
LAPORAN KEGIATAN PPM

PEMANFAATAN NETOP SCHOOL DALAM
MENDUKUNG PEMBELAJARAN DI

LABORATORIUM KOMPUTER SEKOLAH
UNTUK GURU SMK/SMA

SE-DIY

Oleh :
Ariadie Chandra, M.T.

Setya Utama, M.Pd.

Dibiayai oleh Dana DIPA BLU UNY Tahun 2013
sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan

Program Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor Kontrak : 1455.e3/UN34.15/PM/2013

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

TAHUN 2013



ii

LEMBAR PENGESAHAN

HASIL EVALUASI LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

TAHUN ANGGARAN 2013

A. JUDUL KEGIATAN :
Pemanfaatan NetOp School dalam Mendukung Pembelajaran di Laboratorium
Komputer untuk Guru SMK/SMA Se-DIY

B. Ketua PELAKSANA : Ariadie Chandra N., M.T.

C. Anggota PELAKSANA : Setya Utama, M.Pd.

D. Hasil EVALUASI :
(1) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah/belum*)

sesuai dengan rancangan yang tercantum dalam proposal LPM.
(2) Sistematika laporan telah/belum*) sesuai dengan ketentuan yang

tercantum dalam Buku Pedoman PPM Universitas Negeri Yogyakarta.
(3) Hal-hal yang lain telah/belum*) memenuhi persyaratan. Jika belum

memenuhi persyaratan dalam hal……………………...……………………

E. Kesimpulan DAN SARAN :
Laporan dapat diterima/belum diterima*).

Yogyakarta, 31 Desember 2013
Mengetahui/Menyetujui, Dewan  Pertimbangan
Dekan  Fakultas Teknik, Pengabdian pada Masyarakat

FT UNY

Dr. Moch. Bruri Triyono, M.Pd Dr. Zainur Rofiq, M.Pd.
NIP.19560216 198603 1 003 NIP. 19640203 198812 1 001

*) Coret yang tidak diperlukan



iii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, karena

berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan Laporan

Kegiatan PPM dengan judul “ Pemanfaatan NetOp School dalam

Mendukung Pembelajaran di Laboratorium Komputer untuk Guru

SMK/SMA Se-DIY”.

Adapun tujuan dari kegiatan PPM ini adalah para guru yang

menjadi koordinator laboratorium komputer akan diajarkan dan

didampingi untuk mempelajari bagaimana memanajemen sebuah

laboratorium komputer. Penulis sadar bahwa kegiatan PPM ini dapat

terlaksana dengan baik, tidak lepas dari bantuan dan bimbingan

berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin

mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan dan para Pembantu Dekan Fakultas Teknik Universitas

Negeri Yogyakarta.

2. Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik

Universitas Negeri Yogyakarta.

3. Teman-teman Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas

Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.

4. Adik-adik mahasiswa yang telah membantu kegiatan ini dan pihak

terkait lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Atas bantuan dan peran sertanya selama penyelesaian

penelitian ini penulis mengucapkan terima kasih dan semoga

mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Demikianlah kiranya, dan apabila terdapat kekeliruan, penulis

selaku penyusun yang dho’if mohon dibenarkan untuk menjauhkan

dari kesesatan. Akhir kata semoga laporan ini dapat memberikan

manfaat sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Oktober 2012

Penulis



iv

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................... i

LEMBAR PENGESAHAN ............................................................ ii

KATA PENGANTAR .................................................................. iii

DAFTAR ISI ........................................................................... iv

DAFTAR TABEL ...................................................................... v

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................vi

RINGKASAN KEGIATAN PPM .................................................... vii

BAB I. PENDAHULUAN .......................................................... 1

A. Analisis Situasi ..................................................... 1

B. Tinjauan Pustaka .................................................. 3

C. Identifikasi dan Perumusan Masalah ........................ 8

D. Tujuan Kegiatan PPM ............................................. 8

E. Manfaat Kegiatan PPM ........................................... 9

BAB II. METODE KEGIATAN PPM .............................................. 10

A. Khalayak Sasaran Kegiatan PPM .............................. 10

B. Metode Kegiatan PPM ............................................ 10

C. Langkah-langkah Kegiatan PPM ............................... 11

D. Faktor Pendukung dan Penghambat ......................... 11

BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN PPM ..................................... 13

