegiatan bisnis. Penggunaan teknologi website dapat dipergunakan
dalam memberikan layanan yang baik bagi lembaga itu sendiri dan bagi masyarakat[11]. Website atau situs
web dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan data seperti gambar, teks, animasi, suara,
video dan lain-lain, baik data yang bersifat statis maupun dinamis[12]. Memperkenalkan sekolah kepada
masyarakat luas adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kredibilitas sekolah[13].
Website sekolah adalah bagian dari penerapan teknologi informasi yang memberikan manfaat dalam
penyebaran informasi ke pihak terkait[14]. Website sekolah dapat dijadikan sebagai media alternatif untuk
memberikan informasi sekolah kepada masyarakat[15]. Dengan tersedianya informasi, guru, siswa dan
semua komponen sekolah bisa mendapatkan informasi dengan cepat dan akurat[16]. Dalam dunia
pendidikan, pengembangan dan pemanfaatan website sekolah adalah salah satu program unggulan bestpratice bagi sekolah. Berbagai macam informasi sekolah yang menjadi daya tarik masyarakat dapat
dipublikasi di website[17]. Penggunaan website sekolah juga dapat dipergunakan untuk meningkatkan
kredibilitas sekolah kepada masyarakat luas[18]. Penggunaan teknologi website adalah salah satu strategi
yang dapat dipergunakan dalam mempermudah kegiatan pemberian informasi dan mengeksplorasi berita
maupun kegiatan di sekolah[19]. Website sekolah bisa menjadi salah satu solusi alternatif yang dapat
dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran yang efektif dan efisien[20]. Untuk menunjang
dalam penyampaian informasi berbagai aktivitas dan kegiatan di sekolah, penggunaan teknologi informasi
menjadi sangat penting dan bahkan tidak bisa ditunda-tunda lagi[21].
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3. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2019 di SMA
Kemala Bhayangkari Kubu Raya, yang terletak di jalan Adisucipto No. 17, Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan tersebut dihadiri 6 (enam) orang peserta yang terdiri dari guru dan staf
SMA Kemala Bhayangkari.
Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) diawali dengan kegiatan diskusi
dengan pejabat sekolah termasuk dengan guru. Pada pertemuan tersebut dibahas juga secara garis besar
materi yang ingin disampaikan terutama bagi staf yang nantinya sebagai pihak yang bertugas menjadi admin
website. Berdasarkan hasil diskusi, maka dilanjutkan dengan pembuatan materi seminar dan workshop
tentang publikasi infomasi. Peserta dalam kegiatan ini adalah staf sekolah, dan perwakilan guru. Peserta
tidak dilengkapi dengan perangkat komputer dan hanya menyimak materi yang disampaikan oleh pembicara.
Kegiatan seminar dilakukan dengan metode ceramah dan materi ditampilkan pada perangkat LCD projector.
Pada sesi tanya jawab, peserta seminar diminta untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi yang
telah disampaikan.
4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan seminar dengan tema Peran Manajemen Publikasi Informasi Terhadap Kelayakan Konten
Pada Website SMA Kemala Bhayangkari Pontianak terdiri dari beberapa materi utama yaitu (1) era
digitalisasi pendidikan; (2) pencitraan sekolah melalui website; (3) website sebagai media promosi; (4)
kualitas sekolah melalui publikasi informasi. Kegiatan seminar telah dilaksanakan dengan tepat waktu dan
berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu dari pukul 08.00-10.30 WIB. Berikut ini adalah
gambar ringkasan materi dalam bentuk slide PowerPoint (Gambar 1).

Gambar 1. Materi Seminar Website SMA Kemala Bhayangkari
Pendidikan di era digital seperti sekarang ini menghadapi tantangan dalam penyesuaian terhadap
perubahan. Pemanfaatan teknologi digital semakin terus berkembang yang ditandai dengan semakin
banyaknya penggunaan aplikasi berbasis internet. Ditengah semakin luasnya informasi, hanya orang yang
yang memiliki akses ke informasi yang akurat, bermutu dan yang memiliki rasa ingin tau yang akan
diuntungkan. Lembaga pendidikan harus mampu melakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi
digitalisasi yang sudah terjadi. Pemanfaatan internet dapat menjadi jembatan bagi pihak sekolah dengan
masyarakat terutama dalam layanan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi terus mengalami
perkembangan, untuk itu lembaga pendidikan harus dapat memanfaakannya secara maksimal demi kemajuan
sekolah. Persaingan lembaga pendidikan terutama sekolah sudah sangat ketat dan hal ini tentunya menuntut

381

pengelola sekolah bekerja maksimal dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat sudah sangat
cerdas dan sangat selektif dalam memilih sekolah yang berkualitas.
Pemanfaatan website dalam menyebarluaskan informasi adalah salah satu dari aktivitas yang sangat
positif diera teknologi informasi saat ini. Memberikan sesuatu yang berbeda oleh suatu sekolah terhadap
sekolah yang lainnya adalah bagian dari usaha pencitraan diri sekolah. Sekolah yang memiliki citra baik akan
mendapat perhatian ditengah masyarakat. Orang tua siswa akan lebih mempercayakan pendidikan anak-anak
mereka pada sekolah yang memiliki citra baik. Pihak sekolah harus menyadari bahwa citra yang baik dari
sekolah akan memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat dalam memilih sekolah. Semakin tinggi
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap citra sekolah, maka akan semakin meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap sekolah tersebut[22]. Kepemilikan website yang dikelola dengan baik sebagai salah satu
strategi dibidang pemberdayaan teknologi informasi dalam peningkatan citra sekolah[23].
Bagi pengelola sekolah dan terutama SMA Kemala Bhayangkari Pontianak, website sekolah dapat
dimanfaatkan sebagai media promosi sekolah[24]. Selain citra sekolah yang dijadikan sebagai alasan siswa
untuk memilih tempat sekolah, promosi sekolah juga menjadi penentu dalam memilih sekolah[25]. Era
teknologi informasi yang sudah sangat maju seperti sekarang ini, melakukan promosi sangatlah mudah.
Pihak sekolah tidak perlu lagi membuang banyak biaya dalam kegiatan promosi, pemanfaatan website adalah
solusi murah dalam melakukan promosi. Kedekatan masyarakat dengan internet dan kemudahan dalam
mengakses internet sangat membantu dalam memperoleh informasi dengan cepat dan akurat. Berbagai
perangkat teknologi seperti teknologi mobile juga sangat membantu dalam mengakses informasi dengan
mudah. Pengelola sekolah harus menggunakan kemajuan teknologi ini sebagai peluang untuk kegiatan
promosi.
Kemajuan teknologi dan kepemilikan website sekolah memang menjadi andalan bagi setiap sekolah
dalam menyebarluaskan informasi sekolah. Berbagai kegiatan sekolah dapat dipublikasikan dengan mudah
dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas dengan mudah. Publikasi informasi memang menjadi daya tarik
bagi masyarakat, namun dalam publikasi informasi, ketelitian dan kehati-hatian wajib diperhatikan oleh
pihak sekolah. Kemudahan dalam mengakses informasi akan menyebabkan informasi yang telah
dipublikasikan akan cepat tersebar. Kesalahan sedikitpun dalam publikasi informasi, akan menyebabkan
masalah bagi institusi. Dalam kegiatan seminar ini yang juga merupakan bagian dari kegiatan Pengabdian
kepada Masyarkat, memberikan pejelasan kepada pemilik website, dalam hal ini adalah SMA Kemala
Bhayangkari. Penjelasan lebih diarahkan pada konten informasi yang dipublikasi pada website. Ada
beberapa hal yang harus diperhatikan dalam publikasi informasi, karena apapun informasi yang
dipublikasikan, akan memberikan pengaruh terhadap citra sekolah. Tahap pertama yang harus dilakukan
terhadap konten yang ingin dipublikasi adalah mengumpulkan informasi dari masing-masing unit seperti unit
akademik dan kesiswaan. Tahap kedua adalah menganalisis dari informasi yang telah dikumpulkan untuk
menjamin kelayakan dari informasi tersebut. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan seberapa
besar manfaat informasi tersebut terhadap terhadap sekolah. Tahap ketiga adalah pelaksanaan publikasi
informasi yang dilakukan oleh staf sekolah yang telah ditunjuk. Publikasikan harus dilakukan oleh orang
yang telah ditunjuk untuk memastikan akurasi informasi tersebut dan pembatasan hak akses. Tahap terakhir
adalah melakukan pengawasan terhadap informasi dimana kepala sekolah berperan dalam menilai informasi
yang telah dipublikasikan. Pastikan informasi selalu diupdate dan informasi yang sudah lama sebisanya
untuk tidak ditampilkan terus menerus. Kerja sama diantara unit sekolah diperlukan dalam menghasilkan
informasi yang berkualitas dan ter-update.

Gambar 2. Penyampaian Materi Konten Website SMA Kemala Bhayangkari
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Dengan telah dilaksanakannya kegiatan seminar ini, diharapkan pihak sekolah dapat menggunakan
website sekolah secara profesional dalam hal manajemen publikasi informasi. Pihak sekolah akan menjadi
termotivasi untuk menggunakan website sebagai media penyampaian informasi yang mudah dan tidak
memerlukan biaya yang tinggi. Menggunakan website sebagai alat untuk meningkatkan pencitraan diri
sekolah kepada masyarakat. Kesadaran dari manfaat kualitas informasi harus ditanamkan pada pengelola
website agar apapun informasi yang dipublikasikan dapat memberikan manfaat bagi sekolah maupun bagi
masyarakat.

Gambar 2. Foto Bersama Peserta Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
5. KESIMPULAN
Website sebagai media promosi dapat membantu pihak sekolah dalam meningkatkan citra sekolah
kepada masyarakat luas. Melalui citra yang baik, akan memberikan penilaian yang positif bagi masyarakat.
Mengelola informasi website sekolah menjadi sangat penting dalam rangka menyediakan informasi yang
baik, bermanfaat dan layak untuk siswa maupun layak untuk umum. Tujuan dari PkM ini adalah memberikan
pemahaman dan tahap-tahap dalam manajemen publikasi informasi di website sekolah. PkM dilaksanakan di
SMA Kemala Bhayangkari Pontianak dan menggunakan teknik ceramah dalam penyampai informasi kepada
staf sekolah. Hasil akhir dari PkM ini adalah berupa penjelasan dalam manajemen publikasi informasi yang
dibagi ke dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah mengumpulkan informasi dari masing-masing unit
seperti unit akademik dan kesiswaan. Tahap kedua adalah menganalisis dari informasi yang telah
dikumpulkan untuk menjamin kelayakan dari informasi tersebut. Tahap ketiga adalah pelaksanaan publikasi
informasi yang dilakukan oleh staf sekolah yang telah ditunjuk. Tahap terakhir adalah melakukan
pengawasan terhadap informasi dimana kepala sekolah berperan dalam menilai informasi yang telah
dipublikasikan. Manajemen publikasi hanya akan berjalan dengan baik apabila setiap unit saling bekerja.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Pimpinan STMIK Pontianak yang telah
memberikan kesempatan dan mendukung terlaksanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA
Kemala Bhayangkari Kubu Raya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan beserta staf SMA
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Abstrak
Penggunaan internet dalam masyarakat saat ini sudah menjadi salah satu media informasi yang utama.
Masyarakat sudah terbiasa untuk memperoleh informasi melalui dunia maya. Untuk itu, pembuatan
website sebagai sarana publikasi menjadi alternatif yang cukup efektif. Saat ini TK ABA Kadisoka dalam
mempromosikan sekolah dan menginformasikan kegiatannya masih memanfaatkan brosur yang
dibagikan ke warga sekitar. Sehingga jangkauan informasinya sangat terbatas. Untuk itu perlu adanya
upaya peningkatan citra sekolah diantaranya dengan membentuk tim penerimaan siswa baru, rancang
bangun website sekolah dan pengisian konten website, agar dapat digunakan untuk penyampaian
informasi menyeluruh kepada masyarakat dengan cakupan lebih luas lagi. Tujuan dari kegiatan ini
adalah peningkatan citra sekolah, yaitu sebagai sekolah yang mengikuti perkembangan teknologii, serta
meningkatnya kemampuan pengetahuan dalam manajemen konten website sekolah.
Luaran dari kegiatan ini adalah tersedianya website sebagai media promosi dan informasi kegiatan
sekolah. Adapun konten yang disertakan dalam website sekolah diantaranya: profil sekolah, kegiatan
sekolah, informasi penerimaan siswa baru, dan prestasi yang diraih sekolah. Selain itu, luaran dari
kegiatan ini adalah peningkatan kemampuan guru dalam pengelolaan website diantaranya
mempublikasikan kegiatan dan prestasi yang diraih sekolah.
Kata kunci: media informasi online, sekolah, sistem informasi, website sekolah

Abstract
The use of the internet in today's society has become one of the main information media. People are used
to getting information through cyberspace. For that reason, making a website as a means of publication
becomes an effective alternative. Currently TK ABA Kadisoka in promoting schools and informing their
activities is still utilizing brochures distributed to local residents. So the range of information is very
limited. For this reason, it is necessary to improve the school's image, including by forming a new student
admission team, designing school websites and filling in website content, so that it can be used to deliver
comprehensive information to the public with a wider scope. The purpose of this activity is to improve
the school's image, which is as a school that follows the development of technology, as well as the
increased ability of knowledge in school website content management.
The output of this activity is the availability of the website as a promotional media and information on
school activities. The content included in the school website includes: school profile, school activities,
information on admission of new students, and achievements achieved by the school. In addition, the
output of this activity is to improve the ability of teachers in managing the website including publicizing
the activities and achievements of the school.
Keywords: online information media, schools, information systems, school websites management
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1. PENDAHULUAN
Teknologi informasi berupa internet dapat dimanfaatkan berbagai pihak, sebagai sarana untuk
memperoleh berbagai macam informasi dari berbagai penjuru dunia dalam segala bidang. Dalam lingkup
sekolah, ketika ada banyak informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat, seperti profil sekolah,
kegiatan sekolah, informasi penerimaan siswa baru, dan prestasi yang diraih sekolah, maka memerlukan
media yang cukup memadai. Baik dalam sasaran publik, waktu maupun aktivitasnya. Menurut pendapat
Suryosubroto (2012:32) yang mengungkapkan pada dasarnya media hubungan masyarakat terdiri atas dua
hal, yaitu kata-kata yang tercetak (the printed word) dan kata-kata lisan (the spoken word). Dimana media
cetak yang utama adalah website. Website memiliki kekuatan untuk menyampaikan informasi secara
cepat dan dengan jangkauan yang cukup luas [1].
TK dan PAUD ABA Kadisoka awal berdiri mulai tahun 1979 yang dirintis sebagai TK PKK Kadisoka.
Tahun 2004 berubah nama menjadi TK dan Paud ABA Kadisoka hingga sekarang. Menempati gedung
milik sendiri dengan jumlah kelas aktif 4 kelas dan kapasitas 15 orang anak per kelas. Juga memiliki 1
kelas PAUD dengan kapasitas murid 17 orang. Jumlah tenaga pendidik 8 orang. Menempati gedung 2
lantai milik sendiri dengan ukuran 10 x 30 meter sebagai kelas untuk kegiatan operasional dengan
dilengkapi peralatan penunjang sederhana untuk menunjang kegiatan bermain dan belajar. Untuk
menopang operasional TK pengelola harus mendapatkan jumlah siswa minimal 60% dari kapasitas.
Karena dengan adanya siswa yang belajar di TK terdapat biaya masuk dan iuran bulanan. Orang tua dan
wali murid memilih tempat belajar berdasarkan kredibilitas dari sekolah. Oleh karena itu peningkatan
citra sekolah perlu ditingkatkan di tengah persaingan dengan sekolah lain yang ada di kawasan sekitar.
Peningkatan mutu dan citra TK ABA Kadisoka perlu dilakukan agar mampu menarik minat siswa baru.
Agar target jumlah siswa dapat terpenuhi maka perlu dilakukan berbagai usaha. Untuk memastikan
operasional TK ABA Kadisoka tetap berjalan, maka target jumlah peserta didik yang ditetapkan sekolah
harus memenuhi tiap tahunnya. Sehingga perlu adanya upaya dalam meningkatkan mutu, citra serta
dalam mempromosikan TK ABA Kadisoka agar target tersebut tercapai.
Dalam memperoleh informasi tentang sekolah, saat ini dengan menggunakan website sudah dapat
menyajikan berbagai informasi yang dibutuhkan. Untuk menyesuaikan perkembangan kemajuan ini, TK
ABA Kadisoka perlu menggunakan media promosi lain untuk memperkenalkan sekolah dan
menginformasikan kegiatannya selain menggunakan brosur yang dibagikan ke warga sekitar.
Permasalahan yang sering muncul saat mempromosikan menggunakan brosur adalah desain brosur
diserahkan ke pihak ketiga, data kegiatan serta prestasi tidak update. Melihat permasalahan tersebut, maka
pada penelitian ini, dilakukan beberapa kegiatan diantaranya 1) pembuatan website sekolah pada TK
ABA Kadisoka sebagai bentuk pemanfaatan media hubungan masyarakat dan peningkatan citra baik
sekolah. 2) mengadakan pelatihan manajemen pemasaran dan pengelolaan website. 3) pelatihan pengisian
konten dan desain grafis, agar informasi yang ditampilkan di website lebih menarik dan mudah dipahami.
Dimana indikator mudah diantaranya adalah informasi yang disajikan dalam website ditempatkan pada
urutan yang logis. Setiap level pada website mempermudah pengunjung untuk dapat kembali pada level
sebelumnya maupun melangkah pada level berikutnya. Karena website profil sekolah merupakan cermin
sekolah pada masyarakat umum, sehingga informasi yang disajikan harus mudah diterima.
Adapun luaran dari kegiatan ini adalah
1) pemanfaatan media hubungan masyarakat menggunakan teknologi informasi, yaitu berupa website
sekolah untuk peningkatan citra sekolah. Dengan konten yang disertakan dalam website sekolah
diantaranya: profil sekolah, kegiatan sekolah, informasi penerimaan siswa baru, dan prestasi yang diraih
sekolah.
2) Peningkatan kemampuan guru dan pengelola sekolah dalam hal desain untuk pengisian konten website
sebagai media promosi dan informasi.

2. TINJAUAN TEORI
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2.1 Tinjauan Pustaka
Kegiatan pengabdian masyarakat tentang pengelolaan website di lembaga pendidikan yang pernah
dilakukan oleh Fachri Naufaldi dengan judul "Pengelolaan Website di Lembaga Pendidikan",
menyampaikan bahwa penggunaan internet oleh profesional merupakan cikal bakal dari perkembangan
teknologi internet. Dalam pengelolaan website pada lembaga pendidikan harus memperhatikan beberapa
aspek, diantaranya: 1). Setiap link yang ditawarkan harus dapat diakses, sehingga tidak mengecewakan
pengunjung website. 2). Tersedianya kontak yang dapat dihubungi sebagai sarana informasi lebih lanjut.
3). Penetapan penempatan informasi, dimana informasi yang penting berada di kiri layar. 4). Pemilihan
warna pada tampilan website dengan memilih warna yang memudahkan isi pesan pada halaman website
mudah dibaca, memilih kombinasi warna yang menarik dan tidak mengganggu dalam membaca
informasi. 5). Mudah dalam penggunaan, setiap informasi dikelompokkan, level pada website tidak
membingungkan pengunjung untuk kembali ke level sebelumnya maupun melangkah ke level berikutnya.
6). Website yang dibuat memiliki tujuan, seperti model promosi, model informasi dan model perdagangan
online[2].
Keenam aspek yang disampaikan pada penelitian di atas, dijadikan landasan dalam pembangunan website
pada kegiatan pengabdian yang penulis lakukan.
Publikasi pengabdian masyarakat yang dijadikan acuan lainnya adalah yang dilakukan oleh Dr. Karwanto
dan I Gede Yogi dengan judul “Pencitraan Sekolah Dalam Upaya Meningkatkan Minat Peserta Didik
Baru Di SMPN 45 Surabaya diperoleh hasil bahwa upaya menciptakan citra sekolah, salah satunya adalah
aktivasi situs sekolah[3].
2.2 Internet Marketing
Internet marketing merupakan usaha untuk mempromosikan, mengenalkan, dan memasarkan produk atau
jasa menggunakan media online yaitu internet. Pada awal tahun 1990 an, internet menjadi pintu utama
untuk media periklanan. Tidak ada yang menyangka pada saat itu bahwa online marketing berdampak
langsung pada pasar dan mempengaruhi performa bisnis tradisional serta media periklanan yang lain.
Pada permulaan tahun 2000, perusahaan besar mulai serius mempertimbangkan pemasaran digital pada
rencana promosinya dengan menyiapkan anggaran untuk media iklan dan promosi yang baru.
Jenis internet marketing yang dapat digunakan untuk memasarkan produk maupun jasa diantaranya dapat
berupa website, blog, media sosial, market place. Namun membuat media pemasaran di internet tidak
berhenti dengan membuat saja, melainkan perlu teknik agar media yang dibuat tersampaikan pada pasar
yang dibidik. Salah satu caranya adalah menggunakan SEO (Search Engine Optimization) [4]

Gambar 1. Aktifitas Internet Marketing
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Pemasaran Internet atau pemasaran elektronik tidak mampu berjalan efektif dengan begitu saja semudah
menaruh informasi pada website. Pemasaran online perlu dilakukan optimasi agar target penonton iklan
lebih spesifik. Dengan menggunakan pendekatan kaidah optimasi mesin pencarian yang berjalan dengan
cara pencocokan kata kunci dengan hasil pencarian yang relevan. Mesin pencarian pada umumnya
menggunakan pencocokan kata atau frase yang dimasukkan. Semakin banyak kata yang cocok dalam
suatu kalimat iklan maka peluang muncul pada mesin pencarian semakin besar.
Mesin pencarian dengan pembaruan algoritma terbaru tidak hanya mencari berdasarkan pengulangan
jumlah kata pada suatu halaman website. Tag atau penanda juga dihitung sebagai bahan tambahan
prosentase pada hasil pencarian. Perlu juga ditambahkan gambar maupun video dengan tambahan
keterangan agar lebih banyak muncul pada mesin pencarian.
Sementara tujuan yang jelas dari pemasaran internet adalah untuk menjual barang, jasa atau iklan melalui
internet. Namun, itu bukan satu-satunya tujuan bisnis yang menggunakan pemasaran internet; sebuah
perusahaan mungkin memasarkan secara online untuk mengkomunikasikan pesan tentang dirinya
(membangun mereknya) atau untuk melakukan penelitian. Pemasaran online dapat menjadi cara yang
sangat efektif untuk mengidentifikasi target pasar atau menemukan keinginan dan kebutuhan segmen
pemasaran [5].
3. METODE PELAKSANAAN
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah disesuaikan dengan permasalahan dan target luaran
pada TK ABA Kadisoka. Sedangkan metode pembangunan website adalah dengan metode System
Development Life Cycle (SDLC) model. Untuk mendapatkan gambaran efektifitas informasi mengenai
sekolah melalui brosur , penulis melakukan kegiatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Yaitu
menggunakan metode kuisioner sebagai instrument untuk memperoleh data. Adapun sample yang
digunakan adalah orang tua yang mempunyai anak balita melalui PKK.
Adapun Metode yang digunakan untuk pembangun website sekolah adalah menggunakan metode SDLC.
Tahapan yang dilakukan dalam mengembangkan sistem diantaranya melakukan identifikasi project,
Inisiasi dan perencanaan project, Analisis kebutuhan sistem,
Desain logika sesuai dengan kebutuhan
sistem, termasuk desain database dan desain fisikal, Implementasi menggunakan bahasa pemrograman
php dan DBMS My SQL, dan yang terakhir adalah Pemeliharaan sistem.
Setelah pembuatan website sekolah selesai, berikutnya yang utama adalah bagaimana pengisian konten
website yang baik. Mengingat website sebagai wajah sekolah di masyarakat. Untuk itu perlu
penyampaian yang lugas dan mudah dimengerti oleh sebagian besar kalangan masyarakat.
Metode pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada setiap masalah seperti terdapat pada tabel 1 sebagai
berikut:
Tabel 1. Metode Pelaksanaan dari setiap masalah yang ada
No
Masalah
Metode Pelaksanaan
1
Belum ada media atau metode promosi Pembuatan website sekolah untuk menyampaikan
dan informasi yang up to date
informasi dan citra sekolah
2

3

Kurangnya pengetahuan optimasi konten Pelatihan pengelolaan konten website, diantaranya
pada website
penambahan menu, pengisian artikel, pengaturan
gambar, upload video dan penambahan kegiatan
sekolah.
Asal siswa hanya dari wilayah sekitar
Pemasangan SEO pada website sekolah yang dibangun

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Berdasarkan pada metode pelaksanaan pada kegiatan ini, dari permasalahan yang ada, telah diperoleh
berbagai capaian yang sesuai dengan target, diantaranya adalah sebagai berikut :
389
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4.1 Tersedianya website sekolah untuk menyampaikan informasi dan citra sekolah.
Kegiatan utama pada program pengabdian masyarakat ini adalah Pembuatan website sekolah pada TK
ABA Kadisoka. Tujuan dibuatnya website sekolah ini adalah untuk perluasan wilayah jangkauan peserta
didik. selain itu, dengan adanya website sekolah, ada beberapa hal yang dibidik yaitu banyak orang tua
dan wali murid dapat lebih mengenal TK Aba Kadisoka. Mampu mengetahui berbagai prestasi siswa
didik dan sekolah sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi orang tua murid dalam
menyekolahkan putra putri mereka. Memperoleh informasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh
sekolah dan lain-lain.

Gambar 2. Tampilan website tkabakadisoka.id
4.2 Pelatihan Pengelolaan dan penggunaan Sistem Informasi berupa website dengan optimasi konten
agar mudah terbaca mesin pencarian..

Gambar 3. Kegiatan Pengisian konten agar menarik
Pada pelaksanaan pelatihan ini diikuti oleh 2 orang guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai admin
yang bertanggung jawab untuk mengelola konten website sekolah TK ABA Kadisoka. Materi yang
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disampaikan diantaranya: penambahan menu, upload gambar atau video, upload tabel, pengelolaan berita
seputar informasi sekolah.
Setelah diadakan pelatihan untuk mengelola konten website sekolah, kegiatan selanjutnya adalah
melakukan uji kemampuan admin dengan memberikan beberapa kasus untuk diunggah pada halaman
website TK ABA Kadisoka. Kasus yang diberikan untuk diselesaikan diantaranya adalah: upload
foto/video pada galery, Upload berita/artikel tentang informasi sekolah, upload berita dalam bentuk tabel,
pengaturan size foto/video. Hasil yang diperoleh setelah pelatihan pada guru yang ditunjuk sebagai admin
website mampu memahami 60% materi yang diberikan pada pelatihan pertama. Pada pelatihan kedua
materi pertama diulang lagi selama 30 menit sehingga meningkatkan pemahaman menjadi 80%. Pelatihan
kedua ditambahkan materi optimasi website agar terbaca oleh mesin pencarian terutama Google.
Tujuannya agar page rank semakin naik sehingga akan muncul pada halaman pertama.
Kendala yang ditemui pada saat pelatihan pertama dan kedua adalah pemahaman tentang prinsip kerja
website sehingga dapat terbaca oleh mesin pencarian. Pemahaman komponen apa saja yang mampu
meningkatkan peluang muncul pada halaman pertama pada mesin pencarian menjadi penekanan materi
agar SEO pada website dapat dipahami secara optimal.
4.3 Pemasangan SEO pada website sekolah TK ABA Kadisoka
Pembuatan media promosi di internet tidak berhenti dengan membuat saja, melainkan perlu teknik agar
media yang dibuat tersampaikan pada pasar yang dibidik. Salah satu caranya adalah menggunakan SEO
(Search Engine Optimization). Agar website sekolah TK ABA Kadisoka ini selalu berada pada halaman
pertama halaman mesin pencarian sekolah taman kanak-kanak, maka kata kunci yang digunakan
diantaranya: taman kanak-kanak, sekolah berprestasi, drum band TK.

5. KESIMPULAN
Dari Pelatihan Pemasaran Online dan Manajemen Pengelolaan konten website pada Sekolah TK Aba
Kadisoka Kalasan Sleman Yogyakarta diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
a. Website sekolah mendukung untuk promosi dalam meningkatkan citra sekolah pada masyarakat yang
lebih luas.
b. Optimasi pada konten website mampu meningkatkan peluang muncul pada mesin pencarian.
c. Pemilihan kata kunci yang tepat pada pemasangan SEO sangat mempengaruhi performa pencarian
website.
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Foto Produk Untuk Meningkatkan Penjualan Online Anggota L3M
(Lifelong Learning Mamas)
Yogyakarta
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Abstrak
Dengan meningkatnya jumlah angka pengguna internet di Indonesia pangsa pasar penjualan online
juga semakin meningkat. Apalagi, pada saat ini terjadi pergeseran fungsi media sosial dan media
komunikasi lewat perpesanan menjadi media untuk berpromosi. Keadaan ini dapat terlihat dengan semakin
banyaknya orang-oarang bergabung dalam bisnis online dimana banyak menjual barang atau produk dan
jasa dari berbagai macam kalangan, terutama saat ini banyak para ibu rumah tangga yang ikut berjualan
melalui media online untuk mengisi waktu luangnya. Namun, keterbatasan modal dan pengetahuan membuat
kualitas foto produk yang selama ini mereka hasilkan masih minim dan terkesan seadanya.
Pelatihan foto produk bagi bisnis online rumahan diharapkan menjadi solusi untuk untuk
permasalahan ini. Objek pelatihan ini adalah komunitas Lifelong Learning Mamas (L3M) yang semua
anggotanya memiliki bisnis online rumahan. Pelatihan ini dilakukan dengan mengadakan workshop
fotografi hands-on dengan materi seperti pengenalan metode pemotretan objek, prinsip dan teknik untuk
melakukan setting eksposure pada kamera yang akan dipakai, teknik pencahayaan (lighting), pemilihan
properti yang tepat untuk meningkatkan nilai sebuah produk hingga trik memotret produk dengan kualitas
profesional namun dengan perangkat seadanya seperti smartphone ataupun camera pocket. Dengan
pelatihan ini, diharapkan peserta mampu meningkatkan kualitas foto produk mereka sehingga mampu
menarik lebih banyak calon pembeli yang berimbas pada pengingkatan penghasilan para anggota L3M
dalam menjalankan bisnis onlinenya.
Kata kunci: foto produk, L3M, bisnis online rumahan, workshop fotografi hands-on

Abstract
With the increasing number of internet users in Indonesia the market share of online sales is also
increasing. Moreover, at this time there is a shift in the function of social media and communication media
through messaging into a medium for promotion. This situation can be seen by the increasing number of
people joining online businesses where many sell goods or products and services from various groups,
especially at this time many housewives who participate in selling through online media to fill their free time.
However, limited capital and knowledge make the quality of product photos that they have produced so far is
still minimal and seem improper.
Product photo training for home-based online businesses is expected to be the solution for this
problem. The object of this training is the Community of Lifelong Learning Mamas (L3M), which all
members have a home-based online business. This training is carried out by holding hands-on photography
workshops with materials such as the introduction of object shooting methods, principles and techniques for
setting exposure on the camera to be used, lighting techniques, choosing the right property to increase the
value of a product to the trick of photographing products with professional quality but with a makeshift
device such as a smartphone or camera pocket. With this training, participants are expected to be able to
improve the quality of their product photos so that they can attract more potential buyers who have an
impact on increasing the income of L3M members in running their online business.
Keywords: product photos, L3M, home-based online business, hands-on photography workshops
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1. PENDAHULUAN
Saat pertama kali internet muncul dengan teknologinya yang masih kurang optimal hingga saat ini
yang semakin canggih para pengguna internet bertambah dari waktu ke waktu. Teknologi Internet yang
semakin maju juga turut mendorong berbagai kemajuan dalam penggunaan perangkat teknologi. Berdasarkan
laporan dari Hasil sebuah Survei Nasional Penetrasi yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa
Internet Indonesia) dan bekerja sama dengan LSI (Lembaga Survei Indonesia) Pengguna Internet tahun di
Indonesia berjumlah 64,8% dari jumlah total 264,16 juta jiwa penduduk Indoensia atau setara dengan 171,17
juta jiwa. Dalam survei yang sama mengenai Profil Perilaku Pengguna Internet 2018, penggunaan paling
utama internet sebanyak 24,7% adalah sebagai alat komunikasi dan 18,9% untuk penggunaan sosial
media[1].
Perkembangan dunia internet kemudian memicu hampir semua perusahaan baik besar maupun kecil
untuk beralih menggunakan internet terutama media sosial sebagai tempat untuk berpromosi agar bisa hadir
lebih dekat dengan konsumen. Digital marketing saat ini hadir menjadi sebuah inovasi baru dalam sebuah
dunia dunia marketing. Dengan kata lain Digital marketing adalah proses pemasaran suatu produk ataupun
jasa yang dilakukan melalui media digital atau dalam hal ini adalah media internet. Strategi digital marketing
saat ini lebih prospek dibanding secara konvesional karena memungkinkan para calon pelanggan yang
sesuai dengan segmentasi dapat memperoleh segala hal informasi mengenai produk,selain itu proses
bertransaksi juga lebih mudah apabila dilakukan melalui internet.
Media sosial kini telah menjadi suatu sarana marketing yang dilakukan secara digital dan paling
mudah untuk dilakukan. Tren berbisnis online melalui media sosial ini terutama banyak terjadi di kalangan
ibu rumah tangga yang mengisi waktu luangnya di sela-sela kesibukan mengurus rumah. Namun,
keterbatasan pengetahuan tentang bagaimana teknik digital marketing yang efektif kadang kala masih
membuat para ibu rumah tangga ini belum maksimal menjalankan bisnis online mereka. Hal khusus yang
seringkali terjadi pada ibu rumah tangga yang menggeluti dunia bisnis online adalah mereka hanya
menggunakan foto produk yang seadanya karena minimnya pengetahuan tentang visual marketing.
Pemasaran visual atau yang biasa dikenal dengan istilah visual marketing merupakan suatu cara
mengomunikasikan brand atau produk menggunakan gambar, video atau media visual lainnya. Ilmu ini lah
yang harusnya dimiliki oleh para pebisnis online saat ini. Visual marketing dapat dipergunakan dalam rangka
membangun hubungan dan pendekatan emosional dengan para pelanggan secara lebih personal, lebih
interaktif, sehingga pada akhirnya akan membantu mengarahkan penjualan. Kekuatan visual akan membuat
pemasaran produk lebih kuat dan lebih berkesan. Serta dapat mengubah hal-hal tidak berwujud menjadi
sesuatu yang konkret, membantu orang dalam membayangkan pesan dan brand atau produk dalam pikiran
calon pembeli. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi dan pelatihan visual marketing, terutama pembuatan
foto produk untuk ibu rumah tangga yang memiliki bisnis online di rumah [2].
Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai workshop pengambilan foto produk untuk menaikkan
minat calon pembeli sehingga dapat memberikan informasidan pemahaman serta hal ini dapat memeberikan
inspirasi kepada para ibu rumah tangga yang berbisnis online di rumah untuk lebih meningkatkan kualitas
foto produk yang mereka unggah dan pasang di etalase sosial media mereka. Penulis tertarik untuk mengkaji
sejauh mana pengaruh kualitas foto produk terhadap nilai penjualan dengan objek para ibu anggota
komunitas belajar Lifelong Learning Mamas (L3M) Yogyakarta. Tim penyusun mempunyai ide untuk
menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat bertema “FOTO PRODUK UNTUK
MENINGKATKAN PENJUALAN ONLINE ANGGOTA L3M (LIFELONG LEARNING MAMAS)
YOGYAKARTA”.
2. TINJAUAN TEORI
Ide dari sebuah digital marketing berawal dari kemunculan teknologi internet dan mesin pencari pada
sebuah situs di internet. Pada tahun 2001 penggunaan internet menjadi sangat banyak peminatnya, pada
akhirnya pasar online didominasi oleh mesin pencari yaitu Google dan Yahoo sebagai tool atau alat untuk
melakukan search engine optimization atau lebih familiar dikenal dengan istilah SEO. Penggunaan mesin
pencari yang dilakukan melalui internet mulai berkembang pada tahun 2006 dan hingga pada tahun 2007
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seiring dengan penggunaan perangkat mobile yang meningkat sangat drastis berdampak juga pada
meningkatkan penggunaan internet dan pada akhirnya masyarakat dari berbagai penjuru dunia dapat mulai
berhubungan satu sama lain dengan sangat mudah dan real time melalui media sosial [3]. Singkatnya, ide
dari digital marketing dapat diartikan sebuah kegiatan pemasaran yang dilakukan melalui media internet [4].
Teknologi digital yang digunakan saat ini sudah sangat mempengaruhi banyak aspek kegiatan
manusia, salah satunya adalah pemasaran. Pemasaran yang dilakukan secara digital dapat digunakan untuk
lebih banyak mendapatkan calon pembeli atau konsumen, membangun performance atau kinerja mereka,
mempromosikan barang mereka, memelihara hubungan dengan konsumen, serta dapat meningkatkan
penjualan sehingga profit secara otomatis juga akan meningkat. Digital marketing dapat bermanfaat untuk
memberikan informasi kepada calon pembeli untuk mendapatkan seluruh informasi tentang produk yang
dijual dan sekaligus dapat melakukan proses transaksi melalui internet. Selain itu digital marketing
memungkinkan penjual untuk mendapatkan informasi dari calon pembeli tanpa adanya batasan baik waktu
ataupun tempat. Digital marketing juga menjadi salah satu cara media komunikasi dari dua arah dimana
dapat mengakibatkan pengetahuan dan hubungan masyarakat terhadap produk dan merek tertentu menjadi
meningkat. Media sosial, seperti Facebook dan Instagram adalah dua contoh Platform media sosial yang
selama ini lebih sering digunakan. Keadaan saat ini dengan adanya perubahan terhadap perilaku kegiatan
pemasaran yang berawal dari cara konvensional beralih ke cara digital tetapi tidak diimbangi oleh para
pelaku UMKM untuk menggunakan digital marketing, padahal peserta UMKM sangat dipercaya dan mampu
memacu perekonomian Indonesia yang saat ini semakin berkembang. Dengan memanfaatan teknik
pemasaran berbasis teknologi digital diharapan bagi UMKM untuk dapat semakin berkembang dan akan
menjadi salah satu pusat kekuatan ekonomi di Indonesia. Kegiatan UMKM saat ini sangat diharapkan untuk
dapat menggunakan media sosial untuk dijadikan sebagai sarana digital marketing. Selain karena hanya
memerlukan biaya murah tetapi juga pengguna tidak perlu harus memiliki keahlian khusus, saat media sosial
sudah dianggap mampu secara langsung dapat meningkatkan jumlah konsumen [5].

3. METODE PELAKSANAAN

Workshop fotografi ini dilaksanakan dengan metode hands-on dimana para peserta dilibatkan secara
aktif untuk belajar langsung teknik-teknik fotografi untuk foto produk. Peserta menggunakan kamera
smartphone maupun camera pocket masing-masing dan membawa produk jualan yang mereka miliki.
Gambar 1 adalah perbandingan hasil foto produk tanpa menggunakan teknik fotografi dan menggunakan
teknik fotografi.

Foto nuget tanpa teknik fotografi

Foto nuget dengan teknik fotografi

Gambar 1. Contoh perbedaan foto tanpa teknik fotografi dan dengan menggunakan teknik forografi
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4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Dari hasil survey yang terkumpul diketahui bahwa kualitas foto sangat mempengaruhi minat atau
keputusan konsumen dalam membeli barang secara online. Dari hasil tersebut, kemudian peneliti melakukan
proses pengolahan data yang didasari dari tingkat keinginan membeli berdasarkan kualitas gambar yang
digunakan dalam bisnis online. Penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, dengan
melakukan tahap sebagai berikut di bawah ini :
1. Melakukan perancangan dan penyusunan kuesioner penelitian. Dalam Penelitian ini untuk megambil
data dengan menggunakan kuesioner yang tertutup dimana nanti pertanyaan dalam kuesioner
ditampilkan berserta pilihan jawaban kemudian responden memilih satu dari satu jawaban yang paling
mendekati persepsi dirinya. Kuesioner berisi tentang daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden.
Metode yang dipakai dalam kuisioner ini adalah dengan metode Skala (summated scales), di mana
responden diwajibkan memilih tingkat kesepakatan atau tingkat persetujuan (degree of agreement) dari
pertanyaan- pertanyaan yang diajukan pada kuesioner.
2. Melakukan pengambilan data di L3M Yogyakarta.
Perhitungan Hasil Kuesioner Responden
Tabel 1. Tabel Validasi instrumen Persepsi minat pembeli online
Item Instrumen

r hitung

r tabel

Keterangan

1

0,373

0,361

Valid

2

0,492

0,361

Valid

3

0,589

0,361

Valid

4

0,515

0,361

Valid

5

0,419

0,361

Valid

6

0,335

0,361

Tidak Valid

7

0,362

0,361

Tidak Valid

8

0,050

0,361

Tidak Valid

9

0,592

0,361

Valid

10

0,571

0,361

Valid

Uji Validitas instrumen dilakukan dengan cara menghitung korelasi skor butir dengan skor total
Product Moment (Pearson). Kemudian dilakukan proses analisis terhadap sepuluh butir instrument yang ada.
Untuk pengujian Kriteria dilakukan dengan langkah membandingkan r hitung dengan r tabel pada taraf α =
0,05. Jika hasil dari perhitungan yang didapatkan ternyata r hitung > r tabel maka butir instrumen dianggap
valid, tetapi sebaliknya apabila r hitung < r tabel maka akan dianggap tidak valid, oleh karena itu instrumen
tidak dapat digunakan dalam proses penelitian. Dari hasil analisis instrumen yang telah dibagikan dalam uji
coba sebanyak 7 butir pernyataan menunjukkan semua butir valid dan 3 butir tidak valid, yaitu pada butir 6,
butir 7 dan pada butir 8, hal ini disebabkan pernyataan tidak mewakili dari indikator variabel, pada hasil taraf
signifikansi 0,05, n=30 dengan r tabel = 0,36.
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Tabel 2. Tabel Penyebaran Frekuensi Persepsi minat pembeli secara online
No

Kategori

Kelas Interval

Frekuensi

Relatif

1

Sangat Rendah

7 – 12

23

7,50%

2

Rendah

13 – 18

100

42,00%

3

Tinggi

19 – 24

115

47,00%

4

Sangat Tinggi

25 – 28

12

3,50%

Jumlah

250

100%

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa jawaban yang diberikan responden menunjukkan sebanyak 23
responden (9,20 %) yang berdasarkan perhitungan menyatakan penilaian sangat rendah, sebanyak 100
responden (40 %) menyatakan penilaian rendah, sebanyak 115 responden (46 %) menyatakan penilaian
tinggi, dan hanya sebanyak 12 responden (4,80 %) menyatakan penilaian sangat tinggi.

