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ABSTRAK
Sebagian Operator Sekolah Dasar Sekretariat UPT (Unit Pelaksana Teknis)
Pendidikan Kecamatan Kertak Hanyar belum banyak mengetahui konsep dasar
blogging maupun website sebagai penunjang media pembelajaran, diketahui dari
hasil pemeriksaan terhadap soal-soal pretest (questionnaire) yang telah dilakukan.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dasar tentang website untuk
menghasilkan bahan ajar yang baik kepada para peserta pelatihan dengan hasil
akhir agar peserta pelatihan dapat membuat website sebagai media bahan ajar
secara mandiri di rumah, dengan menggunakan software yang tersedia yaitu
software yang paling banyak dipakai pemula maupun profesional yaitu
Wordpress.
Kata Kunci : blogging, software, website, wordpress

ABSTRACT
Most of the Elementary School Operator Secretariat of Eduation TIU (Technical
Implementer Unit) Kertak Hanyar don't know much yet about basic concept of
blogging or website as learning media supporting, it has been know by the result
of pre-test questions (questionnaire) examination that has been done. This public
service is aimed to give basic knowledge about website to produce a good
teaching material to the training participants with the last result is in order that the
participants are be able to make a website as teaching material media privately at
home, by using the available software that mostly is used by beginner or even
professional that is wordpress.
Keywords : blogging, software, website, wordpress

PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet saat
ini sangat memperngaruhi gaya hidup manusia, salah satunya adalah Blog dan
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Website yang merupakan salah satu fasilitas dari pemanfaatan internet. Media ini
sangat banyak sekali digunakan di setiap bidang kehidupan. Tak luput salah satu
bidangnya adalah website untuk Pendidikan, baik itu bersifat pribadi maupun
institusi, Website merupakan sarana untuk menyimpan informasi secara online
yang dapat digunakan oleh siapa saja, dapat memberikan semua informasi tanpa
batas ruang dan waktu.
Blog atau Web Log adalah catatan pribadi yang dapat ditulis di internet,
berisi berupa informasi dan sering di update oleh penggunanya secara kronologis
(menurut waktu) blog bisa dikatakan sebagai buku harian. Perbedaannya blog
dapat dibaca oleh siapa saja, tulisan blog dapat berupa fokus pada satu bidang
informasi saja, misal seperti politik, budaya, teknologi, olah raga, pendidikan dll.
namun blog juga bisa berupa jurnal pribadi yang berisi tentang kisah seseorang
yang mempunyai blog tersebut pada kehidupan sehari-harinya. Dari pemaparan di
atas dituntut agar para Guru bidang studi harus selalu meningkatkan kualitas
pembelajaran dengan menggunakan semua resource terkait, sehingga dipandang
perlu untuk diadakan pelatihan website ini.

KHALAYAK SASARAN
Sasaran dalam pelatihan ini adalah Operator Sekolah Dasar Sekretariat UPT
(Unit Pelaksana Teknis) Pendidikan Kecamatan Kertak Hanyar sebanyak 23
peserta.

METODE
Teknik atau metode yang digunakan agar peserta berhasil dalam pelatihan
ini adalah :
1.

Pemberian materi singkat tentang website dan wordpress dengan peralatan
LCD Proyektor.

2.

Tanya jawab seputar website dan wordpress.

3.

Praktikum langsung terhadap pesera.

4.

Pemecahan masalah langsung saat praktikum.
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5.

Pembagian video tutorial tentang praktikum yang sudah berlangsung agar
peserta dapat melatih lagi dirumah.

PEMBAHASAN
Selama pelaksanaan kegiatan peserta sangat antusias, karena selama ini
mereka belum pernah menggunakan aplikasi website berbasis wordpress sebagai
sarana prasarana dalam penerimaan siswa baru, bahkan ada guru yang minta
diajarkan pembuatan aplikasi secara singkat. Dari hasil kegiatan yang telah
dilaksanakan, seluruh peserta yang hadir mampu menggunakan aplikasi dengan
mudah, karena design aplikasi sudah dirancang untuk digunakan oleh orang awam
sekalipun.

FOTO KEGIATAN
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KESIMPULAN
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan pada hari Rabu
tanggal 20 September 2017 bertempat di SDN Manarap Tengah 2. Tema kegiatan
adalah Pelatihan Pembuatan Website Berbasis Wordpress pada Operator Sekolah
Dasar Sekretariat UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pendidikan Kecamatan Kertak
Hanyar dan dihadiri sebanyak 23 peserta. Berdasarkan quesioner yang kami
bagikan setelah pelaksanaan pelatihan maka didapat hasil sebagai berikut :
1. Tingkat kemampuan peserta secara umum tentang menggunakan komputer,
65,22% bisa, 30,43% cukup dan 4,35% mahir.
2. Peserta tahu atau pernah mendengar tentang pembuatan website, 95,65%
menjawab pernah sedangkan 4,35% menjawab tidak pernah.
3. Tingkat pemahaman peserta terhadapat tema materi yang disampaikan,
56,52% menjawab cukup paham, 30,43% menjawab paham 8,7% menjawab
kurang paham dan 4,35% menjawab sangat paham.
4. Tingkat pemahaman peserta terhadapat materi yang disampaikan, 47,83%
menjawab cukup paham, 34,78% menjawab paham 13,04% menjawab kurang
paham dan 4,35% menjawab sangat paham.
5. Apakah peserta pernah menggunakan aplikasi Wordpress sebelumnya, 73,91%
peserta pernah menjawab pernah dan 26,09% menjawab tidak pernah.
6. Tingkat pemahaman dasar peserta terhadapat aplikasi Wordpress, 39,13%
menjawab cukup paham dan paham, 17,39% menjawab kurang paham dan
4,35% menjawab sangat paham.
7. Tingkat Pemahaman peserta setelah mendengarkan materi yang disampaikan,
47,83% menjawab paham, 43,48% menjawab cukup paham 4,35% menjawab
kurang paham dan 4,35% menjawab sangat paham.
8. Manfaat materi yang disampaiakan terhadap pekerjaan peserta, 56,52%
peserta menjawab bermanfaat, 30,43% menjawab sangat bermanfaat dan
13,04 menjawab cukup bermanfaat.
9. Perlu tidaknya kegiatan seperti ini lagi dilaksanakan lagi, 100% peserta
menjawab perlu.
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ABSTRAK
Dalam kesempatan ini akan mengajarkan atau memberikan pelatihan salah satu
aplikasi komputer tentang presentasi atau media pembelajaran yaitu prezi, kepada
guru-guru atau staf pengajar di lingkungan Mts. Al-Furqon Banjarmasin.
Pelatihan yang diberikan ini akan diterapkan dan dipraktekkan langsung oleh
guru-guru atau staf pengajar. Alasan mengadakan pelatihan ini yaitu agar
mempermudah para guru-guru atau staf pengajar untuk melaksanakan belajar
mengajar kepada siswanya karena pembelajaran biasa atau sering disebut
konvensional yang terus-menerus diterapkan tanpa adanya perubahan membuat
siswa kurang termotivasi, tertarik dan cenderung merasa bosan, sehingga
membuat siswa malas belajar akibatnya prestasi merekan juga ikut menurun.
Harapan nya semoga pelatihan ini membawa para guru-guru atau staf pengajar
melek akan teknologi informasi di masa sekarang ini.
Kata kunci : Prezi, Presentasi, Teknologi Informasi.

ABSTRACT
In this opportunity will teach or give training one of computer application about
presentation or learning media that is prezi, to teachers or lecturer in environment
of Mts. Al-Furqon Banjarmasin. The training will be applied and practiced
directly by teachers or faculty. The reason for conducting this training is to
facilitate the teachers or teaching staff to carry out teaching and learning to
students because ordinary or often called conventional learning is constantly
applied without any changes to make students less motivated, interested and tend
to feel bored, thus making students lazy learn the consequences of their
achievement also decreased. Her hope is that this training brings teachers or
faculty literate to information technology in the present.
Keywords : Prezi, Presentation, Information Technology.
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PENDAHULUAN
Perkembangan penggunaan media komputer saat ini begitu pesat baik
perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Aplikasi Prezi merupakan sarana
untuk menyampaikan informasi yang sangat digunakan oleh berbagai kalangan
misalnya guru, mahasiswa, siswa, trainer, perusahaan-perusahaan besar untuk
presentasi sebelum melaunchingkan hasil produknya, dll. Dengan menggunakan
aplikasi Prezi penyampaian informasi apapun akan dapat diperoleh dengan
mudah.
Seringkali kita temui pada sistem pembelajaran di sekolah, banyak para
pengajar yang belum optimal bahkan belum sama sekali memanfaatkan media
komputer

sebagai

sumber

belajar

dikarenakan

mereka

sudah

terbiasa

menggunakan bahan cetak sebagai sumber belajarnya seperti buku.
Di era modern ini presentasi dengan menggunakan media bukanlah hal yang
luar biasa lagi. Dalam pembelajaran pun presentasi ini sangat penting demi
memudahkan penyampaian materi. Namun kebanyakan dari kita yang
menggunakan presentasi sebagai media penyampaian materi lebih menggunakan
Microsoft PowerPoint, dimana Microsoft PowerPoint model presntasi yang
monoton.
Dalam Pengabdian Masyarakat ini akan dijelaskan tentang pembuatan
presentasi menggunakan Prezi. Pembuatan presentasi dengan menggunakan Prezi
sangatlah mudah dan presentasi yang dihasilkan seperti presentasi yang berjalan
dengan metode memperbesar daerah yang diklik.
Prezi adalah sebuah perangkat lunak untuk presentasi berbasis internet
(SaaS). Selain untuk presentasi, Prezi juga dapat digunakan sebagai alat untuk
mengeksplorasi dan berbagi ide dalam bidang desain grafis.
Sebagai wujud ikut serta untuk mencerdaskan bangsa, maka pada kegiatan
pengabdian kepada masyarakat kali ini mengadakan pelatihan aplikasi prezi di
lingkungan guru-guru Mts. Al Furqon Banjarmasin, dengan harapan adanya
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kegiatan ini dapat membantu guru-guru dan staf pengajar untuk menerapkan
sistem komputerisasi pada setiap kegiatan belajar mengajar.
Pada pelatihan ini diajarkan bagaimana cara menjalankan aplikasi Prezi
seperti mengatur tata penulisan, tata letak desain dan lain-lain yang akan disajikan
secara menarik sehingga peserta akan mudah untuk memahaminya dan dapat
diterapkan pada kegiatan belajar mengajar sehari-hari.

KHALAYAK SASARAN
Adapun khalayak sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan pengabdian
kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut :
1. Membantu para pendidik / guru mengenai kelebihan-kelebihan yang mungkin
belum diketahui para pendidik / guru dalam aplikasi Prezi yang dapat mereka
terapkan dalam kegiatan belajar mengajar ataupun di luar kegiatan belajar
mengajar.
2. Meningkatkan daya saing para pendidik / guru mengenai dunia teknologi
informasi.
3. Meningkatkan keahlian untuk menghasilkan pendidik / guru yang produktif
dapat membantu para pendidik / guru untuk memiliki keahlian design grafis.

METODE
Adapun metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini
adalah sebagai berikut :
1. Perkenalan prezi, menjelaskan tutorial dan memberi arahan tentang komponon
yang ada di aplikasi prezi dengan menggunakan alat bantu LCD, sehingga
peserta dapat memahami.
2. Pemanfaatan modul serta pendalaman materi.
3. Praktek

Mandiri,

setiap

peserta

melakukan

praktek

berupa

proses

menggunakan aplikasi Prezi
4. Tanya Jawab, peserta dapat langsung bertanya kepada tim pengabdian pada
masyarakat yang mendampingi mereka selama kegiatan berlangsung.
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FOTO KEGIATAN

Gambar 1. Foto bersama dengan para peserta

Gambar 2. Suasana pelatihan

KESIMPULAN
1. Diharapkan setelah pelatihan ini dapat memberikan pengetahuan dan
keterampilan dasar dalam pembelajaran serta pembuatan penunjang materi
pengajaran menggunakan Aplikasi Prezi sebagai penunjang bahan ajar
interaktif bagi siswa didik sesuai dengan bidang ilmu masing-masing serta agar
peserta bisa secara mandiri maupun berkelompok bisa menuangkan
gagasan/ide terkait dengan bahan ajaran.
2. Guru dan staf pengajar di Mts. Al Furqon Banjarmasin, memberikan tanggapan
yang antusias pada pelatihan ini dilihat dari jumlah kehadiran guru maupun
respon saat pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA
Arjaka, Sugiyono. 2010. Media Elektronik berbasis Komputer sebagai Media
dalam Proses Pembelajaran. Malang
Binham,
Rona.
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Presentasi
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PELATIHAN PENGGUNAAN MICROSOFT POWER POINT BAGI
SETIAP GURU GUNA MENDUKUNG SARANA PEMBELAJARAN
DI MTS. AL-FURQON BANJARMASIN
Dian Agustini, Muthia Farida, dan Auliya Rahman
Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan
E-mail : dianda989@gmail.com

ABSTRAK
Pembelajaran berbasis multimedia mulai dikembangkan setelah pembelajaran
biasa tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pendidikan siswa. pembelajaran biasa
atau sering disebut konvensional yang terus-menerus diterapkan tanpa adanya
perubahan membuat siswa kurang termotivasi, tertarik dan cenderung merasa
bosan, sehingga membuat siswa malas belajar yang berdampak terhadap
menurunnya prestasi. Kejadian tersebut merupakan petunjuk bahwa perlunya
dilakukan pembaharuan dalam pembelajaran. Sebagai calon tenaga kependidikan
kita harus berusaha memikirkan metode-metode pembelajaran baru guna
menunjang minat siswa. Salah satunya adalah menggunakan pembelajaran
multimedia yang bisa menggabungkan beberapa media sekaligus seperti, teks,
gambar, animasi, suara, dan video yang disatukan dengan pembelajaran yang
interaktif, kreatif dan menyenangkan. Melalui metode ini, siswa bisa tarik untuk
mengikuti pembelajaran yang dikemas secara menyenangkan sehingga kwalitas
pendidikan dan prestasi meningkat.
Kata Kunci : metode, multimedia, perangkat, kualitas pendidikan.

