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Abstrak 

 

Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) ini bertujuan untuk: 

1) Meningkatkan kemampuan memanfaatkan internet untuk pembelajaran bagi 

guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan SMP di Kulon Progo D.I. Yogyakarta, 2) 

Mengembangkan kemampuan memanfaatkan blog sebagai media e-learning bagi 

guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan SMP di Kulon Progo D.I. Yogyakarta 

 

PPM ini dilaksanakan dengan metode collaborative learning and practice, dengan 

rincian teknis: 1) skimming dan scanning konseptual, 2) praktek, dan 3) 

pendampingan. Skimming dan scanning konseptual digunakan untuk secara 

sekilas mengelaborasi prinsip-prinsip pemanfaatan ICT, e-learning dan blog. 

Praktek diterapkan pada pengembangan e-learning berbasis blog secara langsung 

oleh peserta, sedangkan pendampingan dilakukan oleh instruktur dalam proses 

pengembangan e-learning oleh peserta pelatihan/guru. 

 

Hasil kuantitatif dan kualitatif kegiatan ini antara lain: 1) Pelatihan telah 

dilaksanakan pada tanggal 5-6 Oktober 2011 diikuti oleh 26 orang guru PKn 

anggota MGMP PKn SMP se-Kulon Progo. Dari aspek kepesertaan, program ini 

berhasil mencapai prosentase 87% dari target yang direncanakan sebanyak 30 

orang peserta. 2) Seluruh peserta telah berhasil membuat email sebagai syarat 

pokok untuk memiliki akun di weblog tertentu, 3) Seluruh peserta telah memiliki 

akun blog di wordpress.com untuk dimanfaatkan sebagai e-learning berbasis blog 

untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah-sekolah. 

 

Beberapa kendala dalam pelaksanaan PPM ini, antara lain: 1) Kemampuan awal 

peserta yang beraneka ragam dalam pemanfaatan ICT. Hal ini kami atasi dengan 

memberikan pendampingan khusus oleh anggota tim PPM kepada para peserta 

yang kemampuan awal dalam pemanfaatan ICT masih sangat rendah. 2) Banyak 

peserta yang tidak mempunyai email aktif, merasa punya tapi sangat jarang 

dibuka, atau pun mempunya email tapi lupa password-nya. Padahal email aktif 

merupakan syarat utama pendaftaran akun di weblog apapun. Anggota tim PPM 

terpaksa memberikan waktu dan pendampingan khusus untuk membuat email, 

khususnya di gmail.com dan yahoo.co.id, sebelum materi inti pelatihan diberikan. 
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