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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.. Analisis Situasi 

  Mutu pembelajaran merupakan sesuatu yang dinamis, relevan dengan kebutuhan 

masyarakat dan pengguna lulusan, berbudaya akademik dalam penyelenggaraan 

pembelajaran, adanya komitmen kelembagaan dari para pimpinan dan terhadap 

pengelolaan pembelajaran yang efektif dan produktif, memperhatikan keberlanjutan 

program, efisiensi serta tingginya akses terhadap perkembangan informasi. 

Pembelajaran yang bermutu, akan menghasilkan lulusan yang berkualitas pula.Untuk 

menghasilkan pembelajaran yang bermutu, dibutuhkan guru yang profesional. 

  Salah satu kompetensi yang harus dikuasai guru yang professional adalah 

kemampuan menggunakan media pembelajaran  sehingga pembelajaran dapat 

berjalan efektif dan efisien. Media pembelajaran yang  praktis dan mudah digunakan 

hampir semua materi pembelajaran adalah media power point. 

  SMP N 3 Godean adalah salah satu sekolah di Yogyakarta yang sudah banyak 

difasilitasi ruangnya dengan LCD dan mempunyai guru sebanyak 43 orang.Usaha 

sekolah untuk memanfaatkan fasilitas yang ada dan memajukan guru dalam 

penggunaan media pembelajaran khususnya penggunaan media power point,sudah 

berulang kali dilakukan, namun dari 43guru baru 20 guru yang benar-benar sudah 

terampil dan 23 orang yang masih belum terampil. 

Sehubungan dengan hal itu perlu diberikan pelatihan dan pendampingan bagi 23-

guru di SMP N 3 Godean agar mereka mempunyai kemampuan dalam menggunakan 

media power point  

 

B Tinjauan Pustaka 

Dalam terminologi Alvin Toffler yang dikutip Anik Ghufron mengemukakan bahwa 

masa depan yang akan dilalui umat manusia dikatakan sebagai masa/era global, yang 

sering disebut sebagai era dunia tanpa tapal batas. Pada masa itu persaingan antar 

bangsa, stabilitas suatu bangsa dan hubungan antar bangsa akan memainkan peranan 

penting. Konsekuensinya negara-negara di belahan dunia ini akan semakin 

bergantung satu sama lain  dan bahkan sering melampaui batas-batas ideologi suatu 
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negara (Ace Suryadi dan Tilaar, 1993). Kecenderungan –kecenderungan tersebut 

lambat laun akan melanda pada setiap aspek kehidupan umat manusia 

Adanya kecenderungan yang demikian, pendidikan dituntut untuk menyesuaikan 

orientasinya. Hal ini perlu dilakukan, karena salah satu fungsi pendidikan adalah 

sebagai agen of social change  bagi masyarakatnya. Tanpa reorientasi, pendidikan 

akan tidak berarti sebab  pendidikan itu dibentuk oleh dan untuk masyarakat. Dalam 

konteks ini seharusnya pengembangan pendidikan diarahkan pada pengembangan 

makna keunggulan kemampuan, baik dalam dimensi komparatif maupun kompetitif 

menutut kriteria global (Suyanto, 1994:4). 

Bertolak dari pemikiran bahwa karakteristik sumberdaya manusia yang hendak 

dipersiapkan masa mendatang adalah sumberdaya manusia yang bermutu, tentu saja 

masalah penyiapan guru berpengaruh terhadap kualitas dan peran guru dalam proses 

pengembangan segenap potensi perserta didik.Setidaknya peran yang ditampilkan 

seorang guru itu lebih mengarah kepada kinerja yang lebih profesional., yang 

ditandai dengan penguasaan ilmu dan teknologi tersebut melalui pengelolaan 

kegiatan pembelajaran yang menekankan pengembangan aspek kreatifitas dan kerja 

kelompok (Tilaar.1991) 

Dalam menjalankan tugas sehari-hari guru akan tampil dengan sosok pribadinya 

dengan dunia makro dan mikronya. Hal ini merupakan hasil olahan yang amat rumit 

dari banyak aspek seperti cita-cita, kepercayaan .moral, pengetahuan, keinginan, 

kemampuan, kebutuhan dan sikap (Wardan Suyanto,2000). Selanjutnya dikatakan, 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang begitu pesat dan mendasar, 

meluas dengan cepat sangat berpengaruh pada semua aspek kehidupan seorang guru. 