Gambar 2. Histogram Skor Variabel Persepsi minat pembeli online

5. KESIMPULAN
Dari hasil proses analisis terhadap data yang telah dilakukan terhadap data yang diperoleh
menghasilkan kesimpulan bahwa dengan meningkatkan kualitas foto produk yang memenuhi standar kualitas
maka akan berdampak pada naiknya jumlah minat pembeli. Dengan kata lain hasil foto yang dibuat oleh
anggota L3M Yogyakarta kini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Hal ini terlihat dari naiknya jumlah
penjualan yang dialami oleh setiap peserta setelah mengikuti pelatihan.
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Membangun Sistem Informasi Sekolah Berbasis Website Untuk
Meningkatkan Pelayanan Pada SDN Puren
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Abstrak
Condongcatur adalah salah satu desa di Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. Dalam hal pelayanan
kepada siswa dan orang tua wali, sekolah-sekolah di desa ini berlomba-lomba untuk meningkatkan
pelayanan dengan terus melakukan terobosan demi meningkatkan pelayanan. Tidak terkecuali SD Negeri
Puren. Semakin bagus pelayanan yang diberikan, maka masyarakat akan semakin percaya kepada sekolah
tersebut. Hal ini menimbulkan dilema bagi pihak SD Negeri Puren, karena memiliki keterbatasan SDM
untuk memikirkan dan membuat terobosan baru untuk meningkatakan pelayanan kepada siswa dan walinya.
Hal ini disebabkan karena guru juga harus mengajar dan menyiapkan kurikulum, sementara Jumlah guru
dan karyawan di SDN puren hanya ada sembilan belas orang, dengan jumlah siswa 210 siswa. Sehingga
terobosan baru untuk meningkatkan pelayanan hanya sekedar ide yang tidak sanggup untuk dijalankan.
Dengan memanfaatkan teknologi, pelayanan dapat ditingkatkan meskipun jumlah SDM terbatas. Atas dasar
itu, Yuli Triyanto, S.Pd, selaku Penanggung jawab tugas harian SD Negeri Puren merasa perlu dibuatkan
sistem informasi sekolah yang mudah diakses oleh siswa dan wali. Dimana sistem tersebut mampu
menjembatani komunikasi antara pihak SD Negeri Puren dangan masyarakat. Luaran dari kegiatan ini
adalah sistem informasi sekolah, dalam bentuk website untuk SD Negeri Puren. Hasil akhir dari kegiatan ini
secara umum dapat meningkatkan pelayanan SD Negeri Puren.
Kata kunci: Sistem Informasi Sekolah, Website, SDN Puren

Abstract
Condongcatur is a village in Sleman Regency, DIY Province. In terms of service to students and
guardian parents, schools in this village are competing to improve services by continuing to make
breakthroughs to improve service. The Puren Public Elementary School is no exception. The better the
services provided, the more people will trust the school. This poses a dilemma for Puren Public Elementary
School, because it has limited human resources to think about and make new breakthroughs to improve
services to students and guardians. This is because teachers also have to teach and prepare curricula, while
the number of teachers and staff at SDN puren is only nineteen people, with a total of 210 students. So that
new breakthroughs to improve services are just ideas that cannot be carried out. By utilizing technology,
services can be improved even though the number of human resources is limited. Based on that, Yuli
Triyanto, S.Pd, as the person in charge of the daily assignment of Puren State Elementary School felt the
need to create a school information system that was easily accessible to students and guardians. Where the
system is able to bridge the communication between the Puren State Elementary School with the community.
The output of this activity is the school information system, in the form of a website for Puren Public
Elementary School. The final results of this activity can generally improve the services of Puren Public
Elementary School.
Keywords: School Information System, Website, SDN Puren

1. PENDAHULUAN
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SD Negeri Puren terletak di jalan Tantular nomor 93, Pringwulung, Desa Condongcatur, Kecamatan
Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekolah ini jaraknya ± 3,6 KM dari
Universitas Amikom Yogyakarta. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, Sekolah ini mendapatkan
predikat Terakreditasi A dari Pemerintah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Hal tersebut
menunjukkan bahwa kualitas pendidikan yang ada di SD Negeri Puren adalah sangat baik.

Gambar 1 Plang SDN Puren

Namun hasil penilaian tersebut bisa saja berubah jika pelayanan yang diberikan sekolah menurun.
Gambar 2 adalah contoh pelayanan yang diberikan sekolah dalam memberikan informasi untuk siswa dan
walinya adalah dengan menempelkan informasi ke papan pengumuman yang ada di sekolah. Informasi yang
ada di papan tersebut tidak akan menjadi masalah jika informasi tersebut diupdate, terjangkau untuk dibaca,
space cukup untuk menampung informasi sekolah dan tidak mudah rusak serta informasi tersebut sampai
kepada yang membutuhkan.

Gambar 2 Papan Pengumuman SDN Puren

Dalam hal pelayanan kepada siswa dan orang tua wali, SDN Puren terus meningkatkan pelayanan
dengan selalu melakukan terobosan demi meningkatkan pelayanan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan
kepercayaan dari masyarakat terhadap kredibilitas sekolah dalam mengelola pendidikan di tingkat sekolah
dasar. Semakin bagus pelayanan yang diberikan, maka masyarakat akan semakin percaya kepada sekolah
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tersebut. Hal ini menimbulkan dilema bagi pihak SD Negeri Puren, karena memiliki keterbatasan SDM
untuk memikirkan dan membuat terobosan baru untuk meningkatakan pelayanan kepada siswa dan walinya.
Hal ini disebabkan karena guru juga harus mengajar dan menyiapkan kurikulum, sementara Jumlah guru dan
karyawan di SDN puren hanya ada sembilan belas orang, dengan jumlah siswa 210 siswa. Sehingga
terobosan baru untuk meningkatkan pelayanan hanya sekedar ide yang tidak sanggup untuk dijalankan.
Guru dan karyawan ingin sekali meningkatkan pelayanan kepada siswa dan walinya, dengan
memanfaatkan teknologi. Atas dasar itu, Bapak Yuli Triyanto, S.Pd, selaku Penanggung jawab tugas harian
SD Negeri Puren menyadari akan hal tersebut, sehingga perlu dibuatkan sistem informasi sekolah yang
mudah diakses oleh siswa dan wali. Dimana sistem tersebut mampu menjembatani komunikasi antara pihak
SD Negeri Puren dangan masyarakat, seperti yang pernah dilakukan oleh [1] untuk menjembatani
komunikasi anatara konsumen dodol salak.
2. TINJAUAN TEORI
Menurut [2], Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu alat untuk menyajikan informasi
dengan cara sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuanya adalah untuk menyajikan
informasi guna pengambilan keputusan perencanaan, pemrakarsaan, pengorganisasian, pengendalian
kegiatan operasi subsistem suatu perusahaan, dan menyajikan sinergi organisasi pada proses.
Menurut Thomson dalam [2], Website atau web merupakan suatu dokumen berupa sekumpulan
halaman yang berisi berbagai informasi berbentuk digital. Informasi itu bisa berupa teks, gambar, animasi,
video atau gabungan dari semuanya yang disediakan melalui internet dan dapat diakses oleh banyak orang di
seluruh dunia selama memiliki koneksi internet.
Pengabdian ini mengacu pada [1], dimana untuk meningkatkan pemasaran dodol salak, maka
produsen dibuatkan media website. Hal ini terbukti dari naiknya omset produsen dodol salak setelah
dilakukan pemasaran produknya menggunakan website.

3. METODE PELAKSANAAN
Metode pengabdian yang dilakukan meliputi beberapa hal seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.
Pengabdian diawali dengan studi awal melalui analisis masalah dan pengumpulan data. Pada proses ini,
pengabdi menggali informasi dari mitra terkait dengan permasalahan yang terjadi dan sering dialami mitra.
Mitra yang merupakan guru-guru dan karyawan SD memiliki pemahaman mengenai pemanfaatan teknologi
informasi yang beragam. Hasil dari proses studi awal adalah penentuan permasalahan yang terjadi dan
memungkinkan untuk diselesaikan melalui program pengabdian yang dilaksanakan.

Gambar 3 Metode Pengabdian
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3.1 Permasalahan Mitra
Setelah dilakukan observasi wawancara dengan calon mitra yaitu Bapak Yuli Triyanto, S.Pd serta
pengamatan secara langsung di lokasi SDN Puren, terdapat beberapa permasalaan dari calon mitra antara
lain. Permasalahan tersebut telah didiskusikan dengan calon mitra dan sepakat membuat prioritas
permasalahan yang akan diangkat anatar lain disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1 Daftar Masalah dan Prioritas

No

Permasalahan Mitra

Urutan
Prioritas

1

2

Belum bisa menemukan cara atau metode pelayanan
yang efektif dalam memberikan informasi sekolah ke
siswa dan masyarakat
Bagaimana memberikan pelayanan yang efisien dalam
memberikan informasi sekolah ke siswa dan
masyarakat

Prioritas ke 1

Prioritas ke 2

3.2 Solusi yang ditawarkan
Dari penentuan prioritas masalah pada Tabel 1 ditetapkan solusi dalam bentuk tabel, yang
ditunjukkan pada Tabel 2.
Tabel 2 Daftar Masalah Prioritas dan Solusi

No
1

2

Permasalahan Mitra

Solusi yang Ditawarkan

Belum bisa menemukan cara atau
metode pelayanan yang efektif dalam
memberikan informasi sekolah ke siswa
dan masyarakat

Membuatkan media pelayanan
informasi dalam bentuk
aplikasi website sistem
informasi sekolah
Melakukan pelatihan
Bagaimana memberikan pelayanan yang manajemen penggunaan
efisien dalam memberikan informasi website agar pemberian
sekolah ke siswa dan masyarakat
informasi bisa lebih masif dan
up to date

3.3 Evaluasi
Solusi yang ditawarkan merupakan alternatif penyelesaian dari permasalahan yang ada. Tahapan
evaluasi dilaksanakan sebelum dan setelah kegiatan pengabdian untuk mendapatkan umpan balik dan tingkat
keberhasilan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat. Peserta pengabdian adalah para guru dan karyawan
dengan berbagai macam kompetensi, namun hasil dari pelatihan ini akan dirasakan hasilnya oleh murid dan
walinya. Pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner yang dibagikan kepada 210 orang siswa dan wali.
Penentuan populasi dan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus slovin seperti pada Persamaan (1).

=

1+

Dengan:
n = ukuran sampel
N = ukuran populasi atau jumlah elemen dalam populasi
e = error tollerance

1
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Sesuai dengan persamaan (1), ukuran sampel pada kegiatan pengabdian dengan jumlah populasi 210 dan
error tolerance 10% adalah:

n= 210/(1+210(0.1)^2 ) = 67.7
n= 67
Dari hasil pengukuran sampel, didapatkan ukuran sampel dengan jumlah minimal 67. Selanjutnya seluruh
responden adalah murid dan walinya. Pengolahan data hasil kuisioner akan diukur dengan menggunakan
skala likert.
4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Pengabdian masyarakat yang dilakukan di SDN Puren, bertujuan untuk menyediakan media
pelayanan informasi dalam bentuk aplikasi website sistem informasi sekolah dan Pemahaman wawasan
manajemen penggunaan website agar pemberian informasi bisa lebih masif dan up to date. Dari hasil
pengabdian masyarakat ini, menghasilkan sebuah website untuk media pelayanan informasi dengan domain
sdnpuren.com dengan tampilan profil seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4 .

Gambar 4 Tampilan Profil

Setelah adanya website sistem informasi sekolah, para siswa dan wali yang berjumlah 67 orang
diminta untuk mengisi kuisioner yang sama seperti kuisioner yang telah diisi sebelum adanya website.
Kuisioner dibagikan dan diisi pada saat pra dan pasca adanya website. Pengukuran dilakukan dengan kondisi
yang nyaman dan tidak tertekan oleh keadaan maupun durasi pengisian. Kuisioner diisi dengan jujur tanpa
adanya tendensi terhadap proses pengabdian. Hasil perhitungan pada Tabel 3 merupakan hasil perhitungan
kuisioner sebelum dan setelah adanya website sistem informasi sekolah yang dihitung dengan menggunakan
skala likert.
Tabel 3 Hasil Perhitungan Kuisioner Sebelum dan Setelah Adanya Website
No

Pertanyaan

Hasil Perhitungan
Pre
Post
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1
2
3

Pengumuman dari
sekolah dapat diketahui
dengan mudah
Info sekolah selalu
diupdate
Informasi sekolah Sering
terlambat sampai ke
wali/siswa

Test

Test

20

64

13

64

58

18

Hasil yang didapatkan melalui perhitungan seperti yang ada pada Tabel 3 menunjukkan adanya peningkatan
pelayanan pasca diterapkannya website sebagai media informasi.
5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan pada SDN Puren, dapat disimpulkan sebagai
berikut.
1. Penggunaaan teknologi informasi dan komputer berupa website sebagai media peningkatan
pelayanan sangat penting dan dibutuhkan.
2. Penggunaan media website dapat meningkatkan pelayanan informasi sekolah
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Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Interaktif Di Bimbel
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Abstrak
Media pembelajaraninteraktif berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dalam hal
ini microsoft power point, telah banyak digunakan dalam proses pembelajaran sebagai bentuk
pengembangan media pembelajaran yang interaktif dan dapat menarik minat, perhatian dan motivasi
belajar bagi para peserta didik. Salah satu yang menjadi kendala adalah kurang dikuasainya
pengembangan atau inovasi pembuatan pembelajaran berbasis TIK oleh para tentor di bimbingan
belajar (bimbel) Salsabila. Oleh karena itu diperlukan suatu kegiatan guna meningkatkan kualitas
profesional dan kreativitas tentor dalam mengembangkan pembelajaran di bimbel Salsabila, hal ini
untuk menghadapi persaingan bimbel yang semakin banyak. Tujuan dari pelaksanaan PKM ini
adalah untuk membuat media pembelajaran interaktif berbasis powerpoint bagi tentor sehingga
nantinya dapat digunakan dalam pembelajaran di bimbel. Metode pembelajaran yang digunakan
dalam kegiatan ini adalah presentasi atau sosialisasi, demonstrasi dan praktek pembuatan media
pembelajaran menggunakan microsoft office power point. Tahapan pelasanaan juga terdapat tahaptahapnya yaitu persiapan, pemberian latihan, penugasan pembuatan project bagi tentor untuk
membuat sebuah media pembelajaran, review, pemberian nilai, dan refleksi kegiatan. Hasil
kreativitas peserta dan di akhir kegiatan para peserta akan diberikan penilaian hasil evaluasi materi
dan respon peserta terhadap kebermanfaatan kegiatan. Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa para
tentor rata-rata memiliki kemampuan yang sangat baik , dari penilaian tersebut hasilnya 90% sudah
bisa untuk materi dasar power point, hasil kreatifitas dan inovasi masih 50%. Dari kegiatan ini para
peserta bisa memperoleh manfaat berupa pengetahuan tentang operasionalisasi program dan
mengembangkan kreativitas tentor dalam membuat desain pengembangan media sebagai bahan ajar.
Kata kunci: bimbel salsabila, media pembelajaran, interaktif, microsoft power point, tentor

Abstract
Interactive learning media based on information and communication technology (ICT), in
this case Microsoft Power Point, has been widely used in the learning process as a form of interactive
learning media development and can attract interest, attention and motivation to learn for students.
One of the obstacles is the lack of mastery of the development or innovation of making ICT-based
learning by the tentors in Salsabila tutoring (Bimbel). Therefore we need an activity to improve the
professional quality and creativity of the tentor in developing learning in Salsabila lessons, this is to
face more and more tutoring competition. The learning methods used in this activity are presentations
or outreach, demonstrations and practice of making instructional media using Microsoft Office Power
Point. There are also stages of the implementation phase, namely preparation, training, assignment of
project creation for the tentor to create a learning media, review, value grading, and reflection on
activities. The results of the participants' creativity and at the end of the activity the participants will
be given an evaluation of the results of the evaluation of the material and participant responses to the
usefulness of the activity. Based on observations, that the tentors on average have a very good ability,
from the assessment the results are 90% able to base power point material, the results of creativity
and innovation are still 50%. From this activity the participants can benefit in the form of knowledge
about program operationalization and develop tentative creativity in creating media development
designs as teaching material.
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1. PENDAHULUAN
Bimbingan belajar (Bimbel) Salsabila berdiri tanggal 16 agustus 2016. Jumlah siswa pada
awalnya hanya 8 orang siswa. Dengan berjalannya waktu sampai tahun 2019 jumlah siswa semakin
bertambah kurang lebih 127 siswa. Bimbel ini beralamatkan di tegalan Rt 03 Rw 06 No 03
Donohudan Ngemplak Boyolali. Pada awalnya tentor berjumlah dua orang dan sekarang sudah
memiliki 15 tentor yang rata-rata masih berkuliah di salah satu perguruan tinggi di Surakarta.
Bimbingan Belajar Salsabila merupakan sebuah usaha yang bergerak dibidang pendidikan
informal yang memberikan layanan bimbingan belajar mata pelajaran sekolah. Dalam
pembelajarannya di ikuti oleh peserta didik siswa mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Di era
revolusi 4.0, bimbingan belajar ini akan menerapkan strategi sesuai era revolusi 4.0 mulaidari
peningkatkan pelayanan, kebutuhan siswa, kurikulum, pengajaran dan inovasi yang lainnya berbalis
teknologi informasi. Hal ini diterapkan karena sudah banyaknya usaha sejenis bermunculan yang
sudah memanfaatkan teknologi informasi, sehingga dalam hal pelayanan dan pengajaran sudah lebih
baik, untuk menghadapi persaingan. Dalam pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini penulis akan
memberikan pelatihan tentang pembuatan media pembelajaran berbasis power point 2010 bagi tentor
di bimbingan belajar salsabila, tujuan dari PKM ini adalah untuk meningkatkan kualitas, daya saing
usaha sejenis, serta supaya dalam pengajarannya lebih menarik, tidak membosankan, serta membuat
suasana kelas menjadi lebih menyenangkan.
Saat ini media pembelajaran multimedia berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
telah banyak dalam proses pembelajaran sebagai bentuk pengembangan media pembelajaran yang
interaktif dan dapat menarik minat, perhatian dan motivasi belajar bagi para peserta
didik.Pembelajaran saat ini di bimbingan lelajar salsabila masih menggunakan metode ceramah atau
konvensional dengan media papan tulis atau white board, dan buku pelajaran. Satu tentor mengajar
kurang lebih 8 siswa. Kegiatan pembelajaran yang masih bersifat konvensional ini akan berdampak
pada kejenuhan siswa dan pemahaman konsep dasar yang tidak maksimal.
Untuk menunjang pengembangan media pembelajaran yang lebih baik dan menarik, para
tentor diarahkan untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi komputer
berbasis multimedia interaktif yang bertujuan untuk memperkaya konten materi yang akan
disampaikan dan dapat memfokuskan perhatian siswa dalam belajar. Tujuan dari pelaksanaan PKM
ini adalah untuk membuat media pembelajaran interaktif berbasis powerpoint bagi tentor sehingga
nantinya dapat digunakan dalam pembelajaran di bimbel. Oleh karena itu, maka tim PKM tergerak
untuk berupaya menyelenggarakan kegiatan pelatihan pengembangan pembuatan media pembelajaran
interaktif untuk meningkatkan kompetensi dan kreativitas tentor. Pelatihan ini menggunakan software
Ms Office yaitu Ms Power point 2010. Media power point, ini menarik untuk digunakan sebagai alat
presentasi adalah berbagai kemampuan pengolahan teks, warna, dan gambar, serta animasi-animasi
yang bisa diolah sendiri sesuai kreatifitas pengguna (Asrori & Ahsanuddin, 2014) [1].

2. TINJAUAN TEORI
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berkembang sangat pesat, baik software amupun
hardware. Perkembangan ini semakin memudahkan manusia dalam bekerja di segala bidang,
termasuk aplikasinya di dunia pendidikan. Para guru maupun dosen sudah banyak yang menggunakan
TIK alam kegiatan belajar mengajarnya, hal ini dilakukan sebagai sarana untuk berinteraksi dengan
para siswa .Penggunaan alat bantu TIK dalam pembelajaran diyakini sakan sangat membantu dalam
pencapaian tujuan belajar. Pembelajaran akan lebih efisien, efektif dan menyenangkan. Meskipun
banyak para guru yang menggunakan komputrer, tetapi kenyataanya hingga sekarang belum banyak
guru yang mampu mendesain meteri bahan ajar yang benar-benar menarik yang mampu menciptakan
interaktivitas dengan peserta (Jasmadi 2010) [2]. Microsoft power point 2010 merupakan program
aplikasi untuk presentasai.Pada versi terbarunya ini banyak fitur-fitur baru yang sangat membantu dan
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memudahkan dalam penyusunan presentasi pembelajaran terutama dalam hal pengelolaan konten
multimedia dan pengembangan untuk presentasi yang interaktif. Media pembelajaran adalah segala
piranti yang digunakan pengajar untuk memperbaiki proses pembelajaran, memperjelas keterangan
pengajar mengenai makna atau
pemikiran, melatih pebelajar untuk mencapai kemampuan tertentu dan memperoleh kebiasaan
tertentu, menumbuhkan kecenderungan/orientasi dan
menanamkan nilai (Achmad, 1983) [3].
Berikut ini beberapa hasil pengabdian beberapa tim pengabdian Kepada Masyarakat yaitu dari
Nurhidayati, Imam Asrori, dkk, (2019) yang berjudul Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis
Powerpoint dan Pemanfaatan Aplikasi Android untuk Guru Bahasa Arab, laporan ini membahas
tentang Program pengabdian pada masyarakat berupa pelatihan pengembangan media pembelajaran
bahasa Arab berbasis powerpoint dan pembuatan video pembelajaran melalui android [4]. Yang kedua
dari Linda Lia, Asnurul Isroqmi, Miftha Indasari (2017) yang berjudul pelatihan pembuatan media
pembelajaran Berbasis powerpoint bagi guru madrasah ibtidaiyah Kecamatan indralaya, pengabdian
ini membahas tentang evaluasi dan ketercapaian program pelatihan pembuatan media pembelajaran
berbasis power point [5]. Pegabdian ke tiga oleh Afrida, Harizon, Abu Bakar dan Aulia Sanova
(2018) yang berjudul pelatihan pengembangan media pembelajaran interaktif Berbasis multimedia
sebagai upaya meningkatkan Kompetensi profesionalisme dan kreativitas Guru-guru sma muaro
jambi, kegiatan ini membahas tentang operasionalisasi program dan uji kreativitas guru dalam
membuat desain pengembangan media sebagai bahan ajar [6].
3. METODE PELAKSANAAN
Program ini diikuti oleh para pengajr atau tentor di bimbel Salsabila donohudan Boyolali.
Adapun peserta berjumlah 15 orang. Metode pelatihan pengabdian kepada masyarakat ini terdapat
tiga metode tahapan, yaitu metode presentasi, metode demonstrasi dan metode praktik. Hal ini bisa
terlihat pada gambar 1 dibawah ini.

Metode
Presentasi

Metode
Demonstrasi

Metode Praktik

Gambar 1. Metode Pelatihan
Metode presentasi diterapkan dalam pengenalan software yang digunakan, kemanfaataannya
dan penerapannya dalam pembuatan media pembelajaran interaktif. Software yang digunakan adalah
Microsoft Office 2010, dengan program aplikasi Microsoft Office power point 2010. Adapun materi
yang disampaikan dalam rangkaian kegiatan tersebut yaitu pengenalan power point dan praktek
pembuatan media pembelajaran berbasis powerpoint. Metode demonstrasi ini mengenai
pengoperasionalisasian program, tim pelaksana menerangkan tentang dasar-dasar presentasi, tips dan
trik membuat media pembelajaran yang baik dan menarik, manfaat dan penggunaan tools yang
terdapat pada power point . MetodePraktik yaitu para peserta melakukan praktik pembuatan power
point interaktif dan inovatif, dengan memberikan tugas, kemudian dalam pembuatan dilakukan
pendampingan kepada peserta. Metode berikutnya adalah metode Pelaksanaan, dalam pelaksanaan
kegiatan ini dilakukan pendampingan kepada para peserta dalam mengerjakan tugasnya. Berikut
adalah gambar tahap pelaksanaan.
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Tahap 1

•Persiapan

Tahap 2

•Pemberian latihan

Tahap 3

•Review

Tahap 4

•Penugasan

TAhap 5

•Penilaian

Tahap 6

•Refleksi kegiatan
Gambar 2. Metode Pelaksanaan

Berdasarkan gambar 2, terdapat 6 tahapan dalam pendampingan dalam kegiatan ini. Tahap
persiapan
dilakukan untuk mempersiapkan segala kebutuhan PKM, mulai dari software yang digunakan,
menerangkan penggunaan setiap tool yang ada. Tahap kedua yaitu pemberian latihan, dalam tahap ini
peserta diberikan pelatihan materi dasar power point terlebih dahulu yaitu tentang pemilihan slide,
memodifiksi tampilan dan objek maupun tulisan pada tampilan, memilih background dan berlatih
membuat template sendiri, pemilihan animasi dan modifikasi. Tahap ketiga yaitu review, dalam
tahapan ini dilakukan review atas latihan yang telah dilakukan. Tahap ke empat adalah penugasan,
dalam tahap ini setelah dilakukan latihan dan review maka diberikan project atau penugasan membuat
media pembejaran interaktif dengan materi pelajaran yang diajarkan misalkan matematika, IPS,
Bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Tahap ke lima adalah tahap penilaian, pada tahap ini dilakukan
penilaian atas projek yang telah dikerjakan, dalam penilaaian ini terdapat beberapa kriteria yaitu
kreatifitas, materi, inovasi, progress check, dan finishing. Tahap yang terakhir yaitu tahap ke enam,
dalam tahap ini terdapat refleksi kegiatan merupakan tahap pembuatan produk yang dilakukan oleh
guru secara individu yang didampingi oleh tim pelaksana.
Pelaksanaan kegiatan PKM ini dievaluasi untuk melihat keberhasilan dan ketercapaian
program
dalam memecahkan persoalan mitra. Target yang direncanakan yaitu sebanyak 85% tentor atau
pengajar mampu membuat media pembelajaran berbasis powerpoint.

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan PKM ini bermitra dengan bimbingan belajar Salsabila Donohudan Boyolali.
Koordinasi meliputi jadwal kunjungan ke bimbel dan agenda apa saja yang akan dibicarakan dengan
mitra. Setelah persiapan cukup matang, tim pelaksana melakukan koordinasi kegiatan PKM. Hasil
dari koordinasi dengan mitra disepakati. Pelatihan pembuatan pembelajaran interaktif dilaksanakan
hari Jum’at tanggal 29 Nopember 2019. Pelaksanaan dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama
dialksanakan pukul 14.00 – 16.00 WIB, sedangakan sesi kedua dilaksanakan pukul 16.30 – 18.30
WIB. Dalam pelatihan ini peserta berjumlah 15 orang, yang masing-masing adalah tentor atau
pengajar di bimbel Salsabila. Para peserta ini masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu
perguruan tinggi di Surakarta.
Tahap persiapan tim pelaksana memberikan informasi berupa gambaran tentang kegiatan
PKM, tujuan kegiatan, manfaat kegiatan dan target yang akan dicapai oleh masing-masing peserta.
Peserta juga diberikan informasi tentang pentingnya media pembelajaran dalam kegiatan belajar
mengajar di bimbel supaya siswa tidak merasa bosan dan lebih interaktif. Foto-foto persiapan sebelum
memulai praktek pelatihan.
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Gambar 3. Persiapan pelatihan

Gambar 4. Modul pembelajaran kegiatan PKM
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Gambar 5. Penjelasan Materi Pembelajaran

Gambar 5. Peserta kegitan PKM 2019
Tahap pemberian pelatihan, pada tahap ini pertama-tama para peserta wajib untuk membawa
laptop yang sudah terinstal program aplikasi Microsoft Office untuk praktek langsung cara pembuatan
media pembelajaran berbasis power point. Peserta membuka program microsoft power point, dalam
tahap ini tim pelaksana memberikan materi dasar terlebih dahulu tentang power point, dengan tujuan
untuk mengingatkan kembali program dasar pembuatan presentasi dan untuk melihat sejauh mana
dasar yang dimiliki oleh peserta. Dari ke-15 peserta tersebut hampir semuanya sudah memiliki dasar
pengetahuan power point, karena mereka juga sering melakukan presentasi untuk tugas
perkuliahannya di kampus. Setelah dasar-dasar pembuatan sudah dikuasai, kemudian membuat
modifikasi slide yaitu dengan membuat template sendiri, membuat beragam tulisan maupun objek
kemudian dibuat lebih interaktif dengan animasi. Pada materi ini banyak peserta yang belum
mengembangkan untuk pembuatan slide presentasi yang lebih interaktif, mereka terbiasa untuk
membuat presentasi yang sederhana. Untuk pembuatan media pembelajaran interaktif ini para peserta
atau tentor dituntut untuk membuat materi yang lebih interaktif, supaya pengajaran juga tidak
monoton, salah satunya memang kreatifitas dalam membuat tulisan dan objek disertai dengan
modifikasi background, animasi, hyperlink. Pada tahap ini tim pelaksana memberikan latihan soal
untuk mempraktekkan materi. Berikut foto-foto pelaksanaan tahap pelatihan.
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Gambar 6. Kegitan Pembelajaran

Gambar 7. Peserta sedang mendengarkan penjelasan dasar-dasar power point
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Gambar 7. Peseta sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh tim pelakasana
Setelah tahap pelatihan, maka diberikan review sebentar sebelum diberikan tugas project
kepada masing-masing peserta atau tentor. Tim pelaksana memberikan tugas membuat project
pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh masing-masing peserta. Tahap
berikutnya setelah diberikan project maka diberikan penilaian, kriteria penilaiannya meliputi
kemampuan membuat slide, kreatifitas, kelengkapan, dan inovasinya. Dari penilaian tersebut hasilnya
90% sudah bisa untuk materi dasar power point, hasil kreatifitas dan inovasi masih 50%. Rata-rata
mereka terbiasa untuk membuat presentasi sederhana, sehingga untuk kreatifitas dan inovasi masih
kurang. Indikator keberhasilan dalam pembuatan media ini yang dilakukan peserta atau tentor ada dua
yaitu tentor sudah membuat template media, dan tentor sudah mengisi materi pembelajaran. Berikut
adalah foto-foto pelatihan .

Gambar 8. Review latihan
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Gambar 9. Contoh Hasil Pelatihan 1

Gambar 10. Contoh Hasil pelatihan 2
Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara garis besar mencakup beberapa
komponen sebagai berikut: 1. Keberhasilan target jumlah peserta pelatihan 2. Ketercapaian tujuan
pelatihan 3. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan 4. Kemampuan peserta dalam
penguasaan materi.

5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan Pengabdian
Kepada Masyarakat ini memberikan dampak yang baik bagi para peserta atau tentor. Hasil kegiatan
ini meningkatkan semangat dan termotivasi tentor untuk mengembangkan diri. Sebagai tambahan,
program pelatihan ini menambah menyiapkan perangkat media pembelajaran sehingga mendukung
kemampuan dan profesionalitas tentor di bimbingan belajar Salsabila. Hasil dari pelatihan ini adalah
peserta yang hadir 15 tentor, jadi semua peserta hadir. Dari penilaian tersebut hasilnya 90% sudah
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bisa untuk membuat materi dasar power point, hasil kreatifitas dan inovasi masih 50%. Rata-rata
mereka terbiasa untuk membuat presentasi sederhana, sehingga untuk kreatifitas dan inovasi masih
kurang. Ketercapaian tujuan pelatihan pembuatan media pembelajaran secara umum sudah baik,
namun keterbatasan waktu yang disediakan mengakibatkan tidak semua materi tentang
pengembangan media pembelajaran dapat disampaikan secara detail.
UCAPAN TERIMA KASIH
Tim pelaksana kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mengucapkan Alhamdulillah kami
panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan kemudahan bagi kami untuk
menyelesaikan kegiatan ini dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Oleh karena
itu, pada kesempatan ini rasa terimakasih tentunya kami ucapkan kepada:
1. Ketua STMIK Amikom Surakarta Bapak M. Hari Purwidiantoro, ST, MM,M.Kom
2. Pimpinan Bimbingan Belajar Salsabila Donohudan Boyolali Bapak Tri Rahmadi
3. Tim pelaksana kegiatan Pengabdian kepada masyarakat 2019
4. Para peserta atau tentor di bimbingan belajar salsabila Donohudan Boyolali
5. Semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian pengabdian ini yang tidak dapat disebutkan
satu persatu
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Penggunaan Portal Informasi Sekolah Pada SMK Mandiri Pontianak
Susanti Margaretha Kuway
STMIK Pontianak
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e-mail: kuwayshanty@gmail.com

Abstrak
Cara penggunaan media informasi saat ini menjadi dua hal yang bersifat positif dan negatif. Ketika
media informasi dipergunakan oleh penggunanya kearah yang positif akan memberikan nilai tambah bagi
orang lain. Siswa Sekolah merupakan generasi milenial yang dipenuhi oleh pemikiran yang positif jika
diberikan arah yang jelas. Web portal informasi dapat dimanfaatkan oleh SMK Mandiri sebagai kendaraan
para Siswa dan atau Guru dalam kualitas pembelajaran. Web portal informasi juga dapat meningkatkan kualitas
pelajar, dengan cara menjadikannya sebagai tempat penyalur bakat serta menjadi sarana informasi bagi
pelajar dengan demikian SMK Mandiri Pontianak akan banyak dikenal oleh masyarakat tidak hanya
dilingkungan sekolah namun juga diluar lingkungan sekolah. Dalam membuat web Portal informasi harus
memperhatikan beberapa hal yaitu memilih nama domain, memilih spec server , memilih engine, pemilihan
theme, sistem keamanan yang baik, konten dalam web dan foto dalam portal informasi harus memberikan
informasi yang original. Lokasi kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah SMK Mandiri Pontianak yang
terletak di Pontianak Timur dengan diikuti oleh 24 warga sekolah. Penyampaian materi akan dilakukan
dengan interaktif. Tujuan PkM untuk membantu sekolah dalam mempromosikan sekolah sehingga tahun
berikutnya penerimaan siswa baru semakin bertambah, manfaat ini juga diharapkan dapat dirasakan oleh
masyarakat agar kebutuhan ketersediaan tenaga trampil dan siap kerja melalui pendidikan SMK semakin
tersedia dan berkualitas. Peserta yang mengikuti kegiatan PkM dapat membuat sebuah web portal informasi
yang dapat membagikan informasi kegiatan sekolah kepada pengguna portal informasi sekolah.
Kata kunci: portal informasi, website, sekolah.
Abstract
How to use information media currently into two things that are positive and negative. When the
information media is used by users in a positive direction it will provide added value to others. School
students are millennials who are filled with positive thoughts if given a clear direction. The information web
portal can be utilized by SMK Mandiri as a vehicle for students and teachers in the quality of learning. Web
information portal can also improve the quality of students, by making it a place to channel talent and
become a means of information for students so that SMK Mandiri Pontianak will be widely known by the
community not only in the school environment but also outside the school environment. In making a web
portal information must pay attention to several things, namely choosing a domain name, choosing a server
spec, choosing an engine, choosing a theme, a good security system, content on the web and photos in the
information portal must provide original information. The location of community service activities is
Pontianak Independent Vocational School, located in East Pontianak and attended by 24 school residents.
Submission of material will be done interactively. The purpose of PkM is to assist schools in promoting
schools so that the following year there will be an increase in the admission of new students, this benefit is
also expected to be felt by the community so that the need for the availability of skilled workers and work
ready through vocational education is increasingly available and of high quality.
Keywords: information portal, website, school

1. PENDAHULUAN
Era kemajuan teknologi saat ini menunjukkan bahwa teknologi memiliki pengaruh yang sangat
kompleks dan telah melingkupi segala aspek kehidupan melalui teknologi yang berwujud alat. Keunggulan
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teknologi informasi dan komunikasi selain sebagai instrumen dalam berkomunikasi antar individu ataupun
organisasi, teknologi informasi dan komunikasi seakan-akan dapat menghapus semua batas, geografis,
temporal, mitologis, ruang, bahkan psikologis.
Teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan informasi yang tidak hanya dapat
memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan namun juga dapat merubah keputusan yang telah
dibuat sebelumnya. Sistem informasi berbasis komputer dapat berperan sebagai inovasi perubahan bagi
sekolah seiring derap dinamika perkembangan masyarakat dalam perkembangan IPTEK. Teknologi
informasi berbasis internet merupakan salah satu media layanan yang cukup efektif dalam mengelola sistem
informasi sekolah. Nantinya dengan menggunakan internet dalam pendidikan dapat digunakan untuk mencari
informasi, media publikasi sekolah, meningkatkan layanan dan mutu sekolah, orang tua/wali dapat
melakukan pengawasan nilai siswa sebagai bahan evaluasi, sebagai sarana berkomunikasi siswa dengan
guru, orang tua/wali dengan manajemen sekolah, dan komunikasi antara siswa dengan siswa lainnya serta
informasi sekolah yang dapat diakses oleh masyarakat menjadi daya tarik dalam memandang citra sekolah.
Banyak orang menyadari bahwa keberadaan SMK itu penting untuk menciptakan tenaga-tenaga terampil
siap kerja dimulai dari jenjang SMK.sehingga dapat memperbaiki perekonomian daerah. Jumlah SMK di kota
Pontianak sebanyak 28 SMK negeri dan swasta dengan total jumlah siswa sebanyak 5.185 siswa. Bagi masyarakat kota
Pontianak yang memiliki anak-anak setelah lulus SMP dan masih binggung untuk memilih sekolah lanjutan atau
sekolah kejuruan, perlu diberikan informasi sebanyak-banyaknya dan akses terhadap informasi tersebut dengan lebih
mudah. Masyarakat kota Pontianak harus lebih banyak memperoleh informasi tentang keunggulan bersekolah di SMK.
Bagaimana mengedukasi masyarakat tentang keberadaan, keunggulan dan bagaimana mempersiapkan SDM lulusan
SMK untuk dapat diterima oleh masyarakat. Fenomena masalah tersebut harus dipecahkan oleh para akademisi
sehingga keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak hanya dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Untuk
itu solusi yang diberikan pembuatan web portal informasi sekolah sehingga dapat diakses oleh warga sekolah,
orangtua/wali siswa, masyarakat umum dan berbagai pihak yang terkait dengan sekolah SMK Mandiri Pontianak.
Setelah kegiatan PkM diharapkan SMK Mandiri Pontianak memiliki web Portal Informasi Sekolah sehingga dapat

membantu dalam meningkatkan kredibilitas sekolah, sebagai media informasi sekolah, wadah untuk
memamerkan berbagai prestasi sekolah, memperkenalkan berbagai fasilitas yang ada, media untuk promosi,
media pemberitahuan informasi kelulusan siswa, menampilkan profile sekolah, media untuk menampilkan
struktur sekolah, menyambung tali silaturahmi antara guru dan alumni, dan media untuk menampilkan galeri
sekolah.

Gambar 1. Jumlah Siswa SMK di Kota Pontianak
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Para siswa memiliki persepsi yang baik terhadap penerapan media pembelajaran berbasis website
karena dapat meningkatkan kompetensi siswa pada mata pelajaran [1]. Internet merupakan media komunikasi
yang cocok dalam pembelajaran dengan didukung oleh media teknologi informasi agar dapat mengakses sumber
informasi sampai ke pelosok daerah [3]. Pemanfaatan website sekolah dalam pengembangan kompetensi dan kualitas
sekolah juga diakui oleh banyak pihak dengan alasan bahwa website merupakan media yang sangat interaktif dan
dinamis untuk menambah wawasan dan eksistensi sekolah, informasi dapat diakses dimana saja dan kapan saja melalui
jaringan internet, website juga dapat mengatasi permasalahan dalam penyampaian informasi serta promosi sekolah yang
sebelumnya dilakukan secara manual [4]. Adapun manfaat dari kegiatan PkM ini adalah untuk membantu sekolah
dalam mempromosikan sekolah sehingga tahun berikutnya penerimaan siswa baru semakin bertambah, manfaat ini juga
diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat agar kebutuhan ketersediaan tenaga trampil dan siap kerja melalui
pendidikan SMK semakin tersedia dan berkualitas.

