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RINGKASAN 

 

Sebagai upaya untuk mencegah pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan 

agar sekolah-sekolah meminta siswanya untuk belajar di rumah. Mulai 16 Maret 2020 sekolah 

menerapkan metode pembelajaran siswa secara daring. Sistem pembelajaran daring (dalam 

jaringan) merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan 

siswa tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus 

memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, meskipun siswa berada di rumah. 

Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan 

memanfaatkan media daring (online). SMA Muhammadiyah 5 Gatak, Sukoharjo juga 

menerapkan model pembelajaran daring. Dikarenakan keragaman tingkat kompetensi guru 

dalam melaksanakan pembelajaran daring maka diperlukan pendampingan pelaksanaan 

pembelajaran daring tersebut. Dosen yang mempunyai kewajiaban Tri Dharma Perguruan 

Tinggi yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat dapat berperan serta dalam 

pendampingan pembelajaran daring tersebut. Pendampingan dilaksanakan dengan melakukan 

sosialisasi dan pelatihan dan dilanjutkan dengan pendampingan pada pelaksanaan 

pembelajaran daring. Media LMS yang digunakan adalah Google Classroom, dan pembuatan 

Video pembelajaran yang di upload di Youtube. Hasil pengabdian masyarakat ini adalah para 

guru sudah mempunyai kelas online dan dapat melakukan  pengelolaan kelas online dan 

pengasuhan kelas secara daring.  
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Wabah virus corona mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali pendidikan. 

Aktivitas pembelajaran semua jenjang pendidikan di Indonesia dilakukan dari rumah. 

Mempertimbangkan efektivitas, keamanan dan kenyamanan, metode pembelajaran online 

secara penuh menjadi pilihan di tengah pandemi yang diharus pembatasan sosial. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun memperpanjang masa belajar dari rumah 

karena  situasi yang belum kondusif. Dengan mempertimbangkan efektivitas, keamanan, dan 

kenyamanan, pembelajaran melalui e-learning dipilih hampir di seluruh jenjang pendidikan di 

Indonesia. E-learning merupakan sebuah sistem maupun konsep pendidikan yang 

memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar pembelajaran. Dosen dan guru dalam 

memanfaatkan teknologi informasi,   harus kreatif.  Materi pembelajaran diupayakan yang 

semua peserta didik dapat menerima dan juga tidak kesulitan dalam mengakasesnya. 

Sekolah dapat memilih Learning Management System ( LMS) yang sesuai dengan 

kondisi sekolah masing-masing dan guru yang berkomunikasi langsung dengan siswa dapat 

memilih konten dan media yang dapat menarik peserta didik sehingga proses pembelajaran 

dengan sistem e-learning bukan menjadikan beban bagi siswa tetapi merupakan pembekalan 

kemandirian siswa.  

Pada masa new normal ini semua sekolah menyiapkan pendidikan dengan sistem e-

learning, demikian juga dengan SMA Muhammadiyah 5 Gatak Sukoharjo.  Sebagian besar 

para guru sudah mempersiapkan sekenario pembelajaran daring tersebut, tetapi mereka 

kesuliatan dalam mengemas materi yang akan disajikan secara daring. Para guru juga hanya 

menggunakan media Sosial (Whatsapp) belum menggunakan media LMS. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah tersebut diatas dapat diidentifikasi masalah-

masalah yang ada sebagai berikut : 

1. Rata-rata guru SMA Muh. 5 Gatak Sukoharjo, belum familiar dalam pengelolaan 

pembelajaran secara daring. 

2. Pengasuhan aktifitas belajar siswa tidak efektif karena siswa sulit dikontrol. 

3. Konten  (material) pembelajaran masih berbentuk tekstual. 
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4. Pembelajaran daring belum menggunakan LMS. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran 

menggunakan LMS. 

2. Bagaimana meningkatkan kompetensi guru membuat konten pembelajaran 

berbentuk multimedia interaktif. 

1.4 Tujuan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah: 

1. Kepedulian terhadap masyarakat dalam  sistem pembelajaran online. 

2. Menguatkan kompetensi guru dalam penguasaan pengelolaan E-Learning. 

3. Menguatkan kompetensi guru dalam penguasaan pembuatan Video Pembelajaran. 

1.5 Manfaat kegiantan pengabdian pada masyarakat ini adalah : 

1. Para guru lebih percaya diri menggunakan model pembelajaran daring. 

2. Pengasuhan kelas secara daring dapat ditingkatkan efektifitasnya. 

3. Penggunaan E-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan 

atau materi pelajaran, peserta didik dengan guru atau instruktur maupun sesama 

peserta didik.  

4. Peserta didik dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan – bahan 

belajar setiap saat dan berulang – ulang, dengan kondisi yang demikian itu peserta 

didik dapat lebih memantapkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran.  

