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Tujuan pelatihan ini adalah 1).Mengenalkan kepada guru‐guru bagaimana membuat media power point
untuk mata pelajaran table manner. 2). Mengajarkan kepada guru‐guru cara membuat power point yang
mudah dan menyenangkan, dan 3). Mengajarkan cara mengoperasionalkan power point dalam proses
pembelajaran.
Sasaran pelatihan adalah kegiatan ini direncanakan diikuti oleh 20 orang guru keterampilan di
kotamadya Yogyakarta, yang terdiri dari 10 orang guru SMK Negeri/Swasta dan 10 orang guru SMA
Negeri/Swasta yang ada di wilayah kotamadya Yogyakarta.
Hasil dari kegiatan pelatihan ini adalah peserta dapat menyusun naskah berbasis multimedia dan
membuat media pembelajaran table manner dengan menggunakan Microsoft office powerpoint. Dari
hasil pelatihan ini diharapkan peserta dapat menerapkan hasil pelatihan sebagai media pembelajaran
yang dapat mendukung proses belajar mengajar disekolah masing‐masing. Pelatihan ini dilaksanakan
pada tanggal 4‐5 Agustus 2009 dengan jumlah peserta 15 orang.
Kesimpulan dan saran kegiatan pelatihan telah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana karena
tujuan pelatihan sudah dapat tercapai yaitu mengenalkan kepada guru‐guru bagaimana membuat media
power point untuk mata pelajaran table manner, mengajarkan kepada guru‐guru cara membuat power
point yang mudah dan menyenankan, dan mengajarkan cara mengoperasikan power point dalam proses
pembelajaran. Target peserta pelatihan kurang tercapai, karena ada beberapa guru SMK yang sudah
mendaftar ternyata membatalkan, karena bertepatan dengan kegiatan guru di sekolah yaitu
mempersiapkan akreditasi sekolah. Sehingga jumlah peserta pelatihan sekitar 15 orang dari jumlah yang
ditetapkan. Walaupun jumlah peserta berkurang keaktifan peserta dalam mengikuti pelatihan dan
tinggkat keterserapan materi cukup tinggi. Semua materi yang diperoleh peserta dirasakan
kemanfaatannya oleh peserta. Setelah melaksanakan pelatihan ini disarankan kepada peserta untuk
menerapkan hasil pelatihan sebagai media pembelajaran guna melaksanakan proses pembelajaran di
tempat kerja masing‐masing.
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