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Pelatihan Pembuatan Pelatihan Pembuatan Software Software 
Multimedia Pembelajaran Interaktif Multimedia Pembelajaran Interaktif 
Bagi GuruBagi Guru--Guru SMK Kelompok Bisnis Guru SMK Kelompok Bisnis 
dan Manajemen Untuk Meningkatkan dan Manajemen Untuk Meningkatkan 
Kualitas Pembelajaran di Daerah Pasca Kualitas Pembelajaran di Daerah Pasca 
GempaGempa



•• Kegiatan pembelajaran merupakan aktivitas pokok Kegiatan pembelajaran merupakan aktivitas pokok 
dalam suatu proses pendidikan.dalam suatu proses pendidikan.

•• Proses pembelajaran hendaknya mendorong keaktifan Proses pembelajaran hendaknya mendorong keaktifan 
dan kemandirian, memperluas dan memutakhirkan dan kemandirian, memperluas dan memutakhirkan 
wawasan peserta didik dalam belajar. wawasan peserta didik dalam belajar. 

•• Proses pembelajaran yang berlangsung selama ini pada Proses pembelajaran yang berlangsung selama ini pada 
umumnya masih berpusat pada pengajar, dengan umumnya masih berpusat pada pengajar, dengan 
menggunakan metode dan media belajar yang menggunakan metode dan media belajar yang 
konvensional. konvensional. 

•• Guru harus senantiasa dikembangkan kemampuannya Guru harus senantiasa dikembangkan kemampuannya 
dalam memanfaatkan teknologi komputer sebagai media dalam memanfaatkan teknologi komputer sebagai media 
pembelajaran. pembelajaran. 

ANALISIS SITUASIANALISIS SITUASI



•• Bagaimana upaya meningkatkan Bagaimana upaya meningkatkan 
pemahaman guru tentang konsep pemahaman guru tentang konsep ee--
learninglearning ??

•• Bagaimana upaya meningkatkan Bagaimana upaya meningkatkan 
keterampilan guru dalam membuat keterampilan guru dalam membuat 
Multimedia Pembelajaran Interaktif ?Multimedia Pembelajaran Interaktif ?

RUMUSAN MASALAHRUMUSAN MASALAH



•• Meningkatkan pemahaman guru tentang konsep Meningkatkan pemahaman guru tentang konsep 
ee--learninglearning..

•• Meningkatkan Meningkatkan keterampilan guru dalam keterampilan guru dalam 
membuat Multimedia Pembelajaran Interaktif membuat Multimedia Pembelajaran Interaktif 
berbasis komputer.berbasis komputer.

•• Menghasilkan Software Multimedia Pembelajaran Menghasilkan Software Multimedia Pembelajaran 
Interaktif untuk meningkatkan kualitas Interaktif untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran di sekolah.pembelajaran di sekolah.

TUJUAN KEGIATANTUJUAN KEGIATAN



KERANGKA PEMECAHAN MASALAHKERANGKA PEMECAHAN MASALAH

• Ceramah tentang teori dan konsep e-
learning.

• Ceramah tentang manfaat e-learning
• Pelatihan pembuatan Multimedia 

Pembelajaran Interaktif berbasis 
komputer.



Khalayak sasaran dari program ini adalah Khalayak sasaran dari program ini adalah 
guruguru--guru SMK Kelompok Bisnis dan guru SMK Kelompok Bisnis dan 
Manajemen Kabupaten Bantul.Manajemen Kabupaten Bantul.

KHALAYAK SASARANKHALAYAK SASARAN



•• LPM UNY adalah lembaga yang memfasilitasi LPM UNY adalah lembaga yang memfasilitasi 
pendanaan kegiatan ini melalui program PPM pendanaan kegiatan ini melalui program PPM 
Unggulan tahun 2007.Unggulan tahun 2007.

•• Laboratorium Internet FISE UNY memfasilitasi Laboratorium Internet FISE UNY memfasilitasi 
sarana pelatihan berupa komputer dan fasilitas sarana pelatihan berupa komputer dan fasilitas 
pendukung lainnya.pendukung lainnya.

•• SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen di SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen di 
kabupaten Bantul sebagai lembaga pengirim kabupaten Bantul sebagai lembaga pengirim 
guruguru--guru peserta pelatihan.guru peserta pelatihan.

LEMBAGA TERKAITLEMBAGA TERKAIT



•• Metode ceramah, untuk memberikan Metode ceramah, untuk memberikan 
pemahaman tentang teori dan konsep pemahaman tentang teori dan konsep ee--
learninglearning. . 

•• Metode tanya jawab, untuk meningkatkan Metode tanya jawab, untuk meningkatkan 
pemahaman tentang manfaat pemahaman tentang manfaat ee--learning.learning.

•• Metode praktik/latihan, untuk meningkatkan Metode praktik/latihan, untuk meningkatkan 
keterampilan pembuatan Multimedia keterampilan pembuatan Multimedia 
Pembelajaran Interaktif berbasis komputerPembelajaran Interaktif berbasis komputer

METODE KEGIATANMETODE KEGIATAN



•• Evaluasi terhadap keberhasilan program Evaluasi terhadap keberhasilan program 
ini akan dilakukan pada akhir kegiatan. ini akan dilakukan pada akhir kegiatan. 
Evaluasi dilakukan dengan melihat karya Evaluasi dilakukan dengan melihat karya 
yang dihasilkan oleh peserta pelatihan, yang dihasilkan oleh peserta pelatihan, 
dan melalui angket penilaian peserta dan melalui angket penilaian peserta 
terhadap pelaksanaan kegiatan serta terhadap pelaksanaan kegiatan serta 
narasumber.narasumber.

RANCANGAN EVALUASIRANCANGAN EVALUASI



•• Ketua PelaksanaKetua Pelaksana : : 
Drs. Saliman, M.Pd.Drs. Saliman, M.Pd.

•• Anggota Pelaksana I :Anggota Pelaksana I :
Sutirman, S.PdSutirman, S.Pd

•• Anggota Pelaksana IIAnggota Pelaksana II ::
Siti Umi Khayatun Mardiyah, S.Pd.Siti Umi Khayatun Mardiyah, S.Pd.

PELAKSANAPELAKSANA




