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I I IT-I rEr J I I a a n r I a a a a a I riiFl ! lrJrnal tanra i l1) 'l:ol l((P 1w?-6o(c APLIKASI 

POWERPOINT SEBAGAI SARANA PENGEMBANGAN MEDIA AJAR BAGI GURU DI SMK 

PRASETYA BUNTUSU KOTA MAXASSART) Karta Jayadi, Dian Cahyadi, Aswar,20l3; 

halaman +*) Abstrak Menciptakan guru professional menuntut kompetensi yang dimiliki 

sesuai indikator profesionalisme guru yakni tingkat penguasaan guru terhadap 

perkembangan teknologi, khususnya teknologi yang bersentuhan langsung dengan 

proses belajar mengajar di kelas; kemampuan merancang media pembelajaran secara 

digital menggunakan media komputer, kemampuan membuat rencana pembelajaran 

dengan menggunakan sothYare pendukung pembuatan media ajar, dan kemampuan 

mengoperasikan berbagai jenis teknologi komputer termutakhir untuk lebih 

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas masing-masing. Namun kenyataan 

dilapangan adalah masih banyak yang belum memiliki pengetahuan dan penguasaan 

terhadap indikator tersebut.  

 

Kegiatan ini bertujuan untuk memb€rikan pengetahuan dan kemampuan guru SMK 

Prasetya Buntusu agar dapat memanfaatkan teknologi informasi, pengoperasian 

progam Microsoft Power Point dan mengembangkan materi ajar dan pembuatan 

soal-soal ujiiln. Hasil dari kegiatan ini adalah guru-guru di SMK Prasetya Buntusu; ( I ) 

metniliki pengetahuan dan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi; (2)mampu 

mengoperasikan program Micrcsoft Power Point: (3) mengembangkan maleri ajar dan 

pembuatan soal-soal ujian menggunakan perangkat teknologi informasi. Kata kunci: 

Pelatihan.  

 

teknologi informasi, media pembelajaran digital Abstract Creating a professional teacher 

competency requires oppropriate indicators of he level of professionolism of teacher 

tenure teachers on lhe devlopment of technologt, especially the technolog) of direct 



contact with the teachihg and learning process in the clossroom: ability to design a 

digital hedia learning using computer media, the ability to creale lesson plans uting 

suppofiing soivore manufacture instructional medio, and the ability to operate vaious 

types of culting-edge computer technologg to further improve the qualily of learning in 

each classroon.  

 

In foct the leld is still man)'vho do not hare the ktbeledge and mastery ofthe indicato$ - 

This aotivity aims to provide bowledge and ability Prasetya Buntusu yocationol school 

teachers to talce adtantage of information technolog), the operation o/ Microsofl Power 

Poin! progrum and develop teaching mateidls and lhe manufacture ofexam questions. 

The resuhs ol this aclivity are teachers at SMK Prosetya Buntu.tu: (l) hoNe the 

kno^,tedge and ability to use inlormatioh technolog,,, (2) able to operate the progrct t 

Microsoft Pov,er Point, (3) develop leoching materiols and manufacturing of test 

quettion\ using the tools of info rmat ion te c hno lo gl.  

 

KetMtords : training, inlormotion technolog/, digital media learning r)Dibiayai oleh Dana 

PNBP Universitas Ne8€ri Makassar Tahun 2013. Konlrak No. 539/UN36.10/pMr20l3 

t.)KartaJayadi, Dian Cahyadidan Aswaradalah dos€n p.oSram SrudiDesaio Komunikasi 

Visual Fakulras Seni dan D.sain UniveBilas NeSeri Maksssr. Pendahuluan 

Undang-undang No. l4 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mengatur tenBng 

peningkalan Lesejahleraan bagi guru maupun dosen.  