2. TINJAUAN TEORI
Website sekolah merupakan portal informasi yang diatur sebagai portal belajar dan dapat digunakan
sebagai portal informasi bagi siswa, orang tua siswa dan pengguna umum [5]. Situs web sekolah telah
menyediakan pengaturan pendidikan dengan mengubah dan meningkatkan pengalaman sekolah bahwa web
sekolah merupakan situs web yang efektif untuk mendorong lahirnya inovasi dalam pengajaran dan
pembelajaran serta informasi bagaimana sekolah melakukan kegiatan-kegiatannya [6]. Lebih lanjut di
jelaskan bahwa Situs web adalah kumpulan halaman informasi di internet tentang subjek tertentu yang
diterbitkan oleh individu atau organisasi [7] situs web dapat berisi informasi seperti berita, status individu,
resep, dan lainnya yang di dalamnya ada teks, gambar, video, dan suara. Situs web yang baik dapat
memberikan informasi yang akurat kepada pengunjung dan menarik pengunjung ke situs [8]. Pemanfaatan
website oleh dunia pendidikan menjadi salah satu media yang efektif, efisien karena dapat dengan mudah
diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja melalui jaringan internet yang tersedua. Adapun content
yang tersedia pada website sekolah dapat berupa informasi yang mempublikasikan setiap aktifitas akademik
dan non akademik dari komponen-komponen sekolah. Informasi tersebut ditujukan tidak hanya kepada para
siswa aktip namun juga informasi ditujukan untuk para alumni sekolah, orangtua/wali siswa, warga sekolah,
kalangan dunia pendidikan tingkat daerah/nasional/internasional, pemerintah yang terkait [9]. Pemanfaatan
teknologi informasi melalui media web portal informasi memiliki peran meningkatkan daya saing
penggunanya [10].
Portal Web merupakan situs yang memiliki dan menyediakan konten informasi-informasi terkait
berbagai aktifitas Sekolah dan disusun sesuai format/layout yang sistematis [11]. Website Portal berperan
dalam mengumpulkan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber informasi sehingga pengguna yang
membutuhkan informasi dapat mengakses langsung dengan mudah [12].
3. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019
di SMK Mandiri Pontianak, yang terletak di jalan Tanjung Raya II / Sami Sumping, Pontianak Timur
Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut dihadiri 24 (dua puluh empat) orang warga sekolah SMK Mandiri
Pontianak.
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Gambar 2. Metode Pelaksanaan PkM
Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) diawali dengan membentuk tim
yang terdiri atas satu orang sebagai Pelaksana PkM dan satu orang sebagai Dokumentasi. Kemudian
pelaksana PkM merumuskan tujuan dari kegiatan PkM dengan judul Penggunaan Portal Informasi Sekolah.
Setelah tujuan PkM telah dirumuskan, pelaksana kegiatan akan mempersiapkan administrasi kegiatan PkM
dan menentukan sasaran kegiatan PkM di SMK Mandiri Pontianak sehingga administrasi kegaiatan PkM
dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Pengumpulan data dan beberapa informasi yang terkait dengan
judul kegiatan dilakukan untuk memperkaya solusi yang akan diberikan. Solusi masalah yang telah dibuat
kemudian di siapkan untuk selanjutnya dipresentasikan di SMK Mandiri Pontianak.
Ketika Presentasi solusi yang telah disiapkan, pelaksana PkM diterima oleh Wakil Kepala Sekolah
bidang Akademik berserta jajarannya dan disepakati untuk melakukan pelatihan kepada seluruh wagra SMK
Mandiri Pontianak sesuai hari dan tanggal serta jam yang disepakati bersama. Walaupun kegiatan pelatihan
tersebut mengunakan sumberdaya yang ada di sekolah, kegiatan PkM disambut baik oleh seluruh warga
sekolah tersebut. Materi disampaikan menggunakan perangkat LCD projector . Teknik penyampaian materi
melalui teknik presentasi, dimana pelaksana PkM akan diberikan waktu 1 jam untuk memberikan materi
berserta pelatihan web portal informasi sekolah dan setelah penyajian materi maka diberikan kesempatan
untuk tanya jawab.
4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
SMK Mandiri Pontianak sebagai salah satu satuan pendidikan swasta untuk tingkat menengah
kejuruan yang ada di kota Pontianak dengan status kependidikan adalah Yayasan. SK Pendirian sekolah
bernomor 364 tanggal pendirian 2004-10-14 dengan luas tanah 6550 meter persegi. SMK Mandiri
Pontianak melaksanakan proses belajar mengajar pada waktu Pagi hari dengan 6 (enam) hari sekolah
(Gambar 3).
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Gambar 3. Profile Gedung SMK Mandiri Pontianak
Jumlah Pendidik/Guru sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dengan total jumlah siswa sebanyak 414
siswa yang terdiri atas 188 orang merupakan siswa laki-laki dan 226 orang siswa perempuan. Kurikulum
yang dipergunakan adalah K13. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah terdiri atas ruang kelas
yang tersedia sebanyak 18 (delapan belas) ruang kelas, 1 (satu) ruang Perpustakaan sekolah, dan 2 (dua)
ruang sanitasi siswa. Laboratorium komputer yang tersedia adalah 1 (satu) ruang.
Informasi tentang siswa SMK Mandiri Pontianak terdiri atas informasi siswa lulus berdasarkan umur
dan jenis kelamin per-tahun pelajaran. (Gb. 4)

Gambar 4. Profile Siswa Lulus SMK Mandiri Pontianak
Informasi tentang siswa SMK Mandiri Pontianak terdiri atas informasi siswa baru berdasarkan umur dan
jenis kelamin per-tahun pelajaran. (Gb. 5)
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Gambar 5. Profile Siswa Baru SMK Mandiri Pontianak
Informasi tentang siswa SMK Mandiri Pontianak terdiri atas informasi siswa berdasarkan Tingkat/kelas,
Agama, Umur dan jenis kelamin per-tahun pelajaran. (Gb. 6)

Gambar 6. Profile Siswa Aktip SMK Mandiri Pontianak
Sedangkan informasi tentang Guru yang mengajar di SMK Mandiri Pontianak terdiri atas 17 orang
Guru tetap Yayasan dan 8 orang Guru Honorer sehingga dengan demikian terdapat 25 guru yang mengajar di
sekolah tersebut. Memperhatikan informasi-informasi pokok dan penting yang dimiliki sekolah tersebut
harus di simpan secara terpusat berserta dengan kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar, kegiatan-kegiatan
yang bersifat non-akademik harus di sampaikan kepada seluruh warga sekolah, orangtua/wali siswa,
masyarakat umum maupun instansi diluar sekolah dan yayasan yang terkait dengan pendidikan di SMK
Mandiri Pontianak melalui web portal informasi sekolah (Gb 7).

Gambar 7. Materi PkM
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Kemajuan teknologi informasi telah memberikan arah yang semakin maju bagi dunia pendidikan saat
ini [13]. Melalui pemakaian jaringan komputer dan internet memberikan kemudahan penyebaran informasi
kepada penggunanya tanpa lagi mempertimbangkan jarak, waktu tempuh maupun kondisi lingkungan.
Kemudahan ini sangat diperhatikan oleh para orangtua/wali siswa dalam memilih sekolah untuk anak-anak
melanjutkan studi. Demikian juga SMK Mandiri Pontianak yang berupaya untuk memberikan informasi
yang mudah untuk diakses masyarakat sehingga orangtua siswa/wali siswa dapat melihat perkembangan
akademik dan non-akademik anak-anak yang sedang studi di SMK Mandiri Pontianak. Sekolah juga dapat
memberikan informasi kepada departemen / instansi pemerintahan dan non-pemerintahan dalam rangka
meningkatkan kwalitas sekolah sehingga terbuka peluang dalam memperoleh hibah / bantuan sekolah. arakat
sudah sangat cerdas dan sangat selektif dalam memilih sekolah yang berkualitas.
Portal informasi mengunakan web dilakukan dengan langkah-langkah (1) memilih nama domain.
Nama domain ini dapat ditentukan oleh SMK Mandiri Pontianak berdasarkan brand sekolah atau Yayasan
yaitu YAPENBIMA yang diambil dari brand Yayasan Pendidikan Bina Mandiri. (2) Agar web portal dapat
diakses dengan cepat maka yang harus diperhatikan oleh pihak sekolah adalah dalam memilih spec server
sekolah atau melalui hosting SSD. (3) Pengembang web dapat memilih apakah menggunakan engine CMS
(Word Press) atau PHP Framework (Codeigniter, Symfony, Cake PHP, dll). (4) Dalam pemilihan theme,
perlu diperhatikan estetika yang tepat sasaran, yang simple tampilannya tanpa meninggalkan esensi bidang
pendidikan diakrenakan theme peruntukan bisnis akan berbeda dengan pendidikan, pemilihan warna yang
membuat mata pengguna tidak lelah ketika mengakses informasi/gambar dari konten portal informasi
tersebut. (5) Web portal informasi wajib dilengkapi dengan sistem keamanan baik dari plugin security, server
yang auto backup atau bahkan menggunakan layanan security maintenance yang tersedia dari rumah hosting.
(6) Konten dalam web portal informasi harus memberikan informasi yang original, maksudnya adalah ketika
pihak sekolah menulis berita, memposting informasi yang terkait dengan proses belajar mengajar di sekolah
maupun ketika para siswa dalam kegiatan magang / praktikum tidak boleh mengandung unsur copi pasti dari
tulisan orang lain. Apabila hal tersebut dilakukan maka akan merugikan pihak sekolah. Tindakan copas
tersebut akan memperoleh sanksi tegas dari mesin pencari. (7) Konten web portal informasi SMK Mandiri
Pontianak selain informasi yang tidak boleh mengandung unsur copi paste, foto yang di publikasi melalui
portal tersebut juga harus bersifat original. Foto harus menjelaskan kegiatan apa yang dilaksanakan oleh
warga sekolah / sekolah sebagai institusi pendidikan maupun yayasan sebagai pengelola SMK Mandiri
Pontianak.

Gambar 8. Penyampaian Materi Meningkatkan Citra dan Nilai Tambah Sekolah SMK Mandiri Pontianak
Pelatihan pengembangan portal informasi sekolah SMK Mandiri Pontianak sangat disambut baik
oleh seluruh warga sekolah. Motivasi yang ditunjukan oleh para siswa dan para Guru menunjukan bahwa
warga sekolah ingin memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memperkenalkan sekolah ke
masyarakat kota Pontianak secara khusus dan secara umum kepada masyarakat di provinsi Kalimantan Barat
bahwa SMK Mandiri Pontianak juga memiliki prestasi baik pada bidang akademik namun juga pada bidang
non-akademik. Para siswa ingin memanfaatkan sumberdaya sekolah yang dimiliki untuk menaikkan citra
sekolah dimata masyarakat sekitar sampai pihak-pihak yang berwenang di dunia pendidikan, dengan
demikian para siswa dan guru secara bersama-sama membuka peluang perolehan hibah dan bantuan dana
sekolah.
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Gambar 9. Foto Bersama Peserta Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
5. KESIMPULAN
Web portal informasi sekolah jika digunakan denan benar maka teknologi akan membantu siswa
dalam mempersiapkan karir setelah lulus sekolah. Para pengguna internet dapat dengan mudah dalam
mengakses informasi berupa teks, foto dan audio visual yang juga bermuatan pengetahuan. Peran guru dalam
web portal informasi adalah tidak hanya sebagai pemberi pengetahuan semata namun juga sebagai mediator
distribusi pengetahuan dari siswa kepada pengguna portal informasi sekolah. Konten portal informasi dapat
berisi pengetahuan yang bersifat Tacit dan pengetahuan yang bersifat Eksplisit sehingga penggunaan web
portal informasi secara tidak langsung telah mendorong para siswa untuk berinovasi, creatif dan dapat
menginspirasi siswa-siswa sekolah lainnya. Jumlah peserta aktip yang ikut kegiatan PkM sebanyak 24
peserta dan 63% dari jumlah peserta dapat membuat portal informasi berupa kegiatan praktek kerja lapangan,
kegiatan keagamaan, kegiatan non-akademik, praktikum.
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Abstrak
Di era evolusi industry 4.0 menuntut kita bergerak lincah dan responsive disegala
aspek kehidupan untuk memanfaatkan teknologi website dengan baik. Website merupakan
sarana untuk publikasi informasi dan dokumentasi pada uptppd wilayah 1 pontianak, kecepatan
akses kesumber informasi menjadi sangat penting yang sudah tidak bisa diabaikan lagi,
masalah kinerja inilah yang mendorong perlukan dilakukan penelitian lebih mendalam
tentunya didukung oleh perangkat teknologi yang baik dan sumbangsih para akademisi seperti
dosen maka dipandang perlu dilakukan PKM pada objek tersebut. Kegiatan pengabdian kepada
masyarakat (PKM) dengan topik pelatihan penggunaan website untuk publikasi informasi di
era revolusi industry 4.0 dilakukan dengan metode studi kasus pada objek secara langsung dan
melakukan pengamatan dan evaluasi terhadap hasil PKM dengan mengunakan GTMetrix.
Kinerja website dikatakan baik berdasarkan GTMetrix nilai kinerja rata-rata pada Pagespeed
dengan persentase 71% dan Yslow nya dengan persentasi 69%. Sedangkan nilai page detail
untuk rata-rata waktu membuka halaman website uptppd wilayah 1 pontianak sebesar 6.7s,
rata-rata total halaman website sebesar 2.50MB dan untuk nilai request countnya sebesar 131
pada user interface Chrome dan 136 untuk user interface pada mozilla firefox. Untuk
mendapatkan kinerja website yang baik maka harus mengoptimalkan kinerja website
berdasarkan rekomendasi perbaikan dari hasil pengujian GTMetrix.
Kata kunci: Website, Uptppd Wilayah 1, Kinerja, Gtmetrix

Abstract
In the era of industry 4.0 evolution requires us to move swiftly and responsively in all aspects of
life to make good use of website technology. Website is a means for publication of information
and documentation in uptppd region 1 Pontianak, speed of access to sources of information is
very important that can not be ignored anymore, this performance problem is what drives the
need for in-depth research certainly supported by good technological devices and contributions
from academics such as the lecturer is then considered necessary to do PKM on these objects.
Community service activities (PKM) with the topic of training on the use of websites for
publication of information in the era of the industrial revolution 4.0 are carried out by means of
case studies on objects directly and observing and evaluating the results of PKM using
GTMetrix. Website performance is said to be good based on GTMetrix, the average
performance value on Pagespeed with a percentage of 71% and Yslow with a percentage of
69%. While the page detail value for average time to open upppp region 1 pontianak website
pages is 6.7s, the average total website pages is 2.50MB and for the request count value is 131
on the Chrome user interface and 136 for the user interface on mozilla firefox. To get a good
website performance, it must optimize website performance based on recommendations for
improvement from the GTMetrix test results.
Keywords: Website, Uptppd Wilayah 1,Ferforma, Gtmetrix
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1. PENDAHULUAN
Di era industri 4.0 penggunaan website merupakan sarana untuk publikasi informasi dan
dokumentasi pada Uptppd wilayah 1 pontianak, kecepatan akses kesumber informasi menjadi
sangat penting yang sudah tidak bisa diabaikan lagi, masalah kinerja inilah yang mendorong
perlukan dilakukan penelitian lebih mendalam tentunya didukung oleh perangkat teknologi yang
baik maka dipandang perlu dilakukan PKM pada objek tersebut. Dalam kegiatan Pengabdian
Kepada Masyarakat (PKM) dosen akan bersentuhan langsung bersama masyarakat dengan
memberikan sumbangsih terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan yang mereka miliki.
Berdasarkan surat tugas kepala lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari
Ketua STMIK Pontianak No. 091.08 / PPM / LPPM / STMIK-PTK / 2019 tentang pengabdian
kepada masyarakat dengan tema pelatihan penggunaan website untuk publikasi informasi diera
revolusi indutri 4.0 yang dilaksanakan pada uptppd wilayah 1 pontianak.
Berdasarkan Uraiaan permasalahan tersebut untuk mengetahui seberapa baik kinerja
teknologi website menyajikan informasi dalam bentuk gambar, video dan teks yang dapat di
akses dengan menggunakan browser[1]. Dalam penelitian ini terdapat beberapa acuan yang
dapat digunakan untuk menentukan kualitas baik buruknya sebuah website. Website yang baik
dapat dilihat dari performa websitenya. Performa website dikatakan baik apabila mempunyai
kecepatan akses yang cepat [2]. Kecepatan akses website ditandai dengan durasi loading
time
yang
cepat
dan kehandalan web server memiliki pengaruh signifikan dalam
memberikan kenyamanan bagi user ketika mengakses konten website. Kestabilan akses web
sangat bergantung pada performance web server serta besar ukuran halaman website[3].
Kinerja yang harus diperhatikan dalam sebuah website meliputi komponen halaman seperti:
kenyamanan, desain situs, informatif, keamanan dan interaksi[4]. Maka dari itu kinerja website
perlu di audit untuk menjaga peranan website yang memiliki karakter yang dapat memberikan
kepuasan kepada penggunanya[5]. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja website
dari uptppd Pontianak wilayah 1 dengan menggunakan automated software testing GTmetrix.
2. TINJAUAN TEORI
Website atau situs juga dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan
informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan
dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian
bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan
halaman (hyperlink). Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi
informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi informasi website
selalu berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta
pengguna website[6]. Website merupakan
fasilitas
internet
yang
menghubungkan
dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen pada website disebut dengan
webpage dan link dalam website memungkinkan pengguna bisa berpindah dari satu page ke
page lain (hyper text), baik diantara page yang disimpan dalam server yang sama maupun
server diseluruh dunia. Pages diakses dan dibaca melalui browser seperti Netscape Navigator
atau Internet Exploler berbagai aplikasi browser lainnya[7].
GTMetrix adalah sebuah tool yang dikembangkan oleh GT.net, sebuah perusahaan
Kanada, yang bertujuan untuk membantu customer hosting mereka untuk melihat performa
website mereka dengan mudah. GTMetrix adalah salah satu tool untuk mengecek kecepatan
website yang paling terkenal dan paling banyak digunakan selain Pingdom . Dibandingkan
dengan tool developer lainnya, GTMetrix cukup mudah digunakan dan pemula juga bisa dengan
mudah mempelajarinya. Selain itu GTMetrix juga menggunakan kombinasi antara Google
PageSpeed Insights dan YSlow untuk menghasilkan nilai dan rekomendasinya[8].
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Gambar 1 Tampilan GTMetrix
Proses penilaian GTMetrix ditandai secara kualitatif dengan menggunakan huruf A, B,
C, D, E, dan F, sedangkan skornya ditandai secara kuantitatif dengan angka[9]. Jika pada hasil
pengujian mendapat score A pada GTMetrix, menunjukan bahwa kecepatan loading web sudah
sangat baik. Apabila mendapat B, mungkin pada website masih ada yang kurang. Sedangkan
jika mencapai score C, maka website tersebut harus diperbaiki yang meliputi theme, pemilihan
format gambar,format CSS dan lain-lain. Setelah dilakukan proses pengukuran GTMetrix akan
memberikan rekomendasi penjelasan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang salah
pada website uptppd wilayah 1 pontianak.

3. METODE PELAKSANAAN
Penelitian ini dilakukan setelah penerapan website pada uptppd Pontianak wilayah 1
sebagai hasil dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Hasil pengukuran kecepatan koneksi
pada saat melakukan download 15.93 Mbps dan upload 3.75 Mbps. Sumber data ini
dikumpulkan menggunakan hasil test kecepatan akses internet menggunakan speedtest.net.
Speedtest.net adalah sebuah situs yang menyediakan pengujian kecepatan koneksi internet yang
disediakan oleh perusahaan asal Kalispell, Montana, Amerika Serikat.

Gambar 2 Tampilan Speedtest

Metode analisis menggunakan pendekatan Automated Usability Testing Tools yang
digunakan untuk menguji kinerja situs web pada menggunakan browser. Tools yang akan
digunakan adalah GTmetrix untuk melihat performance score dari pagespeed , yslow dan page
detail yang terdiri dari page load time, total page size, request count.
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4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat studi kasus pada pada uptppd wilayah 1
pontianak adalah menghasilkan sebuah website yang di gunakan untuk publikasi informasi
kepada masyarakat sebagai wujud salah satu keterbukaan informasi. Adapun contoh tampilan
dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini.

Gambar 3 Tampilan halam website hasil PKM pada uptppd Wilayah 1 Pontianak
Untuk menganalisis kinerja website uptppd wilayah 1 Pontianak menggunakan
Automated Software Testing GTMetrix. GTmetrix merupakan salah satu tool gratis untuk
mengecek kecepatan loading sebuah website saat dibuka. Fitur yang dapat ditemukan di
GTMetrix antara lain : Track History with Graphs, Analyze on an actual Android device, Test
from Multiple Regions, Playback Page Loads with Videos, Set up Monitored Alerts, Save Report
Data.

Gambar 4. Tampilan Hasil GTMetrix
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Hasil Analisis pelaksanaan pengujian kinerja website pada uptppd Wilayah 1 Pontianak
dilakukan menggunakan user interface terdiri dari dua buah browser yakni browser filezilla dan
Crome dapat dilihat pada table 1 dibawah ini.

Tabel 1. Hasil Pengujian GTmetrix
Performance Score
No

User Interface

Page
Speed

Yslow

Page Detail
Page
Load
Time

Total
Page Size

Request
Count

1

Chrome (Desktop)

E(58%)

E(60%)

7.6s

2.53MB

131

2

Mozilla Firefox (Desktop)

E(57%)

D(60%)

6.9s

2.63MB

136

Pada data tabel 1 diatas menyajikan nilai kinerja dari setiap halaman website
menggunakan browser Filezilla dan Crome berada pada level E untuk PageSpeed dengan
persentase 57% user interface Filezilla dan 58% untuk interface Chrome. Sedangkan Yslow
untuk user interface pada Chrome berada pada level E dan mozilla firefox berada pada level D
dengan persentase 60%. Kecepatan akses pada page load time untuk user interface Chrome 7.6s
dan 6.9s pada user interface Mozilla firefox. Kinerja website dikatakan baik berdasarkan
GTMetrix nilai kinerja rata-rata pada Pagespeed dengan persentase 71% dan Yslow nya dengan
persentasi 69%. Sedangkan nilai page detail untuk rata-rata waktu membuka halaman website
sebesar 6.7s, rata-rata total halaman website sebesar 2.50MB dan untuk nilai request countnya
sebesar 131 pada user interface Chrome dan 136 untuk user interface pada mozilla firefox.
Dari hasil pengujian kinerja pada website uptppd wilayah 1 pontianak diketahui bahwa
system kerja website lamban dan banyak menghabiskan waktu pada saat membuka maupun
pada saat mengakses halaman. Untuk mengatasinya GTMetrix memberikan solusi dan
rekomendasi perbaikan yang di sarankan dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil tes menggunakan GTMetrix
No
User Interface Rekomendasi Perbaikan
Leverage browser caching, Minimize redirects, Defer parsing of
1
Chrome
2

Mozilla Firefox

JavaScript, Serving a scaled image , Optimize images, Serve
resources from a consistent URL, Specify a cache validator.
Leverage browser caching, Minimize redirects, Defer parsing of
JavaScript, Serving a scaled image , Optimize images, Serve
resources from a consistent URL, Specify a cache validator

Pada tabel 2 diatas dapat dilihat dari rekomendasi perbaikan pada website uptppd
wilayah 1 pontianak dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Leverage browser caching
merekomendasikan untuk meningkatkan loading pada website. (2) Optimize images
merekomendasikan untuk menghapus semua data gambar yang tidak diperlukan dan
mengurangi ukuran dan format gambar yang ada di website. (3) Defer parsing of JavaScript
merekomendasikan untuk mengurai isi semua tag yang menambah waktu tambahan ke muatan
halaman website dengan meminimalkan jumlah JavaScript yang diperlukan untuk membuat
halaman, dan menunda penguraian JavaScript yang tidak dibutuhkan sampai perlu dijalankan,
sehingga dapat mengurangi waktu muat awal halaman Anda. Dari hasil rekomendasi perbaikan
yang di hasilkan oleh tool GTMetrix dapat meningkatkan kinerja website Uptppd Wilayah 1
Pontianak Menjadi lebih baik dan dapat di jadikan referensi untuk mengembangkan sebuah
website berkinerja tinggi.
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5. KESIMPULAN
Hasil Analisa kinerja website uptppd wilayah 1 pontianak dapat disimpulkan sebagai
berikut: (1) Hasil pengujian kinerja pada website uptppd wilayah 1 pontianak menggunakan
user interface chrome dan mozilla firefox menunjukan masih berada pada level E. (2) Kinerja
website dikatakan baik berdasarkan GTMetrix nilai kinerja pada Pagespeed dengan persentase
71% dan Yslow nya dengan persentasi 69%. (3) pengujian kinerja pada website uptppd wilayah
1 pontianak diketahui bahwa system kerja website lamban dan banyak menghabiskan waktu
pada saat membuka maupun pada saat mengakses halaman. (4) nilai page detail waktu yang
dibutuhkan membuka halaman website sebesar 6.7s, total halaman website sebesar 2.50MB dan
untuk nilai request countnya sebesar 131 pada user interface Chrome dan 136 untuk user
interface pada mozilla firefox. Disarankan apabila ingin mendapatkan kinerja website yang baik
maka harus mengoptimalkan kinerja website berdasarkan rekomendasi perbaikan dari hasil
pengujian GTMetrix.
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Abstrak
Dalam dunia bisnis, perkembangan teknologi informasi memegang peranan yang sangat
penting. Perkembangan dunia bisnis sekarang ini tidak bisa dipisahkan dari peranan teknologi
informasi. Penerapan teknologi informasi dalam menjalankan bisnis sudah merambah hampir
semua bidang bisnis. Para pelaku bisnis mengandalkan kecanggihan teknologi informasi untuk
membantu dalam mencari dan menemukan berbagai informasi yang akurat dan relevan dengan
cepat, mudah dan praktis. Penerapan teknologi informasi dalam suatu bisnis dapat mendukung
perusahaan untuk memiliki daya saing yang lebih baik. Dengan berkembangnya teknologi
informasi, kekuatan informasi dan teknologi informasi dijadikan sebagai alat/tools dalam
memenangkan persaingan/kompetisi bisnis. Kegiatan PKM ini bertujuan untuk memberikan
pemahaman kepada siswa kelas XII bahwa ada banyak peluang bagi mereka untuk menjadi
seorang entrepreneur jika mereka telah menyelesaikan sekolahnya nanti sehingga dapat
menjadi bekal bagi siswa yang tidak punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke
perguruan tinggi.

Kegiatan PKM ini dilakanakan dalam bentuk seminar dengan mempresentasikan slide materi
yang relevan dengan pembangunan bisnis berbasis teknologi informasi. Peserta kegiatan terdiri
dari siswa kelas XII SMA Panca Bhakti Pontianak.

Kata kunci: Teknologi Informasi, Intrnet, Proses Bisnis
Abstract
In business, the development of information technology is a very important role. The
development of the business world today cannot be separated from the role of information
technology. The application of information technology in running a business has penetrated
almost all fields of business. Business people rely on the sophistication of information
technology to assist in finding various accurate and relevant information quickly, easily and
practically. The application of information technology in a business can support companies to
have better competitiveness. With the development of information technology, the power of
information and information technology is used as a tool in winning business competition. This
PKM activity aims to provide an understanding to students of class XII that there are many
opportunities for them to become entrepreneurs if they have finished their study and they can
become a provision for students who do not have the opportunity to continue their education to
college.
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This PKM activity was held in the form of a seminar by presenting material slides relevant to
information technology-based business development. The activity participants consisted of class
XII SMA Panca Bhakti Pontianak.
Keywords: Information Technology, Internet, Business Pocess
1. PENDAHULUAN
Perkembangan Teknologi Informasi dewasa ini semakin pesat seiring dengan semakin
meningkatnya kebutuhan manusia dalam melakukan suatu aktifitas dengan mudah, praktis dan
cepat. Perkembangan teknologi informasi merambah hampir semua aspek kehidupan manusia
seperti bisnis, pendidikan, gaya hidup, budaya, ekonomi dan lainnya. Dalam dunia bisnis,
perkembangan teknologi informasi memegang peranan yang sangat penting. Seiring dengan
perkembangan teknologi informasi, perkembangan dunia bisnis juga semakin pesat.
Perkembangan dunia bisnis sekarang ini tidak bisa dipisahkan dari peranan teknologi informasi.
Penerapan teknologi informasi dalam menjalankan bisnis sudah merambah hampir semua
bidang bisnis. Para pelaku bisnis mengandalkan kecanggihan teknologi informasi untuk
membantu dalam mencari dan menemukan berbagai informasi yang akurat dan relevan dengan
cepat, mudah dan praktis. Kecanggihan teknologi juga dimanfaatkan dalam proses pengolahan
dan pengelolaan data perusahaan, meningkatkan kinerja pelayanan terhadap konsumen sehingga
bisnis mampu bersaing secara kompetitif dengan para kompetitornya. Oleh karena itu para
pelaku bisnis berusaha untuk menemukan teknologi informasi dan metode yang tepat didalam
menjalan bisnisnya.
Teknologi informasi merupakan penggabungan antara teknologi komputer dan
telekomunikasi yang berkembang sangat pesat, arus informasi yang begitu cepat dan dinamis
menuntut adanya kesiapan dari semua aspek dalam dunia bisnis, untuk bersaing dan bertahan
terutama dalam keadaan lingkungan bisnis yang selalu mengalami perubahan. [1]. Penerapan
teknologi informasi dalam suatu bisnis dapat mendukung perusahaan untuk memiliki daya saing
yang lebih baik. Dengan berkembangnya teknologi informasi, kekuatan informasi dan teknologi
informasi dijadikan sebagai alat/tools dalam memenangkan persaingan/kompetisi bisnis.
Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan
teknologi komunikasi. Teknologi infromasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses,
penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi
komunikasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk
memproses dan mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya. [2].
Peran utama teknologi informasi adalah untuk membantu personel perusahaan pada
semua area atau tingkat fungsional pekerjaan. TI mendukung proses bisnis yang memungkinkan
perusahaan untuk beroperasi dalam era digital secara cepat dan bereaksi dengan cepat atas
perubahan. Dalam menjalankan bisnis di era digital, para pebisnis dituntut untuk dapat
menjalankan bisnisnya secara agile agar mampu berkompetisi dengan bisnis-bisnis lainnya.
Selain itu, para pebisnis juga dituntut untuk menjalankan bisnisnya dengan biaya yang minim
(lower cost), produktifitas meningkat serta bagaimana memberikan pelayanan yang lebih baik
kepada customer. Penerapan sistem yang berbasis web dapat dipilih oleh pebisnis agar dapat
memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama dari
aktivitas bisnis didunia saat ini. TI juga disebut sebagai katalis perubahan fundamental dalam
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struktur, operasi dan manajemen perusahaan karena kemapuannya dalam mendukung lima (5)
tujuan umum bisnis yaitu meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, memperbaiki
pengambilan keputusan, meningkatkan hubungan dengan pelanggan, serta mengembangkan
aplikasi strategi baru [3].
Penelitian yang mengangkat topik mengenai Penerapan teknologi informasi dalam
bisnis pernah dilakukan oleh Setyaningsih Sri Utami dengan judul Pengaruh Teknologi
Informasi DalamPerkembangan Bisnis. Penelitian ini membahas mengenai pentingnya peranan
teknologi informasi dalam mendukung perkembangan sebuah bisnis. [4]. Selain itu, Herold
Moody M juga pernah melakukan penelitian dibidang yang sama yaitu dengan judul Peranan
Teknologi Informasi Dalam Perkembangan Dunia Bisnis Di Indonesia. Penelitian ini membahas
mengenai kemajuan teknologi informasi memberikan dampak terhadap perkembangan bisnis,
baik itu dampak positif maupun dampak negatif. [5]. Dalam jurnalnya yang berjudul Peranan
Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Sistem Pemasaran, Irnawati menyampaikan bahwa
perusahaan dituntut selalu meningkatkan kinerja usahanya dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin agar dapat unggul dalam
persaingan bisnis. Untuk dapat menghadapi perkembangan informasi yang semakin cepat dan
dinamis, maka diperlukan teknologi informasi karena melalui teknologi informasi akan didapat
informasi yang akurat, tepat waktu dan berguna bagi perusahaan. [1]. Dalam penelitiannya yang
berjudul Penggunaan teknologi internet dalam bisnis, Oliviani menjelaskan keunggulan strategi
bisnis yang dapat diperoleh dari internet adalah komunikasi globat dan interaktif, menyediakan
informasi dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan konsumen, meningkatkan kerjasama,
memungkinkan untuk membuka pasar, produk, atau pelayanan baru serta mengintegrasikan
aktivitas secara online. [6].
Dewasa ini, peranan teknologi informasi dinilai sangat besar dalam mendukung
aktivitas yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Teknologi informasi telah menjadi
fasilitator utama bagi banyak kegiatan sehingga begitu banyak kemudahan yang diperoleh dari
penerapan perangkat ini. Berdasarkan dari paparan diatas, maka penulis mengangkat topik
Membangun Bisnis Berbasis Teknologi Informasi dalam kegiatan PKM tersebut. Kegiatan
PKM dilakukan pada SMA Panca Bhakti Pontianak yang merupakan salah satu SMA swasta
yang ada di kota Pontianak. Kegiatan PKM ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada
siswa kelas XII bahwa ada banyak peluang bagi mereka untuk menjadi seorang entrepreneur
jika mereka telah menyelesaikan sekolahnya nanti sehingga dapat menjadi bekal bagi siswa
yang tidak punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
2. TINJAUAN TEORI
Penerapan teknologi informasi hampir merambah semua bidang bisnis. Menurut Efraim Turban
dkk, Teknologi Informasi adalah sekumpulan sistem komputer yang digunakan perusahaan. [3].
TI mendukung proses bisnis yang memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dalam era digital
secara cepat dan bereaksi dengan cepat atas perubahan. Menjalankan bisnis dalam
perekonomian digital berarti menggunakan sistem berbasis web di internet dan berbagai
jaringan elektronik lainnya. TI menyediakan bisnis dengan empat (4) set layanan inti untuk
membantu menjalankan strategi bisnis, yaitu : proses bisnis otomatisasi, memberikan informasi,
menghubungkan dengan pelanggan dan alat-alat produktivitas. [1].
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Dalam menjalankan bisnis berbasis teknologi informasi, terdapat beberapa tips penting
yang harus diperhatikan, yaitu :
1.

Jadi Trendsetter
Tantangan utama adalah berani menciptakan solusi-solusi dan berani mengeksekusi ide-ide.

2.

Efisiensi
Salah satu hal yang kurang dipersiapkan dunia pendidikan kita adalah melatih soft skill
untuk menghadapi kehidupan nyata. Kemampuan untuk bekerjasama, berkolaborasi,
mempresentasikan dan mengomunikasikan ide hampir tidak diajarkan secara formal kepada
orang muda

3.

Berkelanjutan
Anak muda saat ini cenderung mudah menyerah. Saat idenya ditolak atau diejek, mereka
tergoda untuk mengganti dengan hal lain atau hal baru lainnya.

Membangun bisnis

berbasis teknologi bukanlah sebuah perlombaan lari sprint tetapi justru lari maraton yang
membutuhkan stamina, kesabaran, ketekunan dan kegigihan jangka panjang.
4.

Kolaborasi Gagasan
Memasuki era industri 4.0 antara bisnis dan teknologi harus melakukan kolaborasi. Bisnis
tidak dapat berjalan tanpa teknologi dan sebaliknya teknologi tidak dapat berkelanjutan
tanpa bisnis yang baik.

5.

Memperluas Spektrum
Memasuki era industri 4.0 bukan berarti kita harus latah pada pengembangan bisnis
berbasis teknologi tinggi saja. Ada banyak industri tradisional seperti idustri rempah,
budaya tari, hasil bumi seperti kopi yang juga perlu juga dikembangkan secara keilmuan
dan juga bisnis. Mengejar bisnis berbasis teknologi tinggi untuk masa depan sudah
seharusnya dilakukan tetapi juga tidak lupa untuk mengilmukan bisnis-bisnis tradisional.
Industri 4.0 merupakan otomatisasi sistem produksi dengan memanfaatkan teknologi dan
big data. Di dalam pabrik mulai menggunakan teknologi baru seperti IoT (Internet of
things).

6.

Kemampuan Organisasi
Salah satu kegagapan anak muda adalah kurangnya kemampuan mengelola organisasi
bisnis yang dirintis. Sangat lambatnya penanganan ketika mengalami masalah teknis adalah
bukti masih banyak yang belum siap dalam membesarkan dan mengatur unit bisnis secara
baik.
3. METODE PELAKSANAAN

Dalam memberikan pemahaman kepada siswa kelas XII bahwa ada banyak peluang
bagi mereka untuk menjadi seorang entrepreneur, penulis melakukan kegiatan seminar bersama
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rekan-rekan dosen lainnya untuk melaksanakan kegiatan PKM tersebut dengan tema
“Membangun Bisnis Berbasis Teknologi Informasi” yang dilaksanakan di SMA Panca Bhakti
Pontianak pada tanggal 30 Agustus 2019. Adapun jumlah peserta 27 orang siswa kelas XII.
Dalam pelaksanaan kegiatan seminar ini, penulis menggunakan perangkat laptop dan LCD
proyektor. Kegiatan presentasi materi diawali dengan tanya jawab dan berdiskusi dengan para
peserta untuk mengetahui sejauh mana mereka mengenal sistem perdagangan elektronik (ECommerce) yang sudah merambah hampir keseluruh bidang bisnis.
4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Pelaksanaan kegiatan seminar ini diawali dengan pemaparan mengenai pesatnya
perkembangan teknologi dewasa ini yang sangat berpengaruh pada aktivitas manusia sebagai
pengguna dari teknologi tersebut. Pemaparan ini disertai dengan contoh-contoh perkembangan
teknologi informasi serta penerapannya didalam berbagai aspek kehidupan manusia. Ecommerce merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi yang sudah semakin banyak
diterapkan pada berbagai bidang bisnis pada era digital sekarang ini. Dalam menjalankan bisnis,
tentunya tidak terlepas dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu perkembangan bisnis.
Untuk itu diperlukan strategi atau cara untuk mengatasi berbagai ancaman tersebut sehingga
sebuah bisnis memiliki daya saing yang tinggi dan dapat berjalan untuk mencapai tujuan bisnis
yang telah dirumuskan. Setelah memaparkan pesatnya perkembangan teknologi informasi,
selanjutnya penulis mempresentasikan materi seminar yang terkait dengan penerapan teknologi
informasi dalam mendukung aktivitas bisnis. Presentasi materi tidak hanya terbatas pada slide
presentasi namun penulis juga memberikan contoh-contoh bisnis yang menerapkan teknologi
informasi dalam bentuk e-commerce untuk mendukung aktivitas bisnisnya.
Penerapan E-Commerce dalam bisnis dapat membantu perusahaan menekan biaya
operasional. Hal ini disebabkan karena berbagai proses-proses konvensional dapat dirubah
dalam proses otomatisasi. Dengan prsoses otomatisasi, banyak pekerjaan yang sebelumnya
dikerjakan oleh tenaga manusia beralih pada perangkat teknologi informasi. Yang menjadi
peserta dalam kegiatan seminar ini adalah para siswa kelas XII, untuk itu pembahasan dan
contoh-contoh bisnis yang diberikan penulis sesuaikan dengan generasi mereka.
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Gambar 1. Slide Show Materi Seminar

Gambar 2 : Peluang Bisnis

Gambar 3 : Keuntungan Bisnis Berbasis Teknologi Informasi
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Gambar 4 : Tips penting Membangun Bisnis Berbasis Teknologi

Gambar 5 : Tips penting Membangun Bisnis Berbasis Teknologi
Pada slide show materi presentasi dijabarkan mengenai berbagai peluang bisnis berbasis
teknologi informasi yang bisa dijalankan oleh anak muda sekarang ini. Berbisnis tidak hanya dapat
dilakukan oleh orang dewasa, namun seiring dengan pesatnya perkembangan sistem dan teknologi
informasi dewasa ini telah membuka peluang untuk para anak muda untuk terjun dalam dunia bisnis.
Peluang bisnis tersebut tidak hanya peluang bisnis dengan skala besar, namun bisnis kecil-kecilan banyak

yang bisa dilakukan oleh anak muda dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk
menjalankan bisnis tersebut. Dewasa ini banyak anak-anak muda yang menjadi start up dalam
berbisnis, keterlibatan anak muda dalam dunia bisnis menambah maraknya dunia bisnis di
Indonesia. Dalam menjalankan bisnis tentunya tidak terlepas dari strategi-strategi bisnis.
Penerapan teknologi informasi dalam berbisnis merupakan salah satu cara perusahaan
menemukan strategi baru dalam berbisnis agar dapat bersaing dengan para kompetitornya.
Selain strategi bisnis, berbagai tips dan triks juga penting untuk dilakukan dalam membangun
bisnis yang berbasis teknologi informasi.
Berbagai ulasan tersebut diatas disampaikan untuk memberikan pemahaman kepada
peserta kegiatan yang didominasi anak muda bahwa banyak peluang bisnis yang dapat mereka
lakukan dengan memanfaatkan fasilitas gadget yang mereka miliki. Selain itu diharapkan juga
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dalam menjalankan bisnis mereka tidak hanya mengandalkan tools yang ada tetapi juga perlu
diperhatikan berbagai tips dan triks yang bisa mereka terapkan agar mampu bertahan dan
bersaing dengan para kompetitornya.