A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM .............................. 13

B. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM ........... 15

BAB IV. PENUTUP ................................................................... 17

A. Kesimpulan ........................................................... 17

B. Saran ................................................................... 17

DAFTAR PUSTAKA .................................................................. 18

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................. 19



v

DAFTAR TABEL

Tabel 1.  Tabel Metode Kegiatan................................................. 10

Tabel 2.  Tabel Alokasi Waktu Kegiatan........................................15



vi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Kegiatan........................................................ 20

Lampiran 2. Daftar Hadir Peserta............................................... 21

Lampiran 3. Contoh Materi Pelatihan.......................................... 22



vii

RINGKASAN KEGIATAN PPM

Dalam pelatihan ini, para guru yang menjadi koordinator laboratorium

komputer akan dibimbing dan didampingi untuk mempelajari bagaimana

memanajemen sebuah laboratorium komputer menggunakan software Netop

School. NetOp School adalah sebuah program yang khusus diciptakan untuk

membantu dalam proses pembelajaran dan pengawasan penggunaan komputer

oleh siswa. Pelatihan ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah mempelajari

bagaimana menginstal NetOp di lab komputer. Kedua, mengajarkan bagaimana

mengendalikan aktivitas siswa yang sedang praktek komputer di lab..

Proses kegiatan dimulai dengan pendaftaran peserta dengan syarat

minimal mampu mengoperasikan komputer dengan baik. Kemudian pada saat

awal pelatihan para guru diberikan pre test untuk mengetahui seberapa jauh

peserta pelatihan menguasai konsep dasar manajemen lab komputer. kemudian

instruktur memberikan materi modul pelatihan yang sesuai, kemudian

mempraktekkan dengan komputer. Pada akhir pelatihan, peserta diberikan tugas

untuk mengukur tingkat keberhasilan pelatihan.

Dari peserta dengan jumlah 21 guru, semuanya dapat mengikuti pelatihan

dari awal sampai akhir. Pada akhir pelatihan, para guru telah menguasai

kemampuan untuk melakukan perawatan dan pencegahan kerusakan komputer,

serta melaksanakan standar manajemen dan perawatan laboratorium komputer

yang baik.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Saat ini laboratorium komputer telah berkembang cukup pesat, hal ini dapat

dilihat pada perubahan yang terjadi dari waktu-kewaktu. Beberapa tahun yang lalu

laboratorium komputer hanya digunakan  sebagai  tempat  pelatihan  komputer

dan sarana untuk mata pelajaran komputer. Namun pada saat ini laboratorium

komputer telah bisa menjadi  ruang  kelas  hampir untuk semua mata pelajaran,

mulai menjadi laboratorium bahasa, baik  bahasa  Indonesia  maupun bahasa

inggris, teori biologi, geografi, sosiologi dan lainnya.

Selain itu, saat ini berkembang metode pembelajaran  multimedia interaktif

yang  mampu membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu materi.

Saat ini guru tidak lagi diposisikan sebagai titik sentral dalam  proses

pembelajaran. Karena siswa  dapat  mengeksplorasi pengetahuan dengan

mempelajari langsung dari sumber-sumber yang lain, salah satunya dengan

menggunakan komputer yang diisi dengan materi pembelajaran multimedia

interaktif dan terhubung dengan jaringan.

Sebuah laboratorium komputer bisa juga difungsikan sebagai self access

room, dimana fungsinya adalah sebagai pusat belajar mandiri siswa. Self access

room itu sendiri memiliki fasilitas-fasilitas antara lain seperangkat komputer

multimedia, materi pembelajaran  interaktif, dan semua hal yang bisa mendukung

siswa untuk menambah ilmu.