 

dituntut agar meningkatkan kompetensinya secara terus- menerus dalam berbagai 

aspek. Beberapa aspek kompetensi yang dituntut untuk dimiliki oleh seorang guru 

adalah, kompetensi paedagogik. kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Selain 

melalui prosedur eraluasi senifilasi tersebu! berbagai indikator profesionalisme guru 

dapat pula dilihat secara langsung melalui tingkat penguasaan guru terhadap 

perkembangan teknologi, khususnya teknologi yang bersenfuhan langsung dengan 

proses belajar mengajar di kelas; kemampuan merancang media pembelajamn secara 

digilal mengBunalan media komputer. kemampuan membuat rencana pembelajaran 

dengan menggunakan software pendukung pembuatan media ajar.  

 

dan kemarnpuan mengoperasi[,an berbagai jenis teknologi komputer termutakhir untuk 

lebih meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas masing-masing. Berdasarkan 

fenomena tersebut, maka menjadi luntutan mendesak bagi para guru untuk membekali 

diri dengan kemampuan menggunakan teknologi komputer agar setiap saat mengikuti 

perkembangan teknologi informasi dan setiap saat dapat meningkatkan kualitas 

profesionalismenya dan kualitas pembelajarannya. Namun kenyataannya.  

 

kemampuan sebagian besar guru dalam menggunakan teknologi komputer masih 



dibawah standar minimal. khususn)a guru- guru di sekolah kejuruan yang tersebar di 

berbagai daerah di Sulawesi Selatan terkhusus dalam hal ini di SMK Prasetya Bunfusu. 

Hal tersebut cukup memprihatinkan, mengingat diera teklologi informasi saat ini 

faktanya adalah mu d lebih menguasai penggunaan perangkat teknologi 

informasvcomputer dibandingkan dengan pam guru Disamping itu, tuntutan untuk 

memncang dan merencanakan berbagai media pembelajaran dengan menggunakan 

komputer jutsa taL bisa dihindari.  

 

Penguasaan lompuler sebagai alat untuk mempermudah pembelajaran sudah menjadi 

mutlak dan harus dikuasai oleh seoftmg guru. Khusus untuk guru-guru kelas di SMK 

Prasetla Bunrusu. disamping kemampuan mengoperasikan Microsoft Office sepeni 

word, exel. juga ditunrul agar d.rpet rnenggunakan apliLasi powerpoint, maupun 

publisher dan media pembuatan materi aiar lainnya. Media pembelajaran secara umum 

adalah alat banlu proses belajar mengajar.  

 

Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan kemampuan atau ketmmpilan pebelajar sehingga dapat mendorong 

terjadin) a proses belajar. Batasan ini cukup luas dan mendalam mencakup pengertian 

sumber, lingkungan, manusia dan metode yang dimanfaatkan unrulrujuan 

pembelajaran/pelarihan. Tuiuan menggunakan media pembelaiaran. )akni: 

mempermudah proses belajaF mengajar. mening[al[.ar efi ]ien:i belajar- mengajar. 

menjaga releransi dengan tujuan belajar.  

 

membantu konsentmsi siswa./murid, dan lain sebagainya. Tidak diragukan lagi bahwa 

semua media itu perlu dalam pembelajaran Dengan perkataan lain, media yang terbaik 

adalah media yang ada. Kepada guru diserahkan bagaimana ia dapat 

mengembangkannra secara tepat dilihat dari isi, penjelasan pesan dan karakteristik 

siswa untuk rrenentukan media pembelajaranrersebut )ang memiliIi fungsi, sebagaii (l) 

p€musat perhatian siswa; (2) penggugah emosi siswa; (3) oembantu m(milhami maleri 

pembelajaran; (4) membantu mengor8anisa5ilan inlormasi: (5) meningkatkan motivasi 

belajar; (6) mengatasi keterbatasan n ang, waktu, dan daya indral (7, pola belajar aktif; 

(8) wadah proses belajar interaktif; dan (9) menggugah respon aktif siswa.  