ABSTRACT
Multimedia-based learning begins to develop after ordinary learning can no longer
meet the educational needs of students. regular or often called conventional
learning that is constantly being applied without change makes students less
motivated, interested and tends to feel bored. thus making students lazy to learn so
that achievement also decreased. the incident is an indication that the need for
renewal in learning. as a candidate for educational staff we should try to think of
new learning methods to support student interest. one of which is using
multimedia learning that can combine several media at once such as text, images,
animations, sounds and videos that are integrated with interactive, creative and
fun learning. with this method students can pull to follow learning that is
packaged in a fun way so that the quality of education and achievement increases.
Keywords : methods, multimedia, devices, quality of education.
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PENDAHULUAN
Guru yang efektif mampu menguasai materi pelajaran dan strategi serta
keterampilan menggunakan media pengajaran. Dewasa ini sudah banyak sekali
media-media yang bisa digunakan oleh para guru atau pengajar dalam proses
pembelajaran. Sehingga tidak hanya mempermudah bagi si pengajar dalam
menyampaikan ilmunya tetapi juga bermanfaat bagi para siswa untuk menangkap
dan memahami pelajaran secara mudah. Media pembelajaran Power Point adalah
salah satunya

KHALAYAK SASARAN
Adapun khalayak sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan pengabdian
kepada masyarakat ini adalah membantu para pendidik / guru mengenai
kelebihan-kelebihan yang mungkin belum diketahui para pendidik / guru dalam
aplikasi Microsoft Power Point yang dapat mereka terapkan dalam kegiatan
belajar mengajar ataupun di luar kegiatan belajar mengajar serta meningkatkan
daya saing para pendidik / guru mengenai dunia teknologi informasi.

METODE
Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka pelaksanaan pelatihan
komputer ini menggunakan 3 metode, yaitu : Tutorial → Instruktur menjelaskan
tentang Microsoft Office Power Point dengan menggunakan alat bantu LCD,
sehingga peserta dapat memahami tanpa harus mendengarkan teori atau membaca
diktat terlebih dulu. Praktek Mandiri → Setiap peserta melakukan praktek berupa
proses menjalankan komputer, membuka power point, fitur-fitur, toolbar dan lain
sebagainya. Tanya Jawab → Peserta dapat langsung bertanya kepada Tim
Pengabdian pada masyarakat yang mendampingi mereka selama kegiatan
berlangsung.
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PEMBAHASAN
Pelaksanaan program pelatihan MS. Power Point dalam membuat suatu
presentasi bagi para guru di Mts. Al-Furqon dilakukan dengan pelatihan
individual secara langsung dan memberikan materi berupa handout kepada para
peserta. Diharapkan para guru dapat memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia di
dalam MS. Power Point secara optimal serta dapat membuat suatu presentasi yang
bagus untuk dipakai dalam kegiatan belakar mengajar.

FOTO KEGIATAN

KESIMPULAN
Dari hasil pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Microsoft Word dalam
Pembuatan Karya Ilmiah bagi guru di MTs. Al-Furqon

Banjarmasin, dapat

kesimpulan bahwa kegiatan pembelajaran ini sangat bermanfaat bagi para guru
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untuk menunjang kegiatan belajar mengajar kepada siswa. Dan diharapkan agar
bisa diterapkan semua guru yang mengikuti kegiatan pelatihan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA
Kadir, abdul & Triwahyuni, Terra Ch. Pengnalan Teknologi Pendidikan.
Yogyakarta: Andi
Yamin, Martinis (2007). Profesionalisasi Guru & Implementasi KTSP. Jakarta:
Tim Gaung Persada Press.
Roestiyah (2001). Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: PT Rineka Cipta.
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PELATIHAN PEMANFAATAN E-COMMERCE PADA KOPERASI JASA
KEUANGAN SYARIAH LKM KUBE SEJAHTERA
Erfan Karyadiputra, Gita Ayu Syafarina, Hidayatul Rahman, dan Kholik Setiawan
Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan
E-mail : erfantsy@gmail.com

ABSTRAK
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah sebuah lembaga keuangan mikro
yang bergerak dalam bidang simpan pinjam sebagai upaya pemerataan pendapatan
dan peningkatan kesejahteraan rakyat dengan menerapkan sistem syariah Islam
dalam pengelolaan keuangannya. KJKS mengalami kendala pasang surut terutama
pada beberapa usaha mikro yang kesulitan dalam pemasaran produknya. Hal ini
disebabkan karena kebanyakan usaha mikro yang diberdayakan menggunakan
pemasaran konvensional, belum mengenal sistem pemasaran secara online.
Melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan peserta sudah mulai mengenal sistem
pemasaran secara online dan dapat menerapkan E-commerce sebagai alternatif
pemasaran produk-produk dan jasa yang akan dijual keberbagai tempat yang
selama ini belum terjangkau pada sistem pemasaran konvensional sehingga dapat
meningkatkan pendapatan usaha mikronya.
Kata Kunci : E-commerce, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Online

ABSTRACT
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) is a micro finance institution which is
engaged in saving and lending business in an effort to equitable income and
improve people's welfare by implementing Islamic sharia system in its financial
management. In its activities KJKS experienced tidal constraints, especially on
some micro-enterprises that empowered difficulties in marketing its products so
that the effect on the financial condition of KJKS. This is because most of the
empowered micro enterprises have not known the online marketing system so that
in the marketing system that is still conventional. To overcome these problems is
to utilize information technology and telecommunications, one of them by
utilizing E-commerce in marketing products / services so as to expand market
share with a relatively low cost than the conventional promotion because the offer
of products and services can be done without having a product or shop yourself
first. Through this devotional activity is expected participants have started to
know the marketing system online and can apply E-commerce as an alternative
marketing products and services to be sold keberbagai places that have not been
reached in the conventional marketing system that can increase micro business
revenue.
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Keywords : E-commerce, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Online

PENDAHULUAN
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) LKM KUBE Sejahtera Unit 062
adalah lembaga keuangan mikro hasil bentukan Pemerintah Kabupaten Barito
Kuala yang berperan sebagai wadah yang menghimpun dana swadaya masyarakat
berupa tabungan yang berkhidmat dalam upaya pemerataan pendapatan dan
peningkatan kesejahteraan rakyat untuk dimanfaatkan sebagai pembiayaan usaha
anggota dan berfungsi sebagai lembaga sosial dengan prinsip pemberdayaan
masyarakat dengan menerapkan sistem syariah islam (sistem bagi hasil) dalam
pengelolaan keuangannya. Keberadaannya merupakan sebagai salah satu solusi
alternatif yang strategis dalam menggerakkan ekonomi produktif masyarakat
khususnya di kalangan usaha mikro, kecil dan menengah dalam dinamika
perekonomian di Indonesia khususnya di Kecamatan yang merupakan kerja
kongkrit pemberdayaan masyarakat dan dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat setempat.
Dalam kegiatannya KJKS mengalami kendala pasang surut terutama pada
beberapa usaha mikro yang diberdayakan kesulitan dalam pemasaran produknya
sehingga berpengaruh pada kondisi keuangan KJKS. Hal ini disebabkan karena
kebanyakan dari usaha mikro yang diberdayakan belum mengenal sistem
pemasaran secara online sehingga dalam sistem pemasaran yang masih
tradisional. Kendala ini dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi informasi
dan telekomunikasi yang salah satunya dengan memanfaatkan e-commmers dalam
pemasaran produk. Pemanfaatan TI khususnya e-commerce dalam memperluas
pangsa pasar sangat dibutuhkan sehingga anggota KJKS di Kecamatan rantau
badauh mampu bersaing dalam bisnis global saat ini dengan biaya yang relatif
rendah daripada promosi secara konvensional sehingga penawaran produk/jasa
dapat dilakukan tanpa harus memiliki produk maupun toko sendiri terlebih
dahulu.
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Kegiatan berupa pelatihan dan diawali dengan menjelaskan tentang ecommerce yang diikuti oleh para staff dan anggota koperasi terutama yang
memiliki usaha mikro. Melalui kegiatan tersebut diharapkan peserta sudah mulai
mengenal sistem pemasaran secara online dan dapat menerapkan E-commerce
sebagai alternatif pemasaran produk-produk dan jasa yang akan dijual keberbagai
tempat yang selama ini belum terjangkau pada sistem pemasaran konvensional
sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha mikronya.

KHALAYAK SASARAN
Sasaran pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah staf
dan anggota Koperasi jasa Keuangan Syariah (KJKS) Rantau Badauh terutama
yang memiliki usaha mikro dan tertarik memulai menjalankan usaha dengan
memanfaatkan teknologi internet seperti E-commerce.

METODE
Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka pelaksanaan pelatihan
sistem ini menggunakan 4 metode, yaitu:
1. Presentasi
Presentasi materi dan implementasi materi secara langsung kepada para
peserta yang hadir, menggunakan media LCD proyektor untuk menampilkan
tutorial maupun slide materi sehingga dapat dilihat dan dimengerti oleh
peserta
2.

Panduan Praktek
Setiap peserta bisa melakukan praktek mandiri secara langsung dengan
didampingi oleh Tim Pengabdian agar dapat menerapkan materi yang sudah
disampaikan.

3. Tanya Jawab
Setelah pemaparan materi peserta diberi kesempatan untuk bertanya selama
kegiatan berlangsung sehingga apa yang dijelaskan oleh Tim Pengabdian
dapat dipahami dengan baik.
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4. Kuisioner Evaluasi
Peserta mengisi kuisioner yang berisi hasil evaluasi dari pemberian materi

FOTO KEGIATAN

Gambar 1. Foto Kegiatan Presentasi

Gambar 2. Foto Kegiatan Praktikum 1

Gambar 3. Foto Kegiatan Praktikum 3

Gambar 4. Foto Bersama Peserta PKM 2

KESIMPULAN
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Koperasi
Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera, Desa Dandan Jaya Kecamatan
Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala secara umum berjalan lancar seperti
dalam hal pencapaian keberhasilan target jumlah peserta pelatihan, pencapaian
tujuan pengenalan materi dan pelatihan, dan antusiasme peserta dalam mengikuti
kegiatan. Adapun saran-saran yaitu pada kegiatan PKM yang umumnya
dilaksanakan di pedesaan masih banyak dari latar belakang profesi yang berbeda210
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beda dan masih banyak yang belum sepenuhnya memahami teknologi komputer
sehingga untuk PKM selanjutnya lebih baik fokus kepada materi yang terkait
dengan bidang teknologi komputer.

DAFTAR PUSTAKA
Adnyana, G. (2015, 1 19). Cara Mudah Membuat Toko Online Dengan Blogspot
(online). Diambil kembali dari http://www.bukablog.com
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PELATIHAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERBASIS WEB
PADA OPERATOR UPT PENDIDIKAN KECAMATAN KERTAK
HANYAR
Galih Mahalisa, Budi Ramadhani, Fauzi Yusa Rahman, dan Andie
Fakultas Teknologi Informasi , Universitas Islam Kalimantan
E-mail : galih.mahalisa@gmail.com

ABSTRAK
Operator Sekolah Dasar UPT Pendidikan Kecamatan Kertak Hanyar adalah staf
yang bertugas untuk berhubungan langsung dengan sebuah sistem pada sekolah
dasar dengan media komputer, tugasnya melakukan penginputan data-data siswa,
data guru, data jadwal mata pelajaran, dan lain sebagainya. Berdasarkan survei
oleh 23 peserta bahwa 87% operator belum menggunakan sistem manajemen
sekolah dengan aplikasi, dan sekitar 60% peserta masih minim untuk tingkat
pengetahuan tentang sistem. Setelah dilakukan pelatihan dengan sebuah sistem
manajemen sekolah, maka didapatkan perubahan hasil yang lebih baik. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa target ketercapaian tujuan pendampingan
pelatihan ini sekitar 90% sudah baik dan tepat sasaran. Ketercapaian target materi
pada kegiatan ini cukup baik, karena materi pendampingan telah dapat
disampaikan secara keseluruhan. Kemampuan peserta dilihat dari penguasaan
materi cukup baik, karena sebagian lebih operator mempunyai basic pengetahuan
komputer yang baik sehingga lebih mudah dapat menangkap materi yang
disampaikan.
Kata Kunci : Operator, Sistem, Informasi, Manajemen, Sekolah, Web

ABSTRACT
Elementary School Operator of Education UPT Kertak Hanyar Sub-District is
staff who has a duty to have a direct relation to a system at elementary school
through computer media, his duty is inputing students' data, teachers' data, subject
schedule data, and many others. Based on the survey of 23 participants that 87%
operators haven't used school management system through application yet, and
about 60% participants have not been enough for knowledge level about system.
After the training has been done with a school management system, then a better
change has been obtained. Thus that can be claimed that the aim performance
target of this training about 90% has been good and appropriate to the target. The
material target achievement of this public service has been good enough, because
the training material has been able to be delivered completely. The participants'
ability observed by material mastering has been good enough, because most of the
oerators have good computer basic knowledge so they could understand the
material easier.
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Keywords : Operator, System, Information, Management, School, Web

PENDAHULUAN
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan adalah satuan organisasi yang
bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis
dari organisasi induknya. Salah satu UPT Pendidikan di Banjarmasin yang
menjadi objek pengabdian adalah para Operator Sekolah Dasar UPT Pendidikan
Kecamatan Kertak Hanyar. Operator adalah seorang staf yang bertugas untuk
berhubungan langsung dengan sebuah sistem pada sekolah dasar tersebut dengan
media komputer, tugasnya melakukan penginputan data-data siswa, data guru,
data jadwal mata pelajaran, dan lain sebagainya. Sistem yang mereka gunakan
adalah masih semi komputer yaitu dengan MS. Word dan MS. Excel untuk
merekap data-data tersebut. Kekurangan daripada sistem tersebut adalah tidak ada
penyimpanan data dengan sistem database, jadi jika sewaktu waktu memerlukan
data dengan cepat, akan memerlukan waktu lama untuk mendapatkannya.
Salah satu materi yang diberikan yaitu mengenai Sistem Informasi Manajemen
berbasis web yaitu suatu sistem yang digunakan untuk mengolah serta
mengorganisasikan data dan informasi yang memiliki manfaat dan berguna untuk
mendukung pengolahan data-data misalnya merekap data guru dan lain
sebagainya.

KHALAYAK SASARAN
Objek pengabdian yang kami pilih adalah para Operator Sekolah Dasar UPT
Pendidikan Kecamatan Kertak Hanyar. Pelatihan dilakukan di SDN Manarap 01
Banjarmasin Jl. Manarap km 8 Banjarmasin.

METODE KEGIATAN
Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka pelaksanaan pelatihan
sistem ini menggunakan 2 metode, yaitu:
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1.

Kuisioner Pra Hasil
Peserta mengisi kuisioner yang berhubungan dengan pengetahuan tentang
sistem yang dulu dijalankan

2.

Panduan
Instruktur menjelaskan tentang penggunaan sistem, mulai dari login sampai
penginputan data

3.

Tanya Jawab
Peserta dapat langsung bertanya kepada Tim Pengabdian pada masyarakat
yang mendampingi selama kegiatan berlangsung.

4.

Kuisioner Evaluasi
Peserta mengisi kuisioner yang berisi hasil evaluasi dari pemberian materi

HASIL KEGIATAN
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September 2017 dari pukul 10.0012.00 WITA. Peserta kegiatan berjumlah 26 orang peserta (3 orang sebagai
panitia) dari Sekolah Dasar wilayah kecamatan Kertak Hanyar. Berdasarkan
beberapa metode yang sudah dijalankan, maka didapatkan hasil :
1.