5. Memperkenalkan keberadaan kampus STMIK Sinar Nusantara Surakarta. 
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BAB II. TARGET DAN LUARAN 

2.1 Khalayak sasaran  

1. Sasaran Kegiatan adalah Guru-guru SMA Muhamadiyah 5 Gatak, Sukoharjo. 

2. Pelaksana kegiatan dalah dosen STMIK Sinar Nusantara yang mempunyai 

kompetensi dan pengalaman dalam melakukan pelatihan dan pendampingan 

penggunaan Learning Management Sistem.  

3. Pelaksanaan pendampingan dibantu oleh  dibantu oleh mahasiswa STMIK Sinar 

Nusantara sebagai assisten pendamping pengelolaan LMS Classroom 

 

2.2 Target 

Target dari kegiatan ini adalah :   

1) Guru-guru SMA Muh. 5 Gatak, Sukoharjo dapat  menggunakan LMS Google 

Classroom untuk mengelola pembelajaran daring. 

2) Guru-guru SMA Muh. 5 Gatak, Sukoharjo dapat membuat video pembelajaran. 

 

2.3.Luaran 

Luaran dari kegiatan ini adalah :  

1) Elearning Google Classroom untuk mata pelajaran yang diasuh para guru. 

2) Video pembelajaran mata pelajaran di SMA Muh. 5 Gatak Sukoharjo. 
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BAB III  METODE PELAKSANAAN 

3.1 Tahapan Kegiatan 

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan pendekatan sosial. Pendekatan 

sosial dilakukan dengan melibatkan kelompok sasaran sebagai subyek kegiatan, tidak 

hanya sekedar objek kegiatan. Pendekatan sosial dilakukan dengan melibatkan kelompok 

sasaran dalam proses persiapan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa mereka mempunyai 

masalah seperti yang dirumuskan dan perlu dilakukan pemecahan masalah. Pendekatan 

sosial ini juga diperlukan untuk memberi jaminan kelancaran pelaksanaan kegiatan. 

Secara garis besar kegiatan pelaksanaan dilakukan dalam 3 tahap yaitu A. Persiapan, 

B. Pelaksanaan. C. Evaluasi dan Pelaporan. 

A. Persiapan. 

Adapun kegiatan dalam proses persiapan adalah sebagai berikut : 

1) Analisis situasi dan kebutuhan masyarakat. 

Tahap ini dilakukan untuk menentukan kalayak sasaran dan bidang 

permasalahan yang akan diselesaikan. Pada tahap ini dilakukan survei ke SMA 

Muhammadiyah 5 Gatak Sukoharjo. Disamping survey juga dilakukan wawancara 

kepada kepala sekolah, wakasek bidang kurikulum, dan para guru mengenahi 

kebutuhan para guru di SMA Muhammadiyah 5 Gatak, Sukoharjo, khususnya yang 

berkaitan dengan kompetensi pembelajaran daring. 

2) Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil analisis situasi dan kebutuhan  dilakukan identifikasi dan 

perumusan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh kelompok sasaran. Dalam 

hal ini kelompok sasaran adalah guru-guru di SMA Muhammadiyah 5 Gatak, 

Sukoharjo 

3) Menentuan Tujuan Kerja 

Pada tahap ini ditentukan kondisi baru yang akan dicapai/dihasilkan melalui 

kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kondisi baru adalah jawaban dari masalah 

yang telah dirumuskan. 

4) Rencana Pemecahan Masalah 

Masalah yang sudah diidentifikasi perlu dipecahkan dan sekaligus mencapai 

tujuan (kondisi baru) yang telah ditetapkan. Pada tahap ini dilakukan dengan 
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mencari alternative pemecahan masalah dan selanjutnya memilih alternatif terbaik 

yang dapat dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi kelompok sasaran 

dan pelaksana kegiatan. Alternatif  yang dipilih adalah yang paling banyak 

memberikan keuntungan, paling sedikit memiliki kelemahan, dan paling sedikit 

memberikan kerugian. Pemecahan masalah yang dipilih adalah Pelatihan dan 

Pendampingan. 

B. Pelaksanaan Kegiatan 

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dirumuskan dan tujuan yang 

hendak dicapai maka program pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam 2 macam 

kegiatan yaitu : 

1) Sosialisasi & Workshop Pembelajaran Daring 

Permasalahan bahwa banyak guru yang belum memiliki kemampuan yang 

cukup dalam memanfaatkan LMS sebagai media pembelajaran daring. Sosialisasi 

dan  workshop dengan materi baku dan disesuaikan dengan kebutuhan praktis para 

guru. Pelatihan secara sinkron dilakukan di SMA Muh. 5 Gatak Sukoharja secara 

luring dan dilakukan secara daring asinkron menggunakan video tutorial yang 

dibuat oleh Dosen STMIK Sinar Nusantara. 