Gambar 6 : Penyampaian Judul Kegiatn PKM

Gambar 7 : Penyampaian Materi

Gambar 8 : Tanya jawab dengan peserta
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Setelah menyampaikan materi seminar, selanjutnya peserta diberikan kesempatan untuk
bertanya terkait dengan materi yang disampaikan. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh
mana pemahaman mereka terhadap materi yang telah disampaikan. Dalam menyampaikan
materi presentasi, terlebih dahulu penulis melakukan tanya jawab kepada peserta seminar
mengenai seberapa sering mereka berbelanja secara online. Hal ini dilakukan agar mereka
semakin memahami manfaat dan peranan teknologi informasi dalam dunia bisnis. Selain itu
penulis juga bertanya mengenai apa yang mereka rasakan dalam belanja online jika
dibandingkan seistem belanja secara konvensional. Presentasi materi diselingi dengan tanya
jawab dan diskusi dengan para peserta seminar seputar materi yang disampaikan. Selain itu,
penulis juga menayangkan berbagai contoh perilaku pengguna sebagai dampak dari penggunaan
teknologi informasi. Pada akhir presentasi, penulis memberikan berbagai pertanyaan terkait
dengan materi yang disampaikan. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta
seminar terhadap materi yang telah disampaikan oleh penulis. Bagi peserta seminar yang bisa
memberikan jawaban dengan benar akan mendapatkan souvenir menarik.
5. KESIMPULAN
Kegiatan PKM ini mengangkat topik Membangun Bisnis Berbasis Teknologi Informasi.
Penulis mengangkat topik ini tidak lain karena ingin memberikan pemahaman kepada anakanak muda agar mereka dapat mengisi waktu mereka dengan kegiatan yang bermanfaat, salah
satunya adalah berbisnis dengan menggunakan fasilitas gadget yang mereka miliki. Kegiatan
PKM ini dilakukan dalam bentuk seminar, dimana penulis memprentasikan berbagai bentuk
materi yang teerkait dengan topik PKM. Tujuan dari PKM ini adalah untuk memberikan
pemahaman kepada siswa kelas XII bahwa ada banyak peluang bagi mereka untuk menjadi
seorang entrepreneur jika mereka telah menyelesaikan sekolahnya nanti sehingga dapat menjadi
bekal bagi siswa yang tidak punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan
tinggi.. Dengan telah dilaksanakannya kegiatan PKM ini diharapkan semakin banyak anak-anak
muda yang terjun kedunia bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi.
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Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan
memberikan dukungan sepenuhnya dalam pelaksanaan kegiatan PKM sampai pada penyusunan
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Abstrak
Sekolah Madrasah Aliyah DDI Galesong Baru merupakan sekolah yang memiliki
sejumlah guru yang sangat berpengalaman dalam mengajar. Namun masih sedikit guru yang
sudah bisa dan menguasai komputer dengan baik, hampir secara keseluruhan guru-guru
dilingkungan mitra masih awam dalam menggunakan perangkat komputer khususnya dalam
pembuatan berkas, misalnya pembuatan berkas materi bahan ajar di kelas atau pembuatan
soal-soal ujian dalam bentuk berkas versi elektronik secara cepat. OCR (Optical Character
Recognition) adalah suatu solusi yang efektif untuk proses konversi dokumen cetak ke dokumen
digital. Pemindahan arsip cetak kedalam arsip elektronik bisa dilakukan dengan cara scanning,
conversion, Importing. Sedangkan penyimpanan arsip elektronik bisa dilakukan secara online,
offline. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan survey, diskusi
dan persentasi. Hasil yang diperoleh dari pelatihan pada sekolah Madrasah Aliyah DDI
Galesong Baru ini cukup berdampak positif, pihak mitra menyatakan kepuasannya terhadap
pelatihan yang telah dilaksanakan.
Kata kunci: guru, pelatihan, arsip elektronik

Abstract
Madrasah Aliyah School DDI Galesong Baru is a school that has a number of teachers
who are very experienced in teaching. However, there are only a few teachers who are able to
master computer well, almost all teachers in the partner environment are still unfamiliar in
using computer equipment, especially in making files, for example, making material files for
teaching materials in class or making exam questions in the form of file versions. electronics
quickly. OCR (Optical Character Recognition) is an effective solution for the process of
converting printed documents to digital documents. Transferring print files into electronic files
can be done by scanning, conversion, importing. Whereas electronic archive storage can be
done online, offline. The method used in this study is a survey, discussion and presentation
approach. The results obtained from the training at the Madrasah Aliyah DDI Galesong Baru
school were quite positive, the partners expressed their satisfaction with the training that had
been carried out.
Keywords: teacher, training, electronic archive

1. PENDAHULUAN
Salah satu pihak yang berpengaruh sangat penting dalam dunia pendidikan Indonesia adalah
keberadaan guru sebagai pendidik dan pengajar yang akan mengarahkan generasi bangsa ke
arah yang benar dan tepat. Guru merupakan bagian terpenting dalam proses belajar mengajar.
Peralatan mengajarnya pun sudah sangat lengkap, ditandai dengan kepemilikan sejumlah
komputer dan alat peraga presentasi yang menjadi standar proses belajar mengajar dalam suatu
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institusi pendidik. Perlahan tapi pasti, sekolah ini sudah menerapkan teknologi informasi yang
diimplementasikan baik bagi para guru maupun siswanya, termasuk perangkat lunak seperti
paket office aplikasi dan sebagainya. Dengan banyaknya pekerjaan dengan menggunakan
aplikasi yang ada pada teknologi komputer, tentunya akan membuat suatu hasil file atau berkas
elektronik yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Setiap guru akan mempunyai
file/berkas elektronik masing-masing yang berhubungan dengan aktivitas belajar-mengajar
disekolah, misalnya materi bahan ajar, soal-soal yang dibuat dan ingin dicetak, atau mungkin
laporan hasil kerja yang biasa berupa nilai-nilai yang diambil dari setiap hari aktivitas kegiatan
sekolah, belum lagi yang berhubungan data-data sekolah dalam hal ini yang dikerjakan oleh staf
sekolah yang bisa berhubungan laporan aktivitas belajar disekolah, laporan keuangan sekolah,
dan masih banyak lagi. Pengelolaan arsip secara manual yang telah dilakukan selama ini,
mempunyai beberapa kelemahan, antara lain: membutuhkan ruang dan tempat penyimpanan
yang besar; resiko kerusakan arsip akibat bencana, membutuhkan pegawai yang banyak; dan
waktu pencarian yang lama. Oleh karena itu, untuk mengatasi beberapa kelemahan tersebut
perlu dicari solusinya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan
pengelolaan arsip secara elektronik. Pengelolaan arsip secara elektronik telah menjadi tuntutan
dan kebutuhan bagi setiap organisasi pada era teknologi digital sekarang ini. Pengelolaan arsip
elektronik sangat berhubungan erat dengan penggunaan teknologi komputer, yang dapat
menyelesaikan pekerjaan manajemen arsip secara lebih cepat, akurat, mudah, fleksibel, dan
produktif.Arsip elektronik menurut International Council of Archives (ICA), yaitu: “Electronic
record is a record that is suitable for manipulation, transmission or processing by a digital
computer" (arsip elektronikadalah arsip yang dapat dimanipulasi, ditransmisikan, atau diproses
dengan menggunakan komputer digital)[1].
Kehadiran arsip elektronik secara tidak langsung juga telah menuntut pengelolanya untuk
berfikir dan bekerja diluar kapasitasnya. Dalam mengelola arsip elektronik, tentu membutuhkan
pengetahuan dan kemampuan khusus dalam tata kelola kearsipan ditambah dengan pengetahuan
komputer. Rumusan definisitersebut juga sesuai dengan UU No.43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan[2], yang merumuskan arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang
dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. TINJAUAN TEORI
2.1 Defenisi Arsip
Kata arsip awalnya berasal dari bahaya Yunani, yaitu 'arche', lalu berubah kata menjadi
'archea', kemudian mengalami perkembangan bentuk tulisan lagi menjadi 'archeon'. Arche
mempunyai maksud dari permulaan, jabatan atau fungsi kekuasaan peradilan dan Archea
memiliki arti dari dokumen atau sebuah catatan dari sebuah permasalahan. dalam tafsiran
bahasa indonesia, arsip berarti tempat penyimpanan naskah atau dokumen penting[3].
Pengelolaan dokumen terbagi dua, yaitu pengelolaan dokumen secara konvensional dan
pengelolaan dokumen secara elektronik. Pengelolaan dokumen konvensional cukup telah
berkembang sampai sekarang dan menjadi yang standar dalam pengelolaan dokumen. Untuk
pengelolaan dokumen secara elektronik merupakan sebuah pengembangan dari pengelolaan
dokumen yang secara umum ada. Dokumen elektronik memiliki banyak ragam dokumen yang
dibentuk akibat dari adanya keperluan transmisi data yang cepat dan efesien. Akibat adanya
perkembangan media baru dalam hal ini komputer misalnya, menjadi salah satu faktor
pendorong adanya
sistem pengelolaan dokumen elektronik atau elektronik document
management system (EDMS)[4]
Berdasarkan UU nomor 7 tahun 1971 arsip itu adalah [5]:
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a. Sebuah naskah yang dibuat dan diberikan kepada lembaga-lembaga negara atau badan-badan
pemerintahan dalam model apapaun, bisa berbentuk tunggal atau model kelompok dalam
rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah.
b. Beberapa Naskah yang dibut dan diberikan kepada lembaga-lembaga swasta atau perorangan
, dalam model apapun, bisa berbentuk tunggal atau model kelompok, dalam rangka
kehidupan berbangsa. Wujud Arsip dibedakan menjadi dua bagian yaitu dokumen dan
warkat.
Dokumen adalah "semua benda yang dapat memberi informasi, sehingga benda tersebut disebut
sebagai sumber informasi". Sedangkan warkat adalah "setiap data baik yang tertulis, bergambar,
maupun yang direkam, mengenai sesuatu hal, perestiwa kejadian yang digunakan sebagai alat
pengingat" .
2.2 Arsip Elektronik
Standards of Electronic Records Filing and Management China mendefinisikan arsip elektronik
sebagai dokumen yang diciptakan oleh perangkat digital, dalam lingkup digital dan format
digital, mengandalkan perangkat digital seperti komputer untuk membaca dan pemrosesan, dan
dapat didistribusikan melalui jaringan komunikasi[6]. Sedangkan menurut Australia archieve
dalam buku managing electronic record, arsip elektronik adalah arsip yang tercipta dan
terpelihara sebagai bukti dari transaksi, aktivitas dan fungsi lembaga atau individu yang di
trasfer dan diolah didalam dan diantara sistem komputer. Pendapat senada disampaikan oleh
Wallace yang mengatakan arsip elektronis terdiri dari himpunan informasi yang terekam dalam
bentuk kode yang dapat dibaca dan disimpan pada beberapa media sehingga dapat ditemukan
kembali, dibaca dan digunakan.[7]
2.3 Pengelolaan Arsip Elektronik
Arsip elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, sejak diberlakukannya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 5 ayat
(1) disebutkan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
merupakan alat bukti hukum yang sah”, selanjutnya pasal 5 ayat (2) “Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya sebagaimana dimaksud pada pasal 5
ayat (1) merupakan perluasan dan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum. Pengelolaan arsip
elektonik juga membutuhkan berbagai macam peralatan. Peralatan yang digunakan untuk
mengelola arsip elektronik berupa perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak
(software).[8] Hardware merupakan peralatan fisik dari komputer yang dapat kita lihat dan
rasakan, sedangkan software merupakan program-program komputer yang berguna untuk
menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki. Beberapa software terkenal yang
dapat digunakan untuk mengelola arsip elektronik antara lain : Optical character Recognition,
aplikasi berbasis office, adobe raider untuk membuka hasil file/berkas elektronik. Sedangkan
hardware yang digunakan dalam mengelola arsip elektronik antara lain: Komputer/Laptop, Print
Scanner, Media Penyimpanan (Harddisk, Flashdisk, MMC, CD)
Proses pengelolaan arsip elektronik memiliki perbedaan dengan pengelolaan arsip cetak.
Menurut Read & Ginn siklus pengelolaan arsip elektronik terdiri dari: creation and storage,
distribution and use, maintenance, dan disposition.
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Gambar 1. Sumber: Judy Read, Mary L. Ginn, Record management, 2011.
Salah satu hal terpenting yang harus dipertimbangkan dalam menyimpan arsip elektonik adalah
sistem backup, karena arsip elektronik rentan akan hilang oleh karena virus ataupun kerusakan
sistem hardware maupun software. Untuk menghindari ancaman kehilangan arsip elektronik
dapat dilakukan dengan mengatur jadwal back-up secara rutin, membuat salinan (copy) kedalam
berbagai media, atau bisa juga menyimpannya kedalam penyimpanan data online. Penyimpanan
arsip elektronik dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:
1. Online (terkoneksi)
Penyimpanan online ini merupakan media terbaru dalam teknologi informasi yang berfungsi
untuk menyimpan file-file digital. Media ini dapat dimanfaatkan untuk men-backup arsip
elektronik yang sewaktu-waktu dapat di unduh ketika dibutuhkan. Sampai saat ini setidaknya
ada lima penyimpanan data online yang dapat diakses secara gratis yaitu google drive, skydrive,
dropbox, box, mediafire. Bahkan mediafire menyediakan 50 GB data penyimpanan secara gratis
untuk satu akun.
2. Offline (tidak koneksi)
Penyimpanan offline dapat dilakukan dengan memanfaatkan media penyimpanan magnetik dan
optik seperti
hard disk, digital audio tape, vidio tape, compact disc (CD), digital versatile disc (dvd), dan lain
sebagainya. Hard disk yang memiliki kapasitas 2 TB (terabyte) apabila digunakan untuk
menyimpan file gambar yang berukuran rata-rata 5 MB (megabyte) maka akan dapat
menampung sekitar 400.000 gambar. Contoh lain adalah 1 CD-RW berkapasitas 700 MB dapat
menyimpan dokumen dalam bentuk teks PDF sebanyak ± 7000 lembar apabila kapasitas ratarata 1 lembar dokumen 100 KB atau ±700 foto format JPEG apabila kapasitas rata-rata 1 foto 1
Mb. Artinya bahwa penyimpanan arsip elektronik jelas lebih efisien dibanding penyimpanan
arsip cetak.
3. Nearline (semi terkoneksi)
Model penyimpanan nearline (semi terkoneksi) cocok digunakan untuk menyimpan arsip
elektonik yang bersifat dinamis inaktif, yaitu arsip elektonik yang masih digunakan sebagai
administrasi harian namun frekuensi penggunaanya sudah mulai berkurang. Media yang tepat
untuk menyimpan arsip elektonik tersebut adalah hardisk eksternal dan flasdisk. Kedua media
penyimpanan tersebut mudah dibawa kemana-mana dan tanpa harus dihubungkan secara online
untuk mengakses dokumen di dalamnya.
2.4 Teknologi Informasi
Berbicara tentang arsip elektronik tidak akan lepas dari teknologi informasi. Teknologi
informasi adalah teknologi untuk mengolah, menyimpan, menemu kembali, menyebarkan, dan
mendayagunakan informasi numeric, tekstual, audio, dan citra dengan bantuan mikroelektronik. Istilah teknologi informasi identik dengan komputer, teknologi informasi
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(Information Technology) adalah teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat
utama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat.
Teknologi Informasi (TI) sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data
termasuk memroses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi dalam berbagai cara
untuk menghasilkan informasi strategis yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat
dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan. [9]

3. METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan tahapan atau langkah-langka dalam melaksanakan
solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalah. Agar tujuan dari kegiatan ini dapat
tercapai, maka tim pengabdian masyarakat kami melakukan metode pelaksanaan sebagai
berikut :
1. Survey, dilakukan dengan mendatangi lokasi, bertemu dengan Kepala sekolah Madrasah
Aliyah Galesong Baru Makassar beserta para guru.
2. Diskusi, yaitu pertukaran informasi yang dilakukan dengan para guru dan Kepala Sekolah
dan jajaran para staf sekolah, mengenai maksud dan tujuan pelaksanaan pengabdian
masyarakat,kesediaan mitra dalam bekerjasama dengan Tim Pengabdian Masyarakat STMIK
Profesional Makassar, permasalahan yang dihadapi mitra yang dipilih untuk dicarikan
solusinya serta solusi yang ditawarkan kepada pihak mitra untuk mengatasi permasalah
tersebut.
3. Presentasi, yang dilakukan pada saat pelaksanaan dalam memberikan solusi permasalahan, di
dalam laboratorium komputer tempat sekolah Madrasah Aliyah Galesong Baru Makassar
dengan materi Pengelolaan Arsip Elektronik.
Manfaat kegiatan ini adalah diharapkan dapat memperkaya bahan kajian dibidang teknologi
informasi, khususnya pemahaman tentang berkas/kearsipan elektronik bagi peningkatan kinerja
guru di Sekolah Madrasah Aliyah DDI Galesong Baru, dan Kewajiban setiap dosen
sebagaimana dijelaskan dalam Tridharma Perguruan Tinggi adalah Pendidikan, Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat. Salah satu bentuk kewajiban dan kepedulian tersebut adalah
melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas) ke para guru di Sekolah Madrasah
Aliyah DDI Galesong Baru yang bekerja sama dengan TIM dari STMIK Profesional Makassar,
Adapun Rincian jenis kegiatan yang sudah dilakukan yaitu :
Jenis Kegiatan
1. Nama Kegiatan : Workshop Pengeloaan Berkas Elektronik Untuk Meningkatkan Kinerja
Guru
2. Pelaksanaan : Kegiatan ini telah dilaksanakan di Madrasah Aliyah DDI Galesong Baru pada
tanggal 26 Oktober 2019 di Makassar
3. Peserta : Peserta terdiri dari beberapa guru dan seorang staf sekolah Madrasah Aliyah DDI
Galesong Baru, adapun rincian pada Tabel 1. dibawah berikut ini :

Jenis
Kelamin
Pria
Wanita
Jumlah

Tabel.1 Klasifikasi Pendidikan MAS DDI Galesong Baru Makassar
Pendidikan
Status Pegawai
Tugas Utama
Non Sarjana
Sarjana
Non PNS
PNS
Staf
Pendidik
0
12
11
1
0
12
1
7
7
1
1
7
1
19
18
2
1
19
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4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Hasil pelaksanaan kegiatan ini dilakukan Madrasah Aliyah Galesong Baru Makassar,
yang berlokasi di Jl.Yos Sudarso Lr.154 A/17. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan
dengan presentasi materi, tanya-jawab dan materi di berikan di powerpoint tentang Pengelolaan
Arsip Elektronik. kemudian untuk memperdalam materi guru-guru di minta mengerjakan latihan
yang sudah dipaparkan dalam materi. Pelatihan Pengelolaan Arsip Elektronik secara resmi
dibuka oleh Bapak Ahmad Taslim, S. Ag., M. Si selaku Ketua Yayasan. Setelah itu Pematei
Pertama yaitu Dikwan Moeis, S.Kom., M.T lewat slide powerpoint , yang membahas tentang
seputar pembahasan ruang lingkup berkas elektronik, dokumen - dokumen yang diciptakan
menggunakan aplikasi perkantoran, arsip-arsip yang diciptakan dalam business information
system, selain itu penjelasan arsip-arsip yang berada dalam lingkungan online atau berbasis
web, dan pesan-pesan elektronik dari sistem-sistem komunikasi.
Kemudian Pemateri Kedua : Andi Harmin, S.Kom., M.T, membahas tentang model pengelolaan
Arsip elektronik, proses kegiatan antara Manual (arsip non-elektronik) sistem pengelolaan arsip
manual dan elektronik (Arsip elektronik) sistem pengelolaan arsip elektronik, selanjutnya
penggunaan scanner untuk penggunaan Optical character Recognition, dengan membawa
contoh mengscan buku cetak, membuat soal dengan mengcopy contoh soal dengan mulai dari
isi text, gambar, dan cara mengkonvesi ulang data dan cara membuka hasil dari konversi berkas
eleketronik.
Dan Pemateri Terakhir : Medy Wisnu Prihatmono, S.Kom, M.Kom, memberikan materi tentang
mengamankan berkas elektronik dari efek kejahatan virus komputer. Dengan mudahnya
berbagai transfer data dengan menggunakan flashDisk, lewat satu komputer ke komputer yang
lain, kemungkinan file/berkas bisa terhidden akibat beberapa jenis serangan virus, solusi yang
diberikan selain menginformasikan penggunaan antivirus yang skala selalu di update dalam
memberantas virus, dilakukan juga dengan menggunakan perintah "attrib /?" kemudian
menjalan perintah "attrib -r -a -s -h /S /D" pada Ms-Dos

Gambar 2. Susana Pemberihan Materi " Pengelolaan Arsip Elektronik "
Dampak dari kegiatan ini adalah beberapa guru cukup terbantukan dalam hal membuat
soal dengan cepat, berdasarkan buku cetak panduan matapelajaran dari guru yang bersangkutan,
yang diamana selama ini, mereka dalam hal ini adalah guru dalam membuat soal di ketik
manual dan membutuhkan waktu yang lama, adapun manfaat dari kegiatan bagi guru-guru di
sekolah Madrasah Aliyah Galesong Baru Makassar, khususnya dalam membuat soal-soal dalam
tulisan bahasa arab, dengan mudah dikerjakan karena adanya proses OCR (Optical Character

PROSIDING SEMINAR ILMIAH PENGABDIAN MASYARAKAT



445

Recognition). Dalam hal pengelolaan dokumentasi elektronik ini juga guru memperoleh
pengetahuan bagaimana cara menyimpan dengan benar, misalnya disimpan didalam drive
komputer yang bukan dari Partisi C Windows, yang apabila masih menggunakan windows
dikwatirkan hilang data, karena windows dari komputer tersebut akan di format Ulang. Selain
itu guru-guru sekolah Madrasah Aliyah Galesong Baru Makassar mengetahui dan memahami
dalam menyimpan data elektronik ke internet, dalam google drive, yang apabila dibutuhkan,
berkas elektronik tersebut bisa di download lagi. Akhir dari kegiatan ini yang dimana ditutup
oleh Bapak Ketua yayasan Madrasah Aliyah Galesong Baru Makassar Bapak Ahmad Taslim, S.
Ag., M. Si, yang dimana pada kata sambuatan penutup, sekira kegiatan ini tidak berhenti pada
guru-guru saja, namun bisa di diberikan juga kepada murid siswa dari sekolah sekolah
Madrasah Aliyah Galesong Baru Makassar, seputar kegiatan teknologi informasi. Akhir dari
kegiatan ini adalah penyerahan piagam bagi guru-guru sekolah Madrasah Aliyah Galesong Baru
Makassar yang telah mengikuti pelatihan dan dirangkaikan dengan photo bersama, adapun bisa
dilihat pada gambar 2, dan gambar 3 dibawah berikut ini :

Gambar 2. Penyerahan Piagam Kepada Sekolah Oleh Tim Abdimas

Gambar 3. Foto bersama beberapa Peserta dengan Tim Abdimas
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5. KESIMPULAN
Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanankan maka simpulan yang didapatkan adalah
kemampuan para guru dalam mengolah aplikasi pengelolaan arsip eleketronik. Secara umum,
hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat untuk Sekolah Madrasah Aliyah DDI
Galesong Baru ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Hasil dari kegiatan ini, guru-guru dari sekolah Madrasah Aliyah Galesong Baru Makassar
dapat mengambil file/berkas dan memproses file/berkas itu menjadi berkas elektronik yang
dipandu oleh para tutor.
2. Hasil dari kegiatan ini, guru-guru dari sekolah Madrasah Aliyah Galesong Baru Makassar
mampu mendistribusikan hasil pengeloaan dari berkas elektronik pada posisi Online, offline
dan Nearline
3. Hasil dari kegiatan ini, guru-guru dari sekolah Madrasah Aliyah Galesong Baru Makassar
antusiasme mampu mengeoperasikan dan mengkombinasikaan perangkat keras dan
perangkat lunak dalam menghasilan berkas elektronik.
4. Kegiatan abdimas berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan serta terjalin komunikasi
yang baik antara pihak mitra dengan tim abdimas yang positif dan rasa ingin tahu guru
ditunjukkan dengan berbagai pertanyaan yang diajukan saat pelatihan.
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Terima kasih kepada Sekolah Madrasah Aliyah DDI Galesong Baru, yang telah
menyediakan tempat dan waktunya untuk melakukan kegiatan Pengabdian Masyarakat dan
Pimpinan STMIK Profesional Makassar dan Ketua PkM STMIK Profesional Makassar yang
memberikan restu dan biaya dalam setiap kegiatan Pengabdian Masyarakat.
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Abstrak
Pada abad informasi ini, teknologi informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
kehidupan kita. Semua aspek kehidupan telah memanfaatkan revolusi teknologi. Hampir di setiap sektor
dalam bidang apapun semuanya telah terkoneksi dengan internet dengan berbagai jenis aplikasi yang
mendukungnya baik yang berbasis web maupun mobile yang bisa diakses di mana pun dan kapan saja.
Begitu pula dengan layanan pemerintah tingkat bawah pun dapat memanfaatkan kemajuan di era informasi
ini untuk dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat pada level pemerintahan paling bawah dalam
hal ini tingkat RT maupun RW. Dalam mengembang system informasi manajemen data warga ini

kami menggunakan metode pengembangan system Model Waterfall. Metode pengembangan system
model waterfall ini sering juga disebut model Sequential Linier yaitu metode pengembangan sistem
yang paling tua dan paling sederhana sehingga cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan
spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Dengan mengembangkan sebuah informasi warga berbasis RT maka
semua kebutuhan yang berhubungan dengan warga dapat diakomodir secara online, terutama dalam hal
paling mendasar yaitu pengelolaan data warga.
Kata kunci: Aplikasi, Pengelolaan data warga, Waterfall, Berbasis web

Abstract
In this information age, information technology is an inseparable part of our lives. All aspects of life
have made use of the technological revolution. Almost in every sector in any field everything has been
connected to the internet with various types of applications that support it both web-based and mobile that
can be accessed anywhere and anytime. Likewise, lower-level government services can take advantage of
progress in this information age to be able to provide the best service to the people at the lowest level of
government, in this case the RT or RW levels. In developing this citizen data management information
system, we use the Waterfall Model system development method. The waterfall model system development
method is often also called the Sequential Linear model, which is the oldest and simplest system development
method so that it is suitable for software development with unchanging specifications.By developing an RTbased citizen information, all needs related to citizens can be accommodated online, especially in the most
basic terms, namely management of citizen data.
Keywords: application, Citizen data management, Waterfall,Web based.

1. PENDAHULUAN
Salah satu permasalahan mendasar yang menjadi fokus penting karena dapat berimplikasi ke dalam
berbagai sektor adalah data warga yang belum dikelola dengan baik. Beberapa faktor mulai ekonomi, sosial,
budaya dan bahkan keamanan dapat kondusif jika pengelolaan data warga dapat dilakukan dengan baik. Oleh
karena itu permasalahan mendasar adalah dengan mengelola data warga mulai dari tingkat / level paling
bawah yaitu RT/RW.
Dalam pengembangan sistem informasi manajemen warga (SIMWARGA)tingkat RT ini akan
dilakukan secara bertahap. Untuk pengembangan awal yang dinilai sangat penting adalah pengolahan data
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warga yang paling mendasar yaitu pemutakhiran data warga yang salah satunya juga dipengaruhi oleh proses
mutasi / perpindahan penduduk yang sangat dinamis, termasuk sitem mutasi warga baik antar RT, antar RW,
antar Kelurahan dan seterusnya sehingga sangat berpengaruh terhadap keakuratan data penduduk secara
global.
2. TINJAUAN TEORI
Data Menurut (Amsyah, 2000) adalah fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan atau direkam
kedalam berbagai bentuk media. Menurut (McLeod & Schell, 2004), data adalah terdiri dari fakta-fakta dan
angka-angka yang relative tidak berarti bagi pemakai. Sedangkan menurut (Jogiyanto, 2005) data adalah
kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Adapun menurut (Kristanto,
2003) data adalah penggambaran dari sesuatu atau kejadian yang kita hadapi. Dalam konteks sistem
informasi data merupakan sumber dari informasi, dimana data tersebut akan diolah dan diterpkan dalam
sistem menjadi input yang berguna dalam suatu sistem.
Informasi merupakan hasil pengolahan dari data-data yang nantinya akan bermanfaat bagi
pemakainya dalam pengambilan keputusan baik untuk sekarang ataupun masa yang akan datang, sesuai
dengan kebutuhan pemakai informasi tersebut. Beberapa devinisi Informasi menurut Mc. Leod (1995)
Informasi adalah data yang telah di proses atau data yang telah memiliki arti. Menurut Davis (1995)
Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sesuatu bentuk yang berarti bagi penerimanya dan dapat
berguna dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.
Penduduk menurut (Said Rusli, 1988:7) adalah orang yang tinggal didaerah tersebut dan orang yang
secara hukum berhak tinggal didaerah tersebut dan mempunyai surat resmi sebagai warga. Sedangkan
kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran,
kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan
(UU No.23 Th 2006).
Software Development Life Cycle atau SWDLC adalah sebuah tahapan proses yang bertujuan untuk
mengembangkan atau mengubah suatu sistem manual maupun sistem perangkat lunak yang telah ada dengan
menggunakan model-model atau metodologi yang digunakan orang-orang untuk mengembangkan system
sehingga tercipta sebuah system baru dalam bentuk sistem perangkat lunak.
Penelitian sebelumnya yang relevan antara lain Jurnal Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Garut
“Aplikasi Pengelolaan Data Penduduk Di Kantor Kelurahan Margawati, Oleh Didin Supardin Dan
Bunyamin” , Jurnal Manajemen Informatika AMIK BSI Jakarta “Sistem Informasi Pengelolaan Data
Penduduk (Studi Kasus: RT/RW Kelurahan Pondok Kacang Timur) Oleh Wisti Dwi Septiani, Anita, &
Widodo, S. (2014). Sistem Informasi RT / RW Sebagai Media Komunikasi Warga Berbasis Web,
(November), 20–26.; Fujiyati, O. Y., & Sukadi. (2015). Sistem Informasi Pengolahan Data Kependudukan
Desa Purwoasri. Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 7(1), 1–15.; Hayat, E. A., Retnadi, E., &
Gunandhi, E. (2014). Perancangan Sistem Informasi Kependudukan Berbasis Web. Perancangan Sistem
Informasi Kependudukan Berbasis Web, 11(2302–7339).
3. METODE PELAKSANAAN
Sistem informasi manajemen administrasi warga tingkat RT yang merupakan struktur pemerintahan
level paling bawah, diharapkan akan mempermudah manajemen warga untuk level diatasnya , sehingga
output yang diinginkan dapat diperoleh dengan mudah, cepat dan efektif serta efisien baik dari sisi waktu
maupun biaya. Sehingga tujuan dikembangkannya Sistem Informasi Warga (Simwarga) Tingkat RT/RW
Berbasis Web ini dapat membantu pengurus RT dalam mengelola data warga sehingga menjadi lebih
mudah, cepat, efektif dan efisien; meningkatkan pelayanan RT yang tekomputerisasi sehingga lebih
professional; memudahkan ketua RT dalam mengecek keberadaan warganya; memudahkan warga dalam
mendapatkan layanan kependudukan dan berbagai layanan lainnya.
Metode pengembangan system model waterfall sangat sederhana sehingga cocok untuk pengembangan
perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Metode pengembangan system model waterfall
ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sequential atau terurut dimulai dari analisa,
desain, pengkodean, pengujian dan tahap pendukung.
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Gambar 1: Metode Pengembangan Sistem Model Waterfall
a. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak
Menganalisis kebutuhan terutama dalam hal pengumpulan kebutuhan untuk menspesifikasikan
kebutuhan perangkat lunak sangat mudah karena dapat dipahami kebutuhan dari sisi pengguna
aplikasi.
b. Desain
Desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak,
representasiantar muka dan prosedur pengkodean.
c. Pembuatan Kode Program
Hasil akhir dari pada tahap ini adalah program komputer yang sesuai dengan desain yang telah
dibuat pada tahap desain.
d. Pengujian
Pengujian fokus pada perangkat lunak dari segi logik dan fungsional serta memastikan bahwa
semua bagian sudah diuji sehingga keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan.
e. Pendukung atau Pemeliharaan
Apabila terjadi adanya perubahan ketika sudah dikirimkan ke user maka perubahan dapat
dilakukan ketika adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian.
3.1.

Analisis Kebutuhan Sistem Fungsional
Sebelum melakukan perancangan sistem, terlebih dahulu dilakukan analisis kebutuhan system.
Anlisis kebutuhan system fungsional diperoleh salah satunya dari hasil wawancara terhadap responden yaitu
pengurus RT. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengatasi ketidaksesuaian antara aplikasi yang dirancang
dengan kebutuhan pengguna. Adapun kebutuhan system yang diperlukan antara lain pengguna bisa
melakukan input data warga existing yang meliputi, nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan,
nama, alamat tempat lahir, tanggal lahir, alamat lengkap, agama, pekerjaan, dll; bisa menghapus data warga
existing yang salah input; bisa menambahkan data warga baru yaitu bayi yang baru lahir; bisa mengubah data
warga yang telah telah diinput ketika ada permintaan perubahaan data dari warga. Sistem juga harus dapat
menangani proses mutasi warga meliputi memproses warga yang melakukan mutasi baik pindah datang
maupun pindah keluar sesuai dengan permohonan dari warga; memperoleh dokumen mutasi dengan cepat
tanpa harus berbelit-belit; dapat memproses warga yang meninggal. Dan pada akhirnya sistem dapat
menampilkan data warga sesuai jenis kelamin, jenjang pendidikan, umur, agama, usia, dll; menampilkan data
rekapitulasi data warga; melihat detail informasi data warga secara lengkap.

3.2.

Analisis Kebutuhan Non Fungsional Operasional

Sistem dibangun berbasis web yang dapat digunakan pada berbagai sistem operasi; dapat diakes
menggunakan computer maupun smartphone dengan koneksi intenet memadai. Pengguna bisa mengakses
aplikasi terlebih dulu harus memasukan username dan password sehingga terjaga security nya. Kinerja
aplikasi sangat flexible karena dapat dilakukan dimana saja.
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Selain melakukan proses analisis kebutuhan sistem maka tentu saja harus melakukan analisis
kebutuhan data. Analisis ini bertujuan untuk memudahkan dalam perancangan informasi. Adapun analisis
kebutuhan data yang diperlukan adalah data warga secara lengkap yaitu terdiri dari: nomor kartu keluarga,
nomor induk kependudukan, nama lengkap, agama, pekerjaan, jenjang pendidikan, tempat dan tanggal lahir,
golongan darah, nama orang tua, jumlah anak, dll.
Setelah dilakukan proses analisis kebutuhan sistem maka dapat diperoleh gambaran umum sistem
manajemen informasi pengelolaan data warga tingkat RT berbasis web ini dibangun untuk memudahkan para
pengguna dalam hal ini pengurus RT dalam mengelola data warga dilingkungannya secara cepat dan tepat.

Gambar 2. Aktifitas Pengelolaan Data Warga di RT 02/01
Kelurahan Sukanagara Kota Tasikmalaya

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Arsitektur fisik sistem terdiri dari dua bagian utama yaitu aplikasi dan database server. Dengan demikian
prinsip kerja sistem secara keseluruhan dapt di lihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3: Arsitektur Aplikasi SIMWarga
3.3.

Usecase Diagram
Use Case Diagram merupakan bagian tertinggi dari fungsionalitas yang dimiliki sistem yang akan
menggambarkan bagaimana seseorang atau aktor akan menggunakan dan memanfaatkan sistem. Berikut
adalah usecase dari SIM WARGA
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Mengelola
Sistem

Melihat
Data Warga

Mengajukan
Permohonan

Melihat Informasi
Tambahan

Gambar 4: Use Case Diagram
3.4.

Diagram Activity Aplikasi Pengolahan Data

Diagram activity merupakan bagian penggambaran sistem secara fungsional yang akan menjelaskan
proses-proses logika atau fungsi yang terimplementasi oleh kode.
Admin

Aplikas
i

database

Menampilkan data
warga
Memilih data yang akan
dikelola
Menampilkan form menu yang
dipilih

Data Warga

Memilih menu tambah,
edit, hapus, mutasi, dll.

Memasukan query
sesuai menu yang
dipilih

Mengeksekusi query

Menampilkan hasil query

Gambar 5: Activity Diagram Aplikasi Pengolahan Data
Activity Diagram ini diatas memodelkan event-event yang terjadi di dalam suatu use case untuk
pemodelan aspek dinamis dari sistem. Tiap aktivitas untuk bisa mengakses aplikasi diperlukan Log-in
dengan menggunakan username dan password. Proses ini diperlukan sebagai pengaman aplikasi supaya
tidak semua orang bisa mengakses aplikasi. Sementara itu untuk bisa mendapatkan username dan password
maka harus melakukan pendaftaran terlebih melalui form pendaftaran yang telah disediakan. Pengamanan
aplikasi dengan menggunakan username dan password sifatnya urgent dan sangat diperlukan, terlebih
aplikasi sistem informasi manajemen warga tingkat RT ini berbasis web yang tentu saja halaman depannya
dapat diakses oleh siapa saja sepanjang terkoneksi ke internet. Selain Activity Diagram login tentu saja
diperlukan aktivitas logout. Proses logout dari sistem sangat diperlukan ketika proses penggunaan aplikasi
telah selesai. Setiap pengguna harus mengklik tombol logout untuk menutup semua module yang berjalan
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pada aplikasi.
3.5.

Activity Diagram Melihat Data Warga
Pengguna

Aplikas
i

database

Menampilkan halaman
data daftar warga

Memilih menu view
data daftar warga.