Penguasaan bidang teknologi khususnya bidang Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) merupakan salah satu syarat bagi guru-guru SMK agar tetap

dapat mengikuti perkembangan jaman yang begitu pesat. Apalagi dalam proses

sertifikasi, guru seringkali dituntut untuk menyajikan media-media pembelajaran

yang menarik, kreatif dan inovatif. Guru adalah orang yang memberikan

pengetahuan dan ketrampilan kepada anak didiknya. Oleh karena itu guru

diharuskan bisa mentransfer ilmunya secara baik dan berkualitas serta efisien.
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Di sisi yang lain, penggunaan komputer oleh siswa yang tidak

diawasi/dipantau oleh guru bisa berakibat fatal. Bisa jadi komputer tersebut di

gunakan untuk hal-hal  yang tidak semestinya, misalnya bermain game,

mendengarkan music/video yang tidak  semestinya,  browsing  website  yang

tidak  tepat  dan  banyak  hal lainnya. Oleh  karena  itu  harus  ada  sebuah  cara

supaya  guru  bisa  memonitor  komputer yang  sedang  digunakan  siswa  secara

langsung  dan  tanpa  siswa merasa terganggu.

NetOp School adalah sebuah program yang khusus diciptakan untuk

membantu dalam proses pembelajaran dan pengawasan penggunaan komputer

oleh siswa. NetOp School saat ini sudah dalam versi 5.0., terbagi menjadi dua

bagian. Bagian yang pertama adalah  NetOp  School Teacher,  yang  digunakan

oleh  guru, dan  NetOp School Student yang dipasangkan di komputer siswa atau

student. Dengan software  ini  guru  bisa  memonitor  seluruh  tampilan  layar

siswa  atau melihat program apa saja yang dijalankan oleh siswa dan sebaliknya,

guru bisa menampilkan apa  yang  ada  di  monitornya  supaya  terlihat  di

komputer  siswa. Melalui NetOp Scool teacher guru bisa berkomunikasi secara

tulisan maupun dengan video audio dengan siswa. Guru bisa mengunci komputer

siswa bila siswa melakukan tindakan yang tidak berkenan. Guru juga dapat

mematikan/menghidupkan komputer siswa secara  remote/ dari komputer guru.

Salah satu komponen yang sangat menentukan dalam upaya optimalisasi TIK

sebagai alat bantu pembelajaran adalah keberadaan Laboratorium Komputer.

Laboratorium komputer, sebagaimana yang diatur dalam Permendiknas No 24

Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana sekolah, berfungsi sebagai

tempat mengembangkan keterampilan dalam bidang teknologi informasi dan

komunikasi. Selain itu, kita juga memanfaatkan laboratorium komputer untuk

membantu proses pembelajaran di berbagai bidang ilmu, bukan hanya TIK,

namun juga IPA, IPS, Bahasa dan sebagainya.

Dalam pelatihan ini, para guru yang menjadi pengajar di laboratorium

komputer akan diajarkan dan didampingi untuk mempelajari bagaimana

menginstal dan mengoperasikan NetOp School. Pelatihan ini terdiri dari dua

bagian. Yang pertama adalah mempelajari bagaimana menginstal NetOp di lab
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komputer. Kedua, mengajarkan bagaimana mengendalikan aktivitas siswa yang

sedang praktek komputer di lab.

B. Tinjauan Pustaka

1. Jaringan Komputer

Pada saat ini setiap laboratorium komputer sudah dibuat terhubung satu

sama lain dalam sebuah jaringan komputer. Jaringan Komputer adalah

kumpulan dua atau lebih komputer yang saling berhubungan untuk

melakukan komunikasi data. Komunikasi data yang bisa dilakukan melalui

jaringan komputer dapat berupa data teks, gambar, video, dan suara.

Dalam Tanenbaum(2003), sekumpulan komputer dinamakan sebagai

jaringan komputer (Computer Network) jika komputer-komputer tersebut

dihubungkan melalui media fisik dan software yang memfasilitasi

komunikasi antara komputer-komputer tersebut. Contoh sebuah jaringan

komputer bisa diperlihatkan  seperti gambar dibawah ini.

Gambar 4. Jaringan Komputer

Dengan dibangunnya sistem jaringan komputer akan memberikan

keuntungan - keuntungan yaitu :

 Dapat saling berbagi (Sharing) sumber daya peralatan (devices) secara

bersama seperti harddisk, printer, modem, dan lain sebagainya tanpa harus

memindahkan peralatan-peralatan tersebut kepada yang membutuhkan.
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Dengan demikian terjadi peningkatan efesiensi waktu dalam operasi dan

biaya pembelian hardware.