Kuisioner Pra Hasil
POINT

TIDAK
ADA

Sistem di
Sekolah

x

Tingat
Pengetahuan
Penyimpanan
Data dengan
Sistem

ADA

KETERANGAN
20 = T dan 3 = A

x
x

14 = A dan 9 = T
20
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2.

Panduan
Dari hasil pelatihan daapt disimpulkan utnuk semua peserta telah
mendapatkan pelatihan dengan baik, dan peserta mampu mempelajari
dengan baik, yaitu langkah – langkah :
a.

Cara memulai menjalankan aplikasi

b.

Cara menginput data lengkap siswa, guru, dan mata pelajaran

c.

Cara menginput nilai akademik siswa
Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan untuk penyampaian

materi bisa dikatakan tingkat keberhasilannya mencapai 90%
3.

Tanya Jawab
Peserta sangat antusias untuk membahas hal yang berhubungan
dengan sistem, tapi peserta lebih antusias lagi untuk membahas yang di luar
konteks tapi tetap berhubungan dengan ilmu komputer, seperti penggunaan
rumus formula pada excel, tentang jaringan, dan lain – lain.

4.

Kuisioner Evaluasi
Peserta mengisi kuisioner kembali tentang hasil dari pelatihan yang
sudah diberikan, sehingga didapatkan kesimpulan :
POINT

TIDAK
ADA

ADA

KETERANGA
N

Penggunanan
Sistem Ini

x

23 = A

Tingat
Pengetahuan

x

20 = A dan 3 = T

Penyimpanan data
dengan Sistem

x

23 = A
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FOTO KEGIATAN

KESIMPULAN
Berdasarkan data yang didapatkan pada pengabdian, dapat disimpulkan
bahwa sebagian besar sekolah belum menggunakan sistem yang terkomputerisasi.
Dengan adanya pelatihan seperti ini bisa menambah wawasan dari semua
operator.

DAFTAR PUSTAKA
WIBOWO, A. (2014). Sistem informasi Manajemen. Academia.edu, 45.
GH Bodnar, WS Hopwood – Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta, 2000 –
academia.edu
T Sutabri – Sistem Informasi Manajemen 2012 – books.google.com
MOH SAFII. Manajemen pelayanan umum di Indonesia / HAS Moenir.
Universitas Negeri Malang. Protected Content. Author: Moenir, HAS. Publisher :
Jakarta: Bumi Aksara. Year : 2008
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PELATIHAN PENGGUNAAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN PADA SD NEGERI BASIRIH 2 BANJARMASIN
Ibrahim dan Agus Setiawan
Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan
E-mail : terrasin06@gmail.com

ABSTRAK
Sistem Informasi kearsipan merupakan suatu aplikasi yang berguna membantu
proses penyimpanan dan pencarian data kegiatan yang dilakukan oleh setiap guru.
Pengarsipan ini bisa meningkatkan secara efektif pencatatan dan sistem informasi
kegiatan guna kecepatan dalam memperoleh informasi yang diinginkan. Aplikasi
ini dibuat dengan mengaplikasikan Visual Basic 6.0 untuk menghasilkan sistem
informasi data.
Kata Kunci : Sistem Informasi, Arsip, Visual Basic,

ABSTRACT
Logbook or online registration is a useful application that helps the process of data
storage and retrieval activities performed by each employee. The online recording
can increase the effective record keeping and information systems activities to
speed in obtaining the desired information. This application is made by applying
Visual Basic 6.0 to generate data information system activity.
Keywords: Recording Online, Visual Basic,

PENDAHULUAN
SDN Basirih 2 merupakan salah satu instansi yang bergerak di bidang
pendidikan membutuhkan sumber data dan pengolah data yang tepat agar tercipta
efisiensi dan keakuratan data yang dapat mendukung proses pendidikan,
menejemen dan proses pengambilan keputusan dengan baik dan tepat. Sistem
pengolah data yang baik membuat informasi yang masuk dapat menunjang semua
kegiatan yang ada di instansi atau perusahaan tersebut.
Di dalam dunia pendidikan, setiap kegiatan kegiatan atau sistem
administrasi di sekolah, harus dicatat oleh petugas ke dalam sebuah buku yang
harus di arsipkan. Arsip tersebut adalah sebagai catatan atau bisa disebut rekaman
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setiap kegiatan yang dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan instansi, sehingga
bisa dijadikan pertanggungjawaban bila suatu saat diperlukan untuk melihat apa
saja kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam pengadministrasian data, maka yang
diinginkan adalah agar data dapat diakses dengan cepat dan data tersebut bisa
terjaga dengan aman dan rapi.
Tujuan pengabdian tersebut yang dilaksanakan oleh tim pengabdi adalah
untuk memberikan pelatihan menggunakan media komputerisasi kepada guru
beserta staf yang ada di SDN Basirih 2 agar secara efektif dapat melakukan
pencatatan dan sistem informasi melalui media komputer. Pelaksanaan
pengabdian di SDN Basirih 2 dibuat dalam bentuk kegiatan pelatihan dan
persentasi secara langsung selama beberapa hari kepada para guru baik guru mata
pelajaran maupun wali kelas dan staf tata usaha.
Manfaat yang di peroleh dari kegiatan ini yaitu agar bisa meningkatkan
kualitas sekolah dengan menambah keterampilan para guru di sekolah ini yang
sebagian besar masih kesulitan dalam pengoperasian sistem informasi
menggunakan media komputer.

KHALAYAK SASARAN
Staf administrasi yang juga merupakan guru atau pengajar disekolah
tersebut. dan untuk mensosialisasikan sistem pengarsipan online yang setiap
proses pada awalnya dilakukan secara manual.
Setelah aplikasi dan sistem Informasi Pengarsipan ini selesai, maka tugas
selanjutnya adalah bagaimana mengajarkan cara menggunakan aplikasi tersebut
dengan baik dan benar dalam membuat penyimpanan data dalam computer.

METODE
Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka pelaksanaan pelatihan
penggunaan aplikasi ini menggunakan 3 metode, yaitu:
1.

Tutorial

218

Prosiding Hasil-Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018
Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan
ISBN : 978-602-52531-2-6

Instruktur menjelaskan tentang tata cara penggunaan aplikasi dengan
menggunakan alat bantu LCD sehingga peserta dapat memahami tanpa
harus mendengarkan teori atau membaca modul terlebih dulu.
2.

Praktek Mandiri
Setiap peserta melakukan praktek menggunakan aplikasi mulai dari proses
login admin, input data pendaftaran, pengelolaan data sampai proses print
out data dan laporan.

3.

Tanya Jawab
Peserta dapat langsung bertanya kepada Tim Pengabdian pada masyarakat
yang mendampingi mereka selama kegiatan berlangsung

FOTO KEGIATAN
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KESIMPULAN
Setiap kegiatan yang dilakukan di SDN Basirih 2 harus dicatat sebagai
catatan dan arsip kegiatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sistem manual
dalam penginputan kegiatan operasional yang selama ini dijalankan banyak
memakan waktu, terlebih bila catatan kegiatan operasionalnya sangat banyak.
Dengan sistem komputerisasi, semuanya itu bisa teratasi. Kita dapat dengan
dengan mudah melakukan penginputan dan pencarian data, tanpa memerlukan
banyak waktu.
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PELATIHAN PERAWATAN HARDWARE SOFTWARE PADA
OPERATOR SEKOLAH DASAR SEKRETARIAT UPT (UNIT
PELAKSANA TEKNIS) PENDIDIKAN KECAMATAN KERTAK
HANYAR
Jauhari Maulani, Sefto Pratama, Zayid Musiafa dan
Aulia Rizky Muhammad Hendrik Noor Asegaf
Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan
E-mail : jauharimaulani@gmail.com

ABSTRAK
Operator yang bertugas sebagai unit pelaksanaan teknis membantu dalam hal
teknis teknologi dari menjalankan teknologi hingga perawatan teknologi yang ada
di sekolah. Perlunya pengetahuan yang mendasar untuk menjalankan dan merawat
teknologi bagi para operator sangat penting, karna teknologi selalu berkembang
semakin meningkat dan kendala – kendala teknologinya pun juga beragam
masalahnya. Maka perlunya perawatan teknologi Hardware Software yang harus
diterapkan, baik harian, mingguan hingga perawatan bulanan. para operator
sekolah sebagai unit pelaksana teknis selalu berusaha menjalankan dan merawat
teknologi yang ada di sekolah dengan baik, serta terus menggali pengetahuan
teknologi hardware software untuk pengembangan pengoprasian dan
perawatannya. Pengabdian pada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh tim
dosen pelaksana pelatihan dari Fakultas Teknik Informatika UNISKA, tidak lepas
dari beberapa kendala yaitu waktu yang singkat dalam penyampaian materi dan
kemampuan para peserta yang berbeda-beda. Namun, pelatihan perawatan
teknologi hardware software dirasa sudah dilakukan dengan baik, secara
keseluruhan peserta bisa menguasai materi dan praktik pelatihan, jadi pada
pecapaian pelatihan 90% tercapai sesuai yang telah ditargetkan.
Kata Kunci: Perawatan, Hardware, Software, Operator

ABSTRACT
Operator, who has a duty as technical implementation unit, helps in technical
technology from running the technology up to maintaining the technology in
school. The necessary of basic knowledge to run and maintain the technology for
the operators is very important, because technology is always improving
increasingly and it also has various obstacles. Then the maintenance of Hardware
and Software technology should be applied, even daily, weekly, up to monthly
maintenance. The school operators as technical implementation unit always try to
run and maintain the technology well in school, also always look for the
knowledge of hardware and software technology for the improvement of its
operational and maintenance. Public service that has been done by lecturer team
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of training implementer from Faculty of Technical Information UNISKA, it
cannot be separated from several obstacles those were the short time in material
delivering and different participants’ abilities. But, training of hardware and
software technology maintenance has been done well, overall the participants
could master the training material and practice, so at the training achievement
about 90% has been achieved as expected.
Keywords : Maintenance, Hardware, Software, Operator

PENDAHULUAN
Banyaknya teknologi yang ada di sekolah, dari hardware, software, jaringan
serta hal yang terkait teknologi sejenisnya maka hal tersebut menjadi fokus para
operator yang bertugas di bidangnya. Operator yang bertugas sebagai unit
pelaksanaan teknis membantu dalam hal teknis teknologi dari menjalankan
teknologi hingga perawatan teknologi yang ada di sekolah. Perlunya pengetahuan
yang mendasar untuk menjalankan dan merawat teknologi hardware sofware bagi
para operator sangat penting, karna teknologi selalu berkembang semakin
meningkat dan kendala – kendala teknologinya pun juga beragam masalahnya.
Maka perlunya perawatan teknologi hardware sofware yang harus diterapkan,
baik harian, mingguan hingga perawatan bulanan.
Sehubungan dengan hal itu, para operator sekolah sebagai unit pelaksana
teknis selalu berusaha menjalankan dan merawat teknologi yang ada di sekolah
dengan baik, serta terus menggali pengetahuan teknologi untuk pengembangan
pengoprasian dan perawatannya. Oleh karena itu kami dari Fakultas Teknologi
Informasi merasa terpanggil untuk mendampingi para operator - operator tersebut
dalam kegiatan perawatan teknologi hardware sofware di sekolah melalui program
pengabdian pada masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah
memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar tentang perawatan teknologi
hardware sofware sebagai penunjang pekerjaan Operator Sekolah Dasar
sekretariat UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pendidikan Kecamatan Kertak Hanyar,
dalam menghadapi masalah-masalah teknologi.
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KHALAYAK SASARAN
Sasaran dari kegiatan pengabdian ini adalah para Operator Sekolah Dasar
UPT Pendidikan Kecamatan Kertak Hanyar. Pelatihan dilakukan di SDN Manarap
01 Banjarmasin Jl. Manarap km 8 Banjarmasin.

METODE
Teknik atau metode yang digunakan agar peserta berhasil dalam pelatihan
ini adalah:
1. Pemberian materi singkat tentang perawatan hardware sofware dengan
peralatan LCD Proyektor.
2. Tanya jawab seputar perawatan teknologi dari hardware, software dah hal
terkait lainnya.
3. Praktikum langsung terhadap peserta.
4. Pemecahan masalah langsung saat praktikum.
5. Pembagian video tutorial tentang praktikum yang sudah berlangsung agar
peserta dapat melatih lagi dirumah.

PEMBAHASAN
Kegiatan ini dilaksanakan 1 hari yaitu pada tanggal 20 September 2017 dari
pukul 08.00 - 13.00 WITA. Peserta kegiatan berjumlah kurang lebih 23 orang
peserta para Operator dari Sekolah Dasar yang berbeda-beda.
Pelaksanan kegiatan ini dilakukan oleh tim pengabdian dengan pokok bahasan
yang disampaikan mengenai:
1. Cara Merawat Hardware dan Software khususnya teknologi komputer atau
laptop.
Sebagian materi dasar tips perawatan :
a) Maintenance Hardware
• Jaga kebersihan dari Laptop/PC dari debu
• Jaga temperatur sekitar
• Bersihkan keyboard dari debu
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• Jaga kebersihan display monitor
• Asap juga bisa ngerusak sirkuit di dalam rangkaian elektrik
• Jika komputer mengalami overheat maka gunakan kipas tambahan
b) Maintenance Software
• Bersihikan Recycle Bin secara teratur.
• Rapikan File.
• Update Windows Update dan Antivirus.
• Uninstall program yang tidak perlu.
• Maintenance disk (disk defragment dan disk cleaner)
Disk defragment biar sistem ngatur file-file kita secara rapi dan mandiri.
Cleaner berfungsi untuk membersihkan disk kita dari sampah
metabolisme sisa kinerja komputer/laptop.
2. Pelatihan / Praktik ( Tutorial Perawatan Software )
3. Evaluasi hasil dari pelatihan (Tanya Jawab) serta diskusi masalah teknologi
yang sering terjadi di sekolah dasar masing-masing.
4. Kuisioner Evaluasi Peserta mengisi kuisioner kembali tentang hasil dari
pelatihan.
Peserta pelatihan seperti direncanakan ditargetkan sekitar 28 orang peserta
dan minimal paling tidak 20 orang peserta, Namun dalam pelaksanaannya,
kegiatan ini diikuti oleh 23 orang peserta.
Adapun sedikit masalah yang dihadapi, pada kemampuan peserta dilihat dari
penguasaan materi dan praktik masih beberapa peserta yang kurang menguasai,
dikarenakan waktu yang singkat dalam penyampaian materi dan kemampuan para
peserta yang berbeda-beda.
Namun, ketercapaian tujuan pendampingan pelatihan perawatan teknologi
untuk operator sekolah dasar ini secara umum sudah baik, Dilihat dari hasil
latihan dan praktik para peserta yaitu kualitas penguasaan materi pengetahuan
serta keterampilan yang telah dihasilkan hampir semua peserta dengan perkiraan
sekitar 90% sudah menguasai, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan ini
dapat tercapai.
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Ketercapaian target materi & praktik pada kegiatan ini sudah baik, karena
materi pendampingan telah dapat disampaikan secara keseluruhan oleh kelompok
pengabdian masyarakat dari para dosen Fakultas Teknik Informatika Universitas
Islam Kalimantan MAB Banjarmasin.