Memilih kategori

Meminta info yang
dipilih

Pilih tombol cari

Mengeksekusi query

Mengirim hasil query

Menampilkan data
sesuai kategori

Memilih data warga

Query ke database
Pilih tombol detail
Meminta info yang
Dipilih
Mengirim hasil query

Meminta info yang
Dipilih

Gambar 6: Activity Diagram Melihat Data Warga
Warga dapat melihat data detail per individu dan juga disediakan menu/tombol pencarian data warga
berdasarkan kata kunci/kategori yang diinginkan. Untuk dapat mengakses aplikasi sistem informasi
manajemen warga ini maka silahkan untuk membuka melalui browser di computer maupun smartphone
dengan mengetikan alamat https://www.priangantimur.com/wargakita
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Halaman Login

Gambar 7: Halaman Login
Halaman Utama

Gambar 8: Tampilan Utama SIMWARGA
5. KESIMPULAN
Membangun sistem informasi adalah suatu bentuk perubahan terencana dalam sebuah organisasi
yang melibatkan banyak orang. Terdapat setidaknya empat jenis perubahan teknologi yang dapat dilakukan
mulai dari otomatisasi, rasionalisasi prosedur, rekayasa bisnis, pergeseran paradigma, dengan perubahanperubahan yang besar membawa resiko dan imbalan yang besar pula.
Metode Waterfall dapat digunakan untuk merancang dan membangun sistem serta menyelesaikan
masalah yang terjadi pada system yang berjalan sebelumnya. Sistem pengelolaan data penduduk berbasis
web dapat menyelesaikan masalah yang terjadi pada manajemen arsip dengan implementasi program dengan
penyimpanan di database. Dengan adanya aplikasi berbasis web ini dapat memudahkan perangkat RT/RW
maupun warga dalam proses pengelolaan data.
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Abstrak
Pemanfaatan sistem informasi ujian online untuk melaksanakan ujian akhir sekolah sangat penting
karena dapat menghemat waktu dalam pelaksanaan ujian maupun dalam proses penilaian hasil ujian.
Kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan di SMP Kristen Maranatha Pontianak sebagai bentuk dari
realisasi pengabdian kepada masyarat bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pihak sekolah akan
pentingnya penggunaan sistem informasi ujian online untuk pelaksanaan ujian akhir sekolah. Kegiatan
pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada Guru, Staf Sekolah dan Siswa dalam
menggunakan sistem ujian online. Peserta pelatihan berjumlah 12 orang dengan pembagiannya adalah
Guru berjumlah 5 orang, staf berjumlah 4 orang, perwakilan siswa berjumlah 2 orang serta di hadiri juga
oleh waka kurikulum. Penyampaian materi dilakukan selama 2.5 jam di dalam lab dengan menggunakan
server sekolah dan LCD Projector. Praktek penggunaan sistem ujian online dilakukan secara langsung
dengan menjelsakan prosedur penggunaan sistem. Kegiatan pelatihan sangat bermanfaat bagi peserta
dimana peserta dapat memahami cara penggunaan sistem ujian online serta kelebihan-kelebihan
penggunaan sistem jika dibandingkan dengan pelaksanaan ujian secara konvensional. Pihak sekolah
sepakat untuk bisa menerapkan secara langsung dalam proses ujian pada semester berjalan.
Kata kunci: Sistem Informasi, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pelatihan, Ujian Online

Abstract
Utilization of an online exam information system to carry out final school examinations is very
important because it can save time in conducting the exam as well as in the process of evaluating exam
results. The training activities that have been carried out at SMP Kristen Maranatha Pontianak as a form of
realization of community service aim to provide education to the school on the importance of using an online
exam information system for the implementation of the final school exam. This training activity aims to
provide training to Teachers, School Staff and Students in using the online examination system. The training
participants numbered 12 people with the division being 5 teachers, 4 staff members, 2 student
representatives and also attended by the curriculum waka. Submission of material is carried out for 2.5
hours in the lab using the school server and LCD Projector. The practice of using the online examination
system is done directly by explaining the procedure of using the system. The training activities are very
useful for participants where participants can understand how to use the online examination system as well
as the advantages of using the system when compared to conventional test implementation. The school
agreed to be able to apply directly in the examination process in the current semester.
Keywords: Information systems, community service, training, online exam
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Penggunaan sistem informasi yang sudah terkomputerisasi sangatlah penting dalam pelaksanaan
ujian sekolah karena dapat mengurangi tingkat kecurangan siswa dalam mengerjakan soal ujian [1]. Sistem
informasi yang sudah terkomputerisasi juga dapat mengoreksi hasil ujian dengan cepat sehingga dapat
menghemat waktu dalam pengerjan ujiannya maupun dalam penilaian ujiannya tanpa harus dikoreksi guru
[1]. Pekerjaan dalam mengadakan ujian UTS/UAS, memberi penilaian dan pelaporan nilai bisa lebih mudah
dan cepat dari segi waktu dan biaya [2]. Penyimpanan dan pengolahan nilai yang cepat dapat meningkatkan
efisiensi dengan tingkat keamanan yang lebih terjamin [3]. Penggunaan aplikasi ujian online ini menjadi
alternatif untuk pelaksanaan ujian yang selama ini melakukan ujian dengan kertas menjadi online berdampak
pada pengurangan sampah kertas [4]. Aplikasi ujian online dapat membantu menyelesaikan masalah bagi
manajemen sekolah dalam melakukan peningkatan efektifitas belajar mengajar dan pengelolaan nilai serta
mengurangi biaya operasional dan memberikan kemudahan bagi siswa dan guru untuk melakukan penilaian
tanpa harus melakukan pencatatan nilai dengan sebuah buku [5]. Siswa tidak perlu menunggu lama untuk
mengetahui nilai mereka karena nilai akan muncul secara realtime [5].
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan di SMP Kristen Maranatha
Pontianak bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada civitas akademika di sekolah tersebut dalam
menggunakan sistem ujian online. Penjelasan penggunaan sistem dilakukan secara langsung mulai dari
proses registrasi guru, registrasi siswa sebagai peserta ujian, penginputan soal-soal ujian oleh guru,
pengerjaan soal-soal ujian oleh siswa, sampai dengan pengolahan laporan nilai ujian siswa oleh guru.
Melalui kegiatan pelatihan ini, diharapkan seluruh civitas akademika dapat menggunakan sistem
ujian online dengan baik. Siswa/i sebagai peserta ujian dapat mengerjakan soal-soal ujian dengan mudah dan
tepat waktu serta dapat mengetahui hasil ujian secara langsung setelah ujian berakhir. Guru dapat
menginputkan soal-soal ujian, mengolah nilai siswa dan membuat laporan hasil ujian. Admin dapat
mengelola sistem dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi pihak sekolah.
2. TINJAUAN TEORI
Salah satu cara bagi sekolah untuk melakukan evaluasi terhadap hasil proses pembelajaran adalah
melaksanakan ujian sekolah. Ujian adalah cara (yang dapat dipergunakan) atau prosedur (yang perlu
ditempuh) dalam rangka penegukuran dan penilaian di bidang pendidikan, yang berbentuk pemberian tugas
atau serangkaian tugas baik berupa pertanyaan-pertanyaan (yang harus dijawab), atau perintah-perintah
(yang harus dikerjakan) oleh testee, sehingga (atas dasar data yang diperoleh dari hasil pegukuran tersebut)
dapat menghasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi testee nilai yang mana dapat
dibandingkan dengan nilai-nilai yang dicapai oleh testee lainnya atau dibandingkan dengan nilai standar
tertentu [1]. Pelaksanaan ujian sekolah dapat dilaksanakan secara konvensional yaitu menggunakan bantuan
alat tulis untuk semua peserta ujian dan menggunakan media komputer secara online yang bisa disebut
dengan sistem informasi ujian online. Sistem informasi merupakan kombinasi teratur dari orang-orang
perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), jaringan komunikasi dan sumber daya data yang
mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi [5]. Sistem informasi ujian
online merupakan bagian dari sistem informasi pendidikan jarak jauh melalui media teknologi elektronik
internet atau e-learning” [5]. Sistem informasi ujian online dikembangkan dengan menerapkan konsep
Model, view, controller (MVC) yang merupakan sebuah arsitektur pengembangan aplikasi yang
menekankan kepada 3 komponen penting. Ketiga komponen tersebut masing-masing memiliki fokus
perhatian, tanggung jawab dan logika sehingga mempercepat kinerjanya [6]. Framework Codeigniter
merupakan salah satu framework terkenal yang sudah mendukung MVC. Dengan Framework codeigniter,
pengembangan aplikasi web dapat dilakukan dengan cepat [6]. Codeigniter (CI) adalah framework
pengembangan aplikasi (application development framework) yang memiliki suatu kerangka yang
sistematis untuk bekerja atau membuat program dengan menggunakan PHP [6]. Sistem informasi ujian
online di kembangkan menggunakan bahasa script server-side PHP. PHP singkatan dari Hypertext
Preprocessor yang digunakan sebagai bahasa script server-side dalam pengembangan web yang disisipkan
pada dokumen html [10]. Semua data di simpan dan di kelola didalam database MySQL. MySQL tergolong
sebagai DBMS (Database Management System). Perangkat lunak ini bermanfaat untuk mengelola data
dengan cara yang sangat fleksibel dan cepat [6].
Kegiatan pengabdian kepada masyatakat ini tidak berfokus kepada proses pengembangan sistem
secara medetil karena fokus pada kegiatan ini hanya pada pemanfaatan sistem ujian online sehingga
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pemaparan dalam pelaksanaan kegiatan lebih kepada cara penggunaan sistem mulai dari awal registrasi
sampai dengan pengolahan data dan pembuatan laporan hasil ujian menggunakan sistem ujian online.
3. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 November 2019 di
SMP Kristen Maranatha Pontianak. Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan berupa pelatihan
untuk para siswa/i dan guru serta staf dengan tema pemanfaatan ujian online. Kegiatan pelatihan ini
memberikan pengetahuan dalam menggunakan sistem ujian online berbasis web dengan jumlah peserta 12
orang. Dari ke-12 orang peserta, Guru berjumlah 5 orang, staf berjumlah 4 orang, perwakilan siswa
berjumlah 2 orang serta di hadiri juga oleh waka kurikulum. Kegiatan yang dilakukan merupakan tindak
lanjut dari hasil diskusi dengan Waka Kurikulum dimana pihak sekolah menginginkan adanya sistem ujian
online agar dapat mempermudah pelaksanaan ujian tengah semester dan akhir semester. Pihak sekolah
mengingikan pengurangan penggunaan kertas dan alat tulis lainnya agar dapat mengurangi biaya pengadaan
alat tulis tersebut. Pihak sekolah juga menginginkan adanya sistem yang dapat meminimalkan tindak
kecurangan dari para peseta ujian seperti kerja sama dan lain sebagainya. Kegitan pelatihan dilaksanakan
selama 2.5 jam dimana kegiatan dilaksanakan di lab komputer sekolah.
Penyampaian materi pelatihan dilakukan di Lab Sekolah dengan menggunakan media laptop dan
LCD Projector. Praktek penggunaan sistem ujian online dilakukan secara langsung dengan menjelsakan
prosedur/tata cara penggunaan sistem ujian online tersebut. Peserta pelatihan menggunakan perangkat PC
yang saling terkoneksi dengan jaringan local untuk mengakses sistem ujian online yang akan
didemonstrasikan. Penyampaian materi dikelompokkan dalam 3 bagian yaitu bagian pertama adalah halaman
admin sebagai pengguna dengan akses penuh dimana admin dapat melakukan pengelolaan semua fitur dan
mengatur siapa saja yang dapat mengakses sistem. Bagian kedua adalah halaman guru dimana guru dapat
melakukan penginputan soal-soal ujian, melakukan pengaturan peserta yang dapat mengikuti ujian,
melakukan pengaturan waktu ujian dilaksanakan dan berapa lama ujian akan berlangsung. Bagian terakhir
adalah halaman sistem sebagai peserta ujian dimana pada halaman ini siswa dapat memilih untuk melakukan
ujian pada bidang / mata pelajaran apa sampai dengan pelaksanaan ujian dan memperoleh hasil ujian.
Sesi terakhir dari pelatihan ini adalah sesi tanya jawab dimana para peserta pelatihan dapat
mengajukan pertanyaan serta memberikan ide dan masukan berupa perubahan ataupun penambahaan fitur
pada sistem ujian online yang dipresentasikan.
4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan pelatihan dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di SMP Kristen
Maranatha dilaksanakan pada tanggal 30 Novenber 2019 yang di hadiri oleh 12 peserta yang terdiri dari 5
orang guru, 4 orang staf, 2 orang perwakilan siswa dan 1 orang waka kurikulum. Kegiatan pelatihan
dilaksanakan di lab komputer sekolah dimana para peserta dapat mempraktekkan secara langsung
penggunaan sistem ujian online.

Gambar 1. Halaman Form Login
Halaman form login (gambar 1) digunakan sebagai halaman pertama untuk dapat masuk ke halaman
berikutnya dimana semua user yaitu admin, guru, dan siswa sebagai peserta wajib melakukan login terlebih
dahulu untuk dapat masuk ke dashboard masing-masing. Semua pengguna memiliki hak akses berbeda
sesuai dengan level dari masing-masing pengguna tersebut. Berikut ini penjelasan hak akses dari masingmasing pengguna yang digambarkan dengan use case diagram seperti pada gambar 2 dibawah ini:
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Gambar 2. Use Case Diagram
Gambar 2 diatas menjelaskan hak akses dari masing-masing aktor/pengguna sistem. Pengguna
sistem terdiri dari admin, guru, dan siswa.
User admin dapat menginputkan username dan password admin yang telah terdaftar di dalam
database untuk dapat masuk ke dalam halaman admin. Halaman utama admin adalah seperti pada gambar 2
di bawah ini.

Gambar 2. Halaman Administrator
Halaman administrator (gambar 2) menampilkan halaman admin yang didalamnya admin dapat
melakukan pengelolaan data seperti pengaturan admin, pengaturan menu ujian, pengaturan dan penambahan
user guru dan penambahan user siswa/i peserta ujian. Admin dapat melakukan penambahan, perubahan, dan
peghapusan data ujian, data admin, data siswa, dan data guru pada halaman administrator.
User guru dapat masuk pada halaman guru melalui form login (gambar 1) dengan menginputkan
username dan password yang telah tersimpan di dalam database sistem. Setelah berhasil login, guru akan
masuk pada halaman utama guru dan dapat langsung menambahkan kategori ujian seperti pada gambar 3 di
bawah ini.

Gambar 3. Halaman Utama Guru dan Form Tambah Kategori Ujian
Gambar 3 diatas merupakan halaman utama guru dimana di halaman tersebut terdapat keterangan
bahwa guru tersebut belum membuat kategori ujian. Guru dapat melakukan penambahan kategori ujian
dengan klik menu tambah yang ada di halaman tersebut. Setelah melakukan penambahan kategori ujian, guru
dapat melakukan penambahan ujian, penambahan soal ujian, pengaktifan ujian, sampai dengan penentuan
jadwal dan jam pelaksanaan ujian seperti pada gambar 4 di bawah ini.
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Gambar 4. Kelola Ujian
Gambar 4 merupakan kumpulan halaman yang digunakan oleh guru untuk menggelola soal-soal
ujian. Pengelolaan yang dapat dilakukan mulai dari penambahan data ujian, penambahan soal ujian,
pengaktifan soal ujian, penentuan jadwal pelaksanaan ujian (tanggal dan waktu pelaksanaan) sampai dengan
melakukan pemeriksaan data peserta yang dapat mengikuti ujian. Pada halaman guru juga dapat dilakukan
pengelolaan data dan pembuatan laporan hasil ujian.
User siswa sebagai peserta ujian dapat masuk pada halaman ujian melalui form login (gambar 1)
dengan menginputkan username dan password yang telah tersimpan di dalam database sistem. Setelah
berhasil login, siswa akan masuk pada halaman utama siswa seperti pada gambar 5 di bawah ini.

Gambar 5. Halaman Siswa/i Peserta Ujian
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Pada halaman utama siswa/i (gambar 5) menampilkan informasi ujian dan detil tanggal ujian, durasi
waktu dan jumlah soal yang diujiankan. Peserta dapat memilih menu untuk melaksanakan ujian dan akan
langsung masuk pada halaman soal seperti pada gambar 6 dibawah ini.

Gambar 6. Halaman Soal Ujian
Pada halaman soal ujian (gambar 6), peserta dapat melihat soal dan pilihan jawaban dengan jelas.
Selain soal, peserta dapat melihat secara langsung sisa waktu ujian, jumlah soal yang telah dijawab dan
jumlah soal yang belum di jawab. Akhir dari pelaksanaan pelatihan pengerjaan soal ujian adalah halaman
hasil ujian seperti pada gambar 7 di bawah ini.

Gambar 7. Halaman Hasil Ujian
Halaman hasil ujian (gambar 7) menampilkan informasi hasil ujian dari peserta ujian dimana
ditampilkan detil informasi seperti nomor peserta ujian, nama peserta ujian, waktu ujian, lama waktu
pelaksanaan ujian dan nilai ujian.
5. KESIMPULAN
Pemanfaatan sistem informasi ujian online sebagai fasilitas bagi sekolah untuk melaksanakan ujian
sekolah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas bagi pihak sekolah. Kegiatan pelatihan ini memberikan
pengetahuan dalam pemanfaatan sistem berupa sistem ujian online untuk menunjang pelaksanaan ujian di
sekolah. Dengan menggunakan sistem ujian online, pihak sekolah dapat meminimalkan penggunaan alat tulis
dan tentunya akan meminimalkan pengeluaran dana untuk pengadaan alat tulis tersebut. Maafaat bagi guru
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adalah terletak pada waktu pemeriksaan hasil ujian yang sudah dilakukan oleh sistem serta waktu untuk
menyajikan informasi nilai siswa akan lebih cepat dan tepat karna semua dapat dilakukan menggunakan
sistem. Manfaat bagi peserta adalah waktu pengerjaan dapat lebih fokus pada soal karna tidak lagi harus
menuliskan jawaban pada kerjas dan siswa juga dapat langsung melihat nilai saat logout ujian dilakukan.
6. SARAN
Perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat lanjutan dalam bentuk pelatihan aplikasi ujian online
dalam format soal essay karena pada sistem ujian online yang saat ini dikembangkan baru pada pengerjaan
soal ujian pilihan ganda.
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Abstrak
Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah banyak mengalami kemajuan.
Hal ini juga diikuti dengan perkembangan teknologi komputer. Perkembangan teknologi
komputer tersebut berdampak langsung pada peningkatan persaingan yang dilakukan para
siswa siswi di sekolah menengah atas kecepatan. Kecepatan dalam perkembangan menjadi
salah satu kebutuhan utama untuk mencapai tujuan siswa dan juga para orang tua siswa.
Aplikasi perkantoran merupakan salah satu pilihan yang diharapkan dapat membantu
proses belajar di kelas. Aplikasi perkantoran ini dapat digunakan oleh para siswa siswi kalau
sudah terjun dalam perkantoran dan juga perusahaan.
Keunggulan aplikasi ini memiliki tampilan yang user friendly dan mudah digunakan,
handal dalam menangani pekerjaan dan biaya pengadaannya tidak terlalu mahal karena tidak
menuntut spesifikasi computer yang terlalu tinggi.
Kata kunci: Aplikasi, Open Source, Pelatihan

Abstract
The development of information technology in Indonesia has experienced much
progress. This was also followed by the development of computer technology. The development
of computer technology has a direct impact on increasing competition by students in high
school in speed. Speed in development becomes one of the main needs to achieve the goals of
students and also parents of students.
Office applications are an option that is expected to help the learning process in the
classroom. This office application can be used by students when they are already involved in
offices and companies.
The advantage of this application is that it has a user friendly and easy to use interface,
is reliable in handling work and its procurement costs are not too expensive because it does not
require too high computer specifications.
Keywords: Applications, Open Source, Training

1. PENDAHULUAN
SMK Prima Tiara Makassar merupakan sekolah menengah kejuruan yang di bawahi
oleh yayasan, sekolah kejuruan ini masih membutuhkan bimbingan dan pelatihan dari berbagai
pihak jika dibandingkan dengan negeri yang tentu saja mempunyai fasilitas baik perlengkapan
maupun pelatihan yang masih sangat mereka butuhkan demi perkembangan dan peningkatan
pengetahuan untuk mencapai lanjutan yang lebih tinggi lagi.

Diterima : tangal; Direvisi : tangal; Disetujui : tangal
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Pihak yayasan dari SMK Prima Tiara Makassar sangat mengsupport kegiatan pelatihan
yang kami lakukan disekolah tersebut dan menjalin kerja sam yang baik demi peningkatan
peserta didik mereka, begitu juga dengan siswa siswi mereka sangat antusias menyambut
adanya pelatihan yang diadakan disekolah mereka.
Dengan pelatihan tahap pertama sehingga kami melakukan pelatihan dengan tahap
kedua karena ketertarikan mereka dengan apa yang kami bawakan dan sampaikan kepada
mereka. Jika semua sekolah menyambut dengan baik maksud baik kami melakukan pelatihan
maka sekiranya kami juga sangat antusias selalu melakukan pengabdian berupa pelatihan di
sekolah-sekolah.
Kalau ditinjau dari kebutuhan terutama sekolah swasta, maka bukan hanya sekolah
tinggkat atas tetapi juga tingkat menengah pertama juga membutuhkan pelatihan. Demi
mencerdasakan kehidupan berbangsa dan bernegara maka selaku pengajar kami selalu ingin
melakukan pengabdian berupa pelatihan di sekolah-sekolah terutama swasta, namun terkadang
masih selalu ada kendala yang kami alami baik di tingkat procedure sampai tingkat akomodasi,
meskipun begitu kami selalu mencari sekolah yang memang betul-betul masih membutuhkan
bimbingan baik berupa pelatihan ataupun training yang sesuai dengan bidang masing-masing.
Untuk itu kami penuh harap agar bisa selalu mengadakan pengabdian minimal sekali dalam
enam bulan terutama disekolah swasta. .[1]-[5].

2. TINJAUAN TEORI
Sistem operasi adalah sebuah program yang mengatur hardware dengan menyediakan
landasan untuk aplikasi yang berasa diatasnya. Bertindak sebagai penghubung antara user
dengan hardware. Bertugas untuk mengendalikan dengan mengkoordinasi penggunaan
hardware untuk berbagai program aplikasi bagi bermacam-macam user.
Sistem operasi ditinjau dari 3 sudut pandang yang berbeda yaitu sudut pandang
pengguna untuk permudah penggunaan komputer, sebaliknya dalam lingkungan multiuser,
sistem operasi dapat dipandang sebagai alat untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya
komputer. Sudut pandang sistem sebagai alat yang menempatkan sumber daya secara efisien,
merupakan manajer bagi sumber daya yang menangani konflik permintaan sumber daya secara
efisien, juga untuk mengatur eksekusi aplikasi dan operasi dari input /ouput. Sudut pandang
tujuan adalah sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan untuk menjalankan
aplikasi dan menyelesaikan masalah user. Sistem operasi linux adalah sistem open source yang
merupakan turunan dari unix di buat oleh linus torvald tahun 1991, mempunyai distro.
Beberapa distro atau distribusi linux diantaranya adalah ubuntu, redhat, debian suse,
mandrake, fedora, knoppix. Linux dibanding sistem operasi lain diantaranya adalah free,
multitasking dan multi-user, bebas virus.
Kata "Linux" untuk saat ini sudah tidak asing lagi bagi para pengguna internet dan
komunitas mahasiswa yang memiliki hobi untuk mencoba software-software baru. Secara teknis
dan singkat dapat dikatakan, Linux adalah suatu sistem operasi yang bersifat multi user dan
multi tasking, yang dapat berjalan di berbagai platform termasuk prosesor Intel 386 maupun
yang lebih tinggi. Sistem operasi ini mengimplementasikan standar POSIX. Linux dapat
berinteroperasi secara baik dengan sistem operasi yang lain, termasuk Apple, Microsoft dan
Novell. Nama Linux sendiri diturunkan dari pencipta awalnya, Linus Torvalds, yang
sebetulnya mengacu pada suatu kumpulan software lengkap yang bersama-sama dengan kernel
menyusun suatu sistem operasi yang lengkap. Lingkungan sistem operasi ini mencakup ratusan
program, termasuk kompiler, interpreter, editor dan utilitas.
Satu hal yang membedakan Linux terhadap sistem operasi lainnya adalah harga. Linux
ini lebih murah dan dapat diperbanyak serta didistribusikan kembali tanpa harus membayar fee
atau royalti kepada seseorang. Tetapi ada hal lain yang lebih utama selain pertimbangan harga
yaitu mengenai source code. Source code Linux tersedia bagi semua orang sehingga setiap
orang dapat terlibat langsung dalam pengembangannya. Kebebasan ini telah memungkinkan
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para vendor perangkat keras membuat driver untuk device tertentu tanpa harus mendapatkan
lisensi source code yang mahal atau menandatangani Non Disclosure Agreement (NDA). Dan
itu juga telah menyediakan kemungkinan bagi setiap orang untuk melihat ke dalam suatu sistem
operasi yang nyata dan berkualitas komersial. Karena Linux itu tersedia secara bebas di internet,
berbagai vendor telah membuat suatu paket distrbusi yang dapat dianggap sebagai versi
kemasan Linux. Paket ini termasuk lingkungan Linux lengkap, penagkat lunak untuk instalasi
dan mungkin termasuk perangkat lunak khusus dan dukungan khusus.

3. METODE PELAKSANAAN
Berdasarkan pengabdian yang selama ini kami laksanakan baik secara langsung
pelatihan di sekolah-sekolah maupun langsung bergabung di masyarakat merupakan hal yang
sangat bermanfaat untuk kami dalam hal peningkatan mutu dan kelanjutan ke depannya,
masyarakat pun merasa di perhatikan jika kita memberikan ilmu yang mereka butuhkan dan
sangat bermanfaat. Menurut analisa kami masyarakat sangat membutuhkan bantuan berupa ilmu
baik secara langsung maupun melalui berbagai macam bentuk pelatihan mulai dari hal-hal
kecilpun mereka sambut dengan antusias.
Dalam kegaitan pengabdian kepada masyarakat harus ditentukan dengan jelas
pendekatan/desain apa yang akan diterapkan, sebelum pelaksanaan maka dalam hal ini perlu
ditentukan tentang rancangan pendekatan yang dapat diartikan sebagai strategi mengatur latar
(setting) penelitian, agar memperoleh data yang tepat (valid) sesuai dengan karakteristik
variabel dan tujuan penelitian.
Obyek dan masalah penelitian memang mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan
mengenai pendekatan, desain ataupun metode pendekatan yang akan diterapkan. Tidak semua
obyek dan masalah penelitian bisa didekati dengan pendekatan tunggal, sehingga diperlukan
pemahaman pendekatan lain yang berbeda agar begitu obyek dan masalah yang akan diteliti
tidak pas atau kurang sempurna dengan satu pendekatan maka pendekatan lain dapat digunakan,
atau bahkan mungkin menggabungkannya. Misalnya dengan observasi, wawancara atau
mengumpulkan data-data, gambar dan informasi tertentu yang dapat disimbolkan sebagai
dinamika interaksi sosial dengan melakukan pertukaran pengalaman, yang pasatinya memiliki
perbedaan secara sosial. Teknik kualitatif dipakai sebagai pendekatan dalam penelitian ini, yaitu
dengan membuat sistem jaringan komputer sederhana sebagai contoh dalam pelatihan.
Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini digunakan beberapa metode, antara lain :
1. metode ceramah, digunakan untuk memaparkan materi yang telah disusun oleh Tim
Pelaksana Pengabdian pada Masyarakat.
2. Metode tanya jawab, digunakan untuk merespon sejauh mana tingkat pemahaman peserta
pelatihan terhadap materi yang telah disampaikan oleh Tim Pelaksanan Pengabdian pada
Masyarakat.
3. Metode demonstrasi dan contoh, digunakan untuk memperlihatkan cara-cara medesain
template sebuah aplikasi.
4. Metode Simulasi dan Latihan, digunakan untuk melatih dan menilai sejauh mana
kemampuan peserta menerima yang telah diberikan.

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
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Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim pelaksana sebanyak 2
orang yang terdiri dari 1 orang pemateri dan 1 orang panitia. Dengan kegiatan pelatihan ini
diharapkan peserta dapat menggunakan aplikasi open source.
Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dimulai dengan sosialisasi pentingnya aplikasi
open source di masa sekarang ini, persiapan sarana untuk melakukan pelatihan dengan
bekerjasama dengan Kepala Sekolah dan dilanjutkan dengan langsung memberikan pelatihan
kepada siswa(i) SMK Prima Tiara, kegiatan ini tidak tertutup hanya kepada para siswa saja,
tetapi juga para guru dan civitas yang ada di sekolah tersebut.
Adapun tahapan dalam membuka operasi linux ubuntu dengan tampilan sebagai berikut :

Gambar 1 Pilihan Sistem Operasi Linux Ubuntu

Gambar 2 Login User Password

Gambar 3 Dashboard
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Gambar 4 Tampilan LibreOffice

Gambar 5 Kegiatan pelaksanaan pelatihan

5. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai Pelatihan Aplikasi Open
Source untuk perkantoran, maka kesimpulan yang dapat diambil dari rangkaian kegiatan
penelitian yang sudah dilakukan adalah :
1. SMK Prima Tiara Makassar merupakan salah satu Sekolah yang ingin meningkatkan
sistem pembelajarannya dengan mengaplikasikan teknologi system operasi dan open
source.
2. Respon kepala sekolah, guru-guru dan siswa(i) sangat antusias, semuanya tercermin
dengan adanya komunikasi timbal balik dengan para siswa dan seluruh civitas sekolah
sampai dengan akhir kegiatan pengabdian.
3. Minimnya pengetahuan para siswa(i) sekolah tentang perkembangan system operasi dan
open source sehingga terlebih dahulu mereka diajarkan bagaimana dasar-dasar teknologi
dan perkembangannya.
4. Tidak semuanya siswa(i) memiliki pola pemikiran yang cepat tanggap dalam belajar,
terutama pemahaman tentang sistem, mungkin dikarenakan adanya banyak faktor, sehingga
dibutuhkan kecerdasan dari kami sebagai pelatih untuk menciptakan suasana komunikasi
yang sederhana dengan menggunakan redaksi bahasa yang mudah dimengerti.
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5.

Berdasarkan hasil pelatihan terhadap para siswa(i) bahwa ada peningkatan pengetahuan
sesudah pelatihan meskipun tidak singnifikan dan tidak menyeluruh bagi semua peserta
yang hadir.

UCAPAN TERIMA KASIH
Kami tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada pihak STMIK Profesioanl , pihak
sekolah tempat kami mengadakan pealtihan serta pihak keluarga yang telah membantu kami
sehingga tercainya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang kami laksanakan.
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Pengenalan Strategi Pemasaran Yang Efektif Pada UMKM Kuliner
Kelurahan Cibeureum
Rina Indrayani1 , Agus Rahmat Hermawanto 2, Iwan Setiawan3, Harya Gusdevi4
Sekolah Tinggi Teknologi Bandung
Jl. Soekarno Hatta No. 378 Bandung

Abstrak
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat di

Kelurahan Cibeureum Cimahi bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang perlunya strategi pemasaran
untuk memasatkan produk yang dihasilkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penghasilkan dan
memperkenalkan produknya kepada pasar. Manfaat langsung dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat
ini ialah sebagai tambahan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kepada pemilik UMKM terkait
dengan pemasaran untuk meningkatkan jangkauan pemasaran. Manfaat lain yang diharapkan adalah dengan
banyak cara yang bisa dilakukan agar penghasilan meningkat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini
dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dengan pemberian materi dan praktik pemanfaatan memasarkan
menggunakan media gawai atau handphone. Khalayak sasaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat
ini adalah pemilik UMKM di Kelurahan Cibeureum Cimahi yang berjumlah 20 orang. Metode kegiatan yang
digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode ceramah, penyuluhan, tanya jawab,
diskusi dan praktik. Evaluasi kegiatan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah aspek
pengetahuan dan keterampilan.

Kata kunci: UMKM, Pemasaran, Strategy

Abstract
Community service activities carried out by the Community Service Team in the Cibeureum Cimahi Village
aim to provide knowledge about the need for marketing strategies to tighten the products produced. The aim
is to increase production and introduce products to the market. The direct benefit of this community service
activity is as additional knowledge, skills and experience to MSME owners related to marketing to increase
marketing reach. Another expected benefit is in many ways that can be done so that income increases.
Community service activities are carried out in the form of training with the provision of materials and the
use of marketing practices using media devices or mobile phones. The target audience for this community
service activity is the owners of SMEs in the Cibeureum Village, Cimahi, totaling 30 people. The method of
activities used in community service is the method of lecture, question and answer, discussion and practice.
Evaluation of activities used in community service is the aspect of knowledge and skills.
Keywords: UMKM, Marketing, Strategy
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1. PENDAHULUAN

UMKM merupakan adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Kriteria asset Maksimal Rp 50 Juta, kriteria Omzet: Maks. Rp 300 juta rupiah.
Menurut Departemen Perindustrian dan perdagangan, pengusaha kecil dan menengah adalah
kelompok industri modern, industri tradisional, dan industri kerajinan, yang mempunyai
investasi, modal untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar Rp 70 juta ke bawah dengan resiko
investasi modal/tenaga kerja Rp 625.000 ke bawah dan usahanya dimiliki warga Negara Indonesia.
Masalah modal muncul ketika pelaku UKM setelah mengakselerasi produknya. Pada umumnya
pelaku UKM kekurangan modal kerja. Saat inilah UKM bersaing dengan perusahaan besar sebab
dengan pemanfaatkan teknologi mampu mengurangi biaya produksi seperti pemasaran online.
Perkembangan potensi UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam
penyaluran kredit kepada pelaku UMKM. Menurut data Bank BI, setiap tahunnya kredit kepada
UMKM mengalami pertumbuhan. Selain bank, banyak perusahaan BUMN dan swasta yang ikut
serta untuk membantu peningkatan UMKM di Indonesia.
Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), adalah upaya untuk mengurangi
pengangguran, sehingga angka kemiskinan dapat berkurang. Pertumbuhan UMKM mendorong
ekspansi UMKM di kawasan ASEAN. Hampir lebih dari 96 persen perusahaan di ASEAN
termasuk kategori UMKM yang memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Broto.
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, industri kecil memiliki peran
yang sangat strategis mengingat berbagai potensi yang dimilikinya. Potensi tersebut antara lain
mencakup jumlah dan penyebarannya, penyerapan tenaga kerja, penggunaan bahan baku
lokal, keberadaannya di semua sektor ekonomi, dan ketahanannya terhadap krisis. Kondisi
Industri Kecil yang ada di Indonesia saat ini terdapat sebanyak 42 juta usaha mikro dan kecil
(http://kemenperin.go.id/direktori-perusahaan, 14 April 2016)
Pemasaran merupakan masalah penting dari sebuah usaha, mempunyai produk sehebat
apapun tanpa didukung cara pemasaran yang tepat, tentu bukan apa-apa. Sehingga pemasaran
merupakan kunci dari sebuah usaha. Pemasaran adalah proses manajerial yang didalamnya, individu
serta kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan
saling mempertukarkan produk-produk dan nilai satu sama lain, menurut Koller dan Amstrong
dalam Indrayani. R[1].
UMKM di Kelurahan Cibeureum Cimahi merupakan UMKM yang bergerak dalam bidang
kuliner, pengelola UMKM ini rata- rata adalah ibu- ibu rumahan yang tergabung dalam sebuah
komunitas. Hasil produk yang mereka jual adalah makanan ringan, kue, jajanan, dan banyak lagi.
Hanya saja saat ini pemasaran mereka terbatas pada kalangan tertentu saja. Ini adalah sebagai
dampak karena pemahaman mereka terbatas, mereka tidak menggunakan strategi pemasaran
khusus, yang dilakukan hanya memasarkan secara konvensional.
Pemasarannya hanya terbatas pada konsumen yang mereka temui dan dengan cara
menitipkan barang dagangan, atau mereka sendiri yang langsung memasarkan.
Padahal tujuan pemasaran adalah untuk memaksimalkan konsumsi, memaksimalkan kepuasan
konsumen, dan memaksimalkan kualitas hidup [2].
Peranan UMKM yang sangat besar tersebut, memberikan penjabaran bahwa UMKM harus
dapat ditingkatkan lebih baik lagi. UMKM akan mampu bertahan dan bersaing apabila mampu
menerapkan pengelolaan manajemen secara baik. Pengelolaan manajemen secara umum mencakup
bidang
pemasaran,
produksi,
sumber
daya
manusia
(SDM),
dan
keuangan
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2. TINJAUAN TEORI

Menurut Griffin dan eber dalam [3], bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan
barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan bisnis adalah menciptakan
nilai tambah pada produk. Untuk menympaikan produk kepada konsumen perlu adanya kegiatan
pemasaran.
Pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan
keinginan melalui proses pertukaran.
Pada saat sekarang ini maupun saat kedepan, strategi pemasaran yang diterapkan oleh suatu
perusahaan harus disesuaikan tidak hanya pada sasaran konsumen semata, tetapi juga pada para
pesaing yang mengincar pasar sasaran konsumen yang sama. Perusahaan sebelum menetapkan dan
menjalankan strateginya hendaklah terlebih dahulu malakukan analisa SWOT (Strength, Weakness,
Opportunity and Treath) yaitu melihat dan menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan
ancaman yang dimilikinya sendiri dan juga yang dimiliki oleh para pesaingnya.
Menurut Marrus dalam Umar [4] strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan
rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai
penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.
Merumuskan strategi pemasaran berarti melaksanakan prosedur tiga langkah secara
sistematis, bermula dari strategi segmentasi pasar, strategi penentuan pasar sasaran, dan strategi
penentuan posisi pasar.
Ketiga strategi tersebut adalah kunci di dalam manajemen pemasaran:
1. Strategi Segmentasi Pasar Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar ke dalam
kelompok pembeli yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan, karakteristik, ataupun,
perilaku yang membutuhkan bauran produk dan bauran pemasaran tersendiri. Atau dengan
kata lain segmentasi pasar merupakan dasar untuk mengetahui bahwa setiap pasar terdiri
atas beberapa segmen yang berbeda-beda. Segmentasi pasar adalah proses menempatkan
konsumen dalam sub kelompok di pasar produk, sehingga para pembeli memiliki tanggapan
yang hampir sama dengan strategi pemasaran dalam penentuan posisi perusahaan. [5]
2. Strategi Penentuan Pasar Sasaran. Yaitu pemilihan besar atau luasnya segmen sesuai dengan
kemampuan suatu perusahaan untuk memasuki segmen tersebut. Sebagian besar perusahaan
memasuki sebuah pasar baru dengan melayani satu segmen tunggal, dan jika terbukti
berhasil, maka mereka menambah segmen dan kemudian memperluas secara vertikal atau
secara horizontal. Dalam menelaah pasar sasaran harus mengevaluasi dengan menelaah tiga
faktor [6]:
a) Ukuran dan pertumbuhan segmen
b) Kemenarikan struktural segmen
c) Sasaran dan sumber daya
3. Strategi Penentuan Pasar Sasaran Penentuan posisi pasar (positioning) adalah strategi untuk
merebut posisi dibenak konsumen, sehingga strategi ini menyangkut bagaimana
membangun kepercayaan, keyakinan, dan kompetensi bagi pelanggan. Menurut Philip
Kotler, positioning adalah aktifitas mendesain citra dan memposisikan diri di benak
konsumen. Sedangkan bagi Yoram Wind, positioning adalah bagaimana mendefinisikan
identitas
dan
kepribadian
perusahaan
di
benak
pelanggan.
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4. METODE PELAKSANAAN

Masalah yang dihadapi mitra UMKM yang ada di kelurahan Cibeureum adalah
masalah pemasaran. Selama ini UMKM kuliner ini hanya memasarkan dengan cara
konvensional, diantaranya adalah menitipkan barang dagangan kepada teman, toko atau
siapa saja yang bisa dititipi untuk menjual. Tidak ada strataegi khusus supaya produk yang
dijual ini bisa menembus masyarakat luas. Berkaitan dengan perasalahan tersebut dan
dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka perlu adanya pemahaman mengenai
pemasaran. Oleh karena itu metode yang dapat digunakan adalah pelatihan, sidkusi dan
praktek.
Tahap pertama dari kegiatan pengabdian ini adalah tahap persiapan, dimana
perisapan ini meliputi materi penyuluhan, persiapan tempat pelatihan, dan persiapan praktek
pemilik UMKM di Kelurahan cibeureum, yang rata-rata adalah ibu- ibu rumah tangga.
Fasilitator yang ditugaskan sebagai fasilitator adalah 3 orang dosen dengan beberapa orang
mahasiswa.
Tahapaan kedua adalah tahap pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk
penyuluhan. UMKM diberi penjelasana mengenai bagaimana cara meningkatkan
penjualannya melalui cara pemasaran yang tepat. Materi diberikan secara bertahap, dimana
tahap pertama UMKM diberikan materi, kemudian tahap berikutnya UMKM praktek
memasarkan produknya menggunakan media gawai.
Tahap terakhir di hari berikutnya adalah menilai kemampuan UMKM dalam
memasarkan produk menggunakan gawai, dan menilai keaktifan para peserta UMKM.
Adapun diagram alir kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Identifikasi Masalah :
1. Pemasaran
Konvensional
2. Rendahnya
pengetahuan UMKM
mengenai Pemasaran

1.
2.

Pemberian materi
penyuluhan
Praktek

Praktek

evaluasi

Gambar 1. Metode Pelaksanaan

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh tim dosen dan mahasiswa dari Sekolah
Tinggi Teknologi Bandung, diberikan dengan cara pemberian materi, praktek ini diikuti oleh sekitar
20 UMKM yang semua bergerak dibidang kuliner yang ada di Kelurahan Cibeureum Cimahi .
Usaha yang dijalani adalah memproduksi makanan atau jajanan, seperti keu cheese Stick, keripik
balado,
dan
lain-lain.
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Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan pemahaman mereka tentang bagaimana
cara memasarkan produk yang dihasilkan. Sejauh ini pemasaran yang dilakukan masih
konvensional, tidak ada cara atau stratagi khusus yang dilakukan. Tidak ada promosi, ataupun
kegiatan lain terkait pemasaran. Kegiatan yang dilakukan selama dua hari ini cukup membuat
pemahaman mereka bertambah.
Kegiatan dihari kedua sudah terlihat hasilnya, mereka para pelaku UMKM ini bisa
mempraktekkan cara memasarakan produk dengan foto yang menarik, dan pemanfaatan media yang
ada dalam gawainya. Selama kegiatan berlangsung, mereka cukup semangat dan tertarik. Mereka
langsung memasarkan dan mengetahui cara serta hasilnya. Semangat ini ditunjukkan dengan tidak
berkurang peserta pelatihan dari hari pertama sampai hari terakhir.
Selain dukungan dari pihak aparat desa yang baik, antusias peserta juga menunjukkan jika
usaha yang dijalani memang perlu diseriusi dan dijalankan dengan baik, agar penghasilannya
bertambah atau meningkat.
Berikut foto- foto kegiatan yang dilakukan
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5. KESIMPULAN

Pelatihan merupakan model untuk memecahkan masalah. Pelatihan ini bertujuan
meningkatkan penghasilan melalui perluasan jangkauan pasar. Kegiatan ini merupakan stimulus
ilmu pengetahuan bagi UMKM dalam memasarkan produk.
Pelatihan yang dilaksanakan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat, dapat mencapai tujuan yang
diharapkan, yaitu meningkatnya pengetahuan para peserta pengabdian kepada masyarakat
khususnya dalam memanfaatkan gadget untuk meningkatkan jangkauan pemasaran produk UMKM.
Dari hasil pelaksanaan kegiatan ini, maka pengetahuan para pelaku UMKM kuliner Kelurahan
Cibeureum Cimahi meningkat. Produknya menarik dan lebih dikenal masyarakat.
Dengan adanya pelatihan ini maka diharapkna pelaku usaha kuliner yang ada di Kelurahan
Cibeureum Cimahi ini bisa mengetahui keinginan konsumen, sehingga mereka bisa menghadirkan
produk yang diinginkan oleh konsumen. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi produk dengan cara
melakukan inovasi, agar didapatkan produk yang terbaik.
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Penulis mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Teknologi Bandung yang telah memberi
dukungan financial terhadap kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini, Tim dosen Sekolah Tinggi
Teknologi Bandung yang sudah berpartisipasi dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Bandung yang
sudah terlibat dan membantu, serta kepada aparat Keluarahan Cibeureum yang sudah membantu
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Pemberdayaan E-Library pada SMK Negeri 1 Tebas
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Abstrak
Perkembangan teknologi informasi saat ini menjadi suatu kebutuhan bagi penggunanya. Pada
media pembelajaran seperti di sekolah sudah mulai menerapkan sistem teknologi informasi tersebut. Pada
pembahasan ini, penggunaan media teknologi informasi yang dibahas ditujukan ke dalam bidang
pendidikan di SMK Negeri 1Tebas untuk penerapan dan penggunaan aplikasi e-library (Electronic
Library). E-library yaitu sebuah media yang mengarah pada perpustakaan online yang dapat dioperasikan
melalui sebuah jaringan Internet. Dengan menerapkan penggunaan aplikasi ini bertujuan untuk memberikan
keakuratan dan kemudahan bagi petugas perpuustakaan pada suatu pelayanan dan melakukan suatu
pengolahan data. Dengan adanya penggunaan aplikasi e-library dapat memadukan kemajuan suatu
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan dalam bidang
pendidikan berbasis online. Hasil kegiatan pelatihan bahwa pengguna dapat menggunakan aplikasi ini
melalui media intranet. Pemberdayaan e-library ini memberikan solusi dalam kemudahan dalam
pengelolaan buku dan melakukan transaksi secara online. Hasil pelatihan didapatkan bahwa petugas
perpustakaan dapat mengoperasikan dan mengolah data secara keseluruhan dan anggota perpustakaan
hanya dapat melakukan pencarian buku, lihat data buku dan melakukan transaksi peminjaman buku.
Kata kunci: E-Library, Perpustakaan, Web Based, Pelatihan, Internet

Abstract
The development of information technology is now a necessity for its users. In learning media such
as in schools have begun to implement the information technology system. In this discussion, the use of
information technology media discussed is aimed at the field of education in SMK Negeri 1Tebas for the
application and use of e-library applications (Electronic Library). E-library is a media that leads to an
online library that can be operated through an Internet network. By implementing the use of this application
aims to provide accuracy and convenience for library staff at a service and perform a data processing. With
the use of e-library applications can integrate the progress of an information and communication technology
development to increase empowerment in the field of online-based education. The results of training
activities that users can use this application through intranet media. This e-library empowerment provides a
solution for ease of managing books and conducting transactions online. The results of the training found
that library staff can operate and process data in its entirety and library members can only search books,
view book data and conduct book loan transactions.
Keywords: E-Library, Library, Web Based, Training, Internet

1. PENDAHULUAN
Berdasarkan berita pada kabaronline.com (18/03/2019) bahwa pengolahan sumber daya manusia di
sektor pendidikan pemkab Sambas masih rendah. Perlu strategi dalam meningkatkan minat baca dengan
media perpustakaan online merupakan salah satu starategi untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik,
sehingga secara otomatis meningkatkan pendidikan di lingkungan masyarakat. Dengan meningkatnya
pengetahuan yang didapatkan dari membaca, maka diharapkan siswa-siswi tahu pentingnya pendidikan yang
bisa
mengubah
kehidupan
mereka.
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Tujuan yang ingin dicapai suatu sekolah ialah berhasilnya proses pendidikan yang diselenggarakan
di sekolah. Keberhasilan proses pendidikan ini dapat diamati dari prestasi akademik yang diperoleh peserta
didik. Dalam rangka mendukung lembaga induk mencapai tujuan yang diinginkan maka perpustakaan perlu
menghimpun informasi yang dibutuhkan oleh guru dan siswa. Informasi tidak dapat dipisahkan dari aktivitas
belajar mengajar di sekolah. Informasi merupakan bahan baku utama dalam penerapan pengajaran di
sekolah. Ketersediaan informasi akan menentukan pencapaian pada tahap penerapan ilmu pengetahuan yang
dilakukan di sekolah. Hakekat perpustakaan sekolah adalah sebagai sumber belajar dan sumber informasi
sekolah bagi warga sekolah [1].
Perpustakaan merupakan suatu ruangan yang berisikan dari sekumpulan dari koleksi buku-buku
untuk penunjang suatu sitem pembelajaran. Buku-buku tersebut ditata dan disusun di rak-rak yang telah
dikelompokan sesuai dengan tema, yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam pencarian buku yang
diinginkan. Pada dasarnya perpustakaan adalah suatu bagian yang penting pada unit sekolah yang
menyediakan berbagai macam buku-buku untuk penunjang pengajaran bagi guru dan murit. Dengan adanya
berbagai macam buku-buku yang telah disediakan dapar meringan kan beban para murit untuk membeli buku
atau mencari referinsi belajar dari luar. Berkembangnya suatu perpustakaan tidak luput dari peran guru,
pengelolah perpustakaan dan para murit yang berada dalam suatu kebijakan yang dipegang oleh peran
Kepala Selolah. Mulai dari pengadaan untuk penambahan jenis-jenis buku ajar yang telah di sesuaikan
kebutuhan dan memperbesar suatu anggaran untuk renovasi perpustakaan agar semakin berlembang.
SMK Negeri 1 Tebas merupakan SMK negeri yang beralamat di di Jalan H. Said, Tebas Sungai,
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Masalah yang sering dihadapi oleh perpustakaan
SMK Negeri 1 Tebas diantaranya adalah perpustakaan SMK Negeri 1 Tebas belum menyelenggarakan
layanan secara semestinya, dan hanya merupakan suatu wadah penyimpanan unit-unit buku saja. Bahkan
pada perpustakaan SMK Negeri 1 Tebas belum terselenggara secara memadai, dan belum jelas
mengaitkannya dengan kegiatan belajar mengajar. Minimnya karyawan sebagai petugas perpustakaan,
memaksa setiap dewan guru untuk menjaga dan mengelolah perpustakaan secara bergantian. Permasalahan
lainnya yaitu koleksi perpustakaan SMK Negeri 1 Tebas umumnya sangat lemah dan belum terarah,
sehingga layanan perpustakaan belum dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai.
Mengacu kepada kondisi tersebut, maka STMIK Pontianak melalui suatu pelaksaan dalam kegiatan
pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini khususnya pada perpustakaan SMK Negeri 1 Tebas ini bertujuan
untuk memberikan keterampilan penggunaan software e-library (perpustakaan online) pada SMK Negeri 1
Tebas.