 

Berdasarkan permasalahan yane ditemukan tersebul sehingga kegiatan pelatihan )ang 

bertujuan untul memberikan pengetahuan dan kemampuan guru SMK Prasetya Buntusu 

agar dapat memanfaatkan teknologi informasi, pengoperasian program Microsoft Po$er 

Point dan mengembangkan materi ajar dan pembualan soal-\oal ujian. Hasil dari 

kegiakn ini adalah guru-guru di SMK Prasetya Buntusu, diharapkan; (l) memiliki 

pengetahuan dan kemampuan memanfaalkan reknologi informasi: (2)mampu 

mengoperasikan program Microsoft Power Poinli (1.) mengembangkan materi ajar dan 



pembuatan soal-soal ujian menggunakan pe.angkat teknologi informasi.  

 

Metode Pelrtihan Aplikasi Microsoft PowerPoint di SMK Prasetya Pemilih.n mitra 

Dipilihnya SMK Prasetya Buntusu sebagai tempat pelatihan adalah; Pertama, disebakan 

karena tujuan pengajaran dan luaran yang diha\ilkan untuk memiliki kemampuan 

dibidang relnologi informasi.  

 

Akan menjadi ironijika sekolah kejuruan yang konsentrasi pengajarannya dibidang 

teknologi informasi memiliki kenyataan bahwa sebagian besar gurunya justru tidak 

menguasai menggunakan dan mengoperasikan program-program aplikasi teknologi 

informasi. Keduq letak sekolah tersebut lermasuk terpencil namun sangat dibutuhkan 

dan menjadi harapan warga sekitamya agar anak-anak mereka mampu menguasai 

bidang leknologi informasi yang potensi sempan kerjanya termasuk tinggi. Ketiga, 

sarana perangkat pelatihan dimiliki sekolah tersebut.  

 

Penjajakan awal pemilihan mitra dilakukan dengan metode pengamatan/obser\asi dan 

merinci kebuluhan melalui wawancara dengan mewawancami beberapa siswa guru dan 

kepala sekolah. Hasilnya. secam umum guru-guru di sekolah lersebul memiliki dasar 

kemampuan namun belum maksimal atau sebatas dapat menggunakan dan 

mengoperasilan saja. j\4elalui drslusi- diskusi (iorum grup diskusi) kemudian disepakati 

untuk memberikan pelatihan aplikasi Microsoft PowerPoint yang dianggap sangar 

memiliki ritalitas fungsi dalam proses belajar-mengajat di kelas.Termasuk dalam 

kesepakatan tersebut merinci perihal waktu.  

 

tempat dan spesifikasi materi yang akan diajarkan, yakni; (l) Dasar-dasar aplikasi yang 

dimaksud; t2r Jeknik membuat presentasi ajar yang baik; (3) Membuata soal-soal pilihan 

ganda menggunakan aplikasi ters€but. Pehks!treatr kegiatan pelatihan Kegiatan ini 

dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesediaan waktu dan kesepakatan jadwal 

lang telah ditenrukan.  

 

sehingga dipilihlah hari senin pada setiap minggunya dengan jumlah pertemuan 

sebanyak 3 (tiga) kali dengan durasi waktu 3 (tiga)jam. Penyampaian materi 

menggunakan melode Interukliw Learning b! Doing, yakni metode penjelasan materi 

secara pokok per pokok bahasan langsung dengan praktek disenai pendampingan 

langsung bagi pesena lang belum paham mengenai bahasan yang dimaksud ditempat 

dengan banluan pembantu (mentor) yang telah disiapkan )akni pelibatan rnahasiswa 

dan bebempa rnahasiswa utusan lembaga mahasisiwa di Program Studi Desain 

Komunikasi Visual, sehingga pesena dapat langsung mengetahui dan memahami cara- 

cara )ang diajarkan. Pen)ampaian materi dilakukan dengan model repetisi atau pengu 

langan- pengu langan, bertuiuan untuk mcngingatkan. mcnBualkan mareri yang 



disampaikan.  