Beranjak dari kondisi tersebut di atas maka guru harus merubah perannya sebagai 

sumber informasi, menjadi pencari informasi dan mengkonsumsinya secara 

profesional. 

Sehubungan dengan hal tersebut Mulyani A. Nurhadi (1996) berpendapat bahwa  

peningkatan peran dan kualitas guru bisa dilakukan dengan: (1) guru tidak hanya 

menguasai bidang studinya, tetapi menguasai Ipteks yang memadai dan 

mengintegrasikannya ke dalam bidang studi yang diajarkan (2) sejak dini guru perlu 

mananamkan nilai budaya masyarakat induatri kepada peserta didik (3) 

mengintensifkan intervensi guru dalam rangka mendorong anak sadar dan mau 
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bersekolah (4) membantu anak dalam mencari sumber informasi yang 

memungkinkan anak menguasai iptek (5)memberi kesempatan guru untuk studi 

lanjut (6) memperbaiki insentif guru (7) ada perbaikan sistem pengangkatan kepala 

sekolah (8) penyesuaian jenjang pendidikan dengan kebutuhan dan kemajuan iptek 

bagi guru dan calon guru. Diharapkan dengan upaya tersebut akan diperoleh sosok 

personifikasi guru yang profesional, tidak sekedar sebagai seorang pahlawan  tanpa 

tanda jasa yang hanya bermodalkan jiwa pengabdian.  

  Ada 7 peran guru yang masih relevan, yaitu: (1)  guru sebagai teacher artinya 

guru harus menguasai bahan, memilih metode dan media dengan tepat (2) guru 

sebagai manajer artinya guru mampu mengelola program PBM (3) sebagai pendidik 

artinya guru harus menguasai landasan kependidikan (4) sebagai evaluator artinya 

guru harus mampu menilai prestasi untuk kepentingan pengajaran (5) Sebagai 

pembimbing artinga guru harus mampu melaksanakan bimbingan dan penyuluhan 

dengan baik (6) guru sebagai administrator artinya harus mampu melaksanakan 

administrasi pendidikan dengan baik (7) guru sebagai peneliti artinya guru harus 

memahami dan menafsifkan hasil-hasil penelitian Husaini Usman,2000)  

  Selanjutnya dikatakan bahwa seiring dengan perkembangan masyarakat bebas, 

maka : (1) saat ini hubungan guru- siswa sebagai hubungan kemitraan, artinya dulu 

guru sebagai satu-satunya sumber informasi, kalau sekarang karena ada alat 

elektronik dan guru kalah dengan siswanya akibat siswa lebih mampu, maka guru 

lebih berperan sebagai fasilitator untuk mengkompromikan pendapat siswa yang 

banyak informasinya.(2) Dari pengajaran yang menekankan pada pengetahuan, 

sekarang harus memperhatikan keimbangan nilai dan budi pekerti artnya guru lebih 

mengutamakan pengetahuan dari pada budi pekerti akibatnya banyak lulusa yang 

pandai tetapi tidak jujur (3) dari penampilan guru yang terisolasi ke penampilan tim 

kerja artinya dulu individunya yang cerdas, sekarang kelompoknya yang cerdas. 

