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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Analisis Situasi 

Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan suatu media untuk menjembatani 

dunia pendidikan dengan lingkungan masyarakat maupun tenaga pengajar, dimana 

Perguruan Tinggi dihadapkan pada masalah bagaimana agar para tenaga pengajarnya 

mampu menghadapi tantangan lebih jauh ke depan di era globalisasi. Berdasarkan 

hasil observasi yang dilakukan oleh tim pengabdian, terungkap bahwa banyak tenaga 

pengajar yang jarang menggunakan media dalam mengajar khususnya media-media 

yang berbasis multimedia khususnya e-learning. Hal ini disebab kan oleh kurang 

tersedianya sarana dan prasaran yang menunjang untuk menggunakan media 

tersebut, pemahaman serta ketrampilan guru dalam merancang media dan 

mengoprasikan media tersebut khususnya e-learning. Selain permasalahan tersebut 

adalah seringnya para tenaga pengajar keluar kota sehingga waktu untuk merancang 

dan menggunakan media e-learning menjadi tidak ada. Hal ini lah yang menyebabkan 

proses belajar mengajar kurang bermakna . Menurut Sujiono (2009) hal ini 

memberikan pengaruh terhadap perkembangan aspek kognitif anak. 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi khususnya melalui jaringan 

internet. Kebutuhan akan konsep maupun mekanisme dalam proses belajar mengajar 

berbasis IT menjadi penting. Konsep yang kemudian terkenal dengan sebutan e-Learning 

ini membawa pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan konvensional ke dalam 

bentuk digital, baik secara isi (contents) dan sistemnya. Saat ini konsep e-Learning sudah 

banyak diterima oleh masyarakat dunia, terbukti dengan maraknya implementasi e-

Learning di lembaga pendidikan (sekolah, training dan universitas). E-learning adalah 

pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau 

komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran (Michael, 2013:27) 

Mempertimbangkan jumlah dosen yang banyak, dengan pemahaman yang 

masih kurang dalam menggunakan media pembelajaran berbasis e-learning, maka 

para pelaksana tim pengabdian prodi teknologi pendidikan FKIP Unlam berkerjasama 



dengan para dosen di lingkungan FKIP Unlam untuk mengadakan pelatihan e-learning 

untuk tenaga pengajar dilingkungan FKIP Unlam.  

Para tenaga pengajar di lingkungan FKIP Unlam dilibatkan dalam kegiatan 

pengabdian ini, dimana mereka diminta untuk mengikuti pelatiahan ini dan 

diharapkan nanti mereka dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan belajar 

mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

 

1. 2 Permasalahan Mitra 

Berdasarkan analisis situasi dapa diidentifikasikan beberapa permasalahan 

yang dihadapi, yaitu : 

1. Pelaksanaan pembelajaran kurang efektif dikarenakan banyaknya kegiatan yang 

tenaga pengajar harus ikuti. 

2. Motivasi tenaga pengajar untuk memanfaatkan media pembelajaran khususnya e-

learning masih kurang. 

3. Pemanfaatan fasilitas yang diberikan kampus masih belum dioptimalkan 

khususnya pemanfaatan internet dalam proses belajar mengajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

 

2.1 Target 

Target yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Teridentifikasinya konsep-konsep mengajar yang efektif dengan lebih mudah jika 

menggunakan media pembelajaran berbasis e-learning. 

2. Adanya tenaga pengajar dengan kemampuan berinovasi dalam memanfaatkan 

dan mengembangkan pembelajaran berbasis e-learning. 

3. Teroptimalisasikan sarana dan prasarana kampus berikan sehingga tujuan 

pembelajaran dapat dicapai dengan optimal. 

 

2.2 Luaran 

Luaran yang diharapkan melalui kegiatan pengabdian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Media pembelajaran berbasis e-learning, beserta buku petunjuk penggunaannya. 

2. Kemampuan tenaga pengajar di lingkungan FKIP Unlam dalam memanfaatkan 

fasilitas yang diberikan kampus dan mengimplementasikannya. 

3. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal. 

4. Laporan kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

3. 1 Proses Perancangan Media 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra seperti terungkap dalam 

bab sebelumnya, beberapa alternative solusi yang dapat ditawarkan adalah sebagai 

berikut : 

1. Pembinaan tenaga pengajar di lingkungan FKIP Unlam yang diharapkan dapat 

mengatasi permasalahan proses pembelajaran. Kegiatan ini mampu menjadikan 

wahana dalam memfasilitasi tenaga pengajar dalam mengembangkan 

profesionalisme dlaam mengajar. 

2. Menambah pengetahuan kepada tenaga pengajar di lingkungan FKIP Unlam 

dalam hal memanfaatakan fasilitas yang diberikan oleh kampus dan dapat 

mengembangkan media pembelajaran berbasis e-learning. 

Proses perancangan media pembelajaran berbasis e-learning dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

ANALISIS KEBUTUHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Proses Perencanaan Pelatihan  
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3. 2 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan 

Rancangan mekanisme pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan 

mengadobsi langkah-langkah action research yang terdiri dari 4 (empat) tahapan, 

yaitu : perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kegiatan-kegiatan atau 

aktivitas-aktivitas dari masing-masing tahapan adalah sebagai berikut : 

a Perencanaan 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah : 

1) Penyusunan program pelatihan 

Berdasarkan hasil identifikasi, hasil analisis permasalahan yang ada, hasil 

analisis kebutuhan, dan analisis potensi kampus, selanjutnya disusun program 

pelatihan. 