 

Berikut rancangan materi-materi yang diajarkan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari: 

Pertemuan Peftama: L Pengantar Aplikasi Microsoft PowerPoint, selama l5 menit oleh 

Dian Cahyadi, M.Ds. 2. Dasar-dasar Aplikasi Microsofl PowerPoint, selama 30 menit oleh 

Dian Cahyadi, M.Ds. 3. Praktik/Latihan Membuat Presentasi Sederhan4 selama 45 menit 

oleh Dian Cahyadi. M.Ds bersama Drs. Aswar, M.Ds. 4. Evaluasi l.  

 

selama 45 menit oleh Dian Cahyadi, M.Ds bersama Drs. Aswar. M.Ds. Pertemuan Kedua; 

l.Praktek{-atihan Membuat Materi Ajar, selama 90 menit oleh Dian Cah)adi. M.Ds 

bersama Drs. Aswar. M.Ds. 2. Evaluasi Il. selama 45 menit oleh Dian Cahladi. M.Ds 

bersama Drs. Aswar, M.Ds. Pertemuan Ketiga; LPraktek/Latihan Membuat Membuat Sola 

Pilihan Ganda. selama 90 menit oleh Dian CahSadi. M.Ds bersama Drs. Aswar, M.Ds. 2.  

 

Evaluasi Il, selama 45 menit oleh Dian Cahyadi. M.Ds bersama Drs. Aswar. M.Ds. Kegiatan 

pada hari pertama dibuka secara langsung oleh kepala sekolah Sl\4K Prasetya Buntusu 

ibu Hj. Sahari4 S.Pd, M.Si yang dilanjutkan dengan pemaparan pengantar materi oleh 

ketua pelaksana kegiatan.  

 

Pemaparan materi dilakukan dilakukan selama l5 menit dan dilanjutkan sesi pelalihan 

pengenalan aplikasi Microsoft Power Point selama 30 menit sena dit€ruskan dengan 

praldek membuat materi ajar selama 45 menit kemudian ditutup dengan sesi evaluasi 

dan tanya jawab oleh peserta. Pelasanaan kegiatan lpteks bagi Masyamkat ini disambut 

sangat baik oleh pesena lerlihat dari antusias dan moti\asi peserta (guru) sangat tinggi 

dalam memperharikan maleri )ang diberikan. karena materi ini men)angkut salah satu 

tuntutan yang dimiliki oleh seoftmg guru yakni kompetensi dibidang leknologi 

informasi.  

 

Beberapa peserta memberikan pertanyaan menyangkut materi pelatihan. Pemahaman 

peserta sangat baik, walaupun materi ini tergolong sudah lama namun kenyaraan 

dilapangan bagi sebagian besar peserta belum memiliki kompetensi tersebut, karena 

materi ini belum pernah didapatl,an oleh peserla pada pelarihan- pelatihan rebelumn)a. 

Sehingga .angat membantu dalam pelaksanaan kegiatan yang berjalan hannonis.  

 

Curu SMK mengularalan bih\^a remlala malcri ini menariL dan mudah dipahami, karena 

disertai dengan contoh dan praklel langsung dan dibimbing langsung tahapan per 

tahapan serta didampingi mentor tambahan dari pa(isipasi mahasiswa Himpunan 

Mahasiswa Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni dan Desain [.nirersitas Negeri 

N4akassar kepada )etiap p€sena. Perlu dijelaskan bahwa selain tenaga bantu dari 

mahasisua sebanyak dua orang.  



 

kegiatan ini mendapatkan pula bantuan dan dukungan dari lembaga mahasiswa 

program studi sebagai bentuk kegiatan riil mahasiswa akan kepedulian dan 

tanggungia*ab rnoril mereka terhadap lingkungan dan masyarakal. Kegiatan pelatihan 

ini sejatinya tidak hanya dilakukan secara temporal melainkan dilakukan secar.r 

berkesinambungan sehingga materimateri pengenalan terhadap kebutuhan soflware 

pendukung yang diberikan lebih banyah sehingga kompetensi keahlian/kemampuan 

guru dalam memanfaatkan teknologi informasi semakin nyata dan dapal diberdala 

gunakan dalam kegiaBn ajar mengajar di kelas.  