Dulu ilmu milik pribadi guru tertentu, sekarang ilmu milik bersama yang ditularkan 

dari kelompok guru yang serumpun. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa guru yang profesional adalah guru yang selalu berusaha 

mengikuti adanya perkembangan yang berada dilingkungannya secara inovatif. 
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Indikator yang menunjukkan bahwa guru sudah profesional dibidangnya seperti 

yang dikemukakan Houle, C.O dalam Suyanto (2003) adalah sebagai berikut: 

1. Harus memiliki landasan pengetahuan yang kuat 

2. Harus berdasarkan akas kompetensu individual 

3. Memiliki sistem sertifikasi dan seleksi 

4. Ada kerjasama dan kompetisisi yang sehat dengan teman sejawat 

5. Adanya    kesadaran profesional yang tinggi 

6. Memiliki prinsip-prinsip kode etik 

7. Memiliki sistem sanksi profesi 

8. Adanya militansi individual 

9. Memiliki organisasi profesi. 

 Selanjutnya dikatakan bahwa guru yang profesional akan mampu menciptakan 

sekolah yang efektif. Menurut  Gary A. Davis dan Margaret A. Thomas dalam 

Suyanto (2003), guru yang efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Memiliki kemampuan yang terkait dengan iklim belajar di kelas, 

seperti:memiliki keterampilan interpersonal, khususnya kemampuan 

menunjukkan empati, penghargaan kepada peserta didik dan ketulusan ; 

Memiliki hubungan yang baik dengan siswa ; Mampu menerima, mengakui dan 

memperhatikan peserta didik secara tulus ; Menunjukkan minat dan antusias 

yang tinggi dalam mengajar ; Mampu menciptakan atmosfir untuk tumbuhnya 

kerjasama dan kohesifitas dalam dan antar kelompok peserta didik ; Mampu 

melibatkan sisiwa dalam mengorganisasikan dan merencanakan kegiatan 

pembelajaran ; Mampu mendengarkan peserta didik dan menghargai hak peserta 

didik untuk berbicara dalam setiap diskusi ; Mampu meminimalkan friksi-friksi 

di kelas jika ada. 

2. Kemampuan yang terkait dengan strategi manajemen pembelajaran meliputi: 

punya kemampuan menghadapi dan menangani peserta didik yang tidak 

memiliki perhatian, suka mencela, mengalihkan pembicaraan dan mampu 

memberikan transisi substansi bahan ajar dalam proses pembelajaran ; Mampu 

bertanya atau memberikan tugas yang memerlukan tingkatan berfikir yang 

berbeda untuk semua peserta didik. 
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3. Memiliki kemampuan terkait dengan pemberian umpan balik dan penguatan 

yang tersiri dari: mampu memberikan umpan balik yang positif terhadap respon 

peserta didik ; mampu memberikan respon yang bersifat membantu terhadap 

peserta didik yang lamban belajar; mampu memberikan tindak lanjut terhadap 

jawaban yang  kurang memuaskan; mampu memberikan bantuan profesional 

kepasa peserta didik jika diperlukan. 

4. Memiliki kemampuan yang terkait denagn peningkatan diri, seperti: Mampu 

menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara inovatif; Mampu 

memperluas dan menambah pengetahuan ten6ang meyode pembelajaran; 

mampu memanfaatkan perencanaan guru secara kelompok untuk menciptakan 

dan mengembangkan metode pembelajaran yang relevan. 

  

Mutu Pembelajaran 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran peserta didik dapat 

berupa faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal seperti guru, bahan ajar, 

metode, media dan teknologi, budaya belajar dan sistem pembelajaran (Basuki 

Wibawa, 2004). Guru mempunyai keterbatasan dalam mengakses informasi baru 

yang memungkinkan ia mengetahui perkembangan terakhir sesuai bidangnya. 