2) Pendampingan Pengelolaan LMS Classroom 

Pendampingan dilakukan sebagai tindak lanjut pelatihan yang merupakan 

implementasi kemampuan mengelola kelas daring, ytang terdiri dari : 

 Membuat Kelas. 

 Mengelola materi pembelajaran 

 Membuat Quiz dan ujian online. 

 Melakukan pengasuhan aktifitas belajar (memeriksa hasil pekerjaan siswa 

dan memberikan umpan balik secara daring) 

 Pembuatan video pembelajaran. 

3) Evaluasi Kegiatan dan Pelaporan 

Pada setiap tahap dilakukan  evaluasi sehingga timbul keyakianan bahwa 

segala sesuatu yang telah diputuskan adalah benar, dan dapat melangkah ke tahap 

berikutnya dengan aman. Apabila hasil evaluasi menunjukan kekurangan atau 

kelemahan n maka dilakukan penyempurnaan atau penyesuaian.  
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Pada akhir kegiatan dilakukan analisa terhadap ketercapaian tujuan dan 

dampak dari keseluruhan kegiatan pengabdian masyarakat terhadap khalayak 

sasaran. Evaluasi juga dilakukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan. 

Selanjutnya  dilakukan penyusunan Laporan. Sebagai bentuk pertanggung jawaban 

pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan. 

Secara umum tahapan kegiatan pengabdian masyarakat digambarkan dalam 

Gambar 1.  

 

 

Gambar  1 Langkah Pengabdian Masyarakat 

 

A. Persiapan (dengan pendekatan sosial) 

1)  Analisis situasi dan kebutuhan masyarakat  
2)  Identifikasi Masalah  
3)  Menentuan Tujuan Kerja  
4)  Rencana Pemecahan Masalah  
 

B. Pelaksanaan Program 

1)  Pelatihan LMS Google Classroom & Create 
Video dari Power Point 

2) Pendampingan Pengolahan Data 
Kependudukan  

B. Evaluasi Hasil dan Pelaporan 

Evaluasi 

Evaluasi 

Evaluasi 
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3.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

1) Persiapan 

Persiapan dilakukan  pada  tanggal 10 – 30  Juni 2020 

2) Sosialisasi dan Workshop Pembelajaran daring 

Kegiatan dilaksanakan pada : 

Tanggal : 17 Juli 2020 

Tempat :  SMA Muhammadiyah 5 Gatak, Sukoharjo 

Dusun I, Blimbing, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. 

3) Pendampingan dan Pelaporan 

Pendampingan dan pelaporan dilakukan mulai tanggal 17  Juli  – 10  Agustus 2020. 
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BAB IV. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

4.1 Sejarah, Visi dan Misi STMIK Sinar Nusantara  

STMIK Sinar Nusantara adalah perguruan tinggi komputer di kota Surakarta yang berdiri 

sejak 1993. Pada awalnya perguruan tinggi ini berbentuk Akademi dengan nama AMIK Sinar 

Nusantara. AMIK Sinar Nusantara berdiri dengan SK. MENDIKBUD No. 114/D/0/1993 

tanggal 11 September 1993 dengan Progam studi Manajemen Informatika jenjang Diploma III. 

Pada tahun 2001 AMIK berubah bentuk menjadi STMIK dengan SK Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia No.173/D/0/2001.  Pada April 2009 STMIK Sinar Nusantara 

memperoleh sertifikat ISO : 9001:2008 dengan nomor sertifikat QEC26468. Program studi 

yang ada  adalah : Manajemen Informatika-D3, Komputerisasi Akuntansi – D3, Teknik 

Informatika–D3, Sistem Informasi–S1 dan Teknik Informatika–S1. Saat ini jumlah mahasiswa 

aktif sebanyak  1093 orang dan sudah meluluskan sebanyak  3.097 mahasiswa. 

Visi 

Mewujudkan STMIK Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi sekolah tinggi yang 

menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dan akademik pada bidang teknologi informasi 

dan komunikasi yang unggul tingkat nasional dan senantiasa mengikuti perubahan ICT 

dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional 

serta berjiwa kewirausahaan. 

 

Misi Umum 

Membentuk Sarjana dan Ahli Madya di bidang ICT yang handal dan memiliki daya 

saing dalam era globalisasi untuk membangun masa dengan Indonesia 

 

Misi Khusus 

1. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya 

yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang 

luhur   
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2. Selalu meningkatkan standard mutu pendidikan teknologi informasi dan komunikasi 

sesuai  perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 

dunia industri  

3. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun 

tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi 

dalam bidang informasi dan komunikasi agar mampu  memenuhi kebutuhan di pasar kerja  

4. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri 

untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka 

menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya  

5. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil – hasil 

penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual dimasyarakat. 

6. Menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan keterkaitan dan kecocokan 

antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat tercapai 

sinerginya mutu lulusan dengan kebutuhan dunia industri. 

Salah satu misi khusus STMIK Sinar Nusantara adalah melaksanakan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil – hasil penelitian untuk menyelesaikan 

masalah aktual dimasyarakat. Misi tersebut diimplementasikan dalam bentuk kegiatan 

kerjasama pengabdian masyarakat yang telah dilakukan dengan bekerja sama dengan instasi 

pemerintah maupun swasta. 

4.2 Kegiatan-Kegiatan  Pengabdian Pada Masyarakat 

Beberapa kegiatan pengabdian yang sudah dilakukan oleh STMIK Sinar Nusantara 

adalah :  

1. Menjadi tim pendampingan PK/PLK Surakarta, pembinaan dan pendampingan ke Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat Surakarta (2010) 
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2. Pendampingan  dan pelatihan bagi Staf Pimpinan PDAM Surakarta yaitu berupa Pelatihan 

Komputer (2010) 

3. Pengabdian Orientasi Model Pembelajaran ICT untuk PK dan PLK se Indonesia; 

Pengabdian bagi staf  PDAM Surakarta (2009-2010) 

4. Pendampingan pelatihan TIK bagi Guru TIK SMU se-eks karesidenan Surakarta (2011);  

5. Pendampingan Pembuatan Aplikasi Web bagi PDAM Boyolali (2010). 

6. Pelatihan TIK bagi Guru TIK MGMP Surakarta (2010). 

7. Pendampingan SD Inklusi  Pajang 1 Surakarta (2010). 

8. Pendampingan Guru SMA dan SMK Inklusi di Surakarta (2010).  

9. Pelatihan dan pendampingan guru dan murid SMA N 2 Sukoharjo (2012). 

10. Pelatihan dan Pendampingan SMK N 1 Boyolali (2012). 

11. Peningkatan Kemampuan Manajemen, Informasi & Teknologi Pemasaran (Dinas 

Koperasi Jawa Tengah) (2010-2011 dan 2016). 

12. Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis ICT (Web Guru dan E-Learning) SMP N 

1 Sragen (2012). 

13. Peningkatan SDM bagi PNS Daerah Pemerintah Kota Surakarta  (2013-2017). 

14. Peningkatan SDM bagi Pengurus PKK se-keluarahan Surakarta bekerjasama dengan 

Bapermas Surakarta (2015). 

15. Peningkatan Kemampuan Dosen dan Karyawan dibidang Pemanfaatan Blog Universitas 

Veteran Bangun Nusantara (tahun 2016). 

16. Peningkatan Penguasaan Aplikasi Komputer untuk Adminitrasi Perkantoran Tingkat 

Lanjut bagi PNS Pemerintah (2018) 
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BAB V. HASIL DAN LUARAN 

5.1 Profil SMA Muhammadiyah 5 Gatak, Sukoharjo 

A. Sejarah Sekolah 

SMA Muhammadiyah 5 Gatak berdiri tahun 1984. Pada awalnya sekolahan ini 

belum memiliki bangunan jadi masih pinjam gedung rumahnya bapak Arjo di Bedodo 

RT.14/06 Blimbing Sukoharjo. Pada tahun 1989, bapak haji Hadi Sudarmo yang saat 

itu sebagai Kepala Sekolah mewakafkan tanahnya untuk didirikan sekolahan. Jadi 

SMA Muhammadiyah 5 Gatak berpindah di  Dusun I, Blimbing, Gatak Sukoharjo. 

Setelah berpindah pada tahun 1895 Kepala Sekolahnya di ganti bapak Haji 

Sarwan. Karena setelah berpindah siswanya berkurang sehingga mengharuskan 

mencari siswa/murid dengan menyediakan beasiswa sekolah dengan bekerjasama 

dengan Pondok. Sampai saat ini sudah bekerjasama dengan 4 Pondok. Untuk saat ini 

yang menjabat sebagai Kepala Sekolah yaitu Ibu Diyah Herawati, S.Pd. Saat ini SMP 

dan SMA Gatak tempatnya menjadi satu karena tempat SMP dulu memiliki masalah 

sehingga SMP nya digabung dengan SMA. Untuk SMP berada digedung yang depan 

dan untuk SMA nya berada di gedung yang belakang. 

