
 
 

 
1. PENDAHULUAN 

Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan salah satu kewajiban untuk setiap perguruan tinggi (Republik.P, 2012).             
Faktor dominan dalam sebuah institusi adalah sumber daya manusia, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Pendidikan non                
formal merupakan kegiatan belajar mengajar yang diadakan diluar jam belajar normal yang dapat memenuhi kebutuhan siswa untuk                 
mendapatkan berbagai informasi, pelatihan , pengetahuan serta bimbingan yang dapat berdaya guna bagi keluarga, masyarakat,               
bangsa dan negara (Kamil,Mustofa.2009). Dalam melayani kebutuhan masyarakat diperlukan sumber daya manusia berkualitas baik              
kebutuhan yang sifatnya praktis situasional maupun bersifat prediktif antisipatif bagi transformasi sosial(Ningrum.E,2016). Sumber             
daya manusia yang dikatakan memiliki kualitas yang baik adalah memiliki kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang                
baik sehingga memiliki kemampuan untuk menanggulangi masalah yang dihadapi.Faktor yang dapat menjadi pendukung didalam              
kegiatan ini adalah manajemen penyelenggaraaan yang melibatkan kepala PKBM , tutor , ketersediaan sarana dan prasarana serta                 
minat warga belajar kejar paket C yang cukup tinggi dalam mengikuti pelatihan ini guna meningkatkan kualitas sumber daya                  
manusia. PKBM dapat dikatakan maju apabila terjadi partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan. Semakin tinggi mutu               
keterlibatan masyarakat  maka semakin tinggi kemajuan  PKBM.  

 
  

 
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMBUATAN BLOG BAGI SISWA PUSAT KEGIATAN …                             ■ 
87 

PENINGKATAN 
SUMBER DAYA 
MANUSIA MELALUI 
PEMBUATAN BLOG 
BAGI SISWA PUSAT 
KEGIATAN 
BELAJAR 
MASYARAKAT 
 
 
Nawindah1, Lusi Fajarita2  
 
1)Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 
Budi Luhur 
2)Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 
Budi Luhur 
 
Sejarah artikel 
Penyerahan: 12 November 2020 
Revisi: 25 November 2020 
Diterima: 28 November 2020 
 
Email: nawindah@budiluhur.ac.id 
 

 
 

Abstraksi 
 
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat dikatakan maju apabila terjadi partisipasi           
masyarakat dalam berbagai kegiatan. Keberadaan Universitas Budi Luhur tidak jauh dari           
PKBM Negeri 27 Petukangan Selatan Jakarta Selatan sekitar 2,2 km. Kondisi PKBM Negeri             
27 saat ini belum memiliki laboratorium komputer, sehingga menemukan beberapa masalah           
yang dihadapi, diantaranya : a) Siswa belum mengetahui bagaimana mendokumentasi apa           
yang ada dalam pikiran berupa ilmu pengetahuan, pengalaman, pendapat dengan metode           
yang sesuai dengan kepribadian masing-masing, b) Bagaimana menarik minat belajar siswa           
PKBM, c) Bagaimana menghemat biaya publikasi gagasan. Untuk itulah dirasa perlu untuk            
mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelatihan membuat blog. Metode yang          
digunakan : a) Memberikan teori pengenalan dasar internet, b) Metode praktek dalam            
membuat blog, c) Memberikan soal latihan. Adapun hasil yang didapatkan dari pelatihan            
tersebut adalah 3 siswa mendapatkan nilai baik sekali (A), 16 siswa mendapatkan nilai baik              
(B) dan 5 siswa peserta  mendapatkan nilai cukup (C).  
 
Kata Kunci: blog; internet; pelatihan; PKBM 
 

Abstract  
 
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) can be said to be advanced if there is              
community participation in various activities. The existence of Budi Luhur University is not             
far from PKBM Negeri 27 Petukangan Selatan, South Jakarta, about 2.2 km. The current              
condition of PKBM Negeri 27 does not yet have a computer laboratory, so it finds several                
problems faced, including: a) Students do not know how to document what is in their minds                
in the form of knowledge, experience, opinions with methods that are in accordance with              
their respective personalities, b ) How to attract PKBM students' interest in learning, c) How               
to save costs for publishing ideas. For this reason, it is necessary to hold community service                
activities in the form of blogging training. The method used: a) Providing basic introduction              
theory of the internet, b) Practical methods in creating a blog, c) Providing practice              
questions. The results obtained from the training were 3 students got very good grades (A),               
16 students got good grades (B) and 5 participant students got enough grades (C). 
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Semakin baik proses manajemen yang ada baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian maka              
partisipasi masyarakat semakin tinggi.(Muslim,2011). Keberadaan Universitas Budi Luhur tidak jauh dari PKBM Negeri 27              
Petukangan Selatan Jakarta Selatan sekitar 2,2 km. Kondisi PKBM Negeri 27 saat ini belum memiliki laboratorium komputer,                 
sehingga ditemukan beberapa masalah yang dihadapi diantaranya : (a). Siswa belum mengetahui bagaimana mendokumentasikan apa  
yang ada dalam pikiran berupa ilmu pengetahuan, pengalaman, pendapat dengan metode yang sesuai dengan kepribadian               
masing—masing, (b) Bagaimana menarik minat belajar siswa PKBM, (c) Bagaimana menghemat publikasi gagasan. Untuk itulah               
dirasa perlu mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa peningkatan sumberdaya manusia melalui pelatihan             
membuat blog bagi siswa PKBM Negeri Petukangan Selatan. Adapun tujuannya adalah (a) Memperkenalkan teknologi internet               
untuk siswa, (b) Dapat mendorong siswa untuk selalu mendokumentasikan apa yang ada dalam pikiran mereka diantaranya                
pengetahuan, pengalaman, perasaan, pendapat dengan metode yang paling sesuai dengan pribadi masing-masing dapat melalui              
tulisan, gambar, suara maupun video. (c) Dapat meningkatkan minat belajar siswa PKBM . (d) Dengan menggunakan blog dapat                  
menghemat biaya publikasi.  