Sementara bahan ajar yang diberikan dipandang peseerta didik terlalu teoritis, kurang 

kontekstual. Metode pembelajaran yang digunakan bersifat monoton, kurang 

memanfaatkan berbagai media dan teknologi secara optimal. Penggunaan alat bantu 

mengajar lebih banyak ditentukan oleh ketersediaan alat-alat tersebut di sekolah 

bukan karena kesesuainnya dengan tujuan pembelajaran. Belum terbentuknya budaya 

akademis yang kondusif. Sistem yang berorientasi pada mutu juga belum 

terbentuk.Beberapa hal yang termasuk faktor internal peserta didik seperti 

kemampuan awal, motivasi belajar, kemampuan belajar mandiri, akses informasi dan 

penguasaan bahasa inggris serta kesenjangan belajar (Basuki Wibawa, 2004).  

Motivasi yang rendah ditandai dengan cepatnya merasa bosan dan puas, 

berekspektasi instan, sukar berkonsentrasi, tidak dapat mengatur waktu, malas 

mendalami bidang ilmu dan malas mengerjakan pekerjaan rumah. Kemampuan awal 

yang lemah dapat diketahui dengan sulitnya mereka mencerna pelajaran termasuk 

sulit memahami buku teks, sulit memahami tugas-tugas dan tidak menguasai strategi 
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belajar. Rendahnya kemandirian belajar menyebabkan rendahnya membelajarkan diri 

sendiri dan tingginya ketergantungan pada guru. Rendahnya pengasaan terhadap 

bahasa inggris, otomatis akan membatasi terhadap informasi yang bermakna. 

Kesenjangan belajar yang cukup besar membuat pengetahuan,sikap, keterampilan 

dan nilai-nilai yang dikuasai belum sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dunia 

kerja. 

 

Indikator mutu Pembelajaran 

 Dimensi mutu pembelajaran dapat dilihat antara lain dari perilaku pembelajaran, 

dampak belajardan budaya pembelajaran (Basuki Wibawa. 2004) 

1. Perilaku pembelajaran dapat dilihat dari kemampuan pembelajaran untuk 

mengembangkan: Sikap positif terhadap belajar; proses pembelajaran yang 

memungkinkan peserta didik mencapai kompetensi tertentu; memungkinkan 

peserta didik mampu membangun kreatifitas, kebiasaan berfikir; keterampilan 

produktif; pengelolaan pembelajaran yang mencakup perencanaan, 

pengembangan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut;keteladanan, inisiasi 

dan kreatifitas guru yang dinamis dan kontekstual. 

2. Dampak belajar terhadap peserta didik dapat dilihat dari : Bersikap positif 

terhadap mata pelajaran, guru, media dan teknologi, fasilitas belajar dan budaya 

belajar; Menguasai metodologi dasar keilmuan bidang studi; menguasai 

substansi dan kompeten dibidang studinya; memahami semua komponen 

npembelajaran; menguasai prinsip perancangan, pengembangan, pelaksanaan 

dan penilaian pembelajaran; menguasai dasar penelitian dan pengembangan 

bidang studinya; profesional di bidangnya. 

3. Budaya pembelajaran mencakup: kebiasaan pembelajaran yang memiliki 

muatan pembudayaan dan kemandirian belajar; suasana kelas pembelajaran 

yang memungkinkan tumbuh kembangnya kegiatan pembelajaran yang 

menarik, menantang, menyenangkan dan bermakna; tata tertib pembelajaran 

yang ditaati semua subyekpembelajaran.perwujudan nilai dan semangat 

ketauladanan, prakarsa dan kreatifitas guru; suasana pembelajaran yang 

mendukung peningkatan mutu. 
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Selanjutnya Basuki Wibawa (2004) mengatakan bahwa strategi untuk mewujudkan 

mutu pembelajaran dibutuhkan berbagai upaya terobosan yang terkait dengan 

berbagai komponen di dalam sistem pembelajaran antara lain: 

1. Analisis konsisi untuk setiap komponen sistem pembalajaran 

2. Kondisi ideal untuk setiap komponen sisitem pembelajaran 

3. Alternatif yang mungkin diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut dalam 

menuju pembelajaran yang bermutu. 