 Dapat saling berbagi (Sharing) penggunaan file atau data yang ada pada

server atau pada masing - masing workstation.

 Aplikasi dapat dipakai bersama sama (multiuser)

 Akses ke jaringan memakai nama, password dan pengaturan hak untuk

data-data rahasia, sehingga masing-masing pengguna memiliki otorisasi.

Stalling (2007) menyebutkan bahwa fungsi komputer dalam jaringan

dibedakan menjadi dua:

a. Jaringan Client Server

Dalam jaringan ini satu komputer berfungsi sebagai pusat pelayanan (server)

dan komputer yang lain berfungsi meminta pelayanan (client). Sesuai dengan

namanya, Client-Server berarti adanya pembagian kerja pengolahan data

antara client dan server. Saat ini, sebagian besar jaringan menggunakan

model client/server.

b. Jaringan peer-to-peer

Dalam jaringan ini tidak ada komputer yang berfungsi khusus, dan semua

komputer dapat berfungsi sebagai client dan server dalam satu saat yang

bersamaan.

Sedangkan jangkauan area jaringan komputer adalah sebagai berikut:

LAN (Local Area Network)

LAN menggambarkan suatu jaringan  yang menjangkau area yang terbatas,

misalnya satu kantor satu gedung, dimana komputer yang mempunyai

jaringan secara fisik berdekatan satu dengan lainnya. Jaraknya kurang lebih

sampai dengan 10 Km.

Keuntungan Jaringan LAN adalah :

 Pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah (File Sharing).

 Pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua client (Printer Sharing).

 File-file data dapat disimpan pada server, sehingga data dapat diakses dari

semua client menurut otorisasi.
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 File data yang keluar/masuk dari/ke server dapat di kontrol.

 Proses backup data menjadi lebih mudah dan cepat.

Secara spesifik LAN mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

 Beroperasi pada area yang terbatas

 Koneksi peralatan berdekatan

 Menyediakan fulltime konektifitas

 Kendali jaringan dibawah administrasi lokal

Tujuan diadakannya jaringan komputer adalah untuk menghubungkan

komputer-komputer yang ada dalam jaringan tersebut sehingga informasi

dapat ditransfer dari satu lokasi ke lokasi yang lain (komputer lain/jaringan

lain). Karena suatu perusahaan memiliki keinginan/kebutuhan yang berbeda-

beda. Maka terdapat berbagai cara menyusun /membentuk jaringan terminal-

terminal untuk dapat dihubungkan. Struktur Geometric ini disebut dengan

LAN Topologies. Terdapat enam Network Topologi yaitu Bus, Star, Ring,

Extended Star, Hierarkial dan Mesh.

Gambar 5. Topologi Jaringan Komputer

Setiap topologi memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan masing-

masing juga memiliki keuntungan dan kerugian. Topologi tidak tergantung

kepada medianya dan setiap topologi biasanya menggunakan media sbb :

- Twisted pair

- Coaxial cable

- Optical cable, atau
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- Wireless

2. Netop dan Netsupport School

NetOp,  Radmin  dan  Netsupport  adalah  tool  aplikasi  yang

seringkali dimanfaatkan di dalam pengelolaan sebuah laboratorium komputer

untuk melakukan monitoring terhadap aktifitas para siswa dalam

memanfaatkan komputer sebagai media pembelajaran dan pelatihan. Dengan

tool  aplikasi  tersebut,  seorang  administrator  atau guru  dapat  melakukan

aktifitas  monitoring  terhadap  semua komputer  yang  digunakan  oleh  para

siswa,  aktifitas  apapun  yang dilakukan siswa termasuk memberikan

message baik berupa voice maupun text sebagai bentuk reward maupun

punishment.