FOTO KEGIATAN
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PELATIHAN MEMBUAT JARINGAN KOMPUTER
WIRE DAN WIRELESS DI SMK GEMA KALIMANTAN
Muhammad Amin dan Budi Ramdhani
Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan
E-mail : maminbjm58@gmail.com
ABSTRAK
Salah satu manfaat dari jaringan komputer adalah kita bisa mengakses file yang
kita miliki sekaligus file orang lain yang telah diseberluaskan melalui suatu
jaringan, semisal jaringan internet. Melalui jaringan komputer, kita bisa
melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien.Jaringan komputer
membantu seseorang berhubungan dengan orang lain dari berbagai negara dengan
mudah. Selain itu, pengguna juga dapat mengirim teks, gambar, audio, maupun
video secara real time dengan bantuan jaringan komputer. Kita dapat mengakses
berita atau informasi dengan sangat mudah melalui internet dikarenakan internet
merupakan salah satu contoh jaringan komputer. Misalkan dalam suatu kantor
memerlukan printer, kita tidak perlu membeli printer sebanyak dengan jumlah
komputer yang ada terdapat pada kantor tersebu, tapi cukup membeli satu printer
saja untuk digunakan oleh semua karyawan kantor tersebut dengan bantuan
jaringan komputer.
Kata Kunci : Jaringan,Komputer, Proses
ABSTRACT
One of the benefits of computer network is we could access our own file and also
others’ files that have been spreaded through a network, for example internet
network. Through computer network, we could do a process of data transmission
quickly and efficiently. Computer network helps someone to have a contact with
others from various countries easily. Beside that, the user also could send text,
image, audio, or even video in real time by the help of computer network. We
could access news or information easily through internet because internet is one of
the computer networks. As for the example, an office needs printer, we don’t
need to buy printers as much as the computers there, but only need to buy a printer
to be used by all employees at the office by using computer network’s help.
Keywords : Network,Computer, Process
PENDAHULUAN
Kata “jaringan komputer” mungkin sudah tidak asing lagi bagi telinga kita,
mengingat hampir setiap hari kita melibatkan jaringan komputer dalam pekerjaan
kita. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih

226

Prosiding Hasil-Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018
Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan
ISBN : 978-602-52531-2-6

komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau
media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi maupun berbagi
perangkat keras komputer.
Istilah jaringan komputer sendiri juga dapat diartikan sebagai kumpulan
sejumlah terminal komunikasi yang terdiri dari dua komputer atau lebih yang
saling terhubung. Tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah agar informasi/
data yang dibawa pengirim (transmitter) dapat sampai kepada penerima (receiver)
dengan tepat dan akurat.
Jaringan

komputer

memungkinkan

penggunanya

dapat

melakukan

komunikasi satu sama lain dengan mudah. Selain itu, peran jaringan komputer
sangat diperlukan untuk mengintegrasi data antar komputer-komputer client
sehingga diperolehlah suatu data yang relevan.
Berbicara mengenai manfaat dari jaringan komputer. Terdapat banyak sekali
manfaat jaringan Komputer.
Macam-Macam Jaringan Komputer
Umumnya jaringan komputer di kelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu
berdasarkan jangkauan geografis, distribusi sumber informasi/ data, media
transmisi data, peranan dan hubungan tiap komputer dalam memproses data, dan
berdasarkan jenis topologi yang digunakan. Berikut penjabaran lengkapnya :
Berdasarkan Jangkauan Geografis

Gambar 1 Skema sederhana jaringan LAN
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LAN
Local Area Network atau yang sering disingkat dengan LAN merupakan
jaringan yang hanya mencakup wilayah kecil saja, semisal warnet, kantor, atau
sekolah. Umumnya jaringan LAN luas areanya tidak jauh dari 1 km persegi.
Biasanya jaringan LAN menggunakan teknologi IEEE 802.3 Ethernet yang
mempunyai kecepatan transfer data sekitar 10, 100, bahkan 1000 MB/s. Selain
menggunakan teknologi Ethernet, tak sedikit juga yang menggunakan teknologi
nirkabel seperti Wi-fi untuk jaringan LAN.
MAN
Metropolitan Area Network atau MAN merupakan jaringan yang mencakup
suatu kota dengan dibekali kecepatan transfer data yang tinggi. Bisa dibilang,
jaringan MAN merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN.
Jangakauan dari jaringan MAN berkisar 10-50 km. MAN hanya memiliki satu
atau dua kabel dan tidak dilengkapi dengan elemen switching yang berfungsi
membuat rancangan menjadi lebih simple.
WAN
Wide Area Network atau WAN merupakan jaringan yang jangkauannya
mencakup daerah geografis yang luas, semisal sebuah negara bahkan benua.
WAN umumnya digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan lokal
sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan pengguna lain meskipun berada
di lokasi yang berbebeda.
Berdasarkan Distribusi Sumber Informasi/ Data

Gambar 2 Jaringan terpusat
dan terdistribusi
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Jaringan Terpusat
Yang dimaksud jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer
client dan komputer server dimana komputer client bertugas sebagai perantara
dalam mengakses sumber informasi/ data yang berasal dari komputer server.
Dalam jaringan terpusat, terdapat istilah dumb terminal (terminal bisu), dimana
terminal ini tidak memiliki alat pemroses data.
Jaringan Terdistribusi
Jaringan ini merupakan hasil perpaduan dari beberapa jaringan terpusat sehingga
memungkinkan beberapa komputer server dan client yang saling terhubung
membentuk suatu sistem jaringan tertentu.

Gambar 3 Jaringan terdistribusi
Membuat Jaringan LAN (Local Area Network) Dapat mengenal bahanbahan Jaringan dan, membuat jaringan Komputer Local Area Network yang baik
dan sesuai dengan kebutuhan yang efesien dan praktis.Membuat Jaringan
WirelessDapat mengenal bahan-bahan Jaringan dan membuat jaringan Wireless
yang baik dan sesuai dengan kebutuhan yang efesien dan praktis.
KHALAYAK SASARAN
Sasaran dalam kegiatan ini adalah guru di SMK Gema Kalimantan.
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METODE
Dalam mengatasi atau memecahkan permasalahan yang dihadapi guru SMK
dan Guru terhadap kurikulum yang baru digunakan metode kegiatan dengan
pendekatan melalui pelatihan yang pemanfaatan modul dan praktek untuk
membangun Jaringan Komputer dijelaskan dengan teori dan praktek yang simpel
dan waktu singkat dapat mengopersikannya Melalui pelatihan kepada Guru
dalam perkenalan Jaringan untuk system pengajaran, yang dilatih oleh beberapa
Dosen dan dengan materi pelatihan teori membangun Jaringan LAN (Wire dan
Wireless). Praktek membangun jaringan LAN (Wire dan Wireless),Pembuatan
Kabel dan Pemasangan LAN Pakai HUB dan Wireless, Pengujian Sejauh mana
materi dapat diserap oleh Guru.

FOTO KEGIATAN

Gambar 4 Observasi Lapanga di SMK

Gambar 5 Peralatan Praktek Obeng dan Lan Tester

Gambar 6 Alat Praktek Tang RJ45

Gambar 7 Alat Praktek HUB 16 Port Giga LAN
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Gambar 8 Pelaksanaan Teori dan Praktek

Gambar 9 Foto Bersama Nara sumber dan guruguru di SMK Gema Kalimantan

KESIMPULAN
Guru adalah pendidik professional, dengan menigkatnya dalam aspek
keahlian dan skill yang dapat menunjang kurikulum yang harus diajarkan di
sekolah untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam hal keahlian Jaringan Lan
Wire dan Lan Wireless dalam hal guru mendapat ilmu baru.yang dapat mampu
untuk Untuk Membangun Jaringan LAN, Membuat Kabel dan memasang LAN ke
Hub dan Setting Jaringan Komputer, membangun Jaringan Wireless baik secara
Teori dan Praktek juga dapat membangun Jaringan Wireless dan Bahan Praktek,
dapat memasangan alat – alat Jaringan yang Wireless.

DAFTAR PUSTAKA
Iwan Sofana, (2012) ,SISCO CCNP dan Jaringan Komputer, Penerbit
Informatika, Bandung
Iwan Sofna, (2013), Membangun Jaringan Komputer, Penerbit Informatika,
Bandung
Sumber Internet :
Huitt, W. 2001. (http://sunartombs.wordpress.com/2008/09/23/motivasibelajar/(diakses 11 Maret 2015).
http://en.wikipedia.org/wiki/Edmodo.
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PELATIHAN PENELUSURAN BAHAN AJAR DARI INTERNET BAGI
GURU-GURU DI KELURAHAN SUNGAI LULUT
Muhammad Edya Rosadi, Wagino, dan Nur Alamsyah
Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan
E-mail : edya@fti.uniska-bjm.ac.id

ABSTRAK
Kualitas pendidikan harus selalu ditingkatkan, karena tidak ada bangsa yang maju
dengan mengacuhkan pendidikan di negaranya. Guru adalah salah satu ujung
tombak untuk memperbaiki mutu pendidikan yang mana harus selalu berupaya
untuk mengembangkan dan membuat bahan ajar yang berkualitas. Masifnya
perkembangan teknologi berupa internet sekarang ini dapat dimanfaatkan untuk
mencari dan mendapatkan bahan ajar sebagai alternatif selain buku-buku teks.
Akses internet bagi guru yang berada diperkotaan bukan barang baru. Namun latar
belakang pendidikan yang berbeda pada masing-masing guru membuat
penggunaan internet mengalami kendala dan belum optimal. Pengabdian ini
diadakan dengan tujuan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi guru
selama menggunakan media internet, juga memberikan pelatihan kepada guru
untuk menggunakan internet secara efektif. Dari kegiatan pengabdian yang telah
dilaksanakan disimpulkan berhasil meningkatkan kemampuan guru dalam
melakukan pencarian dan mendapatkan bahan ajar dari internet sesuai dengan
mata pelajaran masing-masing.
Kata Kunci: internet, bahan ajar, guru, pendidikan

ABSTRACT
Quality of education should always be improved, because there is no developed
country which ignores its’ education. Teacher is one of the spearheads to improve
the quality of education who has always to try to develop and create the qualified
teaching materials. Massive technological development in the form of internet
nowadays can be used to search and get the teaching materials as an alternative
aside from text books. Internet access for teachers who are in urban areas is not a
new thing. But different educational background on each teacher makes the using
of the internet has a problem and it’s not optimal yet. This public service was held
to identify the problems that teachers were facing during using the internet media,
also to give training for teachers to use the internet effectively. From the public
service activities it is concluded that succeeded in increasing the teachers’ ability
in doing the searching and obtaining the teaching materials from internet
according to their own teaching subject.
Keywords: internet, teaching materials, teachers, education
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PENDAHULUAN
Kondisi pendidikan di Indonesia perlu diperbaiki, harus ada upaya untuk
meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu ujung tombak untuk
memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia adalah guru, guru yang berkualitas
akan meningkatkan kualitas siswa dan lulusan (Okezone, 2017). Disaat masifnya
perkembangan teknologi sekarang ini guru seharusnya tidak seperti katak dalam
tempurung. Guru harus mempunyai wawasan yang luas dan berpikir global. Guru
tidak lagi hanya mentransfer materi yang itu-itu saja (tidak kontemporer), guru
hanya mengandalkan buku teks yang sama selama bertahun-tahun, harus ada
media baru yang dapat menjadikan materi dan pelajaran berkembang, salah satu
media untuk menelusuri informasi terbaru adalah internet.
Sekarang ini internet bukan sesuatu yang sulit untuk didapatkan dan
aksesnya pun tidak langka lagi, apalagi di kota besar. Salah satunya di Kecamatan
Banjarmasin Timur. Walaupun dari segi pembangunan wilayah ini masih kurang
dibandingkan kecamatan lain, namun dari aspek geografi daerah ini termasuk
dalam batasan pusat kota.
Menurut halaman web data referensi kementerian pendidikan dan
kebudayaan terdapat 107 satuan pendidikan (Sekolah) di kecamatan Banjarmasin
Timur, sementara itu ada 3 buah Sekolah Menengah Pertama Negeri di kelurahan
Sungai Lulut, antara lain SMPN 16, SMPN 22 dan SMPN 30 (Kebudayaan,
2017). Di kelurahan ini akses internet lebih mudah didapatkan daripada sumber
belajar dalam bentuk fisik lainnya. Dengan kondisi itu penggunaan internet perlu
dioptimalkan terutama dari segi keterampilan berupa cara atau teknik untuk
menggunakan internet. Penggunaan internet yang tepat akan sangat membantu
guru dalam mencari bahan ajar yang sesuai dengan mata pelajaran mereka
masing-masing. Mengingat pentingnya hal ini, maka perlu diadakan pelatihan
penelusuran bahan ajar dari internet bagi guru-guru.
Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang penggunaan
internet ini adalah antara lain memberikan pelatihan kepada guru-guru untuk
menggunakan

internet

secara

efektif
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mendapatkan bahan ajar yang terbaru, juga mengidentifikasi kendala yang
dihadapi guru dalam menggunakan media internet.

KHALAYAK SASARAN
Khalayak sasaran pengabdian ini adalah guru-guru Sekolah Menengah
Pertama (SMP) di kelurahan Sungai Lulut, dimana terdapat 3 Sekolah Menengah
Pertama (SMP) pada kelurahan ini, sedangkan tempat pelaksanaan di Sekolah
Menengah Pertama Negeri (SMPN) 22 Banjarmasin.

METODE
Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diawali dengan konsolidasi
permintaan izin kepada pihak tempat pengabdian berlangsung, kemudian
membuat materi dan bahan tayang yang dapat membantu pelaksanaan. Setelah itu
pelaksanaan program pengabdian dengan metode antara lain:
1.

Ceramah
Dalam metode ini dilakukan penyampaian materi tentang sejarah internet,
jenis mesin pencari dan peramban, kemudian dilakukan

2.

Praktik
Materi berupa modul dan bahan tayang dipraktikan secara langsung, guru
dipandu untuk menelusuri internet agar efektif dan optimal dalam
mendapatkan bahan ajar. Pada sesi ini guru-guru akan didampingi langsung
oleh tim pengabdian dan mahasiswa yang dilibatkan dalam pengabdian ini.

3.

Diskusi Aktif
Peserta dapat langsung bertanya dan berdiskusi kepada tim pengabdian pada
masyarakat yang mendampingi mereka selama kegiatan berlangsung.