 

Media PembelajaranPower Point 

PowerPoint adalah suatu program yang digunakan untuk membuat model 

presentasi (seminar, mengajar, atau mungkin promosi) yang menarik dan atraktif. 

PowerPoint merupakan program komputer yang diproduksi oleh Microsoft yang 

terdiri dari banyak versi. Versi terakhir yang telah masuk ke Indonesia adalah 

PowerPoint XP. Program ini merupakan penyempurnaan dari PowerPoint 

sebelumnya. Banyak perintah telah diubah. Perintah-perintah yang tidak terlalu 

penting telah dihilangkan dan diganti oleh perintah-perintah baru yang lebih 

menarik. Secara ringkas, PowerPoint harus ada alat bantu tampilan di layar (bisa 

menggunakan layar OHP) yang biasa disebut sebagai Liquid Crystal Display (LCD). 

 

Animasi pada PowerPoint 

Program PowerPoint tidak akan menarik jika tampilannya tidak diberi animasi 

atau ada gerakan-gerakan. Untuk membuat tampilan menarik perlu kreativitas bagi 

para penggunanya. Tentu, tampilannya akan menarik jika bisa dibuat animasi-

animasi pada setiap layar tampilannya. Persiapan untuk presentasi dengan animasi 

pada program Power-Point membutuhkan waktu yang tidak sedikit. 

Animasi yang dimaksud adalah bagaimana mengolah gerakan atau tampilan 

pada tulisan atau teks, gambar, slide transisi, suara, dan sebagainya, sehingga 

tampilannya le-bih menarik saat presentasi. PowerPoint XP merupakan 

penyempurnaan Program PowerPoint sebelumnya, dan mempunyai fasilitas untuk 

gerakan-gerakan yang lebih ba-nyak dan lebih atraktif. 

Ada berbagai bentuk dan macam perintah untuk membuat efek animasi pada 

PowerPoint XP. Perintah-perintah tersebut dapat digunakan sesuai maksud dan 
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kebutuhan dari presenternya. Perintah animasi tersebut semuanya sudah ada tombol 

Add Effect yang akan mengatur gerakan animasi.  

 

Mengatur Efek Animasi 

Selain mengatur gerakan layar, dapat juga mengatur gerakan teks atau gambar 

sesuai keinginan presenter. Efek animasi ini digunakan untuk mengatur misalnya 

tampilan, gerakan, bahkan suara, dan lain-lain. Untuk menyunting efek animasi yang 

telah dibuat dapat dilakukan sebagai berikut: 

1. Pilih obyek yang akan diatur animasinya 

2. Dari menu yang tampil, klik pada Slide Show. Jika sudah muncul Add Effect tidak 

perlu dimulai dari Slide Show lagi, tetapi langsung saja klik pada Title Effect. 

3. Pada menu Add Effect akan terlihat Title Effect sebagai berikut: 

4. Saat klik Title Effect akan muncul menu sebagai berikut 

5. Perintah-perintah yang ada adalah: 

a. Start On Clik 

Perintah ini berfungsi untuk mengatur animasi dengan menggunakan mouse atau 

tombol Enter, sehingga pada saat presentasi kemudian klik pada mouse atau 

menekan tombol Enter barulah teks atau gambar yang dianimasi baru akan 

muncul. 

b. Start With Previous 

Jika diaktifkan perintah ini maka efek akan muncul bersamaan dengan tampilan 

sebelumnya. 

c. Start After Previous 

Perintah ini digunakan jika akan memunculkan efek animasi pada teks atau 

gambar setelah tampilan dari efek animasi sebelumnya tanpa presenter harus 

meng-klik mouse atau tombol Enter. 

d. Effect Options 

Pada effect option, jika di-klik akan muncul 3 menu utama, yaitu: Effect, Timing, 

dan Text Animation.  

