
Laporan
Frogram Pengabdian kepada Masyarakat

PELATIHAN I]-I-EAR]"{ING BERBAS{S BLOG BAGI GUR.U-
GUR.U PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAII
MENENGAH PERTA]VTA SE-K,4BUPA'[EN BANTUL D.I.

YOGYAKARTA

Oleh:

Di:. Sarusuri, N{.Ag.
llr. Suharno, M.Si.

Fu.ii \Yulandari Kuncororvati, ir'l.Kl.
Halili, S.Pd.

Yosep Dinn Sulis{'o
Zain Nugroho

Dibiayai oleh:

Direktorat Jenderal Pcndiciikan Tinggi, Kementeriar.r Pendidikan dan Kebudayaalr,

rnelalui DIPA Fakultas Iluru Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahur.r 2013,

dan berdasarkan Kontrak Nomor 12lUN34.14iPMl2013. tanggal 1 N4ei 2013,

berdasalkan SK Dekan FIS UNY Nomor 96 tahun 2013, tanggal 29 April 2013

FAK{JI,T,dS ILVT{J SOSIAL
T]NIVEXqSITAS I{ECERT YOGYAKARTA

NOvEn{BEtrr.2013



ABSTRAK

Program ini berlujuan untuk: 1) Meningkatkan kemampuan memanfaatkan
intemet untuk pembelajaran bagi guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan SMP
se-Kabupaten Bantul D.l. Yogyakarta, 2) Mengembangkan keraampuan
memanfaatkan blog sebagai media e-leaming bagi guru-guru Pendidikan
Kewarganegaraan SMP se-Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta.

Metode kegiatan dilaksanakan dalam bentuk skimming dan scanning
konseptual, praktek, dan pendampingan. Skimming dan scanning konseptual
digunakan untuk secara sekilas mengelaborasi prinsip-prinsip pemanfaatan ICT,
eJearning dan blog. Praktek diterapkan pada pengembangan eJeaming berbasis
blog secara langsung oleh peserta, sedangkan pendampingan dilakukan oleh
instruktur dalam proses pengembangan eJearning oleh peserla pelatihan/guru.
Khalayak sasaran (target groups) yang dalam pelatihan ini berjumlah 30 orang
guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMP yang tersebar di sekolah-
sekolah di Kabupaten Bantul. Mereka adalah guru-guru yang aktif terlibat dalam
kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PKn SMP Kabupaten
Bantul.

Program ini menunjukkan hasil berikut: Secara kuantitatif, hasil
pelaksanaan kegiatan ini dapat dilihat dari hal-hal kasat mata selama atau setelah
kegiatan, mulai dari pesefia hingga materi kegiatan. Kegiatan PPM ini diikuti oleh
25 orang peserta atau sekitar 80% dari target 30 peserta. 25 orang peserta tersebut
adalah guru dari berbagai daerah di Kabupaten Bantul DI Yogyakarta. Secara

kualitatif hasil pelatihan dapat dinilai dari pencapaian hasil-hasil yang tak mudah
dilihat secara kasat mata. Artara lain pertambahan pengetahuan dan sikap positif
mengenai TIK, khususnya pengembangan e-learning berbasis blog. Meningkatnya
pengetahuan dapat diabstraksi secara sederhana dari interaksi yang terjadi selama
pelatihan berlangsung. Di sisi ketrampilan, pelatihan ini telah meningkatkan
kemampuan para guru peserta PPM ini yang terbukti dari telah berhasil
dikembangkannya e-leaming berbasis blog bagi seluruh peserta, meskipuu masih
di tingkatan beginner. Sedangkan sikap positif atas TI, khususnya pengembangan
eJeaming berbasis blog, dapat dicennati dari antusiasme para guru dan kegigihan
yang mereka tampilkan selama proses pelatihan berlangsung. Dalam pengamatan

Tim penyelenggara antusiasme peserta cukup baik. Parlisipasi peserla dalam
merespons trateri juga bagus, misalnya dengan bertanya atau permintaan
didampingi salah satu anggota tim jika mengalami kesulitan.

Kata kunci: EJearning berbasis blog, ICT, internet untuk pembelajaran

111