Gambar 2. Netop Teacher

Dengan  tool  di  atas guru  dapat  pula  melalukan  lock (penguncian)

pada  sebuah  atau  beberapa  komputer  client  bila siswa  melakukan

aktifitas  yang  melanggar  tata  tertib  sekolah. Bahkan guru dapat melakukan

perintah shutdown pada komputer-komputer  client  sebagai  alternatif  bila

terdapat  siswa  yang  keluar dari  aktifitas  kegiatan  pembelajaran  maupun

keluar  dari  norma-norma yang ada.
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Gambar 3. Netsupport School

Sebelum  melakukan  aktifitas  dengan  aplikasi  NetSupport atau

yang  lain  maka  diperlukan  konfigurasi  jaringan  terlebih dahulu,

workgroup,  TCP/IP  maupun  menggunakan  sarana  yang lain. Pengaturan

jaringan  komputer  pada Windows  XP  tidak  jauh berbeda  dengan

Windows  9x/Me.  Pengaturan  ini  dilakukan  agar komputer-komputer dapat

saling berkomunikasi di dalam jaringan tersebut. Untuk itu diperlukan

pengaturan IP (Internet Protocol) yang sekelas  terhadap  komputer-komputer

yang  ada.  Berikut  langkah konfigurasinya,  klik  kanan  My  Network

Places,  pada  Desktop maupun Control Panel untuk memunculkan menu pop-

up. Setelah  itu  akan  muncul  jendela  baru  yang  menampilkan setting

koneksi  jaringan  yang  dimiliki  (yang  aktif )  oleh  sebuah komputer, baik

dial up, local area network, wireless. Klik kanan  mouse pada  local area

connection, pilih  properties yang  berisi  komponen-komponen  jaringan
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komputer  yang digunakan  oleh  Windows  XP.  Pilih  Internet  protocol

(TCP/IP)  untuk melakukan pengaturan NetId, HostId dan Maskingnya.

Untuk  memudahkan  pengaturan  beberapa  jaringan, lebih baik

dilakukan pengaturan workgroup untuk tiap-tiap jaringan yang berbeda.

Misalnya sebuah  workgroup  dengan  nama  laboratorium (atau bisa apa saja

untuk sebuah nama) untuk menandakan sebuah jaringan di laboratorium

komputer, workgroup TU untuk mengatur jaringan di TU dan sebagainya.

Klik kanan pada My Computer pilih Properties, pada System Properties pilih

tab Computer Name dan klik  change  untuk  melakukan  perubahan  pada

nama  komputer (tuliskan  nama  komputer  di  Computer  Name  misalnya

azzam  dan lakukan  perubahan  workgroup  misalnya  laboratorium.  Setelah

selesai  klik  OK,  bila  komputer  menghendaki  restart  ikuti  untuk

melakukan konfigurasi.

C. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Dari uraian dalam bab pendahuluan di atas, maka dapat dirumuskan

beberapa permasalahan yang akan dipecahkan pada program kegiatan ini,

yaitu :

1. Bagaimana cara menginstal dan mengelola program Netop dan

Netsupport School di sebuah laboratorium komputer?

2. Bagaimana cara memanfaatkan program Netop dan Netsupport School

pada sebuah laboratorium komputer untuk proses pembelajaran?

D. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari diadakannya kegiatan pengabdian ini meliputi :

1. Agar guru-guru koordinator memiliki bekal pengetahuan dan ketrampilan

dalam menginstal dan mengelola program Netop dan Netsupport School

di laboratorium komputer.

2. Agar guru dapat memanfaatkan program Netop dan Netsupport School

pada sebuah laboratorium komputer untuk membantu proses

pembelajaran.
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E. Manfaat Kegiatan

Manfaat dari diadakannya kegiatan pengabdian ini, meliputi :

1. Penyebaran Teknologi Terbaru

Manfaat besar yang bisa diharapkan dari kegiatan pelatihan ini adalah,

peserta pelatihan yang terdiri dari guru-guru SMK/SMA dapat meng-

update pengetahuan dan ilmunya di bidang pengelolaan laboratorium dan

jaringan komputer, kemudian dapat menyebarluaskan pengetahuan dan

ketrampilan untuk pembelajaran. Pengetahuan ini menyebabkan

penggunaan laboratorium komputer dapat dimaksimalkan baik dari sisi

usia peralatan maupun pelayanan pembelajaran.

2. Nilai Tambah Produk dari sisi IPTEKS

Dengan selesainya pelatihan ini, guru-guru dapat menerapkan manajemen

lab untuk pembelajaran yang dalam penggunaan alat dan bahannya lebih

hemat dan efisien.