Pada menu effect, presenter dapat mengatur suara, efek setelah animasi dan efek 

pada teks. Untuk efek pada teks dapat mengatur gerakan dari teks secara per 

kalimat, per kata, atau per huruf, tergantung kemauan dari presenter. Menu timing 
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digunakan untuk pengaturan waktu, seperti mengatur lamanya tiap tampilan dan 

pengulangan dari tiap teks atau obyek gambar, sedangkan perintah yang ada pada 

text animation sebetulnya sudah ada pada menu effect. 

e. Timing 

Sebetulnya perintah timing ini jika di-klik akan sama tampilannya dengan 

perintah yang ada pada effect options. Hanya bedanya, jika di-klik pada timing 

langsung akan ke menu timingnya. Di sini presenter akan bisa mengatur efek 

start, delay, speed, dan repeat yang akan digunakan. Pada start, prinsipnya sama 

dengan yang di atas. Delay digunakan untuk mengatur waktu tunggu sebelum 

muncul dari pemunculan sebelumnya. Speed digunakan untuk mengatur 

kecepatan dari gerak efek, yaitu lambat (slow), cepat (fast), atau sedang 

(medium). Repeat digunakan untuk memberi efek secara berulang-ulang. 

 

C.Identifikasi dan Perumusan Masalah  

Permasalahan yang diangkat dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah 

masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan 50% lebih Guru SMP Negeri 3 

tentang pembuatan media belajar power point. Oleh karena itu kegiatan ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pembuatan media 

power point  

Berdasarkan analisis situasi yang dideskripsikan di atas, maka rumusan masalah yang 

diajukan adalah: 

1. Bagaimana membuat rancangan pembuatan media power point sesuai 

dengan RPP 

2. Bagaimana membuat media pembelajaran Power Point sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan 

 

D. Tujuan Kegiatan 

Tujuan yang akan dicapai dalam pelatihan ini dapat berupa tujuan umum dan tujuan 

khusus sebagai berikut: 

Tujuan Umum 

1. Bagi warga belajar:memperoleh keterampilan tentang  pembuatan media 

power point  yang unik dan menarik 
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2. Bagi lembaga: dapat mengamalkan ilmunya untuk membantu memecahkan 

persoalan yang dihadapi guru SMP N 3 Godean 

3. Bagi siswa: membuat proses belajar mengajar lebih menarik dan 

menyenangkan 

Tujuan khusus: 

Tujuan yang akan dicapai dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah peserta : 

1. Dapat membuat rancangan pembuatan media power point sesuai dengan 

RPP 

2. Dapat membuat media pembelajaran Power Point sesuai dengan materi yang 

akan diajarkan 

 

E. Manfaat Kegiatan  

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berupa pendampingan pembuatan 

media power point ini merupakan program kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam 

rangka membantu guru dalam pembuatan media pembelajaran. Oleh karena itu 

pelatihan/pendampingan ini diharapkan dapat  memberikan bekal pengetahuan dan 

keterampilan tentang pembuatan media power point sehingga dapat dijadikan bekal 

untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajarnya 
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BAB II  

METODE KEGIATAN PPM 

 

A. . Khalayak Sasaran  

 Sasaran kegiatan pengabdian pada masyarakat  ini adalah  Guru SMP Neneri 3 

Godean. Adapun proses rekruitmennya adalah sebagai berikut: 

1. Rekruitmen peserta : melalui seleksi dari sekolah 

2. Kriteria peserta : Guru SMP Negeri 3 yang belum menguasai power point 

Jumlah peserta yang akan dibelajarkan 23orang  

.Adapun potensi yang dimiliki dan sangat mendukung program pelatihan dan 

pendampingan ini adalah: 

1. Ruang pelatihan yang dilengkapi dengan LCD 

2. Calon peserta didik mempunyai tempat dan peralatan yang cukup 

mendukung proses pembelajaran   pembuatan media belajar power point 

(lap top) 

3. Tenaga dosen bersama pakar yang berpengalaman didalam melaksanakan 

pelatihan dan pembinaan. Program kegiatan pelatihan dan pendampingan ini 

akan berhasil jika semua fihak yang terkait mendukung dan mau  

4. Kepala Sekolah selaku fihak yang mengkoordinir warga belajar dalam 

pelaksanaan kegiatan. 