PEMBAHASAN
Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang dimulai tanggal 6 Oktober 2017,
peserta pengabdian yang terdiri dari guru-guru berbagai mata pelajaran sangat
antusias dalam mengikuti kegiatan sampai akhir.
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Metode kegiatan berupa ceramah, tanya jawab dan praktik berjalan
dengan lancar, adanya bantuan dari mahasiswa yang dilibatkan dalam pelaksanaan
pengabdian membuat praktik menjadi lebih mudah, yang mana satu mahasiswa
langsung memandu satu orang guru.
Hasil dari kuisoner yang dibagikan sebelum pengabdian berlangsung
menunjukkan bahwa semua guru telah memiliki akses internet masing-masing,
baik dari komputer personal atau dari telepon genggam, namun banyak yang
belum mengetahui dan belum mampu mengoptimalkan penggunaan mesin
pencari. Setelah pelaksanaan pengabdian, para guru menjadi dapat memahami
penggunaan fitur lanjutan pada mesin pencari dan bisa menggunakan untuk
mendapatkan referensi-referensi bahan ajar dari internet.

FOTO KEGIATAN
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KESIMPULAN
Dari hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat
disimpulkan teridentifikasinya beberapa kendala yang dihadapi guru selama
menggunakan media internet, selain terdapat peningkatan kemampuan guru dalam
mencari bahan ajar dari internet berdasarkan mata pelajaran yang diampu, para
guru juga mampu menggunakan fitur lanjutan mesin pencari.

DAFTAR PUSTAKA
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PENGGUNAAN E-LEARNING EDMODO SEBAGAI MEDIA
PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI DI MADRASAH ALIYAH
SMIP 1946 BANJARMASIN
Muhammad Rais Wathani, Zaenuddin, Fitrah Yuridka, dan Nadiya Hijriana
Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan
E-mail : raiswathani@gmail.com

ABSTRAK
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan dengan judul “penggunaan Elearning Edmodo sebagai media pembelajaran berbasis teknologi bagi para guru
di Madrasah Aliyah SMIP 1946 Banjarmasin” ini adalah meningkatkan skill dan
kemampuan para guru dalam memanfaatkan E-learning Edmodo sebagai media
pembelajaran berbasis teknologi sebagai penunjang dalam proses pembelajaran.
Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, menggunakan 3
buah metode, yakni tutorial, praktek mandiri, dan tanya jawab. Hasil kegiatan ini
adalah, selama pelaksanaan kegiatan, semuanya berjalan dengan lancar dan
terkendali. Para peserta begitu antusias mengikuti kegiatan ini karena materi yang
dibahas dirasa sangat bermanfaat dan menarik. Dari hasil kuesioner yang
diberikan, didapatkan hasil yang cukup baik, serta respon yang sangat tinggi,
terbukti dari 5 alternatif jawaban yang diberikan rata-rata memberikan jawaban
yang setuju dan sangat setuju dalam rangka untuk menarik minat dan kepuasan
terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil kuesioner juga menunjukkan
bahwa semua guru sepakat dan berencana untuk menerapkan materi yang
disampaikan kepada siswa didiknya.
Kata Kunci : Edmodo, E-Learning, Madrasah Aliyah, Media pembelajaran, SMIP
1946

ABSTRACT
The goal to be achieved in the activities with the title "the use of E-learning
Edmodo as a media-based learning technology for teachers in Madrasah Aliyah
SMIP 1946 Banjarmasin" is to improve the skills and abilities of teachers in
utilizing E-learning Edmodo as a media-based learning as a technology supporting
in the learning process. In the implementation of community service activities,
using 3 methods, the first Tutorial, the second Practice Mandiri, and the third Q &
A. The results that can be obtained from this activity is, during the execution of
activities, everything runs smoothly and in control. The participants were so
enthusiastic about following this activity because the material discussed felt very
useful and interesting. From the results of the questionnaire given, obtained good
results, as well as a very high response, as evidenced from the 5 alternative
answers given on average give answers that agree and strongly agree in order to
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attract interest and satisfaction with the activities that have been implemented.
The results of the questionnaire also showed that all teachers agreed and planned
to apply the material presented to their students.
Keywords : Edmodo, E-Learning, Madrasah Aliyah, Media learning, SMIP 1946

PENDAHULUAN
Keberadaan teknologi dan media pembelajaran sebagai sarana dan prasarana
untuk menunjang terlaksananya proses kegiatan pembelajaran serta menunjang
pendidikan dan pelatihan, tidak bisa diabaikan begitu saja. Keberadaan E-learning
ini menjadikan proses belajar mengajar menjadi mudah dan efekktif, informasi
yang cepat diperoleh, jarak dan lokasi bukanlah halangan lagi, seorang guru tidak
perlu harus melaksanakan proses pembelajaran konvensional seperti biasa, tetapi
cukup berada dirumah masing-masing dan siswa tidak perlu lagi pergi ke sekolah
seperti layaknya sekolah formal, namun cukup meluangkan waktunya untuk
bertatap muka dengan guru lewat monitor komputer. Seorang guru dapat
berkomunikasi dengan siswanya dengan memberikan tugas, kuis, poling, dan lain
sebagainya tanpa harus mengadakan tatap muka.
Salah satu E-learning yang cukup populer dan banyak diminati saat ini
adalah Edmodo (Edmodo.com). Selain gratis, Edmodo merupakan jaringan
pendidikan global yang membantu menghubungkan semua peserta didik dengan
orang dan sumber belajar yang dibutuhkan untuk mencapai potensi penuh mereka.
E-learning ini lebih dikhususkan untuk pengguna anak SD, SMP dan SMA.
Pembelajaran disini terbilang unik karena guru, siswa dan orang tua yang
mendaftar harus saling terhubung satu sama lain.
Diantara kelebihan lain Edmodo adalah mengadaptasi tampilan (user
interface) yang mirip seperti Facebook, sehingga relatif mudah dan user friendly.
Edmodo jua mendukung preview berbagai jenis file seperti pdf, pptx, html, swf
dan lain sebagainya. Edmodo selain dapat digunakan di komputer/laptop, juga
dapat digunakan gadget berbasis android.
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Dengan memperhatikan hal tersebut, perlu kiranya ada kegiatan pelatihan
dan sosialisasi untuk memberi pemahaman kepada para guru tentang fungsi dan
kegunaan Edmodo sebagai salah satu jenis E-learning yang cukup bagus serta
kelebihannya dibanding dengan E-learning lainnya, selain itu tentang fitur-fitur
yang ada di dalam E-learning Edmodo, seperti assignment, file and links, qiuz,
polling, gradebook, library, award badges, dan parents codes sesuai dengan Tri
Dharma Perguruan Tingggi yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat.
Kegiatan ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah SMIP 1946 Banjarmasin
yang beralamat di jalan Sungai Jingah Banjarmasin. Diharapkan dengan adanya
kegiatan ini akan terjadi perubahan pola pikir serta kreatifitas dan kompetensi
guru dan siswa dengan cepat, sehingga lebih mudah mencerna informasi yang
masuk.

1. KHALAYAK SASARAN
Adapun kelompok / anggota khalayak sasaran yang dianggap strategis
(mampu dan mau) untuk dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada
masyarakat ini adalah para Guru yang mengajar di Madrasah Aliyah Sekolah
Menengah Islam Pertama (SMIP) 1946 Banjarmasin. Dari kegiatan ini juga
diharapkan dapat menyebarluaskan skill dan kemampuan para Guru kepada
anggota khalayak sasaran yang lain, misal sekolah, lembaga atau masyarakat
umum lainnya.
2.
3. METODE
Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul
“penggunaan E-learning Edmodo sebagai media pembelajaran berbasis teknologi
bagi para guru di Madrasah Aliyah SMIP 1946 Banjarmasin” ini, menggunakan 3
buah metode, yaitu :
1. Tutorial
Peserta pelaksana pengabdian

yang berlaku sebagai

instruktur/tentor

menjelaskan tentang media pembelajaran berbasis teknologi, jenis-jenis E239
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learning yang banyak digunakan sekarang ini, serta fungsi dan kegunaan
Edmodo sebagai salah satu jenis E-learning dengan menggunakan alat bantu
LCD proyektor, sehingga peserta dapat memahami tanpa harus mendengarkan
teori atau membaca modul terlebih dulu.
2. Praktek Mandiri
Setiap peserta pelatihan juga melakukan praktek sendiri dengan penggunaan
komputer atau laptop, sehingga peserta pelatihan dapat berkembang dan
Mandiri dengan keahliannya sendiri.
3. Tanya Jawab
Peserta pelatihan dapat langsung bertanya kepada peserta pelaksana
Pengabdian yang mendampingi mereka selama kegiatan berlangsung.
4.
PEMBAHASAN
1. Kegiatan yang dilaksanakan : Memberikan sosialisasi dan pengajaran tentang
penggunaan E-learning Edmodo sebagai Media Pembelajaran Berbasis
Teknologi
2. Tempat pelaksanaan : Madrasah Aliyah SMIP 1946 Banjarmasin
3. Waktu kegiatan : dilaksanakan selama 3 hari, yaitu dari tanggal 6 – 8
November 2017

FOTO KEGIATAN
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KESIMPULAN
Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah
dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 6 November sampai dengan 8 November
2017, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya :
1.

Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan terkendali.

2.

Para peserta begitu antusias mengikuti kegiatan ini karena materi yang
dibahas dirasa sangat bermanfaat dan menarik, dalam rangka untuk
pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi.

3.

Dari hasil kuesioner yang diberikan, didapatkan hasil yang cukup baik, serta
respon yang sangat tinggi, terbukti dari 5 alternatif jawaban yang diberikan
rata-rata memberikan jawaban yang setuju dan sangat setuju dalam rangka
untuk menarik minat dan kepuasan terhadap kegiatan yang telah
dilaksanakan.

4.

Hasil kuesioner juga menunjukkan bahwa semua guru sepakat dan berencana
untuk menerapkan materi yang disampaikan kepada siswa didiknya.

DAFTAR PUSTAKA
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PELATIHAN PENGOPTIMALAN PROFESI GURU DALAM
PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN MULTIMEDIA DI MADRASAH
ALIYAH AR-RAHMAH SUNGAI TABUK
Mayang Sari dan Yusri Ikhwani
Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan
E-mail : mayangsari.uniska@gmail.com

ABSTRAK
Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui pembelajaran, dikusi
serta Tanya jawab di sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan penggunaan
teknologi dalam berbagai bidang sehingga semua lapisan masyarakat di berbagai
kalangan dapat melek teknologi dan memanfaatkan teknologi dengan lebih
optimal serta bijak. Melalui pelatihan kepada guru di Madrasah Aliyah Ar
Rahmah Sungai Tabuk yang dilatih oleh beberapa instruktur dan dengan materi
pelatihan dengan metode perkenalan aplikasi-aplikasi yang diuraikan dalam
kegiatan ini seperti Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint serta
pengayaan pembelajaran secara daring (e-learning) dengan edmodo. Adapun hasil
yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dewan
guru dapat mengoptimalkan penggunaan aplikasi Microsoft Office Word, Excel
dan Power Point untuk menunjang proses belajar mengajar seperti memberikan
sentuhan multimedia dalam slide presentasi guru pengajar serta dewan guru dapat
memanfaatkan fasilitas e-learning dengan edmodo untuk menunjang aktifitas
pembelajaran.

ABSTRACT
This public service was held through learning, discussion and also Q&A in school
with the intention to increase the using of technology in various aspects so all
societies in every range could be educated on technology and use the technology
more optimally and wise. Through the training for teachers at Madrasah Aliyah Ar
Rahmah Sungai Tabuk who were trained by some instructors and with the training
materials with applications introduction method which was explained in this
activity like Microsoft Office Word, Excel and Power Point and also enrichment
of learning online (e-learning) with edmodo. As for the results obtained from this
public service is the teachers could optimize the using of Microsoft Office Word,
Excel and Power Point application to support teaching-learning process such as
giving the touch of multimedia in slide presentation and also the teachers could
utilize e-learning facility with edmodo to support the learning activity
.
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PENDAHULUAN
Guru merupakan elemen penting dalam proses belajar mengajar, aktifitas
seorang guru tidak hanya di dalam kelas namun juga di luar kelas seperti
mempersiapkan bahan ajar, penilaian siswa, sampai ke penilaian raport akhir
siswa. Untuk menunjang aktifitas tersebut, teknologi menjadi salah satu jawaban
yang paling dapat membantu meringankan pekerjaan guru tersebut.
Saat ini, hampir semua kalangan di berbagai lapisan masyarakat sudah
terjamah oleh kemajuan teknologi, namun sayang ada segelintir orang yang masih
belum maksimal memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dengan masih
menggunakan cara tradisional dalam menjalankan akitivitas kesehariannya. Guru
dalam hal ini pun masih ada yang sampai saat ini belum memanfaatkan kemajuan
teknologi untuk membantu pekerjaannya dalam hal penyiapan bahan ajar hingga
perhitungan-perhitungan nilai siswa apalagi status guru tersebut berada dalam
lingkup sekolah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) yang masih
menganggap kebutuhan teknologi belum menjadi kebutuhan primer dalam
penunjang aktifitasnya., Padahal Pemerintah sudah menyediakan aplikasi untuk
menunjang aktifitas guru tersebut seperti aplikasi Emis aplikasi pengisian data
siswa, dll. Namun banyak yang masih belum bisa menggunakan aplikasi tersebut
dan akhirnya menyerahkan tugas yang seharusnya dikerjakan oleh guru yang
bersangkutan ke orang lain misalnya ke bagian TU.
Sebagai wujud kepedulian terhadap teknologi, maka dalam Pengabdian
Kepada Masyarakat kali ini akan diadakan pelatihan Pengoptimalan Profesi Guru
Dalam Pemanfaatan Teknologi Dan Multimedia di Madrasah Aliyah Ar-Rahmah
Sungai Tabuk yang mana nantinya diharapkan setelah adanya pelatihan ini
seluruh dewan guru yang ada di Madrasah Aliyah Ar-Rahmah Sungai Tabuk
dapat memanfaatkan teknologi sebagai penunjang aktifitas mereka.
Pada pelatihan ini diajarkan bagaimana menggunakan aplikasi perkantoran
seperti Ms. Word, Ms. Excel dan Ms. Power Point serta pembelajaran secara elearning sehingga proses belajar mengajar guru dapat lebih optimal.
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KHALAYAK SASARAN
Adapun khalayak sasaran dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
kali ini adalah dewan guru yang ada di Madrasah Aliyah Ar Rahmah sebanyak 20
(dua puluh) orang yang nantinya diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini
mereka dapat memberikan pengetahuannya kepada sesama guru serta anak
didiknya.

METODE
Untuk mengoptimalkan Profesi dewan guru di Madrasah Aliyah Ar
Rahmah Sungai Tabuk maka digunakan pendekatan melalui pelatihan dengan
pemanfaatan model.
Melalui pelatihan kepada guru di Madrasah Aliyah Ar Rahmah Sungai
Tabuk yang dilatih oleh beberapa instruktur dan dengan materi pelatihan sebagai
berikut :
1.

Perkenalan aplikasi-aplikasi pendukung aktifitas guru

2.