3. Dampak di Dunia Pendidikan

Penerapan manajemen lab dalam pembelajaran dapat memberikan nilai

lebih bagi sistem pendidikan di negara kita, dimana para guru dan siswa-

siswa akan memiliki karakter yang baik dalam menggunakan komputer

dalam pembelajaran di laboratorium.

disajikan media pembelajaran yang variatif dan menarik untuk

mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai kompetensi sasaran.



10

BAB II

METODE KEGIATAN PPM

A. Khalayak Sasaran Kegiatan PPM

Khalayak sasaran dari kegiatan ini secara langsung adalah guru-guru

SMK/SMA yang berada di Provinsi DIY. Jumlah peserta yang dibiayai adalah

maksimal 20 orang. Peserta ke-21 dan seterusnya diwajibkan untuk

membayar biaya pelatihan. Oleh karena itu bila ditargetkan sebanyak 20

sekolah terlibat, setiap sekolah dapat mengirimkan satu orang guru untuk

pelatihan gratis tanpa biaya. Sedangkan efek domino yang diharapkan dari

kegiatan ini adalah 1) terciptanya suatu karakter yang baik dalam mengelola

lab komputer, kemudian melakukan pembelajaran yang efisien, sehingga

dapat digunakan oleh guru dan siswa sebagai salah satu usaha peningkatan

kualitas pembelajaran, 2) guru-guru peserta pelatihan dapat menularkan ilmu

yang sudah didapatkan kepada guru-guru lainnya.

B. Metode Kegiatan PPM

Metode yang digunakan pada kegiatan ini dapat diperinci sesuai

dengan tabel berikut :

Tabel 1. Metode Kegiatan

No Materi Metode Kegiatan
1. Pretest tes individu

2. Pengantar tentang Manajemen Lab ceramah, diskusi

3. Instalasi NetOp dan NSS ceramah, tutorial, praktik

4. Pengenalan fitur-fitur pada NetOp dan NSS ceramah, tutorial, praktik

5. Pembelajaran melalui Netop dan NSS ceramah, tutorial, praktik

6. Share file, video dan chatting tutorial, praktik

7. Tes menggunakan Netop dan NSS tutorial, praktik

8. Review Materi dan Postest diskusi, tanya jawab

9. Laporan penerapan Netop dan NSS di lab

masing-masing

Tugas



11

C. Langkah-langkah Kegiatan PPM

Langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan adalah sebagai

berikut :

1. Melakukan analisis kebutuhan pada guru-guru di SMK se-Provinsi DIY.

2. Menyiapkan modul pelatihan Netop dan Netsupport School.

3. Menghubungi khalayak sasaran untuk melakukan koordinasi peserta dan

waktu pelaksanaan kegiatan.

4. Pelaksanaan kegiatan.

5. Melakukan evaluasi penguasaan materi dan praktik mengenai materi

pelatihan.

6. Melakukan umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan dari

peserta.

7. Memberikan kesempatan berkonsultasi dan pembimbingan.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam kegiatan pelatihan

pengolahan media digital bagi guru-guru SMK se-Kabupaten Kulonprogo ini

adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

 Tersedianya sarana laboratorium komputer yang terhubung dalam

jaringan komputer, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan

pelatihan terutama dalam hal sharing modul pelatihan.

 Semangat para peserta dalam mengikuti pelatihan dari awal sampai

akhir didukung oleh kemampuan dasar penggunaan komputer yang

cukup baik dari peserta.

 Tersedianya modul pendukung pelatihan yang mudah dipahami.