Gambar 1. Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat (SMK Negeri 1 Tebas) dengan NPSN 30108831
fakta mencangkup pesoalan kebutuhan media perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pengguna
dalam melakukan pengolahan data buku dan transaksi peminjaman buku. Selain itu pengabdian masyarakat
ini yang berobjek pada SMK Negeri 1 Tebas tentang kondisi aktual sumberdaya manusia dalam penggunaan
sistem informasi yang berkaitan pada pemanfaatan E-Library sekolah. Upaya lain yang dilakukan untuk
mengatasi persoalan, serta tujuan utama kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat.
Rumusan masalah terdiri dari masalah, persoalan, tantangan, atau kebutuhan pustakawan, para staf, para guru
dan siswa siswi SMK Negeri 1 Tebas dalam mengelolah data perpustakaan seperti pengolahan data buku dan
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melakukan transaksi peminjaman buku juga bangaimana pemberdaan dan penggunaan sebuah aplikasi
perpustakaan yang tepat guna untuk perpustakaan SMK Negeri 1 Tebas, dikaitkan dengan target kegiatan
pengabdian masyarakat.
2. TINJAUAN TEORI
Perpustakaan sudah perlu beralih ke penggunaan TI (teknologi informasi). Oleh karena hal tersebut,
perpustakaan cenderung segera menyikapi kemajuan teknologi informasi untuk saat ini. Sudah saatnya
perpustakaan berubah dan siap menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien. Oleh hal
tersebut perlu ditunjang dengan penggunaan aplikasi teknologi informasi yang terbaharukan. Hal ini perlu
mengingat perpustakaan selalu mengikuti perkembangan permintaan ataupun kebutuhan masyarakat
khususnya pendidikan. Dalam penerapan sistem yang terotomatisasi ini memang banyak mengalami resiko
diantaranya kekurangan SDM (sumber daya manusia) yang mumpuni dan handal dalam penggunaan bidang
teknologi informasi, perubahan pola organisasi, dan dampak pada staf yang pada akhirnya kurang menerima
sistem baru yang akan/telah diterapkan[1][5]. E-library merupakan salah satu bukti dari kemajuan teknologi.
E-Library merupakan perpustakaan berbentuk digital yang mampu mengelola dan menyimpan kumpulan
data mulai tulisan, gambar, maupun suara yang kemudian didistribusikan melalui sebuah protokol jaringan
elektronik yang terhubung dalam jaringan komputer [1]. Oleh karena itu setiap sekolah-sekolah perlu
menyediakan fitur layanan perpustakaan digital (e-library) untuk mempermudah pengguna atau user
perpustakaan dalam mencari literatur. Perpustakaan di sekolah selama ini beranggapan bahwa pelaksanaan
perpusatakaan secara manual perlu migrasi ke sistem e-library sehingga akan berjalan efektif, oleh karena itu
perlu dilakukan evaluasi / penelitian untuk mengukur efektivitas penerapan e-library dan untuk mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan e-library di Perpustakaan sekolah [1][2].
E-library merupakan organisasi yang menyediakan sumber daya baik berupa SDM maupun ilmu
pengetahuan, termasuk staf khusus untuk memilih struktur serta menawarkan akses intektualitas untuk
menginterpresentasikan, mendistribusikan, mengintegrasikan, dan memastikan ketahanan dari waktu ke
waktu akan koleksi karya digital sehingga dapat tersedia untuk disebarluaskan dan digunakan oleh sebuah
komunitas dan masyarakat luas [3].
Pada dasarnya perpustakaan digital harus diakses secara online melalui website [4]. Melalui
penerapan teknologi informasi, elibrary dapat melakukan penyimpanan, penyebarluasan, atau bahkan
mendapatkan informasi pengetahuan yang kemudian dapat diolah dan menjadi bahan baru dalam
perpustakaan. Pengelola perpustakaan online dapat melakukan proses otomasi melalui katalogisasi,
pengelolahan data anggota, investarisasi dan lain-lain [2]. Penerapan teknologi informasi yang tepat dan
benar dengan proses otomasi yang sesuai dapat menjadikan perpustaan elektronik sangat berguna bagi
pengunjungnya. E-library pada umumnya memiliki format digital, namun pada dasarnya E-library memiliki
dua jenis bahan yang dijadikan sebagai koleksi yaitu digital material dan digitalisasi (digitized material).
Digital material merupakan bahan yang dalam format awalnya sudah dalam bentuk digital sehingga tidak
diperlukan lagi proses untuk mengubah formatnya kedalam format digital [3].
Salah satu upaya yang dilakukan oleh perpustakaan sekolah adalah dengan cara memanfaatkan suatu
layanan online yang dinamakan layanan E-Library sebagai sarana utnuk mendapatkan informasi dan
referensi dalam hal menciptakan penulisan karya ilmiah bagi siswa-siswi dan guru [1].
Perpustakaan digital ini dalam bentuk user-interface dengan tampilan yang user-firendly namun tidak
menutup kemungkinan penggunanya untuk berinteraksi secara langsung. Pada dasarnya tidak semua siswa
ataupun pengguna, tidak menyukai untuk membaca buku melalui media elektronik, dari pada itu E-library
hadir untuk menyediakan buku dalam bentuk cetak dimana untuk meminjam dan mengakses informasi
mengenai buku tersebut dapat dilakukan secara online. Contohnya dalam layanan booking buku meskipun
prosedur yang dilakukan melalui komputer namun kegiatan transaksi yang dilakukan tetap secara manual.
Sebagai contoh jika seorang mahasiswa ingin meminjam buku pemrograman terstruktur dan sistem informasi
manajemen, maka mahasiswa tersebut dapat membookingnya melalui E-library namun juga harus tetap
mengambilnya secara langsung ke lokasi perpustakaan. Namun demikian E-library tentunya pasti memiliki
kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki E-library adalah tidak akan ada data yang rangkap,
karena sistem manusia dan komputer memiliki perbedaan yaitu sifat lupa atau tidak ingat yang dimiliki
manusia tidak dimiliki oleh sebuah komputer, jika manusia menginput data sebuah buku yang masuk
kemudian lupa menulis data tersebut pada tanggal berapa maka hal tersebut tidak akan terjadi didalam sistem
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komputer karena komputer. Kemudian dalam hal kapasitas E-library juga lebih baik dibandingkan dengan
perpustakaan biasa, jika dalam sistem manual dibutuhkan banyak ruang untuk menyimpan catatan atau
laporan perpustakaan dalam satu tahun, dalam E-library hanya dibutuhkan media penyimpanan sekitar 1-2
GB. Selain itu keakuratan E-library lebih terjamin karena ketika pengguna ingin mencari sebuah buku maka
pengguna tersebut hanya perlu menginput kata kunci yang sesuai dengan buku yang dicarinya kemudian
sistem akan mencarikan ketersediaan dan informasi lengkap mengenai buku tersebut.

3. METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah metode pelatihan dengan
sasaran pustakawan dan siswa-siswi SMK Negeri 1 Tebas. Berikut ini gambaran tahapan kegiatan dan
prosedur pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini.
Berdasarkan Surat Tugas Kepala LPPM STMIK Pontianak No. p064.04/PPM/LPPM/STMIKPTK/2019 tanggal 16 April 2019 bahwa yang bersangkutan melaksanakan tugas pengabdian kepada
masyarakat dengan baik di SMK Negeri 1 Tebas.
Metode memaparkan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, tantangan, atau persoalan.
Dapat digunakan satu jenis metode ataupun kombinasi beberapa jenis metode. Beberapa contoh metode
sebagai berikut.
1. Pendidikan Masyarakat
Digunakan untuk kegiatan-kegiatan, seperti :
a. pelatihan semacam in-house training
b. penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran, dan sebagainya
2. Demontrasi Sistem
Digunakan untuk menayangakan gambaran model dari suatu aplikasi sistem informasi dan menjelasakan
cara kerja dan kegunaan dari sistem informasi tersebut.
3. Pelatihan
digunakan untuk kegiatan yang melibatkan:
a. penyuluhan tentang substansi kegiatan yang disertai dengan demonstrasi atau percontohan untuk
realisasinya
b. pelatihan dalam pengoperasian sistem atau peralatan

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Pembahasan memaparkan tentang: Peristilahan atau model (untuk jasa, keterampilan baru, dan
rekayasa sosial-budaya), dimensi dan spesifikasi (untuk barang/peralatan) yang menjadi luaran atau fokus
utama kegiatan yang digunakan sebagai solusi yang diberikan kepada masyarakat, baik langsung maupun
tidak langsung. Dokumentasi yang relevan dengan jasa atau barang sebagai luaran atau fokus utama kegiatan
pengabdian masyarakat (foto, tabel, grafik, bagan, gambar dsb).
Keunggulan dan kelemahan luaran atau fokus utama kegiatan apabila dilihat kesesuaiannya dengan
kondisi masyarakat di lokasi kegiatan pengabdian masyarakat.
Tingkat kesulitan pelaksanaan kegiatan (pelatihan, mediasi dan konsultasi, pendidikan dan advokasi)
maupun peluangnya.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan di ruang Laboratorium Komputer
SMK Negeri 1 Tebas adalah sebuah kegiatan yang memberikan pelatihan penggunaan software E-Library
(Perpustakaan online) pada SMK Negeri 1 Tebas. Peserta pelatihan sejumlah 30 (tiga puluh) orang dengan
rincian
sbb:
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Tabel 1. Peserta Pelatihan
Jabatan
Jumlah
Peserta
1
Siswa kelas X dan XI
25
2
Staf Laboran
1
3
Guru IT
2
4
Pustakawan
2
JUMLAH
30
No

Adapun kegiatan pengabdian dilaksanakan selama dua jam pada hari Senin tanggal 29 April 2019
pukul 09.00 - 11.00 WIB.

Gambar 2. Foto Kegiatan

Gambar 3. Foto Bersama Peserta Pelatihan
Software e-library atau perpustakaan online merupakan aplikasi yang memberikan informasi yang
dikembangkan untuk memudahkan dalam pelayanan serta memudahkan petugas perpustakaan dalam
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mengelola perpustakaan. Petugas perpustakaan dapat selalu memonitor tentang ketersediaan buku dan daftar
buku baru.
Petugas perpustakaan tidak akan mengalami kesulitan dalam proses pelaporan kepada kepala
perpustakaan ataupun kepada kepala sekolah. Aplikasi perpustakaan online (e-library) yang berbasis web,
memudahkan siswa dan guru untuk mengakses perpustakaan online, bahkan mengetahui rekam jejak aktifitas
pengunjung perpustakaan. Dengan adanya software ini juga mempermudah bagi pengguna terutama siswa
dan guru untuk mencari buku lebih bebas, cepat, leluasa dan nyaman.
Pada software e-library yang diberikan terdapat modul pustaka yang berfungsi untuk melakukan
pencatatan data pustaka. Pencatatan data pustaka itu sendiri meliputi status ketersediaan pustaka, lokasi
pustaka berada serta jumlah pustaka yang tersedia. Pada modul ini juga tersedia proses opname pustaka yang
berfungsi untuk mengetahui status pustaka setiap periodenya.
Selain itu terdapat pula fitur pencarian pustaka. Selain itu terdapat konten Digital library juga berupa
konten Berita, Tentang Kami, Layanan perpustakaan, Fasilitas, serta fitur hubungi kami dan Pencarian Data
Pustaka.

Gambar 4. Tampilan E-Library

Gambar 5. Tampilan Koleksi Buku
5. KESIMPULAN
Dari pembahasan pemanfaatan e-library pada SMK Negeri 1 Tebas penulis dapat mengambil
kesimpulan bahwa dengan adanya pelatihan mengenai pemanfaatan e-library diharapkan dapat:
1. Mengenalkan kepada pihak sekolah SMK Negeri 1 Tebas mengenai perkembangan dan kemudahan
dalam pengguanan teknologi informasi dalam pengolahan data perpustakaan.
2. Penerapan aplikasi e-library (Electronic Library) dapat membantu pihak perpustakaan dalam mengelolah
buku dan melakukan pengolahan transaksi dengan cepat dan menghemat waktu. Bagi anggota dapat
melihat data buku dan melakukan peminjaman buku dimasa saja.
UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dra.Indah Astuti, M.Pd, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri
1 Tebas yang tealah menerima kami untuk melakukan pengabdian bagi masyarakat. Bagian perpustakaan dan
siswa-siswi SMK Negeri 1 Tebas yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan ini, Berisi ucapan terima kasih
kepada lembaga mitra pengabdian, kepada pihak yang mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian
dengan baik dan lancar, serta kepada pihak yang memberikan gagasan, saran, masukan serta pandangan
terhadap penyusunan artikel pengabdian ini.
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Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam meningkatkan Kinerja
Guru dalam menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 pada SD
InpresTello Baru Makassar.
Indra Samsie, Abdul Ibrahim dan Baharuddin Rahman
STMIK Dipanegara Makassar
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 9 Tamalanrea Makassar.
e-mail: indrasamsie@dipanegara.ac.id, abdulibrahim@dipanegara.ac.id, badingbaharuddin@yahoo.com

Abstrak
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan
pemahaman tentang bagaimana pemanfaatan teknologi informasi khususnya pada penggunaan Microsoft
Office Word dalam menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini
adalah guru SD Inpres Tello Baru Makassar yang berjumlah 10 orang dan dilaksanakan di salah satu
ruangan SD Tello baru. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan beberapa tahap, mulai
dari tahap kunjungan kesekolah, tahap observasi, kemudian lanjut dengan tahap persiapan dan pemantapan
dan terakhir adalah tahap pendampingan dalam pembelajaran yang dilakukan dengan metode ceramah,
demonstrasi dan latihan yang disertai Tanya jawab. Materi yang diberikan adalah pemanfaatan Microsoft
Office Word untuk menangani dokumen termasuk naskah yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar.
Hasil pencapaian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, terlihat jelas kepuasan para guru dari
SD Tello baru dengan bertambahnya tingkat pemahaman mereka akan penggunaan Microsoft Office Word
dalam melakukan tugasnya. Dengan adanya kegiatan ini, kinerja guru SD Tello Baru lebih meningkat dan
mampu bersaing di Era Revolusi Industri 4.0.

Kata kunci: Pengabdian kepada Masyarakat, SD Tello Baru, Pemanfaatan Teknologi, Microsoft Office
Word, Era Revolusi Industri 4.0

Abstract
Community service activities aim to provide knowledge and understanding of how the use of
information technology, especially in the use of Microsoft Office Word in the face of the Industrial
Revolution Era 4.0. The target of this community service activity is the teachers of the Makassar Tello New
Makassar Elementary School, which amounts to 10 people and is carried out in one of the new Tello SD
rooms. Community Service Activities are carried out in several stages, starting from the school visit stage,
the observation stage, then continued with the preparation and stabilization phase and finally the mentoring
stage in learning conducted through lecture, demonstration and training methods accompanied by questions
and answers. The material provided is the use of Microsoft Office Word to handle documents including
scripts needed in the teaching and learning process. The results of the achievement of community service
activities can be seen clearly from the satisfaction of teachers from the new Tello Elementary School by
increasing their level of understanding of the use of Microsoft Office Word in carrying out their duties. With
this activity, the performance of Tello Baru Elementary School teachers has improved and is able to compete
in the 4.0 Industrial Revolution Era.
Keywords: maximum 5 keywords from paper
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1. PENDAHULUAN
Bersarnya perubahan yang terjadi akibat dari perkembangan teknologi informasi yang memasuki era revolusi
industri 4.0 tak terkecuali dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi informasi yang diterapkan
dalam dunia pendidikan ini salah satu bentuknya adalah penguasaan Teknologi Informasi dalam bekerja
dengan menggunakan microsoft office word untuk penanganan naskah. Para guru diharuskan menangani
semua naskah dengan menggunakan Microsoft Office word, termasuk naskah soal dan kisi-kisi yang
dilaporkan dalam bentuk dokumen. Dengan adanya aturan yang merupakan keharusan ini membuat para
guru di sekolah dasar (SD) mengeluhkan kendala mereka karena masih banyak dari mereka yang kurang
mengerti penggunaan Microsoft Word beserta dengan fitur-fiturnya. Hal ini pula yang dirasakan para guru
yang mengajar di SD Inpres Tello Baru yang beralamat di Jalan Paccinang Raya No. 1, kelurahan Tello baru,
Makassar. Banyak dari mereka yang belum menguasai penggunaan Microsoft word dalam pembuatan dan
pengeditan naskah, termasuk fitur-fitur yang tersedia didalamnya. Para guru bahkan menganggap bahwa
Microsoft word hanya dapat digunakan untuk mengetik surat saja, sedangkan pengetikan dalam bentuk tabel
hanya dapat dibuat dengan Microsoft Ecxel, sementara itu mereka diperhadapkan dengan naskah soal dan
kisi-kisi soal dalam bentuk tabel.
Masalah yang dihadapi oleh para guru SD inpres Tello Baru tersebut melatarbelakangi pelaksanaan kegiatan
pengabdian masyarakat ini sebagai salah satu bentuk kepedulian kami sebagai pelaksanan Tri Dharma
Perguruan Tinggi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam tiap 1 (semester). Berdasarkan
latarbelakang masalah yang ada, maka pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan
pembelajaran dengan materi sesuai yang dibutuhkan para guru pada SD inpres Tello Baru. Berhubung karena
software yang mereka punya adalah Microsoft Office 2007, maka materi yang disiapkan adalah Microsoft
Office Word 2007. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan tahap demi tahap dengan
perencanaan yang terstruktur. Kegiatan ini disambut dengan sangat antusias oleh para guru SD Tello Baru
Makassar, dan berharap dengan diadakannya kegiatan pelatihan ini maka dapat meningkatkan kinerja mereka
dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan mampu bersaing di Era Revolusi Industri 4.0.
2. TINJAUAN TEORI
2.1. Pengabdian kepada masyarakat.
Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakt tertentu
dalam bebgerapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Secara umum program ini
dirancang oleh berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk memberika konstribusi nyata bagi
bangsa Indonesia, khususnya dalam mengembangkan kesejahtraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Kegiatan
pengabdian masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Bentuk-bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari [1] :
1. Bakti social
2. Mengajar.
Tujuan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi
1. Menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia denga melakukan
komersialisasi hasil penelitian.
2. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan atau persoalan yang dihadapi
masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung
3. Melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakt tersisih (prefential option for the foor) pada
semua strata, yaitu masyarakt yang tersisih secara ekonomi, politik, sosial dan budaya.
4. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan
kelestarian sumber daya alam.
2.2. Pelatihan dan Pendampingan
Menurut Bernardin dan Russel, pelatihan didefenisikan sebagai berbagai usaha pengenalan untuk
mengembangkan kinerja tenaga kerja pada pekerjaan yang dipikulnya atau juga sesuatu berkaitan dengan
pekerjaannya. Hal ini biasanya berarti melakukan perubahan perilaku, sikap, keahlian, dan pengetahuan yang
khusus atau spesifik. Dan agar pelatihan menjadi efektif maka didalam pelatihan harus mencakup suatu
pembelajaran atas pengalaman-pengalaman, pelatihan harus menjadi kegiatan keorganisasian yang
direncakanan dan dirancang di dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang teridentifikasi[2]. Sedangkan
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menurut Cut Zurnali mengemukakan bahwa tujuan pelatihan adalah agar para pegawai dapat menguasai
pengetahun, keahlian dan perilaku yang ditekankan dalam program-program pelatihan dan untuk diterapkan
dalam aktivitas sehari-hari para karyawan[3]. Berdasarkan defenisi tentang pelatihan tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa pelatihan adalah suatu proses kegiatan yang dimaksudkan untuk memperbaiki sikap,
tingkahlaku, keterampilan serta pengatahuan baik itu dari karyawan atau peserta pelatihan untuk memenuhi
standar tertentu guna untuk mencapai tujuan instansi atau perusahaan. Pendampingan merupakan suatu
aktivitas yang dilakukan dan dapat bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok yang
lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan dan mengontrol.
2.3. Microsoft Office Word
Microsoft Word merupakan salah satu software yang sering digunakan baik dalam dunia pendidikan
maupun dalam dunia perkantoran[4]. Microsoft Office Word adalah perngkat lunak pengolah kata
(Word Processor) andalan Microsoft. Software ini digunakan untuk mengolah kata dalam bentuk
dokumen seperti membuat surat, makalah, laporan dan lainnya[5]. Microsoft Word atau biasa disebut
dengan word memiliki konsep “What You See Is What You Get”, atau WYSIWYG dan merupakan
program pertama yang dapat menampilkan cetak tebal dan cetak miring pada IBM PC. Dalam
perkembagannya Microsoft Office word semakin dapat diandalkan dalam penangan dokumen,
termasuk penghilangan fitur-fitur yang tidak diperlukan di versi sebelumnya, membuat aplikasi ini
sedikit lebih ringan. Selain fitur yang dihilangkan ada pula fitur yang ditambahkan yang menjadi fitur
unggulan pada versi terbaru dari Microsoft word ini, seperti: Dukungan Grafis 3D yang lebih baik,
mendukung penyuntingan gambar yang lebih kompleks, penyimpanan terhadap format .pdf dan .xps
yang lebih mudah, serta fitur unggulan lainnya seperti: Autocorrect, Mailmarge, Autopage index,
Macro, HTML Editor, Booklet Lauout dan masih banyak fitur handal lainnya yang terdapat pada versi
terbarunya.

3. METODE PELAKSANAAN
Agar dapat terlaksana dengan baik kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan
beberapa tahap, meliputi:
1.1. Tahap survey
Survey tempat pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan apakah sekolah
tersebut bersedia dan memiliki tempat yang memadai untuk mendukung terlaksanakan kegiatan ini,
termasuk ruangan computer yang dibutuhkan dan peserta yang bersedia ikut dalam kegiatan ini. Survey
ini awalnya dilakukan ke beberapa sekolah, namun sekolah yang bersedia menampung terlaksananya
kegiatan ini adalah SD Inpres Tello Baru.
1.2. Tahap Observasi
Setelah mendapat ijin dari pihak sekolah pada tahap survey, maka selanjutnya adalah tahap ovservasi.
Pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut, materi apa yang dibutuhkan, sampai dimana
pemahaman calon peserta tentang materi yang akan diangkat dalam pelatihan, dan dimana letak kendala
yang dikeluhkan. Dari hasil observasi diketahui bahwa banyak dari mereka yang belum mengerti
kelebihan Microsoft Word dari sekedar mengetik surat, dan masalah mereka adalah memubat naskah
soal dan kisi-kisi dalam bentuk tabel.
1.3. Tahap Persiapan dan Pemantapan
Tahap selanjutnya adalah persiapan dan pemantapan, untuk tahap ini beberapa hal yang harus
diselesaikan dan disiapkan diantaranya :
1. Pembuatan proposal pembiayaan yang ditujukan pada yayasan Dipanegara, kemudian membuat
proposal dan menyelesaikan administasi perijinan yang ditujukan kepada pihak SD Inpres Tello Baru
yang ikut terlibat pada kegiatan ini.
2. Membuat Modul sesuai dengan materi yang disepakati dan memperbanyak modul sesuai dengan
jumlah peserta yang disepakati.
3. Mempersiapkan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dalam kegiatan pelatihan ini termasuk
pembuatan absensi peserta, mendesain sertifikat dan membuat spanduk.
1.4. Tahap Pelaksanaan.
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Tahap pelaksanaan merupakan tahap inti dari kegiatan pengabdian masyarakat. Metode yang
digunakan pada kegiatan ini adalah pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan selama 2 hari yakni
27-28 September 2019 dan berlokasi di SD Inpres Tello Baru Makassar. Kegiatan ini dilakukan dengan
beberapa sesi, mulai dari pembukaan oleh ketua Gugus KKG yang menaungi SD Inpres Tello Baru,
kemudian sesi pemberian materi dengan beberapa metode seperti ceramah, demonstrasi dan latihan.
Sesi terakhir sebelum penutupan diadakan evaluasi dan pemberian sertifikat kepada peserta yang telah
mengikuti pelatihan.
4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Dari hasil pelaksanaan kegiatan terlihat bahwa setelah diadakanya pelatihan dan pendampingan pada
peserta dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang penggunaan Microsoft word dan fitur-fiturnya.
Sesuai tujuan awal diadakannya kegiatan pengabdian ini, maka pemanfaatan Teknologi informasi dalam
meningkatkan kinerja guru terlihat dengan jelas. Naskah soal dan kisi-kisi dapat mereka selesaikan dengan
menggunakan Microsoft Word dan fitur-fiturnya. Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini tentu tidak lepas dari
factor pendukung dan hambatan. Secara garis besar, factor pendukung dan factor penghambat yang dimaksud
adalah :
1. Factor pendukung
Antusiasme yang tinggi para guru merupakan salah satu factor pendukung terlaksananya kegiatan
pengabdian ini, banyak dari mereka merasa terbantu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi
setelah diterapkannya penggunaan Teknologi informasi dalam meningkatkan kinerjanya. Selain itu tak
terlepas pula dari dukungan ketua KKG yang menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini dan juga ada
kepala SD Inpres Tello Baru yang bersedia menyiapkan tempat terlaksananya kegiatan ini.
2. Factor penghambat
Waktu yang terbatas dapat dikatergorikan sebagai salah satu bentuk factor penghambat, masih banyak
diantara para guru membutuhkan pendampingan dalam menyelesaikan tugasnya, namun karena waktu
yang tersedia terbatas, maka ada beberapa tugas yang belum rampung. Hal ini juga disebabkan karena
factor ketidak beragaman tingkat pemahaman dari peserta.
Adapun rangkaian dari kegiatan ini dapat dilihat dari beberapa gambar dan hasil dari pelatihan
peserta yang didokumentasikan dalam bentuk gambar. Pelaksanaan pelatihan ini dilaksanakan dalam
beberapa sesi, diawali dengan pembukaan yang dapat dilihat pada gambar 1 berikut :

Gambar 1 Dokumentasi pada saat pembukaan
Pelaksanaan kegiatan ini diikuti sejumlah peserta yang merupakan guru dari SD Inpres Tello Baru dengan
sangat antusias seperti yang telihat pada gambar 2 berikut :

Gambar 2 Dokumentasi peserta pelatihan.
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Kegiatan ini dilakukan dengan pelatihan dan pendampingan dengan beberapa tahap yakni, tahap pemaparan
materi dengan metode ceramah dan demonstrasi dari tim pengabdian seperti pada gambar 3 berikut:

Gambar 3 Pemaparan materi dari tim pengabdian masyarakat.
Selain dari ceramah dan demosntrasi juga dilakukan pendampingan langsung saat menyelesaikan tugas
seperti pada gambar 4 berikut :

Gambar 4 Pendampingan langsung dalam menyelesaikan tugas.
Adapun materi yang diberikan dalam pelatihan ini, langsung pada apa yang menjadi tugas mereka sebagai
guru yaitu pembuatan naskah soal dan kisi-kisi dalam bentuk tabel seperti yang terlihat pada tabel berikut :
Tabel 4.1 Kisi-kisi Ulangan Tengah semester – SD Inpres Tello Baru Makassar
Mata Pelajaran
Kelas /Semester
Jumlah Soal/Waktu
Guru Kelas

No.

Bentuk Soal
Pilihan Ganda
Isian
Uraian(Esay)
Jumlah
Pelaksanan
UTS

: Bahasa Indonesia
: II/I
: 30/90 Menit
: Hasmia, S.Pd

Standar Kompetensi/
kompetensi Dasar

1 1.
Memaha
. mi Teks Pendek dan
puisi yang dilisankan.
1.1.
Menyebut
kan kembali dengan
kata-kata atau
kalimat sendiri isi
teks pendek.

Jml soal
per-KD
3

Indikator / Materi Soal
• Menjawab pertanyaan sesuai
isi teks yang didengar.
• Menceritakan kembali cerita
dengan menggunakan katakata sendiri

Jenjang
Kognitif
C1

Jml Soal
Bobot
10
1
10
2
5
2
25
Rabu, 25 Oktober 2019

Rasio
(%)

STI
10
20
10
40

Jumlah
soal

Bentuk Soal/Jumlah/Nomor Soal
PG
Isian
Uraian
jml No. jml No. jml No.

2

1

1

1

1

2

1

K
e
t
.

11

C2
C3

5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dari pelaksanaan kegiatan, dapat diambil kesimpulan bahwa pelatihan dan pendampingan
mempunyai peranan penting terhadap proses meningkatkan kinerja guru terutama dalam pemanfaatan
Teknologi informasi. Keberagaman tingkat pemahaman peserta pelatihan memperlihatkan hasil yang
beragam pula, terlebih karena waktu pelatihan yang terbatas membuat beberapa peserta merasa masih kurang
memahami.
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Abstrak
Dalam proses belajar mengajar dalam kelas, tugas guru yaitu memberikan materi pelajaran ke
siswanya dengan kondisi belajar yang optimal, untuk mengupayakan situasi yang dapat meningkatkan
perhatian siswa, membangkitkan dan memelihara serta mendorong aktifitas siswa, maka upaya yang dapat
dilakukan oleh seorang guru untuk menciptakan situasi tersebut dengan menggunakan media pembelajaran
yang lebih efektif dan kreaktif. Salah satu metode pembelajaran yang efektif dan kreatif adalah pembuatan
presentasi bahan ajar digital dengan program Microsoft Power Point. Penerapan Microsoft Powerpoint
untuk pembuatan presentasi bahan ajar digital sesuai dengan cara dan prinsip yang tepat, dalam proses
belajar mengajar tersebut, seperti meningkatkan minat belajar sehingga menjadikan peserta didik
berprestasi dengan baik. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa guru di MIS Al – Ikhlasiah
Medan bahwa selama ini dalam kegiatan pembelajaran masih menggunakan metode belajar konvensional
yaitu metode ceramah, latihan soal, diskusi, dan tanya jawab. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka
perlu dilakukan pelatihan untuk penguasaan Microsoft Powerpoint sebagai aplikasi untuk membuat
presentasi bahan ajar digital di kelas bagi guru – guru. Dengan adanya pelatihan pembuatan presentasi
bahan ajar digital ini kepada guru-guru menjadikan materi ajar yang disampaikan guru lebiah efektif dan
kreatif sehingga meningkatkan minat belajar siswa dikelas.
Kata kunci: Presentasi, Bahan Ajar Digital, Microsoft Powerpoint

Abstract
In the teaching and learning process in the classroom, the teacher's task is to provide subject matter
to students with optimal learning conditions, to work for situations that can increase student attention,
arouse and maintain and encourage student activities, then efforts can be made by a teacher to create the
situation by using more effective and creative learning media. One effective and creative learning method is
the presentation of digital teaching materials with the Microsoft Power Point program. The application of
Microsoft Powerpoint for making digital teaching material presentations in accordance with the right way
and principles, in the teaching and learning process, such as increasing interest in learning so as to make
students perform well. Based on information obtained from several teachers at MIS Al - Ikhlasiah Medan
that up to now in learning activities are still using conventional learning methods namely lecture methods,
practice exercises, discussions, and questions and answers. To overcome this problem, it is necessary to
conduct training for mastering Microsoft Powerpoint as an application for making digital teaching material
presentations in class for teachers. With this training to make presentations of digital teaching materials to
teachers, the teaching material delivered by the teacher is more effective and creative so as to increase
student interest in class.
Keywords: Presentation, Digital Teaching Materials, Microsoft Powerpoint

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu cara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga
pendidikan memiliki peranan paling utama untuk peningkatan kualitas sumber daya menusia dalam
berbangsa dan bernegara. Pendidikan berhubungan dengan proses belajar mengajar didalam kelas,
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dimana tugas guru memberikan materi pembalajaran kepada siswanya dengan menyediakan kondisi
belajar yang optimal. Menyadari tugas guru yang dituntut untuk mengupayakan situasi yang dapat
meningkatkan perhatian siswa, membangkitkan dan memelihara serta mendorong aktifitas siswa,
maka upaya yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk menciptakan situasi tersebut salah
satunya adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih efektif dan kreaktif. Salah satu
diantara metode pembelajaran yang dianggap efektif dan kreatif adalah media pembelajaran dengan
aplikasi komputer yaitu menggunakan Microsoft Powerpoint. [1]-[3]
Penerapan media pembelajaran Microsoft Powerpoint yang sesuai dengan cara dan prinsip yang
tepat, akan mencapai beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar tersebut,
seperti meningkatkan minat belajar sehingga menjadikan peserta didik berprestasi dengan baik.
Namun kenyataanya media pembelajaran masih sering terabaikan dengan berbagai alasan, antara
lain adalah terbatasnya waktu untuk membuat persiapan mengajar, sulit mencari media yang tepat,
tidak tersedianya biaya. Demikian pula masih terdapat guru yang masih menerapkan sistem
pembelajaran konvensional yang dalam proses pembelajarannya tersebut hanya menggunakan
metode ceramah dan latihan soal. Hal ini membuat siswa menjadi pasif dalam menerima materi ajar
dan cenderung menjadikan suasana belajar kaku, monoton dan kurang menggairahkan, sehingga
siswa kurang aktif dan tidak bersemangat dalam belajar. Hal tersebut dapat mengurangi minat
belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi yang merupakan syarat awal yang harus dimiliki setiap
orang sebelum belajar karena tanpa minat keberhasilan sulit dicapai. [4]
Dari informasi yang diperoleh dari beberapa guru di MIS Al – Ikhlasiah Medan bahwa selama ini
dalam kegiatan pembelajaran masih menggunakan metode belajar konvensional yaitu metode
ceramah yang sekali – kali divariasikan dengan metode lain seperti latihan soal, diskusi, dan tanya
jawab. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan pelatihan untuk penguasaan Microsoft
Powerpoint sebagai media presentasi bahan ajar di kelas bagi guru – guru tersebut. [5]
2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah pada kegiatan
ini adalah:
1. Bagaimana kondisi tingkat pemahaman IT guru – guru Mis Al – Ikhlasiah Medan?
2. Apa yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat untuk
Pelatihan Microsoft Powerpoint Untuk Pembuatan Presentasi Bahan Ajar Digital di Mis Al –
Ikhlasiah Medan?
3. Bagaiaman metode yang diterapkan dalam merealisasikan program pengabdian kepada
masyarakat untuk Pelatihan Microsoft Powerpoint Untuk Pembuatan Presentasi Bahan Ajar
Digital di Mis Al – Ikhlasiah Medan ?.
3. METODE PELAKSANAAN

Pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan metode lokakarya dan Pelatihan kepada
guru-guru dalam menggunakan aplikasi komputer yaitu Microsoft Powerpoint untuk Pembuatan
Presentasi Bahan Ajar Digital Di Mis Al – Ikhlasiah Medan, sehingga diharapkan guru-guru
memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam merancang, membuat dan menggunakan media
komputer khususnya program Microsoft Powerpoint sebagai Pembuatan Presentasi bahan ajar
digital. Peserta dilatih secara langsung melakukan pembuatan presentasi bahan ajar mengunakan
Microsoft Power Point seperti mengubah tema, menambah gamabr dan memasukkan animasi dalam
presentasi yang dibuat. Prosedur kerja dari kegiatan ini terdapat beberapa tahap yakni kegiatan ini
dimulai dari sosialisasi kegiatan, pembuatan presentasi dengan aplikasi komputer, dan evaluasi
kegiatan.

Seminar Nasional Pengabdian pada Masyarakat 2019
SNPMas 2019
STMIK Dipanegara Makassar, 16 Desember 2019



490

Sosialisasi ke sekolah
Pembuatan Bahan Ajar Digital
dengan Aplikasi Komputer

Evaluasi Kegiatan

Gambar 1. Alur Kegiatan Abdimas
Tahapan- tahap yang dilakukan tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di MIS ALIkhlasiah medan adalah sebagai berikut:
1. Sosialisasi dilaksanakan dengan menghadirkan mitra dalam pertemuan. Pada pertemuan tersebut
akan disampaikan informasi-informasi mengenai latar belakang, target, sasaran dan tujuan
kegiatan. Untuk dokumentasi pelaksanaan dilakukannya pencatatan dan foto-foto kegiatan
sebagai bahan desiminasi.
2. Cara penggunaan Microsoft Powerpoint, untuk dapat membuat presentasi bahan ajar digutal
dengan menggunakan alat bantu laptop sehingga penerapan dapat dilaksanakan. dengan baik,
sehingga proses akan menjadi lebih efektif.
3. Evaluasi kegiatan dilakukan setelah pembuatan presetansi bahan ajar digital dilakukan, evaluasi
dilakukan dengan melihat hasil dari pembelajaran guru-guru dan tingkat penggunaan Microsoft
powerpoint untuk membuat presentasi dengan mengubah tema, menambah gambar dan
memasukkan animasi dalam presentasi yang dibuat
4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di sekolah MIS Al-Ikhlasiah Medan
dilakukan dengan tujuan membantu guru – guru memperoleh pengetahuan IT untuk dapat
meningkatkan manajerial proses belajar mengajar dengan lebih professional. Disamping itu
pelatihan Pembuatan Presentasi Bahan Ajar Digital dengan aplikasi komputer Microsfot Powerpoint
diharapkan guru-guru memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam merancang, membuat dan
menggunakan media komputer khususnya program Microsoft Power Point 2010 sebagai Pembuatan
Presentasi bahan ajar digital.
Lokasi Kegiatan Pengabdian

Gambar 2. Peta Lokasi Kegiatan Pengabdian
Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada sekolah MIS Al-Ikhlasiah medan yang
bergerak pada bidang pendidikan yang berlokasi di Jl. Beo No.13, Sei Sikambing B, Kec. Medan
Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Tempat tersebut dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih
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22 Menit dari lokasi tim pelaksana. Jarak yang di tempuh tim pelaksana ke sekolah MIS AlIkhlasiah dengan jarak 8 km.
Susunan Acara Kegiatan
Susunan kegiatan yang dilakukan pada pengabdian masyarakat ini dapat dilihat pada Tabel 1
berikut ini:
Tabel 1 Jadwal Kegiatan Pelaksanaan

A. Hasil Kegiatan
1. Hasil Lokakarya dan Pelatihan
Berdasarkan wawancara, tanya jawab dan pengamatan langsung selama kegiatan berlangsung,
kegiatan pengabdian pada masyarakat ini memberikan hasil sebagai berikut:
a. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman guru-guru menggunakan program Microsoft Power
Point 2010 sebagai media pengolah data siswa.
b. Meningkatnya keterampilan guru-guru dalam membuat presentasi bahan ajar dengan
menggunakan Microsoft Power Point 2010.
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
Beberapa faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini
adalah besarnya minat dan antusiasme peserta selama kegiatan, sehingga kegiatan be rlangsung
dengan lancar dan efektif. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan waktu lokakarya
serta masih kurangnya ketersediaan laptop atau komputer untuk media belajar bagi guru-guru dan
staf pegawai Mis Al – Ikhlasiah Medan dalam pelatihan ini.
Adapun hasil pelatihan pembuatan presentasi bahan ajar digital berupa modul pelatihan. Agar
lebih jelas, untuk yang baru mengenal Microsoft Powerpoint langsung saja ikutilah langkah-langkah
membbuat presentasi di Microsoft Powerpoint di bawah ini.
1. Untuk membuka Aplikasi Power point yaitu dengan mengklik Start ->Pilih icon Power Point
Selanjutnya Klik maka akan tampil seperti gambar 3.