Tutorial
Instruktur menjelaskan tentang aplikasi pendukung seperti Microsoft Office
dan edmodo untuk pengayaan pembelajaran melalui metode e-learning
dengan menggunakan alat bantu LCD, sehingga peserta dapat memahami
tanpa harus mendengarkan teori atau membaca diktat terlebih dahulu.

3.

Pendalaman materi,

4.

Praktek Mandiri

5.

Tanya Jawab
Peserta dapat langsung bertanya kepada tim pengabdian pada masyarakat
yang mendampingi mereka selama kegiatan berlangsung.
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FOTO KEGIATAN

KESIMPULAN
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal
05 Maret 2018 di Madrasah Aliyah Arrahmah Sungai Tabuk yang dihadiri oleh 11
dewan guru dengan memberikan pelatihan tentang pemanfaatan teknologi dan
multimedia yang dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar sehingga proses
belajar mengajar dapat lebih berkualitas dengan pemanfaatan teknologi.
Pelatihan dilakukan dengan cara tutor memberikan panduan dengan diikuti
oleh peserta serta dilakukan Tanya jawab dan bimbingan sehingga menambah
pemahaman dewan guru akan peranan teknologi sebagai media pembelajaran serta
membantu Profesi dewan guru dalam memberikan penilaian kepada siswa dengan
memanfaatkan teknologi.
Materi yang diberikan pada pelatihan ini meliputi Microsoft Office Word
dan Excel dimana kami memberikan pelatihan tentang bagaimana pengoptimalan
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penggunaan aplikasi Ms. Office Word untuk keperluan aktivitas guru, kami juga
memberikan pelatihan bagaimana penggunaan Microsoft Office Excel guna
perhitungan data-data nilai siswa, serta pembelajaran melalui jarak jauh (elearning) dengan menggunakan edmodo. Sehingga setelah pengabdian ini selesai
dilaksanakan, para dewan guru mengetahui bagaimana caranya mengoptimalkan
proses belajar mengajar dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.

DAFTAR PUSTAKA
Arjaka, Sugiyono. 2010. Media Elektronik berbasis Komputer sebagai Media
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PELATIHAN PENINGKATAN KEAMANAN WEBSITE BERBASIS
WORDPRESS PADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
Mirza Yogy Kurniawan dan Fathul Hafidh
Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan
E-mail : mirza.yogy@gmail.com

ABSTRAK
Dengan hadirnya website pada setiap SKPD, menjadikan bukti nyata pemerintah
kota memberikan informasi seluas-luasnya dan secepat-cepatnya demi tercapainya
iklim pemerintahan yang berkarakter. Dalam perjalanannya, penggunaan media
internet sebagai media informasi mendapatkan tantangan tersendiri, disebutkan
oleh ahli digital forensik Ruby Alamsyah dalam sehari rata-rata terdapat 10
sampai 15 situs pemerintahan yang diretas. Dari berbagai website yang ada pada
SKPD Banjarbaru, sebagian besar website-website tersebut dibangun dengan
menggunakan framework Wordpress. Pada setiap sistem yang dibuat selalu masih
ada celah sekecil apapun untuk dapat diretas atau mendapatkan gangguan,
terutama jika sistem tersebut berada pada dunia maya (internet). Untuk
meingkatkan keamanan yang lebih baik pada website berbasis wordpress
diperlukan adanya pelatihan kepada pengelola website yang ada pada SKPD kota
Banjarbaru.
Kata Kunci: Keamanan, Website, SKPD Kota Banjarbaru

ABSTRACT
Banjarbaru’s Government and Banjarbaru’s Working Units (SKPD) has been
providing information and a variety of services to the community in the form of
websites. Each SKPD is required to have its own information to be reported, at
least every website is managed by an admin, then on every field in the SKPD also
has author of the news. Of eighteen (18) ASN coming, which seven (7) has
become the website administrator while the rest had no experience of being the
administration website, requiring training or technical assistance to the officer.
With this community service activities teach how to manage the web, create and
process language news journalist and attractive appearance and a wide range of
other administrations in the website.
Keywords: Website, Content Management System, web administrator.
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PENDAHULUAN
Dengan adanya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain .Go.Id untuk
Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah, berarti telah menjadi sebuah
himbauan kepada seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk
memiliki website. Pemerintah kota Banjarbaru memiliki Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2016-2021, dengan menetapkan visi yaitu :
Terwujudnya Banjarbaru sebagai Kota Pelayanan yang Berkarakter, dan pada
salah satu misi yaitu butir ke 4 (empat) ; Melaksanakan reformasi birokrasi yang
berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik
berbasis teknologi informasi. Untuk mewujudkan RPJMD tersebut, Dinas
Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Banjarbaru memiliki visi yang
selaras yaitu; Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Didukung
Infrastruktur Dan Sarana Prasarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi Yang
Handal.
Salah satu perwujudan visi Diskominfo Kota Banjarbaru hingga saat ini
adalah dengan adanya website pada seluruh SKPD yang ada di Kota Banjarbaru.
Dengan hadirnya website pada setiap SKPD, menjadikan bukti nyata pemerintah
kota memberikan informasi seluas-luasnya dan secepat-cepatnya demi tercapainya
iklim pemerintahan yang berkarakter.
Dalam perjalanannya, penggunaan media internet sebagai media informasi
mendapatkan tantangan tersendiri, disebutkan oleh ahli digital forensik Ruby
Alamsyah dalam sehari rata-rata terdapat 10 sampai 15 situs pemerintahan yang
diretas.
Dari berbagai website yang ada pada SKPD Banjarbaru, sebagian besar
website-website tersebut dibangun dengan menggunakan framework Wordpress.
Pada setiap sistem yang dibuat selalu masih ada celah sekecil apapun untuk dapat
diretas atau mendapatkan gangguan, terutama jika sistem tersebut berada pada
dunia maya (internet).
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Untuk meingkatkan keamanan yang lebih baik pada website berbasis
wordpress diperlukan adanya pelatihan kepada pengelola website yang ada pada
SKPD kota Banjarbaru.

KHALAYAK SASARAN
Sasaran dalam kegiatan ini adalah para peserta ASN yang menjadi pengelola
website di SKPD Banjarbaru.

METODE
Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan
melalui pelatihan dengan pemanfaatan modul yang telah disediakan yaitu dengan
metode teori pembelajaran dan praktik langsung ditempat. Selain itu, para
pengelola website juga diberikan contoh-contoh sistem keamanan yang bisa
diterapkan untuk website berbasis Wordpress.
Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelatihan kepada para
peserta ASN yang menjadi pengelola website di SKPD Banjarbaru dilakukan oleh
beberapa instruktur profesional dibidangnya dengan materi pelatihan sebagai
berikut :
1.

Cyber Crime

2.

Keamanan pada Website Wordpress

FOTO KEGIATAN
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KESIMPULAN
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Dinas
Komunikasi dan Informasi Banjarbaru berjalan dengan lancar dan baik. Peserta
terlibat dalam tanya jawab dan mendapatkan proses peningkatan pengetahuan
mengenai keamanan website.
Dari

hasil

Kegiatan

Pengabdian

Kepada

Masyarakat

yang

telah

dilaksanakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1.

Semua peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini karena materi yang
diberikan sangat bermanfaat dan menarik bagi peserta serta membuat
mereka lebih waspada terhadap keamanan website.

2.

Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki pengetahuan lebih dalam
hal keamanan website, peningkatan terjadi dari nilai akhir rata-rata
57.14/100 point menjadi 82.63/100 point.

3.

Peserta juga menjadi lebih responsif terhadap pengelolaan website, dilihat
dari respon untuk mengupate tiap komponen websitenya dari 100%
responden sebelumnya hanya 42,9% yang menjawab sesegera mungkin
setelah pelatihan menjadi 68,4%.
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PENGENALAN LINUX DAN PERANGKAT LUNAK OPEN SOURCE
PADA REMAJA DI KELURAHAN SUNGAI LULUT BANJARMASIN
TIMUR
Nur Alamsyah, Wagino, dan Muhammad Edya Rosadi
Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan
E-mail : alam@fti.uniska-bjm.ac.id

ABSTRAK
Di Indonesia salah satu permasalahan yang timbul dari kemajuan teknologi adalah
mengenai legalisasi software, yakni pembajakan software komputer. Untuk
mengatasi harga software yang relatif tinggi, saat ini sudah banyak software yang
bersifat open source, yang memperbolehkan kita untuk menggunakannya dan
menggandakannya selama tidak digunakan untuk komersial lainnya maka
software open source ini gratis untuk digunakan oleh pemilik komputer. Software
open source yang banyak digunakan adalah linux dengan turunannya yang
terkenal adalah ubuntu. Saat ini sudah banyak perusahaan besar mulai beralih
menggunakan software open source di komputer kantornya. Software open source
ini sengaja dibuat hampir menyerupai software komersial agar mudah digunakan
dan tidak diperlukan adaptasi yang sulit bahkan software open source dinilai lebih
aman karena jarang ditemukan virus yang bisa merusak komputer dan data di
dalamnya.
Kata Kunci : software, open source, linux.

ABSTRACT
One of technology advances problems in Indonesia is about software legalization,
that is piracy of computer software. To solve software high price, now there are
many open-source software that permit us to use and clone them, as long as they
are not used as commercial, these open source are free to use by computer owner.
Open source software which is used mostly is linux with its derivative is ubuntu.
At this time, many big companies have used open source software at their offices.
This open source need difficult adaptation, in fact this software rate is more safe
because virus are rarely to be found which can broke the computer and data.
Keywords : software, open source, linux

PENDAHULUAN
Laporan dari Business Software Alliance menunjukkan bahwa ternyata
masih banyak orang yang memakai software bajakan di seluruh dunia, tak

253

Prosiding Hasil-Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018
Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan
ISBN : 978-602-52531-2-6

terkecuali Indonesia. Nilai pembajakan piranti lunak ini bahkan mencapai
triliunan rupiah. Dalam laporan tersebut dikatakan nilai peredaran software
bajakan di Indonesia mencapai 1,1 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau setara
Rp 14,4 triliun. Tingkat peredaran software bajakan ini mencapai 84 persen dari
software yang beredar. Nilai tersebut diperoleh dari penelitian tahun 2015.
Artinya, bisa saja pada 2016 ini nilai tersebut sudah berkurang atau malah
bertambah jadi lebih besar seiring dengan meningkatnya penggunaan perangkat
komputer.
Berdasarkan selular.id, Senin, 17 Juli 2017 pukul 08:29 Google telah
berkomitmen dan mencoba selama bertahun-tahun untuk memerangi pembajakan
dan pelanggaran hak cipta melalui layanan mesin pencarian miliknya. Setiap
tahun, permintaan penghapusan tautan terkait pembajakan ke Google selalu
mengalami peningkatan signifikan. Di tahun 2016 saja, perusahaan telah
menghapus hingga 914 juta tautan bajakan. Melonjak drastis dari 240 jutaan di
tahun 2013 dan 345 juta pada tahun 2014. Tindakan ini merupakan aksi dari
laporan permintaan penghapusan link karena pelanggaran hak cipta atau Digital
Millenium Copyright Act (DCMA) takedown yang dikirimkan ke Google.
Raksasa teknologi tersebut mengklaim telah memenuhi 89,8 persen permintaan
yang diajukan, di mana sekitar 20 juta tautan telah lenyap setiap minggu. Google
menghapus tautan yang dilaporkan sehingga tidak muncul dalam daftar hasil
pencariannya (Selular.ID, 2017).
Gerakan dan upaya memerangi pembajakan software di Indonesia sudah
dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah atau komunitas-komunitas. Salah
satunya adalah komunitas open source dan Linux dengan menyarankan
penggunaan software open source yang gratis alih-alih melakukan pembajakan
software.

KHALAYAK SASARAN
Khalayak Sasaran pada pengabdian ini kepada para remaja rentang umur
15 s/d 17 tahun di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur.
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Penentuan umur peserta yang masih remaja ini dikarenakan masa-masa tersebut
merupakan masa pengenalan dan penggunakan komputer dasar sehingga sangat
cocok dalam pengenalan linux dan perangkat lunak open source agar kedepannya
bisa menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak yang berlisensi open
source.

METODE
Metode kegiatan yang diberikan dalam pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat dengan judul “Pengenalan Linux dan Perangkat Lunak Open Source
Pada Remaja di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur
menggunakan 3 metode, yaitu:
1.

Tutorial
Instruktur menjelaskan tentang linux dan perangkat lunak opensource dengan
menggunakan alat bantu modul, powerpoint (presentasi) dan LCD agar
peserta dapat lebih mudah memahami isi modul yang diberikan.

2.

Praktek Mandiri
Setiap peserta melakukan praktek berupa proses instalasi dan pengenalan
menu penggunaan sistem operasi linux.

3.

Tanya Jawab
Peserta dapat langsung bertanya kepada tim pengabdian pada masyarakat
yang mendampingi mereka selama kegiatan berlangsung.

FOTO KEGIATAN
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KESIMPULAN
Pelatihan “Pengenalan Linux Dan Open Source Software Pada Remaja Di
Kelurahan Sungai

Lulut Banjarmasin Timur” terlaksana dengan baik dan

berjalan dengan lancar sesuai jadwal, dari hasil pelaksanaan kegiatan maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1.

Program pelatihan dalam bentuk kegiatan 30 % teori dan 70 % praktek cukup
efektif, sehingga peserta dapat melihat langsung di LCD materi dan
mendengarkan langsung paparan materi, kemudian dapat mempraktekan
langsung ke laptop-laptop yang telah disediakan dan koneksi dengan internet
dan bantuan modul yang diberikan pada masing-masing peserta.

2.