2. Faktor Penghambat

 Pada saat proses praktikum, kemampuan para peserta bervariasi,

sehingga terdapat peserta yang cepat dalam menyelesaikan tahapan

pelatihan dan ada yang lambat. Hal ini bisa diatasi dengan bimbingan
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yang lebih intensif bagi peserta yang kurang cepat dalam

penyelesaian tahapan praktikum.
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BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PPM

A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM

1. Peserta Kegiatan PPM

Peserta pelatihan adalah guru-guru SMK di wilayah Kabupaten

Kulonprogo, DIY. Terdapat 19 SMK/SMA di wilayah DIY Jateng yang

mengikuti pelatihan ini, yaitu :

a. SMKN 1 Nanggulan

b. SMK Pancasila 2 Kutoarjo

c. SMKN 1 Ngemplak

d. SMK Muhammadiyah Imogiri

e. SMKN 1 Sedayu

f. SMK 17 Seyegan

g. SMKN 1 Pundong

h. SMKN 1 Bantul

i. SMKN 1 Pleret

j. SMAN 1 Mlati

k. SMAN 7 Purworejo

l. SMAN 2 Purworejo

m. SMA Piri 1 Yogyakarta

n. SMAN 2 Ngaglik

o. SMAN 1 Gamping

p. SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta

q. SMA Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta

r. SMA Bopkri 2 Yogyakarta

s. SMKN 2 Pengasih

Semua SMK/SMA tersebut kita undang untuk mengirimkan guru

sebagai perwakilan untuk mengikuti pelatihan. Pada saat pendaftaran,

semua SMK/SMA mendaftarkan wakil-wakilnya sesuai dengan kuota dan
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sudah dicatat di buku pendaftaran. Namun, pada saat pelaksanaan

pelatihan, sekolah yang melakukan daftar ulang keikutsertaan pelatihan

sejumlah 19 SMK/SMA.

Dari ke-19 SMK/SMA yang mengirimkan perwakilan guru-

gurunya untuk mengikuti pelatihan, semua guru yang hadir menunjukkan

antusiasme yang cukup tinggi, dimana kehadiran peserta pelatihan

mencapai 100% (hadir setiap kali pertemuan diadakan).

2. Persiapan Materi

Dari segi materi, telah disiapkan materi yang terkait dengan

pelatihan NetOp dan NSS, yaitu diantaranya :

a. NSS (dalam bentuk tutorial flash, html, dan pdf)

b. Jaringan Komputer (dalam bentuk tutorial)

c. Netsupport School (dalam bentuk tutorial pdf dan simulasi)

Penyampaian materi digunakan fasilitas notebook yang tertampil

pada layar dengan bantuan LCD Proyektor. Penggunaan LCD Proyektor

sangat membantu proses pembelajaran terutama pada saat metode

kegiatan berupa tutorial yang menerangkan langkah-langkah atau urutan

proses pembuatan media pembelajaran.

3. Pemberi Materi

Pemateri yang menyampaikan pelatihan terdiri dari 2 orang yang

telah memiliki kemampuan dalam bidang manajemen lab komputer,

yaitu:

a. Ariadie Chandra N., M.T.,

Menyampaikan materi tentang konsep manajemen lab, Penyebab

kerusakan, Perawatan Komputer Instalasi Sistem Operasi, LAN dan

Internet.

b. Drs. Setya Utama, M.Pd.,

Menyampaikan materi tentang Norton Ghost, Deep Freeze, Restore

sistem dan data.
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4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pelatihan

Pelaksanaan pelatihan dilakukan selama 2 hari dengan jumlah

total 12 jam (6 jam perhari) bertempat di Ruang Lab Komputer Jurusan

Pendidikan Teknik Elektro UNY. Pelatihan diadakan dimulai pada

tanggal 25-26 Juli 2013. Masing-masing peserta pelatihan diberikan

fasilitas 1 buah komputer dengan spesifikasi multimedia dan terkoneksi

internet.

Diluar jumlah jam pelatihan tersebut diatas, peserta pelatihan

masih diberikan waktu konsultasi dalam proses pendampingan untuk

mengembangkan secara lebih lanjut media pembelajaran sesuai dengan

bidangnya.