Berdasarkan beberapa critical point yang ada dimasing-masing fihak yang terkait 

dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan ini , maka bentuk kerjasama ini 

diharapkan akan menghadirkan sinergisme yang strategis dan positif antara lembaga 

perguruan tinggi dengan fihak sekolah. 

Jenis keterampilan yang akan diberikan adalah pembuatan media power point Materi 

pembelajaran yang  akan diberikan dalam program pengabdian pada masyarakat ini 

adalah: 

1. Pengetahuan membuaran rancangan media pembelajaran sesuai RPP 

2. Pembuatan media pembelajaran power point 
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B. .Metode Kegiatan Yang Digunakan 

Model pembelajaran yang akan digunakan bersifat individual dan 

klasikal.Pembelajaran individual digunakan untuk tugas mandiri dalam pembuatan 

media power point.sedang pembelajaran klasikal digunakan pada saat pemberian 

materi yang bersifat teori. Metode yang digunakan antara lain:metode ceramah dan 

tanya jawab, demostrasi untuk memberikan contoh dan langsung dipraktikan. 

Pelatihan (berlatih membuat rancangan media pembelajaran)dan metode pemberian 

tugas (berlatih membua media power point) secara mandiri 

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 kali denganalokasi waktu 4-6jam/tatap 

muka, dengan jumlah peserta 23 orang guru SMP Negeri 3 Godean .Model kegiatan 

yang akan digunakan bersifat individual dan kelompok.Adapun metode yang dipakai 

adalah: 

1. Metode ceramah dan tanya jawab dipilih untuk menyampaikan teori dan konsep-

konsep yang sangat prinsip dan penting untk dimengerti serta dikuasai oleh 

peserta pelatihan. Materi pengantar tentang cara merancang media pembelajaran 

2. Demonstrasi  

Metode ini dipilih untuk menunjukkan suatu proses kerja sehingga dapat 

memberikan kemudahan bagi peserta pelatihan Demonstrasi dilakukan oleh 

pelatih/instruktur bersama dengan mahasiswa. Dengan demikian peserta dapat 

mengamati secara sempurna teknik-teknik yang diberikan. Demonstrasi 

digunakan untuk memberikan contoh kepada peserta mengenai cara pembuatan 

media power point 

Latihan atau praktik 

Pada metode ini peserta  mampraktekkan secara optimal membuat media power 

point sesuai mata pelajara yang diampu 

 

C. Langkah Kegiatan PPM 

Adapun langkah kegiatan yang akan dilakukan adalah pelatihan dengan materi 

sebagai berikut: 

 

Tatap 

Muka 

Ke 

Materi Media Metode Waktu 

(jam) 
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I Teori merancang media 

pembelajaran 

Makalah  Ceramah  

Tanya jawab 

 

2 

II Teknik dasar pembuatan 

power point  

 

Jobsheet  Demonstrasi  

Latihan  

4 

III Teknik pemberian 

animasi 

Jobsheet  Demonstrasi  

Latihan  

4 

IV Praktik membuat power 

point 

Jobsheet   

Latihan  

4 

V Pendampingan jobsheet  

Latihan  

10 

 Total    24 jam 

 

Evaluasi hasil dilakukan dengan menggunakan format berikut: 

No  Aspek yang dinilai Baik  Seda Kur 

1 Kesesuaian dengan RPP    

2 Pemilihan warna     

3 Pemberian animasi    

4 Kesesuaian huruf    

 