Seminar Nasional Pengabdian pada Masyarakat 2019
SNPMas 2019
STMIK Dipanegara Makassar, 16 Desember 2019



492

Gambar 3. Membuka Aplikasi Power Point
2. Setelah diklik icon power point maka akan tampil seperti gambar 4, selanjutnya pilih blank
presentasion untuk membuka lembar presentasi baru..

Gambar 4. Tampilan Awal Power Point
3. Setelah dipilih blank presentasi selanjutnya akan tampil layar baru presentasi seperti gambar 5..

Gambar 5. Slide Presentasi
4. Pada slide presentasi yang ada kita dapat mengubah dan menambah latar belakang slide dengan
foto atau gambar, adapun langkahnya dari Menu Design, pilih backgorund di sebelah kanan atas
menu bar pilih format background yang disukai.seperti gambar 6.

Gambar 6. Slide dengan Background pilihan
5. Untuk menjalankan presentasi klik F5.
6. Untuk mengakhiri tampilan klik menu ` End Show`.
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Foto-Foto Kegiatan
Dokumentasi kegiatan pengabdian pada MIS Al-Ikhlasiah Medan berupa foto kegiatan pelaksanaan
pelatihan yang dilaksanakan pada ruangan kelas sekolah.

Gambar 15. Foto-Foto Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
B. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melihat, menilai, serta memberikan masukkan berkaitan
dengan pembuatan presentasi bahan ajar digital yang dihasilkan oleh peserta. Hasil presentasi tersebut sudah
dibuat dengan sangat baik, terstruktur, serta fokus pada konteks dan konten yang diinginkan.
5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil kegiatan dapat disimpulkan berapa hal sebagai berikut:
1. Setelah pelatihan minat dan dan kesadaran para guru-guru akan pentingnya kemampuan
menggunakan komputer sangat baik.
2. Meningkatnya motivasi para guru-guru dalam membuat presentasi bahan ajar dengan
menggunakan Microsoft Power Point.
3. Beberapa guru telah menggunakan komputer dalam membuat presentasi bahan ajar untuk proses
belajar mengajar.
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Abstrak
Revolusi industri 4.0 merupakan suatu pengaplikasian kecerdasan buatan atau artificial
intelligence (AI) yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan global dan kualitas hidup bagi
masyarakat dunia. Selain itu, AI juga akan menghasilkan harga yang murah dan kompetitif,
meningkatkan efisiensi dan produktivitas, menurunkan biaya transportasi dan komunikasi,
meningkatkan efektivitas logistik dan rantai pasokan global, biaya perdagangan akan berkurang,
membuka pasar baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian peluang bisnis
inovasi gurah mesin dalam menghadapi persaingan bebas di era digital perlu untuk diciptakan
sebanyak-banyaknya. Strategi bisnis berbasis digital atau IT untuk menentukan langkah inovasi
bisnis gurah mesin di pasaran global harus mendapat prioritas dalam memulai bisnis baru. Cara
mendapatkan tenaga mekanik yang profesional dan berpengalaman dalam menunjang bisnis gurah
mesin dari sekolah SMK otomotif disertai pelatihan dan bimbingan yang tergabung dalam team
mekanik profesional. Penentuan target pasar pengguna layanan bisnis inovasi gurah mesin dalam
pasaran era mendatang perlu untuk dikembangkan dan ditingkatkan. Caranya harus mengikuti
langkah strategis pemasaran digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlunya gurah
mesin tanpa bongkar mesin dan tanpa harus datang ke bengkel serta pentingnya bisnis gurah mesin
masa depan bisa menjadikan lapangan kerja baru bagi lulusan SMK jurusan Otomotif untuk mandiri
membuka usaha sendiri maupun yang sudah siap menjadi tim Mekanik Profesional.
Kata kunci : Strategi Bisnis, Gurah Mesin, Mekanik Profesional, Era Revolusi Industri 4.0
Abstract
The industrial revolution 4.0 is an application of artificial intelligence (AI) which has the
potential to increase global income and quality of life for the world community. In addition, AI will
also produce cheap and competitive prices, increase efficiency and productivity, reduce
transportation and communication costs, increase the effectiveness of logistics and global supply
chains, reduce trade costs, open new markets, and encourage economic growth. Thus the gurah
engine innovation business opportunity in facing free competition in the digital age needs to be
created as much as possible. The business strategy to determine the pace of innovation in the engine
gurah business in the global market must get priority in starting a new business. How to get
professional and experienced mechanics in supporting the engine gurah business from automotive
vocational schools with training and guidance incorporated in a professional mechanical team. The
determination of the target market for business users of gurah engine innovation services in the
coming market era needs to be developed and improved. The way to do this is to follow the strategic
steps to meet the community's need for machine gurah without dismantling the machine and without
having to come to the workshop and the importance of the future engine gurah business can make new
jobs for SMK graduates majoring in Automotive to independently open their own businesses or who
are ready to become a team Professional Mechanics.
Keywords: Business Strategy, Engine Gurah, Professional Mechanics, Industrial Revolution Era 4.0
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BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dunia industri tengah memasuki era baru yang disebut Revolusi Industri 4.0. Tak
hanya ramai jadi perbincangan dunia, tapi gaung soal industri generasi keempat ini juga terus
dibahas di Indonesia. Apalagi sejak Presiden Joko Widodo meresmikan peta jalan atau
roadmap yang disebut Making Indonesia 4.0. Presiden berharap, sektor Industri 4.0 tersebut
bisa menyumbang penciptaan lapangan kerja lebih banyak serta investasi baru yang berbasis
teknologi. Implementasi industri generasi keempat itu tentunya harus diikuti dengan
pembentukan ekosistem yang sehat dan berkesinambungan, agar efektif dan dapat
menggerakkan seluruh sektor ekonomi. Dosen ITB Richard Mengko menilai, untuk mencapai
keberhasilan berbisnis di era digital, dibutuhkan ekosistem dan komunikasi yang terbentuk
secara baik oleh para pelaku bisnis. Sehingga tercapai ekosistem yang kuat dan saling
menguntungkan. Richard yang juga salah satu tokoh teknologi di Indonesia ini menjelaskan,
masyarakat Indonesia sebenarnya sudah mulai terbiasa menggunakan teknologi, namun
belum memanfaatkannya secara optimal. Terlebih dalam urusan produktivitas yang dapat
mengembangkan ekonomi digital di Indonesia. Padahal, menurutnya, Revolusi Industri 4.0
ini akan lebih menguntungkan para pelaku bisnis, khususnya dari sisi efisiensi biaya
operasional. Itu semua bisa terjadi jika ada kolaborasi antar pemain industri. Ia pun melihat
Revolusi Industri 4.0 sebenarnya sudah berjalan saat ini di Indonesia. Sebagai contoh,
hadirnya startup seperti Go-Jek yang terbukti memudahkan masyarakat, karena bisa
memesan transportasi ataupun makanan hanya lewat ponsel dalam genggamannya. "Kata
kunci untuk perubahan Revolusi Industri 4.0 adalah the near future. Bukan perubahan dalam
waktu 50 tahunan, tapi hitungan bulanan. Jangan sampai kita tertinggal dari kata kunci itu.
Kedua, membangun ekosistemnya saat ini. [1]
Revolusi industri 4.0 merupakan suatu pengaplikasian kecerdasan buatan atau
artificial intelligence (AI) yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan global dan
kualitas hidup bagi masyarakat dunia. Selain itu, AI juga akan menghasilkan harga yang
murah dan kompetitif, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, menurunkan biaya
transportasi dan komunikasi, meningkatkan efektivitas logistik dan rantai pasokan global,
biaya perdagangan akan berkurang, membuka pasar baru, serta mendorong pertumbuhan
ekonomi. Era Revolusi industri 4.0 terlihat melalui digitalisasi di berbagai bidang yang akan
menghubungkan jutaan manusia melalui web, sehingga akan meningkatkan peluang bisnis,
efisiensi bisnis dan organisasi, serta memperbarui lingkungan hidup melalui manajemen aset
yang lebih baik. Teknologi akan mempermudah manusia untuk mengakses suatu informasi
melalui teknologi digital secara bebas dan terkendali. Kedepannya, perkembangan teknologi
akan membentuk masyarakat dunia baru, yaitu masyarakat era digital. Untuk bisa beradaptasi
dengan perubahan yang dibawa oleh revolusi industri 4.0, seorang pekerja harus memiliki
kemampuan yang tidak dapat dilakukan oleh mesin. Salah satu contohnya adalah kemampuan
untuk memecahkan masalah atau kreativitas, dimana soft skill merupakan kunci utamanya.
Agar dapat menghadapi perubahan pada tahun-tahun mendatang, dibutuhkan para pekerja
yang memiliki soft skill seperti pemecahan masalah yang kompleks, pikiran yang kritis,
kreativitas, manajemen manusia, berkoordinasi dengan orang lain, kecerdasan emosional,
penilaian dan pengambilan keputusan, berorientasi servis, negosiasi, dan fleksibilitas
kognitif. Soft skill menjadi salah satu faktor yang paling penting untuk dimiliki oleh para
pekerja di masa depan. Seperti kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang
lain, memecahkan masalah, serta aspek kecerdasan emosional lainnya. [2]
Gurah mesin adalah usaha membersihkan kotoran kerak dalam lubang piston tanpa
membongkar mesin dengan cairan carbon cleaner yang dimasukkan setelah busi dilepas
kemudian disedot sampai bersih dan dikeringkan pasang kembali busi nya.
Banyak pengguna kendaraan motor dan mobil yang sering mengeluhkan performa
kendaraannya semakin turun seperti tenaga yang tidak maksimal, tarikan turun, tarikan pada
gas semakin berat sehingga membuat getaran pada mesin menjadi kasar. Sebuah inovasi baru
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ditemukan untuk mampu mengembalikan performa mesin kendaraan dengan cepat dan
murah. Inovasi ini dikeluarkan oleh Femax sebuah teknologi di bidang automotif yang
menerapkan sistem ramah lingkungan. Di awal Januari 2015 ini, Femax membuat sebuah
terobosan baru dengan membuat alat bernama gurah mesin. Seperti kata dasarnya “gurah”
memiliki fungsi untuk membersihkan sesuatu yang kotor dari dalam didorong untuk keluar.
Banyak pengguna kendaraan, baik motor atau mobil, yang kurang memperhatikan kebersihan
mesinnya. [3]
Berdasarkan latar belakang masalah peluang bisnis di Era Revolusi Industri 4.0 dan
pengertian tentang bisnis inovasi gurah mesin diatas, maka dalam pengabdian kepada
masyarakat ini terdapat rumusan masalah yaitu :bagaimana memberikan pelatihan kepada
tenaga mekanik profesional masa depan khususnya untuk anak-anak SMK dalam
memasarkan bisnis mekanik secara digital atau online.
Pengabdian kepada Masyarakat ini berupa pelatihan kepada anak-anak SMK Berbudi
Gantiwarno Klaten.
BAB II. LANDASAN TEORI
A. Pengertian Gurah Mesin
Menurut GridOto.com - Gurah mesin adalah salah satu cara instan untuk
membersihkan ruang bakar. Caranya dengan memasukan cairan pembersih (chamber carbon
cleaner) langsung ke ruang bakar. Cairan (chamber carbon cleaner) secara perlahan akan
mengikis lapisan kerak sisa pembakaran. [4]
Menurut Mekanikprofesional.com - Gurah mesin adalah usaha tanpa harus
membongkar mesin seperti tune up hasilnya maksimal bisa membersihkan kerak kotoran dari
dalam mesin mobil/motor dengan hanya memasukkan cairan carbon cleaner Femax terbukti
berhasil mengeluarkan kotoran dalam mesin berwarna hitam. Proses gurah mesin ini aman
utk segala merk mobil dan bisa dirasakan langsung setelah selesai digurah mesin menjadi
halus suaranya. [5]
Menurut MOTOR Plus-online.com - Agar pembakaran mesin sempurna dan power
mesin gede perlu ditunjang ruang bakar yang bersih. Cara lama, untuk membersihkan ruang
bakar harus servis besar dan bongkar kepala silinder. Namun perlu proses panjang dan lama
dan biaya yang mahal. Juga berisiko baut-baut kurang kencang atau paking yang kurang
rapat. Nah, sekarang ada cara baru untuk membersihkan ruang bakar tidak perlu bongkar
kepala silinder agar tarikan motor serasa baru. [6]
B. Peluang Inovasi Bisnis
Arti sebuah Inovasi Menurut Hendro, 2011:121, Inovasi mempunyai arti lebih luas
dari penemuan. Inovasi adalah proses kreatif yang membuat objek-objek dan substansi baru
yang berguna bagi manusia, namun lebih luas dari sekedar penemuan dan jangka waktunya
lama. [10]
Peluang bisnis menurut Bygrave (1994) ada tiga komponen yang sebaiknya di teliti
dan dievaluasi bagi seseorang yang ingin sukses untuk membuka usaha baru, yaitu :
1. The Opportunity – kesempatan. Apakah dengan adanya suatu kesempatan tersebut
kita mampu menangkap dan menjalankannya di kemudian hari.
2. The entrepreneur and the management team- wirausahawan dan team manajemen.
Apakah kita mampu menjadi wirausahawan dengan membentuk suatu tim manajemen
yang solid.
3. The resources needed to start the company and make it grow- kebutuhan berbagai
sumber daya untuk memulai usaha dan pertumbuhan perusahaan. Apakah berbagai
sumber daya yang mungkin kita perlukan mampu kita sediakan. Minimal sumber daya
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baku, sumber daya manusia dan sumber daya modal. Lebih jauh jika memungkinkan
mampu menguasai faktor produksi utama atau 6 M ( Man, Money, Material, Machine,
Method, and Market) plus sumber daya tanah dan manajemen. [7]
C. Arti Revolusi Industri 4.0
Revolusi industri 4.0 merupakan fase revolusi teknologi yang mengubah cara
beraktivitas manusia dalam skala, ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari
pengalaman hidup yang sebelumnya. Prinsip dasar revolusi industri 4.0 adalah
menggabungkan mesin, alur kerja, dan sistem dengan menerapkan jaringan cerdas di
sepanjang rantai dan proses produksi. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan satu sama lain
secara mandiri. Perkembangan teknologi yang pesat akan mendorong perubahan perilaku
masyarakat, dan peningkatan kebutuhan akan mendorong berubahnya dan terciptanya
peluang bisnis dan pekerjaan baru. Perubahan dan peluang bisnis yang baru didorong dengan
perkembangan penggunaan internet. Dimana peluang ini juga disadari oleh para pelaku bisnis
untuk memanfaatkan internet dalam proses berbisnis. Penggunaan internet dalam proses
berbisnis akan terus mengalami perkembangan. Mulai dari pertukaran informasi secara
elektronik ke aplikasi strategi bisnis, pemasaran, penjualan, hingga pelayanan pelanggan.
Internet juga akan mendukung komunikasi dan kerja sama global antara karyawan,
konsumen, penjual, dan rekan bisnis yang lainnya. Selain itu, internet juga memungkinkan
orang dari suatu organisasi atau lokasi yang berbeda dapat bekerja sama sebagai satu tim
virtual untuk mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan memelihara produk atau
pelayanan. [1]
D. Pentingnya Membangun Ekosistem
Kehadiran ekosistem sangat penting sekali untuk mendorong Revolusi Industri 4.0.
Itu sebabnya, ia mau ikut bergabung dalam forum Indonesia Digital Business Ecosystem
(Indibest Forum). "Ekosistem yang alami itu bisa digambarkan seperti sebuah pohon. Pohon
itu akan subur kalau disiram, diberi pupuk. Begitu pun kalau kita tidak membuat ekosistem,
tidak akan subur industrinya," Untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0, seharusnya para
pelaku ekonomi kreatif bisa berpikir out of the box secara maksimal. "Kita seharusnya
berpikir secara maksimal apa yang kita punya, inilah dasar pikiran Indibest Forum dibentuk.
Kita sharing, berbagi pengetahuan yang mungkin berguna. Tak hanya untuk kita sendiri, tapi
buat kita semua," ucapnya. Menurut Satriyo, sejalan dengan industri 4.0 yang tengah bergulir,
sangat sulit berjalan secara sendirian. "Kita harus menghadapi ini bersama-sama. Harus
berkolaborasi agar bisa membentuk ekosistem digital yang lebih kuat di tengah gempuran
ekspansi asing," [2]
E. Peluang Bisnis di Era Revolusi Industri 4.0
Apa saja peluang bisnis yang ditawarkan dari industri di Era Revolusi Industri 4.0,
dan apakah dapat memberikan keuntungan yang besar bagi masyarakat Indonesia? Simak
penjelasan lengkapnya berikut ini:
1. Fintech (Finance Technology)
Peluang bisnis di era revolusi industri 4.0 yang pertama adalah Fintech. Saat ini,
istilah fintech pasti sudah sering terdengar di telinga masyarakat dunia, termasuk Indonesia.
Khususnya di kalangan menengah ke atas yang melihat berbagai peluang bisnis dari urusan
finansial.
2. Cloud hosting
Cloud adalah salah satu teknik penyimpanan database yang ringan dan sangat mudah
diakses. Pada dasarnya, masyarakat pasti sudah pernah menggunakan cloud tetapi tidak tahu
kalau itu adalah cloud. Sebut saja Google Drive dan Dropbox, kedua cloud yang paling sering
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digunakan di dalam industri saat ini. Itulah yang membuat cloud hosting sangat laku di era
industri 4.0 saat ini karena sangat berdekatan dengan dunia industri dan proses bisnis.
3. Bisnis jual-beli online
Bisnis jual-beli secara online semakin menjanjikan di era revolusi industri 4.0.
Promosi yang tidak harus digembar-gemborkan serta tidak perlu menyediakan biaya
operasional yang tinggi membuat bisnis jual-beli secara online semakin besar di industri 4.0.
4. On-Demand service
Peluang bisnis di era revolusi industri 4.0 yang selanjutnya adalah on-demand service.
Sebenarnya, on-demand service sering digunakan oleh masyarakat, seperti aplikasi
transportasi online. Pada dasarnya on-demand service merupakan sebuah layanan jasa yang
hanya muncul di sekitar kita jika kita menginginkannya. Bisnis yang fleksibel inilah yang
membuat on-demand service semakin digemari di era industri 4.0. [2]
Saat ini dunia sudah memasuki suatu era dimana terjadi otomatisasi dan pertukaran
data terkini dalam teknologi pabrik yang mencakup sistem siber-fisik, internet untuk segala
hal, komputasi awan, hingga komputasi kognitif. Dunia industri Indonesia harus
mempersiapkan SDM, infrastruktur, teknologi media telekomunikasi, regulasi dari
pemerintah yang dapat melindungi industri dalam negeri, serta menggeser orientasi industri
dari manufaktur ke sektor jasa. Beberapa hal penting tersebut wajib dipersiapkan secara
matang, karena peluang bisnis di era revolusi industri 4.0 sangat besar. Inilah peluang
strategis usaha bisnis gurah mesin mobil / motor sebagai jasa layanan home service untuk
berkembang di masa mendatang dengan kemampuan lebih cara pemasarannya lewat sosial
media internet.

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Waktu Pelaksanaan
Pengabdian pada masyarakat tentang Bisnis Inovasi Gurah Mesin ini telah
dilaksanakan selama 2 hari tanggal 13 dan 14 November 2019. Sasaran atau obyek pelatihan
pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu SMK Berbudi Gantiwarno Klaten.
B. Jumlah Responden
Jumlah peserta yang terlibat pada pelatihan ini yaitu sebanyak 50 orang.
C. Pembahasan
Sumber informasi pengabdian kepada masyarakat ini didapatkan dari beberapa
sumber kajian, antara lain dari responden secara langsung saat bertemu dengan melakukan
aktivitas pelatihan gurah mesin dan pemasarannya sekaligus menanyakan permasalahan
dalam memasarkan secara online bisnis gurah mesin ini.

Pelatihan Hari pertama
Pelatihan pertama mengambil materi Peluang bisnis inovasi gurah mesin dalam
menghadapi persaingan bebas di era digital. Memperkenalkan alat vakum beserta peralatan
untuk gurah mesin dan cairan carbon cleanernya. Untuk bengkel sudah dipersiapkan alat
kompresornya yang dipasang di alat vakum untuk menyedot kotoran kerak yang keluar dari
lubang piston.
Bisnis usaha gurah mesin yang populer sejak tahun 2015 sudah mengalami
perkembangan positif dari tahun ke tahun. Harapannya bisnis usaha gurah mesin ini masih
terbuka luas karena kebutuhan masyarakat akan kecepatan dan kemurahan harga tanpa
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menunggu lama prosesnya adalah hal penting untuk bisnis orang saat ini. Inovasi baru gurah
mesin ini berawal dari pemikiran bahwa bengkel besar jika memperbaiki mobil harus
menunggu antrian lama minimal 2 hari sampai satu minggu untuk servis tune up atau over
hoal.

Gambar 1. Alat Vakum dan Cairan Carbon Cleaner

Para konsumen mendapatkan informasi kebanyakan dari facebook (marketplace)
dibandingkan informasi dari website. Namun demikian sebuah website akan memperkuat
keyakinan orang terhadap informasi yang dicari dari google sebagai layanan nomer satu
di dunia. Sehingga pelatihan mengenai pemasaran online ini sangat penting dan anakanak SMK pun sangat antusias mengikuti pelatihan ini.

Gambar 2. Team Pengabdian Kepada Masyarakat
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Gambar 3. Mobil untuk membawa Alat Gurah Mesin

Gambar 4. Suasana Pelatihan Hari Pertama

Pelatihan Hari Kedua
Bagaimana menciptakan pasar akan kebutuhan masyarakat untuk beralih dari
kebiasaan masyarakat yang service di bengkel menjadi mengikuti trend layanan home
service. Jadi strategi bisnis ini memiliki kepercayaan yang tinggi atas mekanik yang hadir ke
rumah pelanggan. Inilah yang menjadi materi pelatihan hari kedua di SMK Berbudi
Gantiwarno Klaten.
Strategi bisnis ini dilakukan dengan menganalisis bisnis melalui studi kelayakan
usaha khususnya gurah mesin dengan mempertimbangkan analisis SWOT ( Strenght –
kekuatan, Weakness – kelemahan, Opportunity – Peluang, dan Threatment – Ancaman).
Hasil studi kelayakan usaha pada prinsipnya bisa digunakan antara lain untuk : 1. Merintis
usaha baru, 2. Mengembangkan usaha yang sudah ada dengan menambah kapasitas,
memperluas skala usaha, menambah mesin baru dan memperluas cakupan usahanya. 3.
Memilih jenis usaha yang menguntungkan pilihannya usaha barang atau jasa. [8]
Keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang berwirausaha menurut Leonardo
Saiman (2009:74-75) dapat dicapai melalui : a. Fokus pada pelanggan b. Pencapaian kualitas
c. Integritas dan tanggung jawab d. Inovasi dan tanggung jawab e. Inovasi dan kreatifitas g.
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Produksi rendah biaya. Jadi pelaku usaha harus pandai mencari pangsa pasar dan tetap
disesuaikan dengan daya beli masyarakat. [9]
Target pengguna layanan gurah mesin adalah orang yang membutuhkan service
mobilnya tanpa harus datang ke bengkel. Pengguna gurah mesin tinggal klik lewat informasi
di internet. Hal ini akan lebih memudahkan jasa layanan home service melakukan pelayanan
dimanapun konsumen berada. Hal ini perlu adanya pesiapan tenaga mekanik profesional yang
handal dan bertanggung jawab penuh atas pekerjaannya agar konsumen merasa terlayani
dengan baik. Target pasar pemilik mobil yang enggan pergi ke bengkel karena faktor waktu
dan biaya yang biasanya mereka beralih kepada layanan home service yang lebih murah dan
cepat pengerjaannya tanpa harus meninggalkan rumah. Target inilah yang masih terbuka luas
untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 yang notabene memerlukan pelayanan cepat/
jemput bola ke rumah-rumah konsumen secara langsung.
Strategi pasar yang akan dikembangkan di masa depan harus dilakukan dengan riset
pemasaran, survei dan analisa segmen pasar, target pembeli dan perilaku pembeli. Maka jenis
pengembangannya dilihat dari sisi produknya, sistem penjualannya dan strategi integrasi
(penyatuan). Layanan home service dengan basis aplikasi android merupakan salah satu
bentuk pemberian informasi yang tepat sehingga antara pengguna jasa layanan dan penyedia
jasa saling berinteraksi secara langsung lewat online sebelum dilakukan pengerjaan di lokasi
yang ditentukan. Jika posisi alamat jauh bisa dicari melalui google map yang dishare oleh
pemesan / konsumen yang sudah deal harga dan waktunya. Hal ini memudahkan transaksi
dalam menerima order dan pengerjaan langsung di rumah dengan berbekal perlengkapan alat
gurah mesinnya. Pembuatan website sebagai informasi tentang gurah mesin juga diperlukan
untuk menciptakan order dimasa depan, salah satunya website adalah sebagai berikut :
www.mekanikprofesional.com, www.gurahmesin.com, www.gurahmesinprof.blogspot.com,
www.gurahmesinprofesional.blogspot.com, www.gurahmesin01.blogspot.com, dan lain-lain.
Selain itu informasi dari video lewat Youtube juga memberi dampak yang positif akan
informasi tentang Gurah Mesin, salah satunya adalah youtube tutorial gurah mesin
https://www.youtube.com/watch?v=Do61alk0-v4 dan video yang lainnya di channel ini :
https://www.youtube.com/watch?v=9oO3YIk5nSE&list=PLl1X0O6LzEJlqp8yQM8l1B4ESb
w2jvqym.
Disamping itu perlu dipersiapkan suatu pelatihan untuk membentuk team mekanik
profesional beserta aplikasinya. Hal ini menjadikan peluang inovasi bisnis masa depan
khususnya tentang gurah mesin yang sudah berkembang di masyarakat. Untuk pelatihan hari
pertama dan kedua merupakan rangkaian wujud pengabdian pada masyarakat khususnya
anak-anak SMK yang nota bene anak didik yang memerlukan bimbingan dan arahan tentang
masa depan. Usaha mencari peluang bisnis untuk masa depan yang memanfaatkan tenaga
profesional bisa diwujudkan bila ada kerjasama dari semua pihak. Khususnya anak-anak
SMK yang tidak mampu melanjutkan kuliah, maka dengan pelatihan ini dapat menjadi bekal
di kemudian hari untuk termotivasi membuat bisnis baru yang bisa untuk hidup di masa
depan.
Monitoring Pelatihan
Tim pengabdian kepada masyarakat juga melakukan monitoring kegiatan atau
pendampingan. Dari hasil monitoring, 10 hari setelah pelatihan berlalu, sebanyak 18 siswa
telah membuat blog yang membahas tentang gurah mesin dan sebanyak 6 siswa sudah mulai
mempraktekkan pemasaran digital gurah mesin.

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
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Berdasarkan pembahasan analisis pengabdian kepada masyarakat diatas, maka tim
pkm membuat kesimpulan sebagai berikut ini : Peluang usaha bisnis inovasi gurah mesin
dalam menghadapi persaingan bebas di era digital masih terbuka lebar dan luas untuk
mengurangi penggangguran dan penciptaan lapangan kerja baru karena siswa lulusan SMK/
SMA sederajat bisa memiliki ketrampilan mekanik dan bisa mencari order dan
mempromosikan secara mandiri melalui internet. Pelatihan selama dua hari di SMK Berbudi
Gantiwarno Klaten dapat memberikan gambaran kepada siswa mengenai peluang bisnis
Gurah Mesin di masa mendatang. Selain itu siswa juga diberikan pelatihan pemasaran digital
home service Gurah Mesin. Dari hasil pendampingan pkm, diperoleh data 38% peserta pkm
telah membuat blog artikel tentang gurah mesin dan sebanyak 12% telah mulai memasarkan
bisnis gurah mesin secara digital.
B. Saran
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berikutnya dapat dilaksanakan di beberapa
sekolah SMK Otomotif lainnya atau masyarakat umum. Sehingga home service Gurah Mesin
dapat lebih menjangkau masyarakat luas. Perlu adanya kerjasama dari institusi sekolah dan
perguruan tinggi agar semua bisa berjalan secara bersama-sama.
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Penulis mengucapkan terima kasih kepada STMIK Amikom Surakarta yang telah
memberi dukungan financial terhadap kegiatan PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) ini.
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Pelatihan Desain Grafis Untuk Menunjang Kreatifitas
Pemuda GPIB Jemaat Immanuel Makassar
Mika Tandililing
STMIK Profesional
Makassar, (0411) 441272
e-mail: ladabarra@gmail.com

Abstrak

Pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta terhadap
materi pelatihan. Adapun target yang ingin dicapai adalah peserta memiliki kemampuan dan
pengetahuan dalam membuat desain grafis, poster atau spanduk menggunakan corel draw.
Metode pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalah mitra dalam pelatihan
desain adalah metode pelatihan orang dewasa (androgogi) dengan teknik partisipatif, antara lain
metode ruang kelas, demonstrasi, contoh dan simulasi. Secara garis besar terbagi dalam tiga
tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Sedangkan luaran dari
pelatihan ini adalah terbentuknya modul pelatihan desain grafis.
Kata kunci:. Aplikasi, Grafis, Pemuda, Gereja, GPIB

1. PENDAHULUAN

Setiap tempat ibadah mempunyai generasi muda yang berperan sebagai tulang punggung
bagi organisasi yang saling menjaga serta membina dan berkomunikasi antar pemuda di dalam
organisasi tersebut. Selain itu mereka juga turut di perbantukan dan ikut serta dalam acara-acara
keagamaan yang berlangsung di tempat ibadah, waktu senggang masih banyak waktu yang terbuang
yang dapat di manfaatkan ke hal-hal positif dan kreatif untuk mencoba menggali kreatifitas pemuda
untuk menciptakan suatu karya yang bernilai jual tinggi.
Permasalahan yang ada pada GPIB Immanuel yaitu, belum adanya tenaga ahli yang dapat
memfasilitasi bagaimana agar pemudatersebut dapat berkreasi dalam bidang seni khususnya seni
mendesign grafis yang bernilai ekonomis, dengan adanya tim ibm diharapkan dapat memberikan
keterampilan dalam hal design grafis untuk dapat menambah kreatifitas melalui gambarmenggambar menggunakan software khusus seperti : corel draw adobe ilustrator dan adobe
photoshop.
Jumlah pemuda pada GPIB Immanuel tersebut berjumlah sekitar 50 orang dengan
kepengurusan yang lengkap, adapun jadwal kegiatan latihan pada hari Sabtu dimulai pukul 08.0012.00 dan 15.00-17.00 wita, dengan estimasi waktu sekitar 6 jam tersebut dinilai cukup untuk
memperkenalkan dasar design grafis yang selanjutnya pengembangannya akan menjadi kreatifitas
pemuda di tempat tersebut.
Berdasarkan pengamatan kami melalui observasi dan wawancara dari pihak pengelola dan
penanggung jawab GPIB Immanuel, bahwa salah satu kekurangan bagi para pemuda adalah belum
ada yang mampu secara mandiri melakukan design grafis seperti pembuatan spanduk, baliho
sehingga setiap ada kegiatan selalu mengorder pada percetakan. Karena itu Pengelola ingin agar
pemuda pemudi di GPIB Immanuel ini memiliki suatu karya yang dapat bernilai bagi perekonomian
mereka sendiri, se rta dapat menciptakan suatu karya yang inovatif yang membanggakan.
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Melihat dari keinginan pengelola GPIB Immanuel maka kami dari tim ibm berencana
mengenalkan konsep design grafis yang akan bernilai bagi kreatifitas mereka di bidang seni
design grafis khususnya yang bernilai jual.
2. TINJAUAN TEORI

a. Corel Draw
Corel Draw adalah sebuah aplikasi (perangkat lunak) yang merupakan bagian dari
paket Software design. Perangkat lunak ini berjenis design. Pada awal dibuatnya Corel Draw
dapat berdiri sendiri dan bukan menjadi bagian dari Microsoft. Namun sekarang ini Corel
Draw sudah merupakan satu paket dengan Microsoft Office yang terdiri dari berbagai
perangkat lunak yang merupakan kebutuhan kantor dewasa ini. Aplikasi yang berbentuk
lembar kerja ini dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk pengguna Apple
Mac OS dan Microsoft Windows. Dalam aplikasi ini tersedia fitur pembuatan grafik dan fitur
kalkulasi yang sifatnya agresif dan progresif.
Corel Draw merupakan aplikasi untuk mengolah gambar secara otomatis yang dapat
berupa desain rancang bangun, pemakaian fungsi-fungsi, pengolahan data dan tabel,
pembuatan grafik dan menajemen data.
Pemakaian grafis merupakan dasar utama sistem kerja aplikasi ini . Sedangkan
pemakaian fungsi-fungsi dapat berupa pemakaian rumus yang bertujuan untuk menghitung
dalam bentuk rumus matematika maupun non matematika. Corel Draw dapat juga digunakan
untuk menyelesaikan berbagai keperluan publish, dari yang sederhana sampai dengan yang
rumit. Pada pemakaian keperluan yang sederhana tersebut misalkan untuk membuat
perencanaan kebutuhan suatu perusahaan, berupa perencanaan barang kebutuhan, jumlah
maupun harganya.
Sampai saat ini Corel Draw sudah sampai pada versi 2010, meskipun berbeda versi
tetapi fungsi tetap sama, hanya dibedakan fitur yang pasti lebih baik dibanding versi
terdahulu.
Pada Corel Draw kita bekerja dengan system layer, sedangkan di dalam workbook
terdapat sheet atau lembar kerja. Pada worksheet ini kita bekerja dengan menggunakan kolom
dan baris yang membentuk kotak berupa sel tempat kita memasukkan data.
Corel Draw memiliki banyak sekali fungsi antara lain,
1. Membuat sebuah gambar rancang bangun
2. Membuat poster
3. Membuat spanduk
4. Melakukan edit gambar dan foto
5. Mendesain teks
6. Membuat Grafik dan Tabel
7. Membuat diagram batang,diagram garis dan diagram lingkaran
8. Membuat presentasi jadi lebih praktis dan mudah
9. Menyajikan gambar secara tepat,rapi dan akurat, karena, corel draw dapat
a. Menemukan dengan cepat pola dalam data
b. Tepat di titik sasaran, datanya valid, prosesnya cepat
c. Kita dapat mengakses Spreadsheet kita dari mana saja
d. Co-Authoring melalui aplikasi Web publish memudahkan kita mengedit spreadsheet
yang sama dengan orang lain, meskipun di lokasi yang berbeda.
e. The Power Pivot untuk corel add-in , download gratis, menyediakan teknologi
inovatif seperti integrasi efisien data dari berbagai sumber dan cepat kilat manipulasi
set data besar dengan sampai jutaan baris.
Kelebihan Corel Draw
1. Toolnya bersifat freehand karena pada dasarnya sebagai software design grafis yang bisa
berdiri sendiri karena berbasis vector
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2.
3.

Dapat dipadupadankan dengan photo editing
Dapat menghasilkan suatu gambar foto yang dipadukan dengan tulisan dan karakterkarakter tertentu
4. Mampu mengimpor dan mengekspor file menjadi file jpg, bmp, atau model type lainnya
Kekurangan Corel Draw
1. Membutuhkan memory dan resources lainnya yang sangat banyak dan besar. Apalagi bila
gambar yang sedang dibuat detailnya agak banyak.
2. Semakin kompleks filenya maka semakin besar kapasitasnya
3. Warna yang dicetak tidak akurat dengan beberapa jenis printer
4. Saat penggabungan objek vector dan photo/bitmap kualitas cetakannya kurang
memuaskan
5. Kompatibilitas versi coreldraw banyak kendala dalam sharing ke versi lainnya.
b. Pelatihan
Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur
sistematis dan terorganisir dimana pegawai non managerial mempelajari pengetahuan dan
keterampilan teknis dalam tujuan terbatas. Suatu program pelatihan yang dilaksanakan harus
diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Tujuan umum ini dapat
tercapai apabila tujuan yang bersifat khusus dapat diwujudkan terlebih dahulu.
Penyelenggaraan program pelatihan dalam suatu organisasi harus dilakukan dengan tujuan
tertentu diantaranya, harus bersifat umum dan khusus.
Prinsip perencanaan pelatihan menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2002 : 44) adalah
sebagai berikut :
1. Materi harus diberikan secara sistematis dan berdasarkan tahapan-tahapan.
2. Tahapan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai.
3. Pemateri harus mampu memotivasi dan menyebarkan respon yang berhubungan dengan
serangkai materi pelajaran.
4. Adanya penguat (reinforcement) guna membangkitkan respon yang positif dari peserta.
5. Menggunakan konsep shaping (pembentukan) prilaku.
Beberapa tujuan khusus program pelatihan menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2002 :45)
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan penghayatan jiwa dan ideology
2. Meningkatkan produktivitas kerja
3. Meningkatkan kualitas kerja
4. Meningkatkan ketetapan perencanaan sumber daya manusia
5. Meningkatkan sikap moral dan semangat kerja
6. Meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berprestasi secara maksimal
7. Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja
8. Menghindari keusangan (obsolescence)
9. Meningkatkan perkembangan pegawai
Metode pelatihan dikenal berdasarkan tempat penyelenggaraannya yaitu :
1. On The Job, yaitu metode yang pelaksanaannya dilakukan di tempat kerja yang
sebenarnya.
2. Off The Job, yaitu metode yang pelaksaannya dilakukan diluar tempat kerja sebenarnya.
3. METODE PELAKSANAAN
a. Kerangka dan realisasi Pelaksanaan
Kerangka pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan
bertujuan untuk : meningkatkan
pemahaman dan keterampilan peserta terhadap materi desain aplikasi pengolahan grafis melalui
pelatihan dan peserta dapat membuat desaign gambar dan publikasi lainnya menggunakan corel Draw
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sesuai kebutuhannya. Berdasarkan hal tersebut, maka realisasi untuk pemecahan masalah tersebut
adalah dengan melakukan kegiatan pelatihan untuk membuat desain publish menggunakan Corel draw
dan adobe photoshop
b. Metode Pelaksanaan
Berdasarkan skala prioritas Mitra maka secara umum pelaksanaan pelatihan ini adalah
pembuatan materi pelatihan dan pelaksanaan pelatihan secara workshop, dimana kegiatan pelatihan
direncanakan berdurasi 300 menit (5 Jam) yang terdiri dari 2 sesi yaitu paparan dari pemateri dan
latihan bagi peserta. Metode pembelajaran menggunakan metode ceramah, demonstrasi dan praktek.
Diakhir kegiatan peserta diberi kesempatan untuk bertanya jika terdapat materi yang belum diketahui
atau peserta mengalami kendala ketika menyelesaikan job order.
Dukungan peralatan berupa 3 Unit Komputer milik tim dan 1 unit LCD milik GPIB Immanuel
yang digunakan untuk melakukan presentasi dalam penyajian materi serta demonstrasi menggunakan
aplikas corel draw. Setiap peserta memiliki komputer yang digunakan untuk latihan.
Metode pelatihan yang digunakan adalah metode pelatihan orang dewasa (androgogi) dengan
teknik partisipatif, antara lain metode ruang kelas (Ceramah dan Tanya Jawab), demonstrasi contoh dan
simulasi.
Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini digunakan beberapa metode, antara lain :
1. Metode ceramah, digunakan untuk memaparkan materi yang telah disusun oleh Tim Pelaksana
Pengabdian pada Masyarakat.
2. Metode tanya jawab, digunakan untuk merespon sejauh mana tingkat pemahaman peserta
pelatihan terhadap materi yang telah disampaikan oleh Tim Pelaksana Pengabdian pada
Masyarakat.
3. Metode demonstrasi dan contoh, digunakan untuk memperlihatkan cara membuat desain
menggunakan corel draw dan adobe photoshop.
4. Metode Simulasi dan Latihan, digunakan untuk melatih dan menilai sejauh mana kemampuan
peserta menerima materi yang telah diberikan.
c. Waktu dan Tempat Kegiatan
Rangkaian kegiatan pelatihan dilaksanakan dalam rentang waktu 9 minggu. Kegiatan ini
dimulai akhir bulan Februari hingga April 2018. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat
dilakukan di GPIB Immanuel Jl. Balaikota No 1 Kota Makassar Sulawesi Selatan, sementara
pembuatan materi pelatihan dan laporan hasil kegiatan pelatihan dilakukan di Kampus STMIK
Profesional Makassar yang beralamat di Jl. A. P. Pettarani No.27 Makassar.
d. Sarana dan Alat
Agar tujuan pelatihan dapat tercapai, maka dukungan sarana dan alat digunakan berupa :
1. Sarana pembelajaran meliputi LCD proyektor, Komputer.
2. Sarana sumber belajar terdiri dari Buku teks (Modul), Lembar Informasi dan Internet.
3. Spanduk dan Alat tulis .
e. Pihak yang Terlibat
Kegiatan pelatihan ini melibatkan Pengurus dan anggota pemuda GPIB Immanuel sebagai
peserta pelatihan serta tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari dosen yang menjadi pemateri dan
dibantu oleh 4 orang mahasiswa dari UKM PMKO STMIK Profesional.
f.