B. Identitas dan Data Pokok Sekolah 

1. NPSN     : 20310431 
2. Status     : Swasta 
3. Bentuk Pendidikan   : SMA 
4. Status Kepemilikan   : Yayasan 
5. SK Pendirian Sekolah   : E-1/I.47/XII/1983 
6. Tanggal SK Pendirian   : 1983-12-25 
7. SK Izin Operasional   : E-1/I.47/XII/1983 
8. Tanggal SK Izin Operasional  : 1983-12-25 

SMA Muhammadiyah 5 Gatak, Sukoharjo memiliki 22 orang guru (10 Laki-

laki, 12 Perempuan), 4 orang tenaga kependidikan (2 orang laki-laki, 2 orang 

perempuan). Jumlah peserta didik sebanyak 324 orang (217 laki-laki, dan 107 

Perempuan). Jumlah rombongan belajar sebanyak 11 rombel yang yang terdistribusi 

4 robmel kelas 10, 4 rombel kelas 11, dan 3 rombel kelas 12. 
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C. Visi dan Misi 

Visi 

“Mewujudkan warga SMA Muhammadiyah 5 Gatak yang bertaqwa, berbudi pekerti 

luhur, berwawasan global, trampil dan mandiri.” 

 

Misi: 

1. Melaksanakan pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan yang maha Esa 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif 

3. Mengembangkan kompetensi peserta didik dalam bidang iptek 

4. Menghasilkan lulusan yang mampu berkompetensi secara nasional maupun 

global 

5. Memberi bekal pengetahuan dan ketrampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri 

dan lingkungan 

 

 

Kode Etik Sekolah 

1. Membangun watak dan karakter yang berdisiplin, jujur, dan bertanggung jawab. 

2. Menjabarkan visi dan misi sekolah dalam rangka pencapaian mutu. 

3. Merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai. 

4. Menganalisis tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan sekolah. 

5. Membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk 

melaksanakan peningkatan mutu. 

6. Mengambil keputusan anggaran sekolah yang melibatkan guru dan komite 

sekolah. 

7. Membangun dan memelihara lingkungan pembelajaran yang kondusif. 

8. Memastikan pelaksanaan program – program sekolah. 

9. Menyusun struktur organisasi yang efektif dan sekolah. 

10. Memastikan komunikasi yang jelas antara manajemen sekolah, staf dan peserta 

didik. 

11. Membina hubungan yang baik dengan warga sekolah dan birokrasi pendidikan. 

12. Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidikan dan tenaga kependidikan 

dengan menggunakan sistem penghargaan atas prestasi dan pemberian sanksi 

atas pelanggaran peraturan dan kode etik sekolah. 
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13. Mengembangkan, melaksanakan, mengevaluasi dan merevisi kurikulum tingkat 

satuan pendidikan. 

14. Merumuskan dan melaksanakan program survey staf dan peserta didik dan 

memanfaatkan hasilnya untuk meningkatkan kinerja sekolah. 

15. Memobilisasi dan mengelola sumber daya yang ada. 

16. Memastikan pemeliharaan bangunan sekolah. 

17. Menyimpan dan memutakhirkan dokumen dan informasi tentang sekolah. 

18. Menjalin kerjasama sekolah – sekolah pada skala global. 

19. Memfasilitasi dengan baik upaya keterpaduan pendidikan antara orangtua, 

sekolah dan masyarakat. 

20. Membangun budaya bersih dan sehat. 

 

5.2 Hasil Kegiatan dan Luaran 

Setelah dilakukan program kegiatan pengabdian ini dan dilakukan evaluasi 

terhadap proses dan hasil, maka diperoleh hasil sebagai berikut :  

1) Pelatihan pemanfaatan LMS Google Classroom telah selesai dan lancar dilaksanakan 

dengan diikuti oleh 12 orang guru, 2 orang tenaga kependidikan, dan 5 orang 

perwakilan siswa (pengurus OSIS). Materi pelatihan adalah Pengelolaan LMS Google 

Classroom yang terdiri dari : 

 Membuat Kelas. 

 Mengelola materi pembelajaran 

 Membuat Quiz dan ujian online. 

 Melakukan pengasuhan aktifitas belajar (memeriksa hasil pekerjaan siswa 

dan memberikan umpan balik secara daring) 

 Pembuatan video pembelajaran. 

2) Selanjutnya dilakukan pendampingan pelaksanaan pembelajaran daring yang 

didampingi dosen sebagai mentor dan mahasiswa sebagai assisten pendamping, 

selama 1 bulan.  

3) Kegairahan guru dalam melakukan pengasuhan kelas dan pengasuhan aktifitas belajar 

sangat baik, ditunjukkan antusiasme para guru. 
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Hasil pelatihan menunjukaan peningkatan kemampuan khalayak sasaran di dalam 

mengelola dan mengasuh aktifitas belajar secara daring. Contoh Classroom dan 

pengelolaannya diperlihatkan pada Gambar  1.  

