
1)Marzuki , 2)Syukri Fathudin Achmad Widodo, 

3)Sudiyatno

PPM Reguler UNY 2011

PELATIHAN  WEBLOG WORDPRESS UNTUK  

MENINGKATKAN KUALITAS BAHAN AJAR GURU-GURU 

SMP  MGMP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM



Analisis Situasi

 Era globalisasi ditandai pesatnya perkembangan terknologi, 

khususnya teknologi informasi ( IT)

 Terdapat beberapa guru ( MGMP Pendidikan Agama Islam) 

yang belum memanfaatkan teknologi komputer khususnya 

internet dalam pembelajarannya



Tujuan Kegiatan

 Para guru mampu menggunakan internet meliputi mengetahui

cara browsing ,download, membuat email, chating, mailinglist

untuk menunjang kegiatan akademik dan literasi informasi

 Para guru mampu membuat blog sebagai media publikasi dan

media pembelajaran dan meningkatkan kualitas bahan ajar



Khalayak Sasaran

 Khalayak sasaran yang dipilih adalah guru guru SMP MGMP

Pendidikan Agama Islam Kab. Bantul sebanyak 25 orang .

Sasaran antara yang strategis adalah para guru Pendidikan

Agama Islam dan lainnya dimana yang telah mendapat

pelatihan diharapkan mampu membuat blog personal dan

sekolah, menyebarluaskan hasil pelatihannya kepada guru

guru di sekolahnya dan mampu memberikan arahan kepada

para siswa dan pemanfaatan internet untuk meningkatkan

kualitas bahan ajar. Waktu pelaksanaan pada, 27-28 Juni 2011

di Lab.komputer jurusan Pend.Teknik MesinFT UNY.



Gambaran skenario
Program kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan langkah langkah sebagai

berikut:
 Penyebaran informasi kegiatan

 Untuk menjaring peserta tim pengabdi menyebarkan informasi kegiatan melalui
undangan ke guru-guru SMP MGMP Pendidikan Agama Islam . 
 Program pelatihan disusun sebagai berikut

o Peserta dikenalkan cara browsing, searching dan downloading di internet 

o Peserta diajarkan pembuatan dan penggunaan email

o Peserta diajarkan cara pembuatan dan penggunaan blog

 Pendalaman materi
o Peserta pelatihan berlatih saling berkirim email

o Peserta pelatihan mencari dan mendownload materi bahan ajar yang sesuai dengan mata pelajaran yang 
diampu

o Peserta pelatiahan saling melakukan blogwalking sesama peserta dan me re Lay Out blog yang telah
dibuat

 Program  tindak lanjut

 Program tindak lanjut adalah program pembimbingan online kepada parar peserta
melalui cathing dan korespondensi email untuk lebih meningkatkan keterampilan peserta
dalam pemanfaatan internet



Pelaksanaan Pelatihan
 Program Pelatihan diselenggarakan dengan lancar meskipun tidak

seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah
disusun. Jadwal kegiatan sempat tertunda karena menyesuaikan agenda
guru terkait dengan dan jadwal penggunaan Laboratorium Jurusan
PT.Mesin FT UNY yang sangat padat untuk kegiatan perkuliahan
reguler.

 Kegiatan pelatihan mendapat sambutan yang sangat baik, berdasarkan
hasil wawancara dengan peserta pelatihan diperoleh hal-hal sebagai
berikut :

 Materi pelatihan yang disajikan oleh tim pengabdi dari sangat menarik
dan hasilnya dapat dipergunakan dan dikembangkan di sekolah sebagai
pengembangan materi bahan ajar dan marketing diri maupun lembaga.

 Kegiatan pelatihan oleh peserta dinilai sangat bermanfaat sehingga
mereka mengharapkan agar ada kegiatan lanjutan



Monitoring & Evaluasi

 Monitoring dilakukan oleh Tim PPM UNY pada Senin 27 

Juni 2011 oleh Ibu Isro’ah, M.Si

 Berdasarkan hasil Monev tersebut maka kegiatan pelatihan

sejenis ini perlu terus dilakukan sesuai dengan perkembangan

teknologi dan kebutuhan guru dalam pengembangan bahan

ajar bagi guru SLTP MGMP Pendidikan Agama Islam

publikasi karya dan marketing SLTP di Kab. Bantul.



Simpulan
 Sebagian guru belum mengenal internet sama sekali sehingga perlu

pembinaan dan pelatihan penggunaan internet dari tingkat dasar
hingga lanjut.

 Guru- guru SMP MGMP Pendidikan Agama Islam yang telah
mengenal internet belum mampu mengoptimalkan pemanfaatan
internet untuk pengembangan bahan ajar.

 Pelatihan Weblog Wordpress mampu meningkatkan ketrampilan
menyusun perangkat bahan ajar, media pembelajaran, literasi
informasi, optimalisasi pemanfaatan internet bagi profesionalisme
guru.

 Perlu kegiatan sosialisasi optimalisasi pemanfaatan internet bagi
pengembangan profesi guru khususnya MGMP Pendidikan Agama
Islam Kab.Bantul.



Saran

 Setiap SMP khususnya di Kab. Bantul sebaiknya

memfasilitasi koneksi internet untuk pengembangan

profesionalisme guru dalam meningkatkan kualitas

bahan ajar

 Setiap guru harus menguasai aplikasi dasar

komputer dan pemanfaatan internet untuk

kepentingan pengembangan profesionalisme.