Blog merupakan website yang berisi banyak berita atau informasi yang ditampilkan dari berita atau informasi terbaru                
hingga terdahulu (Sutarto, Rachmad Hakim.,2008). Siswa dapat menuliskan, mengumpulkan kemudian membagikan mengenai            
sesuatu yang menarik baik itu komentar , tulisan pribadi, atau menginformasikan situs yang menarik. Tulisan dapat dilihat oleh                  
semua orang, memberikan komentar sehingga blog sangat dinamis dan atraktif (Wang,J.,& Fang,Y.2005). Tools yang digunakan               
dalam membuat blog adalah Wordpress. Wordpress merupakan sebuah content management system (CMS) yang dapat digunakan               
dengan mudah oleh penggunanya , tools ini sangat populer (Niagahoster.2015). 
 
2.METODE PELAKSANAAN 

Adapun metode pelaksanaan yang telah digunakan dalam kegiatan peningkatan sumber daya manusia berupa pelatihan              
dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 : Metode pelaksanaan kegiatan  
Berikut ini adalah penjelasan untuk gambar 1 : 
(a) Persiapan, persiapan dilakukan dengan melakukan observasi tempat sasaran yaitu PKBM, menetapkan masalah yang sedang              

dihadapi, menyusun proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mengajukan proposal kegiatan, pendataan peserta            
pelatihan, mengurus perizinan, pengadaan alat dan bahan yang akan digunakan saat pelatihan.  

(b) Pelaksanaan pelatihan yaitu memberikan teori internet , pemberian teori pengenalan dasar internet dimulai dengan penjelasan               
sejarah internet, perangkat yang digunakan untuk mengakses internet, ragam informasi yang diperoleh dari internet serta               
kelebihan dan kekurangan yang diperoleh dari internet. Dilanjutkan dengan materi cara membuat user name, atau email,                
membuat password yang aman, langkah demi langkah membuat email Gmail, pemanfaatan google drive serta cara berbagi file                 
melalui google drive.Dokumentasi kegiatan pemateri yang sedang menjelaskan teori internet dapat dilihat pada gambar 2 ,                
sebagai berikut : 
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Gambar 2. Pemaparan materi internet  
Adapun tools yang digunakan dalam membuat blog adalah Wordpress dengan materi yang diajarkan : syarat membuat blog,                 
teori dalam penggunaan Wordpress, cara mendaftarkan akun di Wordpress, memulai penggunaan Wordpress, memilih themes,              
cara memposting informasi didalam blog, menambahkan widget dan memodifikasi blog. Untuk kegiatan pemaparan teori dalam               
membuat blog dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini : 

 
Gambar 3. Pemaparan materi  membuat blog 

 
Praktek membuat blog, dalam praktek membuat blog ini instruktur memberikan materi dengan cara : memberikan penjelasan                
berupa teori kemudian mempraktekan dengan media komputer hingga selesai, membeikan kesempatan kepada peserta untuk              
bertanya apabila dalam penyampaian materi ada yang kurang dimengerti, asisten instruktur mendampingi peserta pelatihan              
untuk memberikan petunjuk dan bantuan bila ada peserta yang tertinggal dalam melaksanakan praktek.  
Memberikan soal latihan, untuk soal latihan yang diberikan kepada peserta sesuai dengan materi teori dan praktek yang                 
diberikan oleh instruktur dan asisten instruktur dengan membuat blog dengan tema disesuaikan dengan kebutuhan              
masing-masing peserta.  

(c) Melakukan evaluasi kegiatan pelatihan. Kegiatan evaluasi ini dilakukan mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan kegiatan              
hingga kegiatan dokumentasi selesai dilakukan. 

 
3.PEMBAHASAN 
Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dalam peningkatan sumber daya manusia berupa pelatihan membuat blog yaitu :  
(a) Peserta dapat membuat akun email Gmail. 
(b) Peserta dapat membuat password email yang aman 
(c) Peserta dapat memanfaatkan google drive untuk berbagai file dan informasi. 
(d) Peserta dapat mengetahui cara mendaftarkan akun email ke wordpress. 
(e) Peserta dapat membuat blog personal sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. 
(f) Peserta dapat melakukan link blog yang dibuat dengan google drive dan media sosial.  
Untuk hasil kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar 3 dari penilaian yang telah dilakukan saat pelatihan, berikut ini adalah                   
grafiknya : 
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Gambar 3. Hasil latihan peserta dalam blog 

 
Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa hasil pelatihan peserta dengan nilai baik sekali (A) sebanyak 3 peserta, nilai baik (B)                    
sebanyak 16 peserta dan nilai cukup (C) berjumlah 5 peserta.  

4.KESIMPULAN 
Adapun kesimpulan dan saran atas kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan adalah :  

(a) Kegiatan pelatihan ini membawa dampak yang baik dalam upaya peningkatan penetrasi kemajuan teknologi informasi dan               
komunikasi kepada masyarakat, hal ini nampak dari respon positif yang diberikan oleh mereka selama mengikuti kegiatan                
pelatihan. 

(b) Selama pelatihan, antusias peserta sangat baik sehingga materi yang disampaikan mampu diserap dan dipraktekan dengan baik                
dan lancar. 

(c) Peserta dapat menggunakan kemampuannya sesuai dengan kebutuhan baik untuk kepentingan belajar, melamar pekerjaan dan              
kebutuhan dilingkungan masyarakat 
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