 

 
 

 
Gambar 1.  Screenshot contoh hasil pengelolaan kelas menggunakan LMS Classroom 

Selain mengeloila kelas, beberapa guru juga sudah dapat membuat video pembelajaran 

yang di upload di Chanel Youtube. Screenshotc Contoh chanel pembelajaran dapat dilihat pada 

gambar 2.  
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Gambar 2. Screenshot contoh chanel pembelajaran 
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BAB 6.  PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

1. Penguasaan kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran daring di lakukan 

dengan strategi  

a. Penyamaan persepsi kebutuhan pembelajaran daring, 

b. Pemilihan LMS yang sesuai dengan karakter Sekolah, Guru, dan Peserta 

Didik, 

c. Pendampingan intensif dalam praktek langsung pelaksanaan pembelajaran 

daring. 

2. Pembuatan materiap pembelajaran dalam bentuk media interaktif dapat dilakukan 

dengan memanfaatkan media sosial yang familiar dengan peserta didik 

3. Penggunaan media LMS dan media sosial memberikan gairah dalam aktifitas 

mengajar guru dan aktifitas belajar peserta didik. 

 

6.2 Saran 

1. Perlu komitmen dari institusi (sekolah) dan pemerintah untuk memberikan penguatan 

dan menjaga konsistensi motivasi para guru dan peserta didik. 

2. Para guru perlu bereksplorasi dan berinovasi dalam strategi pembelajaran untuk 

membuat kegairahan belajar siswa terjaga dan meningkat. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1. Organisasi Pelaksana 

Jabatan Nama Tugas 

Dosen Pelaksana Wawan Laksito Yuly Saptomo, S.Si, 

M.kom 

1. Analisa masalah, merencanakan kegiatan, pelaksana 

pendampingan, evaluasi kegiatan dan pelaporan 

2. Narasumber Sosialisasi & Workshop. 

3. Mentor pendamping para guru. 

Mahasiswa Wahyu Saputro (NIM : 17.4.00044) - Assisten pendamping Pengelolaan classrom dan pembuatan 

video pembelajaran 

Mahasiswa Ela Wiranti  (17.4.00002) - Assisten pendamping Pengelolaan classrom dan pembuatan 

video pembelajaran 

Mahasiswa Achmad Fachry Afrian( 17.4.00003) - Assisten pendamping Pengelolaan classrom dan pembuatan 

video pembelajaran 
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Lampiran 2 Surat Tugas Pengabdian Masyarakat (Dosen Pelaksana ) 
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Lampiran 3 Surat Tugas Pengabdian Masyarakat (Mahasiswa-assisten ) 
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Lampiran 4 Permohonan Narasumber & Surat Tugas Sosialisasi Pembelajaran Daring  
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Lampiran 5. Daftar Hadir 
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Lampiran 6. Sertifikat Narasumber. 
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Lampiran 8. Dokumentasi kegiatan. 

SOSIALISASI DAN WORKSHOP PEMBELAJARAN DARING 

 

 

 

 

 

 



xvii 

 

 

PENDAMPINGAN PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 
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Lampiran 7. Materi.  
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Google Classroom  

(Panduan untuk Pengajar) 
 

Classroom merupakan layanan online gratis untuk institusi pendidikan, lembaga non-profit, 

dan siapa pun yang memiliki Akun Google. Google Classroom memudahkan peserta pembelajaran 

dan pengajar agar tetap terhubung, baik di dalam maupun di luar kelas. Google Classroom adalah 

platform pembelajaran campuran yang dikembangkan oleh Google untuk institusi pendidikan yang 

bertujuan menyederhanakan pembuatan, pendistribusian dan penetapan tugas dengan cara tanpa 

kertas. 

Layanan ini diperkenalkan sebagai fitur G Suite for Education pada tanggal 6 Mei 2014, diikuti 

oleh rilis publiknya pada tanggal 12 Agustus 2014. Pada bulan Juni 2015, Google mengumumkan 

API Kelas dan tombol berbagi untuk situs web, yang memungkinkan administrator institusi 

pendidikan dan pengembang untuk selanjutnya terlibat dengan Google Classroom. Pada bulan 

Maret 2017, Google membuka Kelas untuk mengizinkan pengguna Google pribadi masuk kelas 

tanpa persyaratan memiliki akun G Suite for Education, dan pada bulan April, dimungkinkan bagi 

pengguna Google pribadi untuk membuat dan mengajar kelas. Google Classroom menggabungkan 

Google Drive untuk pembuatan tugas dan distribusi file atau dokumen, Google Dokumen, 