Para siswa sangat antusias dan senang dalam mengikuti pelatihan Pengenalan
Linux Dan Open Source dan pihak sekolah juga berharap dilain waktu bisa
belajar lagi dengan materi yang berbeda untuk menambah pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA
Drs. Ermansjah Djaja, S. M. (2010). Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta:
Sinar Grafika.
H. Mochamad Wahyudi, M. M. (2014). Fenomena Pembajakan Software di
Indonesia Hak Intelektual: antara kebutuhan dan pelanggaran hak cipta
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Mandiri .
Hendrik. (2003). Antara Windows dan Linux. Jakarta: ilmu komputer.com.
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PELATIHAN PEMBUATAN MEDIA PEMEBELAJARAN DIGITAL DI
SD NEGERI BASIRIH 2 BANJARMASIN

Rina Alfah, Rusdina, dan Hendra Sanjaya
Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan
E-mail : rina.alfah.05@gmail.com

ABSTRAK
Kegiatan yang dilakukan oleh dosen UNISKA MAAB Banjarmasin dalam rangka
Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk memberikan pengatahuan
kepada para Guru di Sekolah SD Negeri Basirih 2 Banjarmasin agar dapat
membuat media pembelajaran, pengarsipan data sekolah baik itu data guru, data
murid setiap kelas dll untuk kemudian diarsipkan secara digital dan data bisa
dicari dengan mudah serta selalu ada walaupun sudah lama dan disertai dengan
pelatihan internet untuk mereka agar tidak ketinggalan dalam dunia informasi.
Kami Memberikan pelatihan ini dengan menggunakan media komputerisasi dan
internet kepada para guru sekolah ini agar para guru lebih trampil dan bisa
menerapkan cara pengajaran modern dengan menggunakan media tersebut
misalnya membuat soal ujian, serta pembuatan bahan ajar terutama dalam media
elektronik (e-Learning) .
Kata kunci : Arsip digital ,e-learning, internet

ABSTRACT
The activities undertaken by lecturers UNISKA MAAB Banjarmasin in order to
Dedication to People is to provide knowledge to the teachers in Primary School
SDN Basirih 2 Banjarmasin in order to create learning media, school’s data
archiving be it teacher’s data, student’s data each class etc. to then archived
digitally and data can be searched easily and always exist even though it is old and
accompanied by internet training for them so as not to be left behind in the world
of information. We provide this training by using computerized and internet
media to the teachers of this school so that the teachers are more skilled and can
apply modern way of teaching by using the media such as making exam
questions, as well as making teaching materials especially in electronic media (eLearning).
Keywords : Digital archives, E-learning, Internet
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PENDAHULUAN
Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih banyak sekali Sekolah – sekolah
Terutama Sekolah tingkat dasar yang berada dipingiran kota dan masih banyak
para guru yang kurang trampil dalam menggunakan teknologi terutama teknologi
informasi seperti Gadget, komputer dll . Hal ini tentunya kurang berimbang
dengan para anak-anak maupun remaja sebagai murid dan siswa sekolah karena
mereka lebih terlatih dalam penggunaan gadget dalam keseharian mereka. Hal ini
dapat menimbulkan perbedaan cara pandang guru dan murid dalam dunia
informasi . kesenjangan dunia pendidikan modern dengan pendidikan traditional
ini dapat sedikit diantisipasi dengan adanya pelatihan untuk para guru dalam
menggunakan

komputer

sebagai

media

pembelajaran,

pengarsipan

dan

penggunaaan internet sebagai media informasi. Salah satu sekolah dasar didaerah
pinggiran kota Banjarmasin , yaitu SD Negeri Basirih 2 yang terletak di daerah
pinggiran sungai martapura tepatnya di daerah Kelurahan Basirih yang dekat
dengan wisata religi Kubah Habib Hamid Albahasyim Banjarmasin misalnya,
para gurunya masih cenderung menggunakan cara tradisional dalam mengajar
yaitu menggunakan buku sebagai media nya. Padahal sekarang teknologi sudah
sangat berkembang dengan pesat yang mengakibatkan para guru ketinggalan
dalam teknologi informasi.

KHALAYAK SASARAN
Kegiatan

ini

dilaksanakan

untuk

memberikan

pengetahuan

serta

keterampilan Kepada para guru dan staff tata usaha SD Negeri Basirih 2
Banjarmasin yang beralamat di Jl.keramat Basirih Banjarmasin, dengan jumlah
peserta yang ikut berpartisipasi yaitu ada 10 (sepuluh ) orang termasuk kepala
sekolah dan wali kelas , guru penjaskes , bagian umum, serta guru Pendidikan
agama islam. Disekolah ini ada dua orang guru / wali kelas yang merangkap
sebagai staff administrasi.
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METODE
Untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka pelaksanaan Pelatihan
menggunakan media komputerisasi dan internet kepada para guru ini
menggunakan

metode, yaitu: Tutorial/Presentasi, Praktek dan Tanya Jawab

secara langsung.
Instruktur

menjelaskan

bagaimana

cara

menggunakan

Komputer/Laptop/Netbook/Smartphone untuk membuat Media Pembelajaran
seperti Manual Book menggunakan Word, Presentasi dengan menggunakan
Power Point atau pun table , Pengarsipan dan rumusan matematika dengan
menggunakan Excel dan pengenalan Internet dan aplikasi yang berhubungan
dengan Internet seperti email, browsing, searching dll baik menggunakan
computer ataupun SmartPhone. Untuk menunjang kegiatan lebih lanjut dengan
menggunakan alat bantu LCD sehingga peserta dapat memahami tanpa harus
mendengarkan teori atau membaca modul terlebih dulu.
Setiap peserta bisa melakukan

praktek menggunakan komputer/laptop

dengan bimbingan instruktur kemudian setiap peserta dapat langsung bertanya
kepada Tim Pengabdian pada masyarakat yang mendampingi mereka selama
kegiatan berlangsung.

PEMBAHASAN
Materi yang disampaikan pada saat Pengabdian yaitu bagaimana cara
menggunakan Komputer/Laptop/Netbook/Smartphone untuk membuat Media
Pembelajaran seperti Manual Book menggunakan Word, Presentasi dengan
menggunakan Power Point atau pun table , Pengarsipan dan rumusan matematika
dengan menggunakan Excel dan pengenalan Internet dan aplikasi yang
berhubungan dengan Internet seperti email, browsing, searching dll baik
menggunakan komputer ataupun SmartPhone. Untuk menunjang kegiatan lebih
lanjut dengan menggunakan alat bantu LCD sehingga peserta dapat memahami
tanpa harus membaca modul terlebih dulu
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Pada hari pertama, Kamis, tanggal 28 Sepetember 2017, pelatihan
menggunakan Microsoft Word untuk membuat modul pembelajaran . Ternyata
tidak semua peserta bisa menggunakan Komputer. Jadi Intrsuktur lebih banyak
menjelaskan hanya tentang dasar-dasar pengetikan pada umumnya saja. Misalnya
membuat surat atau membuat tulisan. Baru disambung pada hari kedua tanggal 29
September 2017 untuk pelatihan pembuatan sebuah modul pelajaran dengan
menggunakan Word, kemudian memformat jenis file dari .Doc menjadi .PDF agar
mudah dalam memprint. Sesudah itu dilanjutkan dengan pelatihan menggunakan
Excel untuk membuat jadwal pelajaran, untuk menghitung dan sebagainya.
Selanjutnya para peserta diajari tentang Penggunaan Power point Untuk Membuat
Presentasi dan media Pembelajaran. Untuk Menunjang Kegiatan Pengabdian Ini
kami Membuat Modul yang dapat dipelajari Oleh para Peserta .

Gambar
Contoh
Isi
modul
pengajaran Word Kepada Peserta
Pengabdian Masyarakat

Gambar contoh belajar Excel untuk
penilaian siswa kepada peserta
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Gambar Contoh Modul Power point Untuk Peserta Pelatihan Pengabdian
Masyarakat

Pada hari sabtu tanggal 30 September 2017 , Kami melakukan pelatihan
Internet kepada peserta. Kami mengajari browsing dan sebagainya dengan
menggunakan media internet. Kami juga menampilkan sebuah situs untuk Elearning yaitu: https://www.zenius.net/home . Situs ini adalah sebuah situs tempat
belajar online yang lengkap. Dari e-learning pelajaran SD, SMP, SMA Sampai
SBMPTN. Situs ini dapat langsung digunakan walaupun kita belum memiliki
sebuah akun. Isi materi berupa video yang mudah dipahami oleh siapa saja yang
menontonnya. Walaupun masih terbatas tetapi ini dapat menambah pengetahuan
para guru di sekolah, terutama sekolah dasar seperti di SDN Basirih 2 ini untuk
mengajar siswa nya. Video terbagi bagi dalam sub bab sesuai dengan kelas dan
maa pelajarannya.
Gambar Contoh Video yang bisa
diakses langsung tanpa Sign In

Gambar Beranda Zenius Education
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Situs Ini memiliki akses gratis tapi memang juga ada yag berbayar untuk
menuKonten yang lebih Banyak. Tetapi jika sekedar menambah Pengetahuan
saja, kita dapat mengakses yang gratis nya saja.
Gambar Pengembang Situs Https://Www.Zenius.Net/Home

FOTO KEGIATAN
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KESIMPULAN
Dengan diadakan kegiatan pengabdian masyarakat oleh dosen uniska
dengan materi untuk membuat Media Pembelajaran seperti Manual Book
menggunakan Word, Presentasi dengan menggunakan Power Point atau pun table
unuk Pengarsipan dan rumusan matematika dengan menggunakan Excel dan
pengenalan Internet dan aplikasi yang berhubungan dengan Internet seperti email,
browsing, searching dll terutama https://www.zenius.net/home baik menggunakan
Komputer ataupun SmartPhone, maka terlihat sekali antusiasme peserta saat
mendengarkan instruktur memberikan materi karena memang pengetahuan
mereka tentang Komputer sangat minim sekali. Dengan adanya Pelatihan seperti
ini tentunya pengetahuan mereka bertambah terutama untuk bahan pengajaran
kepada pada murid serta pengarsipan untuk semua materi mareka.

DAFTAR PUSTAKA
Kusni, M. (2010).”Implementasi Sistem Pembelajaran Blended Learning pada
Matakuliah AE3121 Getaran Mekanik” di Program Aeronotika dan
Astonotika, Seminar Tahunan Teknik Mesin.
Priyatni, Endah Tri., dan Wahono, Asnawi Susilo. (2010). “Pengembangan
Perangkat Pembelajaran Membaca SD Berbasis Pendidikan Multikultural
dan E-Learning”. Jurnal Penelitian Kependidikan. 20. (2). 156-166.
Ulfa, Maria. (2012). “Interactive E-learning untuk Belajar Mandiri Anak. Jurnal
Sarjana Institut Teknologi Bandung Bidang Teknik Elektro dan
Informatika”.
https://www.zenius.net/home diakses tanggal 20/09/2017
http://www.kangghani.com/2016/12/belajar-microsoft-word.html diakses tanggal
20/09/2017
http://didingnuraripin.blogspot.co.id/2017/02/panduan-office-word-2016-lengkappdf.html Diakses tgl 11 september 2017
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PELATIHAN PEMBUATAN ARSIP PELAPORAN PENILAIAN SECARA
DIGITAL DI MADARASAH IBTIDAIAH MIFTAHUL KHAIR
BANJARMASIN
Rusdina, Hendra Sanjaya, Try Viananda Nova M
Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan
E-mail : russidina@gmail.com

ABSTRAK
Pada kegiatan pengabdian masyarakat kali ini ,kami adakan disebuah madrasah
ibtidaiyah atau setara dengan sekolah dasar di kelurahan basirih yaitu Madrasah
Ibtidaiyah Miftahul Khair. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimaksudkan
untuk memberikan pengatahuan lebih kepada para wali kelas masing-masing kelas
serta para guru pengajar dan staf administrasi sekolah bagaimana cara
mengarsipkan Pelaporan penilaian untuk anak murid secara digital agar kedepan
nya sekolah ini bisa maju seperti sekolah modern. Adapun gambaran manfaat
yang bisa diperoleh dari kegiatan ini yaitu mempermudaah para wali kelas dan
staff administrasi madrasah Ibtidaiyah Miftahul Khair dalam penggunaan media
komputer untuk pembuatan pelaporan nilai secara digital dan memudahkan
pengarsipannya. Dengan sistem pengarsipan pelaporan penilaian yang baik maka
akan memudahkan mereka nantinya jika ingin mencek atau mencari data-data
pelaporan penilaian setiap semesternya.
Kata Kunci : Arsip , Pelaporan nilai

ABSTRACT
In community service activity this time, we held disebuah madrasah ibtidaiyah or
equivalent to elementary school in basirih urban village that is Madrasah
Ibtidaiyah Miftahul Khair. This community service activity is intended to provide
more knowledge to homeroom teachers in each classroom as well as teachers and
school administration staff how to digitally file a Digital Student Assessment
Report so that the future of this school can progress like a modern school. The
description of the benefits that can be obtained from this activity is to
mempermudaah the homeroom and administrative staff madrasah Ibtidaiyah
Miftahul Khair in the use of computer media for digital reporting value and
facilitate the filing. With a good reporting reporting filing system it will facilitate
them later if you want to check or find the data reporting assessment each
semester.
Keywords: Archive, Reporting value
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PENDAHULUAN
Untuk kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini sebagai suatu media
untuk menjembatani dunia pendidikan dengan masayarakat, dimana Perguruan
Tinggi dihadapkan pada masalah bagaimana supaya sebuah sekolah didaerah
pinggiran kota mampu bersaing dengan sekolah modern diperkotaan . Sebagai
sekolah yang setara dengan sekolah dasar (SD) , Madrasah Ibtidaiyah Miftahul
Khair sudah seharusnya lebih memanfaatkan Teknologi untuk kemajuan
sekolahnya. Setelah kami meninjau lokasi dan melihat bagaimana sistem
pengarsipan disekolah ini, yang hanya mengandalkan buku untuk urusan
administrasinya terutama untuk pelaporan nilai (raport ) setiap murid dikelasnya.
Seharusnya dengan kemajuan jaman seperti sekarang ini yang sudah semuanya
berbau digital , sekolah ini amat lah ketinggalan dari sekolah lainnya. Sehingga
perlu adanya bimbingan dalam pembuatan pelaporan Nilai secara digital yang
akan kami berikan pelatihan pada sekolah ini.

KHALAYAK SASARAN
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan Kepada wali
kelas dan staff administrasi madrasah Ibtidaiyah Miftahul Khair Banjarmasin.
Pemilihan lokasi sasaran ini dengan alasan karena kurangnya pengetahuan para
wali kelas dan staff administrasi madrasah Ibtidaiyah Miftahul Khair dalam hal
komputerisasi terutama pembuatan laporan penilaian dan pengarsipannya secara
digital disekolah ini.

METODE
Untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka pelaksanaan Pelatihan
Pembuatan Arsip Pelaporan Penilaian Secara Digital ini menggunakan metode,
yaitu:
1.

Tutorial
Instruktur menjelaskan bagaimana cara menggunakan komputer untuk
membuat Pelaporan Penilaian Secara Digital dengan menggunakan alat
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bantu LCD sehingga peserta dapat memahami tanpa harus mendengarkan
teori atau membaca modul terlebih dulu.
2.

Praktek Mandiri dan Tanya Jawab langsung
Setiap peserta bisa melakukan praktek menggunakan komputer/laptop
dengan bimbingan instruktur mulai dari proses pengetikan pelaporan
penilaian hingga pengarsipannya secara digital kemudian setiap peserta
dapat langsung bertanya kepada Tim Pengabdian pada masyarakat yang
mendampingi mereka selama kegiatan berlangsung.