 

Oleh sebab itu dirasa perlu untuk terus dilakukan secaG berkesinambungan dan dalam 

ruang yang lebih luas lagi. Hasil datr pembahasan Berdasarkan pelaksanaan kegiatan 

Ipteks bagi Mas)arakal bagi guru SVK Praseoa Buntusu diperoleh hasil sebagai berikut; 

(l) Respon positif mitra; (2) Peningkatan pengetahuan, kemampuan dan penguasaan 

menggunakan softwate Microsoft power point yang dipergunakan untuk menduIung 

proses ajar-mengajar di kelas; (3) Penyampaian materi tidak hanya dalam bentuk 

penyampaian materi saja namun disertai dengan memberikan modul-modul pelatihan 

sehingga materi dapat disebarluaskan ke rekan-kolega mitra.  

 

Keberhasilan kegiatan disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: (l) Respon positif mitra, 

(2) Tingkat partisipasi/minat mitra yang tinggi, (3) Ketersediaan perangkat homputer di 

lokasi milra. (4) Komitmen yang tinggi dari kedua belah pihak, baik pihak tim pelakssana 

lbM dan pihak mitra melalui kesepakatan untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan 

sehingga sesuai hasil yang diinginkan.  

 

Sementara faktor penghambat yang diidentifi kasi pada pelaksanaan kegiatan IbM ini, 

antara lain: (l) Keterbatasan waktu pelaksanaan yang disesuaikan dengan nilai 

pendanaan. (2) Terkait poin l tsatu). penl ampaian materi dipilih berdasarkan kesesuaian 

kebutuhan prioritas mitra dari selian banlak fungsi rools yang dapat 

dikembang-gunakan. Kesimpulan Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik oleh 

sebab sambutan baik yang diberikan oleh mitra yang didasari oleh keinginan dan minat 

mitra untuk berkembang dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kompetensi 

dalam penguasaan teknologi informasi yang sangat jarang mereka terima dalam bentuk 

kegiatan pelatihan.  

 

Disertai ketersediaan perangkat komputer di lokasi mitra menjadi faktor penentLl 

keberlangsungan kegiatan sehingga proses transfer lpieks bagi Masyarakat dapat 

terlaksana tanpa kendala. Ucapan terima kasih Ungkapan ucapan terima kasih 

disampaikan kepada mereka dibawah ini atas berlangsungnya kegiatan dengan baik dan 

lancar. sebagai be kut: I. Rektor Universitas Negeri Makassar 2. Dekan Fakultas Seni dan 



Desain 3. Ketua LembaSa Pengabdian kepada Masyarakal UNM 4.  

 

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Prasteya Bunlusu-Tamalanrea Kota Makassar 5. 

Ketua Program Studi Desain Komunikasi Visual FSD UNM 6. Tim pelaksana kegiatan lbM 

ini. 7. Himpunan l\4ahasiswa Desain Komunikasi Visual (HMDKV) 8. Curu-guru pescna 

p<latihan di SMK Prasetya Buntusu. Daftar Puslaka Adiono Freddy, 2002, Konsep Desain 

Komunikasi Visual (dalam wEB De\ain). Jogyakana. Noer, N4uhammad, 2012, Presentasi 

Memukau. e-book, ht t p : /h1twv).  

 

pre se nta si. ne t/buku/ Kartawidjaja. Eddy Soewardi, 1987, Pengukuran dan Hasl 

Eyaluasi BelaJ'ar, Sinar Baru, Bandung. S. Sadinan, Arief, 1986, Media Pendidikarl 

Pustekkom Dikbud dan CV. Rojovali, Jakarta. lntemet: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft Po rrerPoint, didkses tanggal 2l Oktober 20 t:] 

www2.ukdw.ac.id,&uliah./si/SI40 I 2/materi/ pp.pdi diakses tanggal 2l Oktober 20t3 

http://www.presentasi.nel,/buku/, diakses tanggal 15 September 2012  
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