Spreadsheet, dan Slide untuk menulis, Gmail untuk komunikasi, dan Google Kalender untuk 

penjadwalan, dan penelusuran Google untuk membantu proyek institusi pendidikan. Peserta 

pembelajaran dapat diajak ke kelas melalui database institusi, melalui kode pribadi, atau secara 

otomatis diimpor dari domain institusi pendidikan. Setiap kelas membuat folder terpisah di Drive 

pengguna masing-masing, di mana peserta pembelajaran dapat mengirimkan karya untuk dinilai 

oleh seorang pengajar. Aplikasi seluler ,tersedia untuk perangkat berbasis iOS dan Android, 

pengguna bisa memanfaatkan melakukan berbagai aktifitas seperti mengambil foto dan 

melampirkan tugas, berbagi file dari aplikasi lain, dan mengakses informasi secara offline. Pengajar 

dapat memantau kemajuan setiap peserta pembelajaran, dan setelah dinilai, pengajar dapat 

kembali bekerja, dengan komentar agar peserta pembelajaran merevisi dan memperbaiki tugas. 

Pengajar dapat memposting pengumuman ke ruang kelas yang telah dibuat, dan peserta 

pembelajaran bisa berinteraksi dengan menuliskan komentar. 

Berikut ini langkah-langkah yang perlu dilakukan pengajar atau instruktur untuk memulai 

pembelajaran menggunakan Google Classroom. 
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Membuat Kelas Baru 

 Buka alamat : https://classroom.google.com dan login dengan user dan password akun Google 

pribadi Anda atau akun Google Suite For Education Institusi pendidikan/lembaga Anda.  

 
 

 Buatlah Kelas dengan  klik tanda + pada bagian 

pojok kanan atas. 

 

 Beri Nama Kelas (wajib)   

 (Opsional) Untuk memasukkan deskripsi singkat, 

Kelas Paralel, atau jadwal kelas, klik Section dan 

masukkan detailnya. 

 (Opsional) Untuk menambahkan Mata kuliah, 

Pokok bahasan, klik Subject  

 (Opsional) Untuk memasukkan lokasi kelas, 

klik Ruangan dan masukkan detailnya. 

 Klik CREATE  

 

Jika sudah selesai akan muncul halaman utama/beranda kelas yang dibuat. 
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SETTING KELAS 

Pengajar dapat melakukan pengaturan kelas dengan memilih menu ≡ >> Setting 

Kita dapat melakukan pengaturan   

 Profile & Akun (jika akun dari admin Google Edu maka beberapa pengaturan hanya bias 

dilakukan oleh Adminitrator Google Edu Kampus) 

 Pengaturan Notifikasi : Penerimaan Email, Komentar, Aktifitas kelas, dan kelas yang 

memberikan notifikasi. 
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Menambahkan Peserta pembelajaran  

Untuk menambahkan peserta pembelajaran, pilih dan klik menu Student  pada halaman 

utama. Ada dua pilihan cara menambahkan peserta pembelajaran : 1. Mengunakan Kode kelas 2. 

Menggunakan undangan. 

1. Jika menggunakan Kode kelas, maka kode kelas tersebut harus diberikan pada peserta 

pembelajaran agar dimasukkan sendiri oleh mereka saat membuka dasbord google Classroom 

sehingga tergabung dengan kelas yang kita ciptakan sebelumnya.   

2. Jika menggunakan Invite Student sebelumnya kita harus memiliki Nama akun atau email 

peserta pembelajaran untuk ditambahkan satu persatu pada daftar undangan, dan peserta 

pembelajaran akan mendapatkan pemberitahuan bahwa telah diundang untuk bergabung 

pada kelas yang muncul pada dasbord Google Classroom maupun pada email masing-masing. 

Jika peserta pembelajaran sudah tergabung maka akan mucul daftar nama peserta 

pembelajaran pada tab student google classroom kita. 

 

 

 

 

  
Mengundang Pengajar 

(Team teaching) 

Mengundang Siswa 

Action untuk siswa yang dipilih  : 

 Mengirim email ke siswa 

 Menghapus Siswa 

 Menonaktifkan sementara 
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Berinteraksi dengan Siswa 

Untuk berinteraksi dengan siswa kita bisa menuliskan di halaman Stream/Forum. Semua 

aktifitas akan ditampilkan di halaman ini. 

 
Membuat Konten Pada Google Classroom 

Untuk membuat Konten pada google Classroom, pilih dan klik Classwork/Tugas Kelas dan 

klik  tanda + sehingga muncul berbagai pilihan aktivitas yang bisa dilakukan, yaitu :  

 

a. Membuat Tugas (Assignment)  

b. Membuat Quiz (Quiz assignment) 

c. Membuat Pertanyaan Diskusi (Create question)  

d. Memposting Materi (Material) 

e. Menyalin aktifitas (Reuse post)  

f. Membuat Pokok bahasan (Topic) 

 

 

 

 

Membuat 

Pengumuman 
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Membuat Tugas (Create assignment)  

Untuk membuat tugas , sebelumnya harus dipersiapkan file bisa berupa gambar, dokumen, 

video dan lain-lain yang berisi intruksi tentang apa yang harus dilakukan oleh peserta 

pembelajaran. 