2) Pembekalan kepada tenaga pengajar di lingkunagan FKIP Unlam 

Tim pelaksana mengundang tenaga pengajar untuk mengadakan persiapan 

pelaksanaan. Tim pelaksana kemudian diberikan pembekalan mengenai 

bagaimana menggunakan e-learning dalam pembelajaran. 

b Tindakan 

Tindakan dalam kegiatan ini berupa implementasi program. Kegiatan yang 

dilakukan dalam implementasi program adalah (1) meningkatkan pengetahuan 

dan ketrampilan tenaga pengajar tentang penggunaan e-learning dalam 

pembelajaran, dan (2) mendemonstrasikan penggunaan e-learning dalam 

pembelajaran guna tercapainya tujuan pembelajaran. 

c Observasi dan Evaluasi 

Observasi dilakukan terhadap proses pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis e-learning. Beberapa hal yang diobservasi adalah kendala-kedala dalam 

penggunaan, kelebihan dan kekurangan media berbasis e-learning. 

d Refleksi 

Refleksi dilakukan terhadap kegiatan yang dilaksanak. Hal ini dilakukan semata-

mata untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan kegiatan yang telah dilakukan 



dalam rangka untuk menetapkan rekomendasi terhadap keberlangsungan 

pengembangan berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

 

4. 1 Kelayakan Anggota Pengusul 

Jenis kepakaran yang diperlukan untuk pengembangan media pembelajaran 

berbasis e-learning adalah bidang teknologi pendidikan. Kegiatan ini dilakukan oleh 

dosen-dosen di lingkungan program studi Teknologi Pendidikan FKIP Unlam. Dosen-

dosen dalam tim pengabdian telah berpengalaman dalam mengembangkan desain 

pembelajaran dan penyusunan modul serta pengembangan media pembelajaran. 

Pengalaman ini juga telah diterapkan pada berbagai kesempatan pegabdian kepada 

masyarakat.  

Bidang keahlian tersebut akan bermanfaat terkait dengan topic yang dipilih 

dalam kegiatan pengabdian ini. Adapun kepakaran masing-masing dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Dr. H. Ahmad Sofyan, M. A berpengalaman dalam melatih guru serta mendesain 

suatu pembelajaran. Beberapa kegiatan terakhir bersama anggota tim lain adalah 

melakukan suatu penelitian tentang identifikasi dan asesmen anak autis di 

sekolah  regular penyelenggara inklusif yang berkerja sama dengan DIKTI. 

2. Drs. H. Hamsi Mansur M, M. Pd, berpengalam lebih dari sepuluh tahun dalam hal 

penelitan dan pengabdian masyarakat. Beliau memiliki keahlian dalam hal bidang 

pengembangan kurikulum serta pendidikan inklusi. Beberapa kegiatan lima tahun 

terakhir adalah melakukan penelitaian tentang Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Melalui VAKT pada Murid Tunagrahita Ringan Kelas Dasar II di SLB 

Negeri Banjarmasin yang dibiayai oleh BOPTN, Melakukan  Sosialisasi pendidikan 

inklusi di SMP  dan SMA di komplek mulawarman dalam rangka pengabdian 

masyarkat. 

3. Moh. Iqbal Assyauqi, M. Pd, memiliki keahlian dalam hal rekayasa media 

pembelajaran, penelitian terakhir yang dilakukan adalah tentang pengembangan 



media pembelajaran berbasis adobe flash dalam meningkatkan penguasaan kosa 

kata bahasa arab di MTsN Barabai Kalimantan selatan. 

 

4. 2 Kelayakan LP2M Universitas Lambung Mangkurat 

Komitmen Unlam khususnya lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat 

(LP2M) dlaam mengembangkan potensi masyarakat baik dalam dunia pendidikan 

maupun bidang lainnya berkaitan dengan perluasan mandate yang sedang 

dikembangkan Unlam sebgai universitas tertua di pulau Kalimantan sangatlah tinggi. 

hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya pusat-pusat kajian yang memiliki focus pada 

masing-masing bidang. Semua pusat kajian didukung sumberdaya manusia yang 

memadai dan pendanaan operasional bersumber pada dana DIPA. Hal ini 

menunjukan Unlam sangat responsive terhadap isu-isu lingkungan dan 

pemberdayaan masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB V 

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

 

5. 1 Anggaran Biaya 

Biaya yang diperlukan secara keseluruhan untuk kegiatan ini berjumlah Rp. 

7.500.000,- perinciannya adlaah sebagai berikut : 

Tabel 5. 1 Anggaran Biaya 

No Komponen Biaya 

1 Honorarium 3.500.000,- 

2 Bahan Habis Pakai 2.500.000,- 

3 Lain-lain 1.500.000,- 

Total 7.500.000,- 

 

5. 2 Jadwal Kegiatan 

Adapun jadwal kegiatan direncanakan adalah sebagai berikut : 

Tabel 5. 2 Jenis Kegiatan 

No Jenis Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 

1 Pembuatan Proposal    

2 Perencanaan Kegiatan    

3 Pelaksanaan Kegiatan    

4 Analisis Kegiatan    

5 Laporan    
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