FOTO KEGIATAN

KESIMPULAN
Dengan diadakan kegiatan pengabdian masyarakat oleh dosen uniska
dengan materi Pembuatan Penilaian Digital dan pengarsipan dengan metode
sederhana menggunakan media computer dengan software Microsoft office 2016
ini , para pengajar dan wali kelas akan lebih terampil menggunakan Komputer ,
terutama menggunakan Microsoft word dan excel . dan jika membuat arsip
penilaian secara digital , data tidak akan mudah hilang seperti menggunakan cara
manual.
Untuk pengabdian masyarakat selanjutnya dapat diterapkan kegiatan
berbasis komputer lainnya, mislnya pembuatan website online dan sebagainya.
metode pembelajaran dengan metode dan Aplikasi edukatif lain nya yang lebih
mudah untuk diajarkan.
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PELATIHAN MEMBUAT ANIMASI DENGAN APLIKASI ADOBE
FLASH DI SMPN 1 KERTAK HANYAR
Sefto Pratama, Jauhari Maulani, dan Erfan Karyadiputra
Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan
E-mail : seftopratama.bjm@gmail.com

ABSTRAK
Animasi multimedia bisa berupa gabungan dari komponen-komponen informasi
berupa teks, gambar, suara, animasi dan video yang disatukan dalam komputer
untuk disimpan, diproses dan disajikan baik secara linier maupun interaktif. Suatu
aplikasi yang berisi hanya salah satu komponen tersebut masih dapat disebut
multimedia. Animasi yang diajarkan memberikan pembelajaran bagi siswa dalam
membuat gambar bergerak. Dalam animasi ini terdapat animasi, gambar, suara
dan musik. Dengan musik, anak dapat menyalurkan emosinya secara positif
sehingga mampu memberikan semangat kepada diri sendiri untuk melakukan
sesuatu yang baik dan bermanfaat. Dalam hal ini motivasi akan memberikan
harapan, kekuatan dan optimisme sehingga memiliki semangat juang untuk
melakukan suatu aktivitas tertentu, misalnya belajar.
Kata Kunci : Pelatihan, Animasi, Adobe Flash

ABSTRACT
Multimedia animation can be a combination of information components in the
form of text, image, audio, animation and video that are put together in computer
to be saved, processed and presented both linearly and interactively. An
application that contains only one of the components can still be called as
multimedia. Animation that is taught gives learning for students in making
moving image. In this animation there are animation, image, audio, and music.
With the music, students could channel their emotion positively so they could
give spirit to theirselves to do something good and useful. In this case motivation
will gives hope, strength and optimism so they have fighting spirit to do a certain
activity, such as studying.
Keywords : Training, Animation, Adobe Flash

PENDAHULUAN
Animasi dalam dunia pendidikan berperan sebagai media pembelajaran
yang menarik. Animasi merupakan salah satu bentuk visual bergerak yang dapat

269

Prosiding Hasil-Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018
Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan
ISBN : 978-602-52531-2-6

dimanfaatkan untuk menjelaskan materi pelajaran yang sulit disampaikan secara
konvensional.
Pembelajaran edukasi berbasis simulasi didesain untuk mensimulasikan
permasalahan yang ada sehingga diperoleh esensi atau ilmu yang dapat digunakan
untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Aplikasi simulasi dengan tujuan
edukasi ini dapat digunakan sebagai salah satu media edukasi yang memiliki pola
pembelajaran learning by doing. Berdasarkan pola yang dimiliki oleh Aplikasi
tersebut, pemain dituntut untuk melihat, membaca dan memahami yang
disediakan oleh aplikasi akan membimbing pemain secara aktif untuk menggali
informasi sehingga dapat memperkaya pengetahuan.

Pembelajaran pembuatan animasi sederhana menggunakan Adobe Flash
ini diharapkan mampu membuat Guru dan Siswa kususnya dalam bidang
Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di SMPN 1 Kertak Hanyar
menjadi lebih berfariasi dalam pembelajaran dan menambah minat Siswa dalam
belajar hingga membuat siswa lebih menyukai Pelajaran Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK). Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah
memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar bagi murid maupun guru,
kususnya guru mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tentang
pembuatan sebuah animasi dengan menggunakan Aplikasi Adobe Flash yang
diharapkan dapat menambah pelajaran baru dalam mata pelajaran Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) pada SMPN 1 Kertak Hanyar.

KHALAYAK SASARAN
Sasaran dari kegiatan pengabdian ini adalah Murid dan Guru Teknologi
Informasi dan Keterampilan (TIK) SMPN 1 Kertak Hanyar Gang SMPN KM
10,200 Jl. Ahmad Yani Kabupaten Banjar.
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METODE
Teknik atau metode yang digunakan agar peserta berhasil dalam pelatihan
ini adalah :
1.

Pemberian materi singkat tentang Perkembangan Animasi, Software Pembuat
Animasi.

2.

Tanya jawab seputar Animasi, hardware, software dah hal terkait lainnya.

3.

Praktikum langsung terhadap peserta.

4.

Pemecahan masalah langsung saat praktikum.

5.

Pembagian video tutorial, agar peserta siswa dan guru dapat mengulang dan
belajar dirumah.

PEMBAHASAN
Kegiatan ini dilaksanakan 1 hari yaitu pada tanggal 18 September 2017
dari pukul 08.00 - 13.00 WITA. Peserta kegiatan berjumlah kurang lebih 22 orang
pesertamurid dan 1 orang guru Teknologi Informasi dan keterampilan (TIK)
SMPN 1 Kertak Hanyar.
Pelaksanan kegiatan ini dilakukan oleh tim pengabdian dengan pokok
bahasan yang disampaikan mengenai:
1. Pengenalan dasar Animasi, apa saja proses sebelum pembuatan sebuah
Animasi.
2. Penjelasan Spesifikasi Hardware & Software apa saja yang biasa digunakan
dalam membuat sebuah Animasi khususnya Adobe Flash.
3. Pelatihan / Praktik ( Tutorial Pembuatan Animasi )
4. Evaluasi hasil dari pelatihan (Tanya Jawab) serta diskusi dalam membuat
sebuah Animasi.
Hasil kegiatan 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
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4. Kemampuan peserta dalam penguasaan materi
Peserta pelatihan seperti direncanakan ditargetkan sekitar 30 orang peserta
dan minimal paling tidak 20 orang peserta, Namun dalam pelaksanaannya,
kegiatan ini diikuti oleh 23 orang peserta.
Adapun sedikit masalah yang dihadapi, pada kemampuan peserta dilihat
dari penguasaan materi dan praktik masih beberapa peserta yang kurang
menguasai, penyampaian materi dan kemampuan para peserta yang berbedabeda. Namun, ketercapaian tujuan pendampingan pelatihan pembuatan Animasi di
SMPN 1 Kertak Hanyar ini secara umum sudah baik, Dilihat dari hasil latihan
dan praktik

para

peserta

yaitu

kualitas penguasaan

materi serta

pengetahuan keterampilan yang telah dihasilkan hampir semua peserta dengan
perkiraan sekitar 90% sudah menguasai, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan
kegiatan ini dapat tercapai.

FOTO KEGIATAN
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KESIMPULAN
Ketercapaian target materi & praktik pada kegiatan ini sudah baik, karena
materi pendampingan telah dapat disampaikan secara keseluruhan oleh kelompok
pengabdian masyarakat dari para dosen Fakultas Teknik Informatika Universitas
Islam Kalimantan MAB.
DAFTAR PUSTAKA
MADCOMS, 2008. PANDUAN LENGKAP
PROFESIONAL. Jakarta : Penerbit Andi.
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MADCOMS, 2009. Student Book Series Adobe Flash CS4 Professional. Jakarta :
Penerbit Andi.
Diana, 2011. Petualangan Seru Dunia Binatang. Jakarta : Penerbit Pustaka
Anggrek.
Dian Kristiani, 2011. Dunia Binatang. Bogor : Penerbit Cikal Aksara.
Time Sunrise Picture, 2010. Cara Asyik Belajar Ilmu Pengetahuan untuk Anak.
Jakarta : Penerbit Cikal Aksara.
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PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI E-VOTING BERBASIS WEB
UNTUK PEMILIHAN KETUA OSIS DI SMKN 1 BANJARMASIN
Yusri Ikhwani, Mayang Sari, Lilis Anggraini
Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan
E-mail : yusri@fti.uniska-bjm.ac.id

ABSTRAK
Adanya pelaksanaan dalam proses pemilihan ketua OSIS menggunakan sistem
pemilu ini menjadi sebuah proses pembelajaran demokrasi secara langsung untuk
seluruh siswa SMK Negeri 1 Banjarsin. Dalam melakukan kegiatannya terutama
pemilihan ketua OSIS, SMK Negeri 1 Banjarmasin masih menggunakan media
penyampaian informasi yang sederhana yaitu hanya berupa lembaran kertas dan
masih belum maksimal. Dengan masalah yang dihadapi maka dibutuhkan sebuah
aplikasi pemilihan ketua OSIS berbasis komputerisasi yaitu menggunakan Web
agar lebih mudah dalam penyampaian informasi pemilihan ketua OSIS tersebut
serta diharapkan tidak ada lagi kecurangan dan kekurangan informasi dalam
pemilihan ketua OSIS SMK Negeri 1 Banjarmasin dan mempermudah siswanya
maupun guru yang mengawasi pemilihan ketua OSIS tersebut. Dalam penelitian
ini akan dibuat suatu aplikasi pemilihan ketua OSIS berbasis Web pada SMK
Negeri 1 Banjarmasin dengan menggunakan sofware pendukung Macromedia
Dreamweaver CS6 sebagai editor, bahasa pemograman PHP dan menggunakan
Databasenya yaitu MySql.
Kata Kunci : Pemilihan Ketua OSIS, Web, PHP, Mysql
ABSTRACT
The existence of the implementation in the process of choosing the chairman of
the OSIS using this electoral system becomes a process of direct democracy
learning for all students of SMK Negeri 1 Banjarsin. In conducting its activities,
especially the election of the head of OSIS, SMK Negeri 1 Banjarmasin still uses
simple information delivery media that is only a sheet of paper and still not
maximal. With the problems faced then needed an application election chairman
of OSIS-based computerized that is using the Web for easier in the delivery of
information election chairman of the OSIS and expected no more fraud and lack
of information in the election chairman of OSIS SMK Negeri 1 Banjarmasin and
facilitate students and teachers who supervise election of the chairman of the
OSIS. In this research will be made an application selection of Web-based OSIS
chairman at SMK Negeri 1 Banjarmasin by using software support Macromedia
Dreamweaver CS6 as an editor, programming language PHP and using the
database is MySql.
Keywords : Selection of Head of OSIS, Web, PHP, Mysql

274

Prosiding Hasil-Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018
Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan
ISBN : 978-602-52531-2-6

PENDAHULUAN
Dalam memasuki era modern dan pesatnya perkembangan teknologi saat
ini, manusia mengenal teknologi yang semakin maju dan terjangkau untuk
mempermudah melakukan berbagai kegiatan dalam kehidupan. Dengan
komputerisasi semua orang dapat mengelola data dan berkomunikasi dengan
mudah.

Melalui

komputerisasi,

setiap

orang

dapat

memperoleh

dan

menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan kapan saja dan dimana saja.
Kini dengan komputerisasi manusia dapat terbantukan dengan baik dalam
melakukan kegiatan seperti halnya pemilihan dengan menggunakan e-voting.
Dalam melakukan kegiatannya pemilihan ketua OSIS pada sekolah masih
sering ditemukan menggunakan media penyampaian informasi yang sederhana
yaitu berupa hanya lembaran kertas untuk penyampaian visi dan misi, kemudian
ketika pemilihan pun masih menggunakan lembar kertas untuk memilih calon
sehingga masih belum maksimal.
Dengan memanfaatkan teknologi komputerisasi dengan menggunakan
aplikasi pemilihan ketua OSIS (e-voting) berbasiskan web bisa membuat kegiatan
pemilihan ketua OSIS lebih mudah dalam penyampaian informasi, lebih cepat
dalam melakukan perhitungan suara, dan akan mempermudah siswanya maupun
guru yang mengawasi pemilihan ketua OSIS tersebut.
Dalam penelitian ini akan dibuat suatu aplikasi pemilihan ketua OSIS
berbasis web dengan melakukan analisis di beberapa sekolah sebagai sampel
kemudian

merancang

dan

mengimplementasikan

sistem

yang

dibuat

menggunakan software pendukung Macromedia Dreamweaver CS6 sebagai
editor, bahasa pemograman PHP dan menggunakan Database MySql.
Berdasarkan analisis situasi yang telah dijelaskan, maka yang menjadi
perumusan masalah adalah bagaimana menerapkan pelaksanaan kegiatan
pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
(SMKN) 1 Banjarmasin dengan memanfaatkan aplikasi e-voting berbasiskan web
dalam pemilihan ketua OSIS.
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KHALAYAK SASARAN
Khalayak Sasaran pada pengabdian ini adalah kepada para siswa Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Banjarmasin di Jalan Mulawarwan Nomor
45 Banjarmasin. Pelaksanaan Pemilihan Ketua OSIS dengan menggunakan sistem
e-voting merupakan sebuah proses pembelajaran demokrasi secara langsung bagi
seluruh siswa dengan memanfaatkan teknologi sebagai media informasi dan alat
bantu dalam memilih, sehingga kedepanya pada saat menghadapi Pemilu dalam
skala yang besar ( Pemilihan Umum Kepala Daerah ataupun Pemilihan Umum
Kepala Negara ) para siswa tidak canggung lagi, karena sudah memiliki
pengalaman pada saat di sekolah.

METODE
Metode kegiatan yang diberikan dalam pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat dengan judul “Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-Voting Berbasis
Web Untuk Pemilihan Ketua OSIS Di SMKN 1 Banjarmasin” menggunakan 3
metode, yaitu:
1. Tutorial
Instruktur menjelaskan tentang penggunaaan aplikasi e-voting dengan
menggunakan alat bantu modul, powerpoint (presentasi) dan LCD agar
pengurus OSIS dan Guru pendamping dapat lebih mudah memahami isi modul
yang diberikan.
2. Praktek Simulasi
Pengurus OSIS dan Guru pendamping melakukan praktek berupa
simulasi pemilihan ketua OSIS menggunakan aplikasi e-voting.
3. Tanya Jawab
Peserta dapat langsung bertanya kepada tim pengabdian pada masyarakat
yang mendampingi mereka selama kegiatan berlangsung.
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PEMBAHASAN
Pengabdian dilaksanakan di Jalan Mulawarwan Nomor 45 Banjarmasin
bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Banjarmasin. Pada
pertengahan bulan Agustus 2017 selama 2-3 hari, waktu untuk kegiatan mulai
pukul 09.00-15.00 WITA.

FOTO KEGIATAN

KESIMPULAN
Selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang
dilaksanakan selama 3 hari dan diikuti oleh peserta baik dari unsur OSIS dan
siswa/i kejuruan komputer dan jaringan sangat antusias dan semangat, karena
selama ini mereka belum pernah menggunakan Aplikasi E-Voting Untuk
Pemilihan Ketua OSIS sebagai sarana dalam pemilihan ketua OSIS baru. Dari
hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, seluruh peserta yang hadir mampu
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menggunakan aplikasi dengan mudah dan 90% dari jumlah peserta dapat dengan
cepat dalam memahami cara kerja aplikasi, karena cara penggunaan aplikasi ini
sudah dirancang sedemikian mudah dan mereka mendapat tutorial untuk dapat
dipelajari lebih lanjut.
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