Kendala yang Dihadapi dan Upaya Pemecahannya
Kendala yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan pelatihan berlangsung adalah terdapat
beberapa peserta yang yang sama sekali belum pernah menggunakan Aplikasi Corel draw dan
adobephotoshop sementara sebagian peserta lainnya sudah agak mahir menggunakan aplikasi Corel
draw maupun adobe photoshop, sehingga kemampuan peserta sangat jauh berbeda.

g. Hasil Kegiatan
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim pelaksana sebanyak 5 orang yang
terdiri dari 3 orang pemateri dan 2 orang panitia pada Selasa 11 April 2018. Dengan kegiatan pelatihan
ini diharapkan peserta dapat membuat desain aplikasi pengolahan data nilai secara mandiri.
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Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di GPIB Immanuel Makassar
dimaksudkan untuk membantu peserta dalam membuat Aplikasi design grafis menggunakan corel
draw dan adobe photoshop sehingga dapat membantu aktifitasnya dalam mengolah data siswa yang
dilakukan setiap semester. Berdasarkan data yang dikumpulkan sekitar 80% pemuda belum
mengetahui pengoperasian corel draw maupun adobe photoshop. Oleh karena itu tim pengabdian pada
Masyarakat STMIK Profesional membantu memberi solusi terhadap masalah yang ada dengan cara
memberi pelatihan kepada pemuda gereja bawakarang
Beberapa hal yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Melakukan koordinator teknis di lapangan dengan pihak Gereja untuk mempersiapkan kegiatan
yang akan dilaksanakan.
2. Setiap pemuda yang tidak memiliki kegiatan pada waktu pelaksanaan pelatihan dihimbau untuk
mengikuti pelatihan.
3. Pelatihan dilaksanakan di ruangan gedung serbaguna dan dan diikuti oleh pemuda GPIB
Immanuel sekitar 18 orang
4. Materi pelatihan disusun oleh Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat STMIK Profesional
yang terdiri dari satu orang dosen di Program Studi Sistem Informasi, dua orang dosen di
Program Studi Diploma yang terdiri dari satu orang dari jurusan Komputer Akuntansi dan satu
orang dari jurusan Teknik Komputer.
5. Materi pelatihan disusun dalam bentuk modul dan Slide Presentasi
6. Di akhir kegiatan diedarkan angket/quesioner untuk mengetahui tanggapan dari setiap peserta
terhadap pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pelaksana
Pengabdian dari STMIK Profesional.
Beberapa faktor pendukung kegiatan tersebut antara lain :
1. Peserta pelatihan memiliki kemauan yang besar untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan
mengenai desain aplikasi pengolahan menggunakan corel draw dan adobe photoshop
2. Pelaksanaan kegiatan pelatihan didukung oleh pimpinan gereja baik secara langsung maupun tidak
langsung berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pelatihan tersebut.
3. Pihak GPIB Immanuel menyediakan fasilitas berupa tempat kegiatan yang cukup representative
untuk melaksanakan kegiatan pelatihan tersebut serta dukungan untuk mengikuti kegiatan
sosialisasi dengan seksama.
h. Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan
Setelah melakukan pelatihan, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan tingkat pemahaman
peserta terhadapa apa yang dilakukan selama pelatihan maka penulis melakukan evaluasi dengan
angket atau kuesioner. Data angket/quesioner yang dikumpulkan dari peserta pelatihan dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel 1: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan
Butir Pernyataan Angket
Responden
1
2
3
4
5
1
4
4
4
4
4
2
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
5
4
3
4
4
4
6
3
3
3
3
3
7
3
3
3
3
3
8
4
4
2
4
4
9
4
4
3
4
4
Berdasarkan data untuk butir pernyataan 1,butir 4 dan butir 5 diperoleh nilai rata-rata 3,8 sedangkat
butir pernyataan 2 diperoleh nilai rata-rata 3,6 dan butir pernyataan 3 diperoleh nilai rata-rata 3,1.
Pernyataan butir 1 adalah apakah pelatihan ini dapat memberikan manfaat bagi anda ? dan
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pilihan jawaban yang disiapkan antara lain :
Bermanfaat dengan bobot nilai 4,
Cukup dengan bobot nilai 3,
Kurang dengan bobot nilai 2
dan Tidak dengan bobot nilai 1.
Tujuh (7) dari sembilan (9) responden memberi jawaban bermanfaat dengan bobot nilai 4 dan
dua (2) responden lainnya menjawab cukup dengan bobot 3, sehingga diperoleh rata-rata nilai 3,8.
Pernyataan butir 2 adalah apakah Apakah materi dalam pelatihan ini sudah sesuai dengan
kebutuhan? dan pilihan jawaban yang disiapkan antara lain : Sesuai dengan bobot nilai 4, Cukup dengan
bobot nilai 3, Kurang dengan bobot nilai 2 dan Tidak dengan bobot nilai 1. Enam (6) dari sembilan (9)
responden memberi jawaban sesuai dengan bobot nilai 4 dan tiga (3) responden lainnya menjawab
cukup dengan bobot 3 sehingga diperoleh rata-rata nilai 3,6.
Pernyataan butir 3 adalah Apakah materi yang dibawakan oleh pemateri bisa dipahami ? dan
pilihan jawaban yang disiapkan antara lain : Dipahami dengan bobot nilai 4, Cukup dengan bobot nilai
3, Kurang dengan bobot nilai 2 dan Tidak dengan bobot nilai 1. Tiga (3) dari sembilan (9) responden
memberi jawaban sesuai dengan bobot nilai 4, tiga (3) responden memberi jawaban cukup dengan bobot
nilai 3, dan dua responden lainnya menjawab kurang dengan bobot 2, sehingga diperoleh rata-rata nilai
3,1.
Pernyataan butir 4 adalah Apakah materi dalam Pelatihan ini menambah pengetahuan anda ?
dan pilihan jawaban yang disiapkan antara lain : Menambah dengan bobot nilai 4, Cukup dengan bobot
nilai 3, Kurang dengan bobot nilai 2 dan Tidak dengan bobot nilai 1. Tujuh (7) dari sembilan (9)
responden memberi jawaban bermanfaat dengan bobot nilai 4 dan dua (2) responden lainnya menjawab
cukup dengan bobot 3, sehingga diperoleh rata-rata nilai 3,8.
Pernyataan butir 5 adalah Apakah anda tertarik mengikuti pelatihan berikutnya ? dan pilihan
jawaban yang disiapkan antara lain : Tertarik dengan bobot nilai 4, Cukup dengan bobot nilai 3, Kurang
dengan bobot nilai 2 dan Tidak dengan bobot nilai 1. Tujuh (7) dari sembilan (9) responden memberi
jawaban bermanfaat dengan bobot nilai 4 dan dua (2) responden lainnya menjawab cukup dengan bobot
3, sehingga diperoleh rata-rata nilai 3,8.
Dari hasil pengolahan data tersebut terlihat bahwa peserta pelatihan memberi respon yang baik
terhadap pelatihan yang diberikan sekaligus menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan sesuai
dengan kebutuhan peserta dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan dan
pengetahuannya dalam mengolah data nilai.

5. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan pelatihan ini adalah sebagai
berikut :
1. Materi pelatihan yang diberikan desain grafis dan editing foto menggunakan corel draw
dan adobe photoshop
2. Materi pelatihan yang diberikan sesuai kebutuhan peserta pelatihan, dimana materi
tersebut digunakan untuk membantu aktifitas pemuda gereja dalam membuat desain baik
pooster maupun pengumuman.
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Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Perangkingan Nilai Rapor Berbasis
Web pada SMP Negeri 19 Makassar
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Abstrak
Subjek dari pengabdian masyarakat ini adalah guru yang membangun aplikasi rapor berbasis Microsoft Excel. Proses perangkingan nilai rapor pada SMP Negeri 19 Makassar berdasarkan nilai prestasi
akademik. Guru mata pelajaran menginput data nilai pada Microsoft Excel, selanjutnya file nilai-nilai tersebut akan dikumpulkan oleh masing-masing wali kelas untuk diadakan pengolahan data nilai dan perangkingan, dalam proses pengumpulan terdapat beberapa hal yang menghambat, misal file yang diberikan tertimpa nama filenya, keaslian data nilai tidak terjamin, proses mendapatkan file nilai-nilai membutuhkan
waktu. Maka SMPNegeri 19 Makassar membutuhkan sebuah sistem yang dapat menampilkan secara langsung nilai dari tiap mata pelajaran yang berbasis Web dengan menggunakan Metode Selection Sort dalam
melakukan pengurutan yang mencari nilai terkecil atau terbesar bergantung pada pengurutan menaik atau
menurun yang kemudian ditempatkan pada tempat paling depan, kemudian mencari lagi nilai terkecil atau
terbesar kedua sepanjang elemen array dikurangi satu, setelah ketemu elemen kedua ditukar dengan niali
minimum, begitu seterusnya. Aplikasi yang dibuat menggunakan HTML, PHP dan MySQL sebagai database.
Guru sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini karena mempermudah perangkingan nilai-nilai siswa SMP
Negeri 19 Makassar dan nilai bisa dilihat di web.
Kata kunci: Nilai, Aplikasi, Rapor, Selection Sort
Abstract
The subjects of this community service are teachers who build report cards based on Microsoft Excel. The ranking process of report cards in the 19th SMP Negeri Makassar is based on academic achievement scores. Subject teachers input value data in Micrososft Excel, then the file values will be collected by
each homeroom teacher to be held. Processing of data values and ranking, in the process of gathering there
are several things that hinder, for example the file given overwritten file name, the authenticity of data value
is not guaranteed, the process of getting file values take the time. So Makassar State Junior High School 19
requires a system that can display directly tha value of each subject based on the web by using the Sort Sort
Method in sorting which looks for the smallest or largest value depending on ascending or descending sorting which is then placed the very first place, then looking again for the second smallest or largest value
along the array element minus one, after finding the second element exchanged for the minimum value, and
so on. Applications created using HTML, PHP and MySQL as databases. Teachers are greatly helped by the
existence of this application because it makes it easy to rank the grades of SMP Negeri 19 Makassar students and grades can be seen on the web.
Keywords: Value, Aapplications, Report Cards, Selection Sort

1. PENDAHULUAN
Sistem penilaian kinerja siswa atau rapor merupakan salah satu sumber informasi bagi para orang tua
dan siswa(i) itu sendiri yang dimana selalu mengalami perubahan format seiring dengan perubahan
kurikulum, mulai dari kurikulum KTSP hingga kurikulum 2013 (K13). Ketergantungan manusia akan
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informasi yang semakin bertambah, menuntut kualitas informasi untuk semakin ditingkatkan, maka
dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat mengolah data nilai siswa menjadi sebuah rapor yang dinamis
dan lebih fleksibel terhadap perubahan format sesuai standar kurikulum yang terapkan.
SMP Negeri 19 Makassar merupakan salah satu SMP favorit di Makassar, khususnya daerah Antang
Kelurahan Bangkala, SMP ini sedang mengembangkan sebuah terobosan baru dalam bidang pendidikan,
yaitu dibuatnya suatu aplikasi rapor yang sudah terkomputerisasi berbasis Microsoft Excel dan sudah
digunakan sejak tahun 2015 sampai sekarang, namun aplikasi yang dikembangkan masih kurang efektif dan
efisien dari segi pertukaran data antara guru mata pelajaran dengan wali kelas.
Pengolahan data nilai siswa dimana para guru SMP Negeri 19 Makassar menginput data nilai siswa ke
dalam aplikasi rapor sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan lalu akan diberikan kepada wali kelas dari
siswa yang bersangkutan melaui flashdisk/harddisk yang memiliki resiko kehilangan data yang disebabkan
oleh virus shortcut karena media transfer file yang digunakan selalu berpindah-pindah dari laptop yang satu
ke laptop yang lain.
Metode pengurutan data menggunakan algoritma Selection Sort digunakan dalam penelitian, metode
ini merukapan sebuah metode untuk mengurutkan data baik secara Ascending (nilai minimum) maupun Descending (nilai maksimum) yang dapat diinterpretasikan untuk melakukan perangkingan siswa berdasarkan
nilai rapor.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan pengabdian masyarakat dengan judul “Sosialisasi
Penggunaan Aplikasi Perangkingan Nilai Rapor Berbasis Web pada SMK Negeri 19 Makassar”.
Benardo, Mesterjon dan Leni Natalia Zulita (2015)[1] dengan judul, “Implementasi Metode Slection
Sort Untuk Menentukan Nilai Prestasi Siswa Kelas 3 dan Kelas 4 SD Negeri 107 Seluma”, membahas
tentang bagaimana cara menerapkan metode Selection Sort dalam menentukan siswa yang berprestasi di
kelasnya masing-masing dengan melihat nilai rata-rata tiap siswa secara descending.
Zaima Faiza Hakim (2017)[2] dengan judul, “Implementasi Metode Selection Sort Untuk Menentukan Barang Yang Harus di Stok Ulang Dalam Sistem Informasi Penjualan”, membahas tentang
bagaimana cara mengurut data barang menggunakan metode Selection Sort dari yang terbesar hingga ke
yang terkecil berdasarkan stok barang.
Roma Rio Sitepu (2017) [3]dengan judul, “Implementasi Algoritma Bubble Sort dan Slection Sort
Menggunakan Arraylist Multidimensi Pada Pengurutan Data Multi Prioritas”, membahas tentang
bagaimana cara mengurutkan data multi prioritas menggunakan Algoritma Bubble Sort dan Selection Sort
yang dikembangkan dengan menggunakan ArrayList multidimensi.
2. TINJAUAN TEORI
2.1 Selection Sort
Menurut Rosa A.S. (2018:613)[4], metode seleksi (Selection Sort) adalah metode pengurutan yang
mencari nilai terkecil atau terbesar bergantung pada pengurutan menaik atau menurut yang kemudian
ditempatkan pada tempat paling depan, kemudian mencari lagi nilai terkecil atau terbesar kedua sepanjang
jumlah elemen array dikurangi satu, setelah ketemu elemen kedua ditukar dengan nilai minimum, begitu
seterusnya.
Metode Selection Sort merupakan kombinasi antara sorting dan searching serta perbaikan dari
metode Bubble Sort dengan mengurangi jumlah perbandingan. Selection Sort merupakan metode pengurutan dengan mencari nilai data terkecil dimulai dari data posisi 0 hingga data posisi ke-N. Berikut cara kerja
dari Selection Sort :
1. Pada putaran pertama, akan dicari data dengan nilai indeks terkecil, dan akan ditempatkan di indeks terkecil (data[0]).
2. Pada putaran kedua, akan dicari data kedua terkecil, dan akan ditempatkan di indeks kedua (data[1]). Selama proses, perbandingan dan perubahan hanya dilakukan pada indeks pembanding saja.
3. Pada putaran akhir, akan dilakukan pertukaran data secara fisik.
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2.2 UML (Unified Modeling Language)
Menurut Munawar (2018:49)[5], UML (Unified Modeling Language) merupakan kesatuan dari bahasa pemodelan yang dikembangkan oleh Booch, Object Modeling Technique (OMT) dan Object Oriented
Software Engineering (OOSE).

Gambar 1 Unsur-unsur Pembentuk UML
Menurut Nugroho (2011:119)[6], Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa untuk menspesifikasi, memvisualisasikan, serta mengonstruksi bangunan dasar sistem perangkat lunak, termasuk melibatkan pemodelan aturan-aturan bisnis. UML merupakan perkakas utama untuk analisis dan perancangan
sistem berorientasi objek.
3. METODE PELAKSANAAN
3.1. Analisis dan Perancangan
3.1.1. Metode/Algoritma Penyelesaian
Algoritma yang digunakan pada aplikasi rapor berbasis web ini adalah algoritma Selection Sort. Algoritma Selection Sort digunakan untuk mengurutkan nilai siswa, baik secara Ascending (nilai minimun) ataupun secara Descending (nilai maksimum).
3.1.2. Diagram Objek / Diagram Use Case
A. Use Case Diagram
1. Use Case Diagram Admin
Use case diagram admin menggambarkan aktifitas admin secara garis besar saat
mengakses sistem. Use case diagram admin seperti yang ditampilkan pada gambar 2.
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Gambar 2 Use Case Diagram Admin
2. Use Case Diagram Kepala Sekolah
Use case diagram kepala sekolah menggambarkan aktifitas kepala sekolah secara
garis besar saat mengakses sistem. Use case diagram kepala sekolah seperti yang ditampilkan pada gambar 3.

Gambar 3 Use Case Diagram Kepala Sekolah
3. Use Case Diagram Guru
Use case diagram guru menggambarkan aktifitas guru secara garis besar saat
mengakses sistem. Use case diagram guru seperti yang ditampilkan pada gambar 4.
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Gambar 4 Use Case Diagram Guru
4. Use Case Diagram Siswa
Use case diagram siswa menggambarkan aktifitas siswa secara garis besar saat
mengakses sistem.
4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat diadakan pada tanggal/hari Sabtu, 21 September
2019, Jam 13.30-15.00 bertempat di salah satu ruang kelas SMP Negeri 19 Makassar. Kegiatan ini berupa
sosialisasi penggunaaan atau memperkenalkan Aplikasi Perangkingan Nilai Rapor berbasis Web di SMP
Negeri 19 Makassar.
Sosialisasi dilaksanakan dan dihadiri oleh Guru-Guru di SMP Negeri 19 Makassar, dimana
Guru/Wali Kelas menginput nilai-nilai siswa secara online, selanjutnya dapat langsung dipilih kriteriakriteria yang menjadi nilai tambah jika akan mencari siswa yang mempunyai nilai tertinggi.

Gambar 20 Foto Kegiatan Pengabdian
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Aplikasi ini terdiri dari: Halaman utama yang digunakan oleh admin, guru, kepala sekolah, siswa dan
orang tua siswa untuk melakukan login dengan menekan tombol login. Pada halaman utama juga dapat
melihat sekilas tentang profil sekolah. Berikut tampilan halaman utama yang dapat dilihat pada gambar 21.
Gambar 21 Halaman Utama
4.1 Tampilan Halaman Login
Halaman ini digunakan oleh admin, guru, kepala sekolah, siswa dan orang tua siswa untuk login ke
dalam sistem dengan memasukkan NIP atau NISN pada textbox NIP/NISN dan password pada textbox
password lalu memilih status sesuai status user yang bersangkutan setelah itu menekan tombol login yang
berwarna biru. Berikut tampilan halaman login yang dapat dilihat pada gambar 22.

Gambar 22 Halaman Login

4.2 Tampilan Halaman Admin
Tampilan halaman admin akan terbuka ketika admin telah melakukan login dan dapat digunakan untuk melihat, menghapus, mengubah dan menambah data admin. Berikut tampilan halaman admin yang
dapat dilihat pada gambar 23.
Gambar 23 Halaman Admin
4.3 Tampilan Halaman Data Kepala Sekolah
Tampilan halaman data kepala sekolah akan terbuka ketika admin telah melakukan login dan
menekan menu dropdown kepsek yang akan muncul ketika kursor mouse ditempatkan pada menu data
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guru dan dapat digunakan untuk melihat, menghapus, mengubah dan menambah data kepala sekolah.
Berikut tampilan halaman admin yang dapat dilihat pada gambar 24.
Gambar 24 Halaman Data Kepala Sekolah
4.4 Tampilan Halaman Data Guru
Tampilan halaman data guru akan terbuka ketika admin telah melakukan login dan menekan menu
data guru dan dapat digunakan untuk melihat, menghapus, mengubah dan menambah data guru.. Berikut
tampilan halaman data guru yang dapat dilihat pada gambar 25.

Gambar 24 Halaman Data Guru
4.5 Tampilan Halaman Data Siswa
Tampilan halaman data siswa akan terbuka ketika admin telah melakukan login dan menekan menu
data siswa dan dapat digunakan untuk melihat, menghapus, mengubah dan menambah data siswa. Berikut
tampilan halaman data siswa yang dapat dilihat pada gambar 25.
Gambar 25 Halaman Data Siswa
4.6 Tampilan Halaman Data Mata Pelajaran
Tampilan halaman data mata pelajaran akan terbuka ketika admin telah melakukan login dan
menekan menu data mata pelajaran dan dapat digunakan untuk melihat, menghapus, mengubah dan
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menambah data mata pelajaran. Berikut tampilan halaman data mata pelajaran yang dapat dilihat pada
gambar 26.

Gambar 26 Halaman Data Mata Pelajaran
5. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat di ambil dari pengabdian pada masyarakat ini adalah dengan mengadakan sosialisasi terhadap aplikasi perangkingan nilai rapor berbasis web di SMP Neegeri 19 Makassar, maka:
1. Aplikasi perangkingan nilai rapor ini menggunakan Metode Selection Sort yang akan mengurutkan nilai siswa secara Ascending (nilai minimum) maupun Descending (nilai maksimum)
membantu mengurutkan nilai siswa.
2. Membantu Wali Kelas/Guru dalam mengolah dan mengurutkan data nilai siswa untuk
perangkingan nilai rapor.
3. Orang Tua/Wali siswa dan siswa dapat melihat nilai berbasis web.
4. Kekurangan dari penelitian ini karena masih banyak fitur yang harus disesuaikan dengan kurikulum yang berjalan.
5. Peneliti yang akan melanjutkan, sebaiknya menambahkan satu metode lagi dan membuat
aplikasi dalam bentuk mobile.
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Sebagai Proses Pendukung Pembelajaran Pada SMAN 14 Makassar
Rismayani1, Hasyrif SY2, Novita Sambo Layuk3
Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak, STMIK Dipanegara Makassar
2,3
Program Studi Teknik Informatika STMIK Dipanegara Makassar
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.9 Tamanlanrea Makassar, telp 0411-587194
e-mail: rismayani@dipanegara.ac.id, hasyrif@gmail.com, fivhy@yahoo.co.id
1

Abstrak
SMAN 14 Makassar adalah salah satu sekolah menengah atas negeri yang ada di kota Makassar, alamat
SMAN 14 Makassar di Jl. Bajiminasa No.9 Makassar. Tujuan diadakannya kegiatan tersebut adalah untuk
meningkatkan pemahaman guru di SMAN 14 Makassar mengenai penggunaan sosial media sebagai proses untuk
pendukung pembelajaran dengan memberikan pengarahan penggunaan dan manfaat sosial media dalam proses belajar
dan mengajar di kelas, sehingga para guru dapat meningkatkan pengetahuan mereka mengenai penggunaan sosial
media untuk proses pendukung pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan adalah berupa workshop dan sosialisasi
dengan metode ceramah, metode ceramah dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai sosial media sebagai
proses pendukung pembelajaran berupa facebook dan whatsapp dengan memperlihatkan dan menjelaskan tampilan
gambar, proses install sampai penjelasan manfaat serta dampak penggunaan dari sosial media untuk pendukung
pembelajaran. Kemudian metode selanjutnya yaitu demonstrasi dan simulasi proses pembuatan akun di facebook dan
whatsapp serta memperlihatkan cara penggunaan sosial media tersebut untuk pendukung proses pembelajaran.
Selanjutnya metode yang digunakan adalah pendampingan, peoses pendampingan kepada para guru-guru SMAN 14
Makassar mengenai penggunaan sosial media tersebut berupa facebook dan whatsapp untuk pendukung proses
pembelajaran. Adapun hasil dari kegiatan tersebut adalah para guru-guru SMAN 14 Makassar dapat meningkatkan
pemahaman mereka mengenai penggunaan sosial media untuk proses pendukung pembelajaran dengan hasil kuesioner
yang diberikan telah diisi oleh para guru SMAN 14 Makassar dengan jumlah responden 20 orang dan jumlah soal 10
yang hasilnya 83,5% sangat paham, 12 % paham, 2,5% cukup paham dan 0% tidak paham.
Kata kunci: Sosial Media, Pendukung, Pembelajaran, Guru

Abstract
SMAN 14 Makassar is one of the public high schools in Makassar, SMAN 14 Makassar address at Jl.
Bajiminasa No.9 Makassar. The purpose of these activities is to increase the understanding of teachers at SMAN 14
Makassar regarding the use of social media as a process to support learning by giving direction on the use and benefits
of social media in the learning and teaching process in the classroom, so that teachers can increase their knowledge
about the use of social media for the learning support process. The activities carried out are in the form of workshops
and outreach with the lecture method, the lecture method is carried out by providing an explanation of social media as
a learning support process in the form of facebook and whatsapp by showing and explaining the image display, the
installation process to explaining the benefits and impacts of the use of social media for learning support. Then the next
method is the demonstration and simulation of the account creation process on Facebook and WhatsApp and shows
how to use social media to support the learning process. Furthermore, the method used is mentoring, peoses assistance
to the teachers of SMAN 14 Makassar on the use of social media such as facebook and whatsapp to support the
learning process. The results of these activities are the teachers of SMAN 14 Makassar can improve their understanding
of the use of social media for the learning support process with the results of the questionnaire given already filled out
by the teachers of SMAN 14 Makassar with a total of 20 respondents and the number of questions 10 which results 83 ,
5% really understand, 12% understand, 2.5% understand enough and 0% don't understand.
Keywords: Social Media, Supporers, Learning, Teacher
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1. PENDAHULUAN
SMAN 14 Makassar adalah salah satu sekolah menengah atas negeri yang ada di kota Makassar,
alamat SMAN 14 Makassar di Jl. Bajiminasa No.9 Makassar. SMAN 14 Makassar di pimpin oleh seorang
kepala sekolah yang bernama Nurhidayah Masri. Jumlah guru di SMAN 14 Makassar 54 Guru, jumlah
siswa 935 siswa, jumlah siswa laki-laki 465, jumlah siswa perempuan 470, jumlah ruang kelas adalah 46,
jumlah laboratorium 2 dan 1 ruang perpustakaan[1].
Adapun gambaran SMAN 14 Makassar sebagai berikut :

Gambar 1 SMAN 14 Makassar
Gambar 1 merupakan gambaran dari SMAN 14 Makassar, yang merupakan gedung baru yang telah
dilakukan renovasi terhadap gedung sekolah.
Saat ini SMAN 14 Makassar telah memperoleh akreditasi A. Selama ini media proses pembelajaran
yang dilakukan di SMAN 14 Makassar menggunakan papan tulis dan juga slide power point serta ketika ada
beberapa informasi yang akan disampaikan ke para siswa maka para guru juga memberikan pada saat tatap
muka dikelas. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menigkatkan pemahaman guru-guru di SMAN 14 Makassar
mengenai sosial media untuk mendukung proses pembelajaran. Tujuan diadakannya kegiatan tersebut adalah
untuk meningkatkan pemahaman guru di SMAN 14 Makassar mengenai penggunaan sosial media sebagai
proses untuk pendukung pembelajaran dengan memberikan pengarahan penggunaan dan manfaat sosial
media dalam proses belajar dan mengajar di kelas, sehingga para guru dapat meningkatkan pengetahuan
mereka mengenai penggunaan sosial media untuk proses pendukung pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan
adalah berupa workshop dan sosialisasi dengan metode ceramah, metode ceramah dilakukan dengan
memberikan penjelasan mengenai sosial media sebagai proses pendukung pembelajaran berupa facebook dan
whatsapp dengan memperlihatkan dan menjelaskan tampilan gambar, proses install sampai penjelasan
manfaat serta dampak penggunaan dari sosial media untuk pendukung pembelajaran.
Adapun ulasan pengabdian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti/pengabdi lain yg
relevan
dengan
pengabdian
yang
dilakukan
sebagai
berikut:
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Tabel 1 Kegiatan PKM yang pernah Dilakukan Sebelumnya
No

Tahun

1

2013

2

2014

3

4

5

2015

2016

2016

6

2017

7

2017

Kegiatan

Tujuan

Pelatihan "Membuat dan Mengelola Untuk membantu para guru mengelola
Web Blog Guru-guru sebagai Media pembelajaran yang efektif melalui pemanfaatan
Pembelajaran yang Efektif.
media teknologi Informasi dan Komunikasi.
Pelatihan Pembelajaran Multmedia
kepada siswa SMA Negeri 1 Maros

Untuk mengajarkan siswa-siswa menggunakan
aplikasi-aplikasi multimedia

Pelatihan “Microsoft Office Excel
2010”
di
SMA
RAMA
SEJAHTERA Makassar.

Untuk membantu guru menggunakan dan
mengetahui fungsi-fungsi dari Microsoft office
2010.

Pelatihan Pemanfaatan Sosial Media
Sebagai
Pendukung
Proses
Pembelajaran Pada Sma Negeri 14
Makassar
Pelatihan Aplikasi Perkantoran pada
guru-guru SDN Langkemme di
kabupaten Soppeng

Untuk membantu para guru memanfaatkan
media sosial
dalam mendukung proses
pembelajaran.

Pelatihan Pemanfaatan Aplikasi
Dalam Pengolahan Data Pada SD
Inpres Panaikang II/I Jalan Urip
Sumiharjo Km.4 Kompleks Asrama
Wipayana II Makassar
Pelatihan computer Microsoft
Office Power Point 2010 Pada SD
Frater Bakti Luhur Makassar

Untuk membantu para guru-guru menggunakan
aplikasi Microsoft dalam prngolahan data –data
siswa dan guru.

Untuk membantu para guru-guru menggunakan
aplikasi perkantoran dalam menyelesaikan
masalah administrasi guru

Untuk membantu para guru-guru menggunakan
aplikasi Ms.Power Point dalam prngolahan data
–data siswa dan guru.

2. TINJAUAN TEORI
Adapun beberapa kegiatan yang sebelumnya pernah dilakukan oleh penulis lainnya adalah kegiatan
yang dilakukan oleh Hamzah tahun 2015 dengan “Kegiatan Pola Penggunaan Situs Jejaring Sosial Sebagai
Media Pembelajaran Untuk Mahasiswa” yang membahas mengenai penggunaan situs jejaring sosial media
yang tidak hanya digunakan untuk bersosialisasi tetapi juga digunakan sebagai media pembelajaran para
mahasiswa[2]. Selanjutnya kegiatan yang dilakukan oleh Stephanie dkk tahun 2016 dengan judul kegiatan
“Pemanfaatan Jejarng Sosial Sebagai Media Pendukung Proses Pembelajaran Teknologi Informasi Dan
Komunikasi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Payakumbuh” yang membahas mengenai dampak positif
yang ada bagi para siswa penggunaan facebook untuk proses pembelajaran di SMAN 4 Payakumbuh[3].
Selanjutnya kegiatan yang dilakukan oleh Ziveria tahun 2018 dengan kegiatan “Pemanfaatan Media Sosial
Facebook Sebagai Sarana Efektif Pendukung Kegiatan Perkuliahan di Program Studi Sistem Informasi
Institut Teknologi dan Bisnis Kalbe” yang membahas mengenai[4] . Kemudian kegiatan yang dilakukan oleh
Yenni dkk tahun 2018 dengan kegiatan “Pelatihan Pemanfaatan Media Sosial EDMODO Sebagai Media
Pendukung Pembelajaran Bagi Guru di SMP Tamansiswa Palembang” yang membahas mengenai pemberian
pelatian kepada guru mengenai penggunaan sosial media EDMODO dalam proses belajar mengar di SMP
Tamansiswa Palembang[5]. Selanjutnya kegiatan yang dilakukan oleh Putriyandari tahun 2018 dengan
kegiatan “Implementasi Pemanfaatan Media Sosial dalam Meningkatkan Pendapatan di Lembaga Belajar
SMART Club Bandung” yang membahas mengenai pemberian Bimtek dan pendampingan dalam proses
meningkatkan pelayanan jasa melalui media sosial[6]. Selanjutnya kegiatan yang dilakukan oleh Riyanto dkk
tahun 2018 dengan kegiatan “Pelatihan Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Promosi Online untuk
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Pelaku UMKM di Cilacap” yang membahas mengenai penggunaan media sosial untuk mempromosikan para
pelaku UMKM yang ada di Cilacap seperti facebook dan blog[7]. Kemudian kegiatan yang dilakukan oleh
Akmaludin dkk tahun 2019 dengan kegiatan “Pelatihan Internet Pembuatan Blog Bagi Guru-guru
HIMAPAUDI Kecamatan Kemayoran Jakarta” yang membahas mengenai pelatihan pembuatan blog untuk
peningkatan kemajuan guru di HIMAPAUDI Kecamatan Kemayoran Jakarta[8].
Adapun beberapa teri-teori yang terkait dengan kegiatan peningkatan pemahaman guru mengenai
penggunaan sosial media untuk pendukung proses pembelajaran sebagai berikut :
Sosial Media
Sosial media adalah suatu media yang digunakan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang
lain yang dilakukan secara online tanpa ruang dan batas[9]. Sosial media dapat dikelompokkan menjadi
beberapa bagian besar yaitu :
1. Social Networks, media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi ( Facebook, myspace, hi5,
Linked in, bebo, dll).
2. Discuss, media sosial yang memfasilitasi sekelompok orang untuk melakukan obrolan dan diskusi
(google talk, yahoo! M, skype, phorum, dll).
3. Share, media sosial yang memfasilitasi kita untuk saling berbagi file, video, music, dll (youtube,
slideshare, feedback, flickr, crowdstorm, dll).
4. Publish, (wordpredss, wikipedia, blog, wikia, digg, dll).
5. Social game, media sosial berupa game yang dapat dilakukan atau dimainkan bersama-sama
(koongregate, doof, pogo, cafe.com, dll).
6. MMO (kartrider, warcraft, neopets, conan, dll).
7. Virtual worlds (habbo, imvu, starday, dll).
8. Livecast (y! Live, blog tv, justin tv, listream tv, livecastr, dll).
9. Livestream (socializr, froendsfreed, socialthings!, dll).
10. Micro blog (twitter, plurk, pownce, twirxr, plazes, tweetpeek, dll).
Internet
Internet adalah suatu jaringan atau sistem pada jaringan kompoter yang saling terhubung yang
menggunakan sistem global transmission control protocol / internet protocol suite (TCP/IP) untuk melayani
pengguna diseluruh dunia[10]. Internet juga dapat disebut sebagai jaringan antara atau penghubung dan
sebagai jaringan komputer luas dan mendunia yang menghungkan pemakai komputer dari suatu negara ke
negara lainnya.
Pembelajaran
Pembelajaran adalah suatu proses menjadikan orang atau mahluk hidup untuk belajar dan proses
interaksi dari peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar [11]. Dengan
kata lain pembelajaran adalah suatu proses membantu peserta didik sehingga dapa belajar dengan baik.

3. METODE PELAKSANAAN
Adapun beberapa metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan pemahaman guru
mengenai penggunaan sosial media untuk pendukung proses pembelajaran sebagai berikut:
a. Metode Ceramah
Metode tersebut dilakukan dengan memberikan penjelasan kepada guru-guru SMAN 14 Makassar
guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai penggunaan sosial media sebagai proses
pendukung pembelajaran, misalnya menjelaskan mengenai penggunaan facebook dan whatsapp yang
dapat
digunakan
sebagai
proses
belajar
mengajar.
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b. Metode Demonstrasi
Pada kegiatan metode demonstrasi, diperlihat kepada guru-guru SMAN 14 Makassar beberapa situs
dan aplikasi sosial media yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran yaitu berupa facebook
dan whatsapp. Pada proses ini pula diperlihatkan dan diajarkan pembuatan akun dan penggunaan
sosial media sebagi pendukung proses pembelajaran.
c. Metode Pendampingan
Pada proses pendampingan, para guru-guru SMAN 14 Makassar didampingi pada saat membuat
akun dan mempraktekkan penggunaan sosial media berupa facebook dan whatsapp untuk pendukung
proses pembelajaran.
Metode pendekatan yang dilakukan selanjutnya sebagai berikut:
1. Pelaksanaan
a. Persiapan
Pada tahap ini penulis/pelaksana mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat
kegiatan dilaksanakan. Tahap ini pula dilakukan observasi dan survei di lokasi kegiatan
dilaksanakan, membuat slide presentasi dari materi yang akan dipaparkan kemudian membuat
modul-modul yang dapat digunakan oleh para guru pada saat proses pendampingan.
b. Pelaksanaan
Pada tahap ini merupakan proses pelaksanaan kegiatan pelatihan dalam peningkatan
pengetahuan guru SMAN 14 Makassar dalam menggunakan sosial media untuk proses
pendukung pembelajaran.
c. Penilaian
Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan pada hari terakhir kegiatan yang dimana dilakukan
evaluaisi terlebih dahulu terhadap guru-guru kemudian diberikan penilaian dan sekaligus
memberikan reward kepada guru yang mendapatkan nilai tertinggi dari hasil evaluasi.
d. Kuesioner
Tahap ini merupakan tahap pengisian kuesioner oleh para responden yang berupa guru-guru
SMAN 14 Makassar, kuesioner terdapat 10 soal yang di mana pertanyaan untuk mengetahui
tingkat pemahaman para guru-guru tersebut setelah mengikuti kegiatan tersebut.
2. Tempat Pelaksanaan
Tempat pelaksanaan kegiatan adalah laboratorium komputer di SMAN 14 Makassar yang terletak di
Jl. Bajiminasa No.9 Makassar.

Gambar 2 Lokasi Mitra
3. Kontribusi Mitra
Adapun kontribusi dan partisipasi mitra dalam kegiatan ini adalah :
a. Memberikan Informasi yang jelas mengenai keadaan mitra saat ini untuk keperluan pembuatan
bahan pelatihan.
b. Terlibat dalam kegiatan pelatihan yang diadakan.
c. Memberikan feedback terhadap pelatihan penggunaan sosial media yang diberikan.
5
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d. Menyiapkan fasilitas yang tidak dapat disiapkan oleh pengusul misalnya listrik, ruangan, kursi
dan meja.
Adapun ipteks yang ditransfer pada lokasi mitra yaitu SMAN 14 Makassar dalam meningkatkan
pemahaman guru dalam penggunaan sosial media untuk pendukung proses pembelajaran sebagai berikut:

Gambar 3 Ipteks yang Ditransfer

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Adapun hasil dari kegiatan program kemitraan masyarakat sebagai berikut :
1. Proses Pemaparan Materi

Gambar 4 Pemaparan Materi
Gambar 4 merupakan gambaran proses memaparkan materi penggunaan sosial media berupa
manfaat dan penggunaan sosial media facebook dan whatsapp dalam mendukung proses pembelajaran.
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2. Proses Demonstrasi

Gambar 5 Demonstrasi Penggunaan Sosial Media
Gambar 5 merupakan gambaran proses demonstrasi penggunaan sosial media dalam mendukung
prose pembelajaran, pada proses ini dijelaskan dan diperlihatkan penggunaan sosial media berupa facebook
dan whatsapp dalam proses pembelajaran.
3. Proses Pendampingan

Gambar 6 Pendampingan Peserta
Gambar 6 merupakan gambaran dari proses pendampingan peserta dalam menggunakan sosial
media, mulai dari proses pembuatan akun pada facebook dan whatsapp bagi para peserta yang belum
memiliki akun dan mendampingi para peserta pada saat pembuatan dan implementasi sosial media untuk
mendukung proses pembelajaran.
Bentuk visualisasi yang diberikan kepada para peserta dilokasi mitra yaitu guru-guru SMAN 14
Makassar sebagai berikut :
1. Visualisasi penggunaan facebook

Gambar 7 Visualisasi Pelatihan Penggunaan Facebook
Gambar 7 menjelaskan visualisasi penggunaan facebook dari kegiatan program kemitraan
masyarakat yang diberikan kepada para peserta yaitu guru-guru SMAN 14 Makassar.
7
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2. Visualisasi Penggunaa Whatsapp

Gambar 8 Visualisasi Pelatihan Penggunaan Whatsapp
Gambar 8 menjelaskan visualisasi penggunaan whatsapp dari kegiatan program kemitraan
masyarakat yang diberikan kepada para peserta yaitu guru-guru SMAN 14 Makassar.
Dari hasil kuesioner yang diberikan kepada peserta pelatihan pada program kemitraan Masyarakat
maka diperoleh hasil sebagai berikut :
Dilakukan pengisisan kuisioner terhapadap 20 orang peserta(responden) pelatihan kegiatan program
kegiatan Masyarakat untuk meningkatkan pemahaman guru dalam penggunaan sosial media sebagai
pendukung proses pembelajaran. Jumlah soal adalah sepuluh pertanyaan dengan hasil perolehan tingkat
pemahaman para peserta terhadap kegiatan tersebut.
Dengan Rumus :
Z
X = Banyaknya jawaban responden untuk setiap soal
Y = Jumlah responden
Z = Nilai persentase
Tabel 2. Rata-rata Presentase dari Kuesioner
Alternatif Jawaban
Sangat Paham
Paham
Cukup

Rata-Rata Presentase
83,50
12
2,5

Tidak Paham
Total

0
100

Gambar 9 Rata-rata Persentase Hasil Kuesioner
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Gambar 9 menjelaskan mengenai grafik perolehan hasil pengisian kuesioner, yang dimana diperoleh hasil
83,5% sangat paham, 12% paham, 2,5% cukup dan 0% tidak paham.

5. KESIMPULAN
Adapun kesimpulan hasil dari kegiatan program kemitraan masyarakat yang telah dilakukan sebagai
berikut:
1. Kegiatan program kemitraan yang dilakukan berupa penggunaan sosial media berupa facebook dan
whatsapp untuk meningkatkan pemahaman guru dalam mendukung proses pembelajaran.
2. Kegiatan pelatihan diawali dengan memberikan penjelasan penggunaan sosial media sebagi pendukung
proses pembelajaran.
3. Sosial media yang dijelaskan berupa penggunaan facebook dan whatsapp.
4. Berdasarkan hasil kuesioner dari 20 responden dengan jumlah pertanyaan sebanyak 10 diperoleh hasil
83,5% sangat paham, 12% paham, 2,5% cukup dan 0% tidak paham.
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