Perincian kegiatan pelatihan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Alokasi Waktu Kegiatan

No Materi Waktu Kegiatan

1. Pretest 1 jam

2. Pengantar tentang Manajemen Lab dan Jarkom 2 jam

3. Instalasi Netop Teacher dan Netop Student 2 jam

4. Instalasi Netsupport School dan konfigurasinya 2 jam

5. Pembelajaran melalui Netop dan NSS 3 jam

6. Share file, video dan chatting 2 jam

7. Tes menggunakan Netop dan NSS 2 jam

8. Review Materi dan Postest 2 jam

9. Laporan penerapan Netop dan NSS di lab

masing-masing

2 jam

B. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM

Secara keseluruhan hasil kegiatan pelatihan pengolahan media digital

ini berlangsung dengan baik, karena telah sesuai dengan rencana pada

proposal yang diajukan. Jumlah sekolah yang mengikuti pelatihan ini
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sebanyak 19 SMK/SMA dari sebanyak 30 sekolah yang diundang, sehingga

didapatkan prosentase keikutsertaan SMK/SMA se-DIY sebesar 63%.

Kehadiran peserta pada pelatihan yang berlangsung selama 2 hari

menunjukkan hasil yang bagus, dimana 100 % peserta hadir dan mengikuti

kegiatan pelatihan ini setiap harinya.

Dalam proses kegiatan pelatihan, masing-masing peserta dibekali 1

perangkat komputer dengan spesifikasi multimedia yang juga terhubung pada

jaringan intranet dan internet. Dengan pola 1 peserta dan 1 komputer, maka

memungkinkan peserta untuk belajar sambil melakukan (learning by doing).

Penyampaian materi pelatihan dilakukan dengan bantuan LCD Proyektor,

sehingga proses komunikasi dapat berlangsung dengan baik, terutama pada

saat penyampaian materi yang berupa tutorial step-by-step.

Pada setiap materi pokok, diberikan tugas mandiri kepada peserta.

Pada proses pengerjaan tugas mandiri, dilakukan proses pendampingan oleh

instruktur kepada peserta. Bagi peserta yang merasa kesulitan dan

membutuhkan bimbingan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan

pengerjaan tugas mandiri diperbolehkan untuk melakukan konsultasi dengan

instruktur pelatihan. Hasil dari tugas mandiri ini menjadi acuan bahwa peserta

telah menguasai kompetensi yang diajarkan pada saat pelatihan.

Dari hasil tugas mandiri, didapatkan hasil yang baik, dimana semua

peserta dapat menyelesaikan persoalan manajemen lab komputer sesuai

dengan kompetensi yang dajarkan pada saat pelatihan. Yang membedakan

antara hasil satu peserta dengan hasil dari peserta lainnya adalah waktu

pengerjaan, dimana ada beberapa peserta yang cepat menyelesaikan

pengerjaan tugas mandiri, dan ada pula yang relatif lebih lama.



17

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peserta pelatihan adalah guru-guru dari SMK/SMA se- DIY dan Jateng

yang mencakup 19 sekolah dimana peserta keseluruhannya berjumlah 22

orang.

2. Prosentase kehadiran peserta pelatihan mencapai 100% yang menunjukkan

antusiasme peserta dalam mendapatkan bekal pengetahuan khususnya

dalam hal manajemen lab komputer.

3. Dari hasil evaluasi yang berupa tugas mandiri laporan pengelolaan lab

komputer di sekolah bagi masing-masing peserta, didapatkan hasil yang

baik, dimana semua peserta (100%) dapat menyelesaikan tugas mandiri,

meskipun lama pengerjaan yang berbeda-beda untuk setiap peserta.

B. Saran

1. Perlu dilaksanakan kegiatan pelatihan manajemen lab komputer dengan

cakupan peserta yang berbeda.

2. Perlu dilaksanakan pelatihan manajemen lab komputer dengan materi

yang mengkombinasikan penggunaan software-software baru.



18

DAFTAR PUSTAKA

Admin. (2011).Struktur Organisasi dan Job Description KEPALA

LABORATORIUM. Diakses dari http://infolab.uns.ac.id/?p=1061 pada

tanggal 1 Oktober 2011

Stalling, William, 1997, Jaringan Komputer, Fifth Edition,  Prentice Hall, New
York.

Tanembaum, Andrew S., 2003, Computer Networks, Third Edition, Prentice Hall
XP/Vista/7. Diakses dari http://www.nawala.org/panduan/buku-kecil-
manualdns-nawala-xp-7.pdf pada tanggal 4 Oktober 2011



19

LAMPIRAN
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Suasana pelatihan hari ke-1:
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Suasana pelatihan hari 2:
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