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Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini  bertujuan memberi pelatihan membuat 

bahan ajar bagi para guru SMK Pamungkas Mlati Sleman yang berjumlah 20 orang dengan 
menggunakan program microsoft Power Point. Setelah kegiatan pelatihan ini selesai, diharapkan 
para guru bisa membuat bahan ajar sesuai dengan mata pelajaran masing-masing menggunakan 
program microsoft power point dan dapat mengimplementasikan hasil karyanya di dalam 
pembelajaran sehari-hari.  

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah bimbingan dan pelatihan.  Setelah 
kegiatan bimbingan dan pelatihan, para peserta diharapkan bisa membuat bahan ajar 
menggunakan program microsoft power point.  

Hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah bahwa para guru 
sudah bisa membuat bahan ajar menggunakan program microsoft power point walaupun masih 
sederhana. Karena keterbatasan fasilitas, masih terdapat materi yang belum tersampaikan yaitu 
menampilkan hasil karya para peserta dengan proyektor (LCD) 

 Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa agar proses pembelajaran  di kelas berjalan 
dengan lancar dan menarik, seorang guru harus mampu menerapkan pola baru yaitu 
menggunakan alat bantu,  media pembelajaran dan bahan ajar yang menarik. Untuk itu dilakukan 
pelatihan agar para guru mampu membuat bahan ajar yang menarik yang dalam hal ini adalah 
menggunakan program microsoft power point.  

Disarankan : Agar bisa trampil membuat bahan ajar seperti telah disampaikan dalam hasil 
kegiatan  yaitu menggunakan program microsoft power point,  para guru harus terus latihan dan 
latihan. Materi yang belum dapat disampaikan semoga dapat disampaikan pada kegiatan tahun 
berikutnya (saran untuk lembaga). Para peserta sangat menghendaki kegiatan serupa di SMK 
Pamungkas Mlati Sleman namun dengan program yang lain. Para peserta mengaharapkan 
program microsoft Exell.  Agar para guru bisa mengimplementasikan bahan ajar yang telah 
dibuat, disarankan pihak sekolah memiliki digital proyektor (LCD) 
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