 

Pengaturan Tugas 

a) Penugasan untuk Beberapa Kelas Paralel 

1) Klik daftar kelas pada Combo box For  

2) Check daftar kelas yang diberi Tugas 

b) Penugasan untuk siswa tertentu  

Penugasan untuk mahasiswa tertentu dapat 

dilakukan pada kelas tertentu 

1) Klik combo box All Student 

2) Pilih Siswa-siswa yang diberikan tugas 

c) Menentukan Batas Waktu pengumpulan tugas 

1) Klik Due  

2) Isikan tanggal dan waktu pengumpulan tugas 

Jika tanggal tidak diisi berarti tidak diberikan batas waktu 

Jika jam tidak diisi berarti waktu terakhir jam 23.59  

Penugasan untuk Kelas & Siswa 

yang dituju 

Judul Tugas 

Instruksi/penjelasan tugas 

Batas waktu pengumpulan tugas 

Topic/Pokok Bahasan 

Lampiran 

Point Nilai 

Aksi Post : 

 Tugaskan (Assign) 

 Jadwalkan (Schedule) 

 Simpan draft (Save draft) 

Menyisipkan 

lampiran  
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d) Mengatur aksi posting Tugas (tugas akan dimunculkan saat waktu terpenuhi) 

1) Klik combo box  aksi publikasi di pojok kanan bawah jendela Tugas 

 Assignment untuk langsung memposting. 

 Schedule melakukan penjadwalan tugas  

 Save draft untuk menyimpan rancangan tugas (tugas belum 

akan dipublikasikan sampai dilakukan assigmen atau 

dijadwalkan) 

Tugas yang tersimpan atau terpublikasi dapat dilakukan editing 

dengan mengklik icon    ⋮   (tiga titik vertical ) disebelah kanan daftar  postingan 

 
 

Memeriksa Tugas 

Setelah tugas diterbitkan, pengajar dapat memeriksa progres mahasiswa yang sudah 

mengerjakan dan belum mengerjakan. Klik daftar postingan pada classwork. 

 
Akan ditampilkan diskripsi postingan/tugas dan jumlah mahasiswa yang telah 

mengumpulkan dan belum mengumpulkan.  

Untuk pemeriksa tugas : 

1) Klik View Assignment, akan ditampilkan halaman Student Work 
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2) Klik pekerjaan mahasiswa yang akan diperiksa 

 
Pengajar dapat memeriksa pekerjaan mahasiswa : 

 Memberikan catatan perbaikan/komentar pada point tertentu (menggunakan 

Highlight area) 

 Memberikan Feedback secara personal (Private comment) 

 Mengembalikan tugas untuk diperbaiki dan di resubmit (turn in) kembali. 

 Memberikan penilaian. 

(Penilaian juga dapat diberikan pada halaman daftar mahasiswa yang 

mengumpulkan tugas) 

 

F. Diskusi 

Kita dapat membuat pertanyaan atau polling untuk diskusi kelas.  

1) Klik Create >> Question 

2) Pilih jenis pertanyaan 

3) Atur komentar dan jawaban siswa 

 

Jenis pertanyaan : 

Short answer 

Multiple Choice 

 Siswa dapat mengomentari 

pendapat mahasiswa lainnya 

 Siswa dapat mengedit 

jawaban 
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G. Menggunakan kembali postingan yang sudah dibuat (Reuse Post) 

Kita dapat menggunakan kembali postingan yang sudah dibuat dari semua kelas yang kita ampu.  

1) Pilih Create >> Reuse Post 

2) Pilih Kelas 

3) Pilih Postingan kelas yang akan kita gunakan kembali 

4) Klik Reuse  

  
 

 

 

 

 

 

H. Membuat Quiz 

Secara default Google Classrom memanfaatkan Google Form untuk pembuatan Quiz. 

Tutorial membuat Quiz dengan Google Form ada di lampiran Panduan ini. 

Atau kunjungi  link http://bit.ly/tutorial-quiz 

 

 
  

1 

2 

3 

4 
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I. PENILAIAN KELAS 

Pengajar dapt melihat dan memberikan penilaian pekerjaan mahasiswa dalam satu kelas melalui 

halaman Grades 

 
 

 

Google Classroom biasanya akan mengupdate fitur2 secara bertahap. 

 

 
wlaksito@sinus.ac.id  or  wlaksito@gmail.com 

 

Terima kasih 
 

mailto:wlaksito@sinus.ac.id