D.Faktor Pendukung dan Penghambat  

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berhasilnya tentu tidak lepas dari adanya faktor 

pendukung dan penghambat 

1. Faktor Pendukung 

Faktor yang mendukung kegiatan ini antara lain adalah: 

a. Ruang pelatihan yang cukup kondusif  berukuran 8X7 m 

b. Calon peserta didik mempunyai tempat dan peralatan yang cukup 

mendukung proses pelatihan ini berupa laptop 

c. Peserta menyambut baik dengan diadakanya pelatihan pengembagan 

media pembelajaran ini, karena ternyata masih banyak guru-guru boga 

maupu busana yang belum menguasai powerpoint 

d. Semangat kerjayang tinggi untuk menunjang tugas-tugas sebagai guru 

yang harus meningkatkan kinerjanya. 

e. Guru-guru selaku fihak yang mengkoordinir warga belajar dalam 

pelaksanaan kegiatan 
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f. Tenaga dosen yang berpengalaman didalam melaksanakan pelatihan dan 

pembinaan. 

 

2. Fakor Penghambat 

Hambatan yang dialami dalam kegiatan ini adalah menentukan waktu 

pelaksanaan, daya tangkap para peserta yang bervariasi, ada yang cepat namun 

juga ada yang lambat sehingga waktu yang digunakan kurang maksimal 
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BAB III 

PELAKSANAAN KEGIATAN PPM 

 

A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

Program pengabdian pada masyarakat berupa pelatihanpegembangan media 

pembelajaran bagi guru-guru SMK Ma’arif Yogyakarta yag sudah dilaksanakan ini 

diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan lebih percaya diri dalam 

menjalankan profesinya. Guru akan lebih semangat dan termotivasi untuk 

mengembangkan diri. Hasil pelatihan ini akan bermanfaat bagi selah, proses belajar 

mengajarnya akan lebih menarik dengan digunakannya media pembelajaran yang lebih 

bervariasi. Disamping itu dengan adanya pelatihan pengembangan media pembelajaran 

ini akan menambah keterampilan guru dalam menyiapkan perangkat pembelarannya 

sehingga akan mendukung kemampuan guru dalam menyiapkan program sertifikasi 

yang mau tidak mau pasti dilakukan 

 

B. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM 

Pelaksanaaan kegiatan pengabdian masyarakat bagi guru-guru SMPN 3 Godean ini 

telah berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Jumlah 

peserta 25 orang. Tempat pelaksanaan pelatihan di SMPN 3 Godean Tim pengabdian 

menyiapkan materi yang dibagikan kepada para peserta untuk mengikti pelatihan. Hasil 

pelatihan membuat media pembelajaran powerpoint sesuai dengan mata diklat yang 

diampu. Kemampuan membuat media pembelajaan ini akan tampak pada media yang 

dihasilkan. 

Evaluasi kegiatan ini dilakukan 1 bulan setelah pendampingan dilakukan, namun 

dipantau selama proses pembuatan media. 

Indikator keberhasilan pendampingan guru ini meliputi: Partisipasi aktif dalam 

mengikuti pendampingan,hasil jadi  media pembelajaran power point  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Sesuai dengan kegiatan pengabdian kepada masyaraat yangtelah 

dilakukan, dapatdiambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Program pelatihan dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan 

lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. meskipun belum 

semua peseta pelatihan menguasai dengan baik. Kegiatan ini mendapat 

sambutan sangat baik, terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti pelatihan 

dengan tidak meninggalkan tempat sebelum waktu pelatihan berakhir. 

2. Peserta pelatihan telah mampu menguasai kompetensi yang diajarkanyaitu 

membuat media pembelajaran Power Point sesuai dengan mata pelajaran 

yang diajarkan meskipun dengan tingkat kecepatanyang berbeda-beda. 

 

3. Saran 

Harapan yang disampaikan peserta agar kegiatan lanjutan yang berupa 

pelaihan sejenis selalu diselenggarakan secara periodik sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. 
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