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Perkembangan teknologi informasi dan komputer yang sangat berkembang dengan cepat,
berdampak positif pada kehidupan di masyarakat sehari - hari. Perkembangan teknologi
menghasilkan begitu banyak layanan masyarakat yang mengimplementasikanTeknologi
Informasi dan Komunikasi (Information and Communication Technology). Dalam bisnis sering
kita dengar dengan istilah e-business atau e-commerce, di dunia pemerintahan biasa disebut
dengan istilah e-government dan bagi dunia pendidikan dikenal dengan istilah e-learning.
LearnFrame.Com dalam Glossary of e-learning Terms (Farhad, 2001) menyatakan bahwa: elearning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung
belajar mengajar dengan menggunakan media Internet atau jaringan komputer, maupun dengan
komputer standalone. Untuk mengetahui pemanfaatan e-learning yang berbasis Google
Classroom oleh dosen dan mahasiswa sebagai media pembelajaran perlu dilakukan kajian secara
mendalam.STIA Al Gazali Barru merupakan sebuah lembaga perguruan tinggi dengan teknologi
informasi dan komunikasi sebagai dasar dalam setiap proses belajar mengajar di setiap
matakuliah yang diselenggarakannya. STIA Al Gazali Barru berfokus pendidikannya adalah
dalam bidang Administrasi Negara. Salah satu yang menonjol pada kampus ini adalah sistem elearning yang digunakan sebagai fasilitas belajar mengajar.Capaian Dengan sistem
pembelajaran e-learning yang berbasis Google Classroom ini diharapkan terselenggaranya
pembelajaran mata kuliah secara online yang mampu memberi dukungan bagi terselenggaranya
perkuliahan yang interaktif sehingga mahasiswa bisa melakukan diskusi dengan dosen maupun
dengan mahasiswa yang lain dalam forum diskusi yang disediakan dalam sistem elearning ini.

Kata_kunci_; e-learning, pembelajaran,model,proses.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi
Perkembangan teknologi informasi dan komputer yang sangat cepat, berdampak
positif pada positif di masyarakat. Perkembangan teknologi menghasilkan begitu banyak layanan
masyarakat sudah mengimplementasikan ICT (Information and Communication Technology)/
Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di dunia bisnis sering kita dengar dengan istilah ebusiness atau e-commerce, di dunia pemerintahan disebut dengan istilah e-government dan bagi
dunia pendidikan dikenal dengan istilah e-learning. Kementrian Ristek sebagai organisasi yang
berfungsi mengelola pendidikan Tinggi di Indonesia menyambut baik perkembangan Teknologi
Informasi dan Komunikasi dengan memasukkan kurikulum yang bernuansa pengenalan
teknologi informasi dan komunikasi, terutama di jenjang pendidikan lanjutan. Respon ini
menunjukkan bahwa pemerintah memperhatikan perkembangan dunia teknologi informasi dan
komunikasi yang sedang mengalami kemajuan pesat. Kebijakan ini bertujuan agar mahasiswa
mempunyai bekal dan kemampuan dalam memahami, mengenal dan berinteraksi dengan
teknologi informasi dan komunikasi.
Sekolah Tinggi Ilmu Administrai Al Gazali Barru (STIA Al-Gazali Barru), didirikan
pada tanggal 4 Januari 1978, mendapatkan SK PT pada tahun 1979 dengan nomor 04 Tahun
1979. kampus ini berlokasi di daerah kabupaten Barru. Visi dari STIA Al Gazali Barru adalah
VHEDJDL EHULNXW ³67,$ $O *D]DOL %DUUX VHEDJDL 3HUJXUXDQ 7LQJJL \DQJ EHUQDIDVNDQ NHDJDPDDQ
XQJJXO GDQ EHUSUHVWDVL´ 5XPXVDQ YLVL WHUVHEXW PHQFHUPLQNDQ EDKZD 67,$ $O *D]DOL %DUUX
perlu mengembangkan diri menjadi Perguruan Tinggi yang sejajar atau lebih dari perguruan
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tinggi lain. Hal itu dapat diwujudkan melalui perencanaan yang sistematis dan pelaksanaan yang
konsisten. Target STIA Al Gazali Barru adalah menjadi salah satu perguruan tinggi yang unggul
di Sulawesi.
Berhubungan dengan implementasi pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan
Komunikasi, terutama pemanfaat e-learning sebagai media alternative pembelajaran, STIA Al
Gazali Barru perlu melakukan analisis kebutuhan, penyiapan kebutuhan yang diperlukan. Learn
Frame.com dalam Glossary of e-learning Terms (Farhad, 2001) menyatakan bahwa: e-learning
adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar
mengajar dengan media Internet atau jaringan computer dan komputer standalone. Untuk
mengetahui pemanfaatan e-learning oleh dosen dan mahasiswa sebagai media pembelajaran
perlu dilakukan kajian secara mendalam. Sistem pembelajaran tradisional dicirikan dengan
adanya pertemuan antara pelajar dan pengajar untuk melakukan proses belajar mengajar (Ali
dkk, 2006). Metode ini sudah berlangsung sudah lama hingga saat ini guna memenuhi tujuan
utama pengajaran dan pembelajaran, namun konsep yang digunakan ini menghadapi beberapa
kendala yang berhubungan dengan keterbatasan tempat, lokasi dan waktu penyelenggaraan
dengan semakin meningkatnya aktifitas pelajar dan pengajar.Pertukaran pendapat sistem
pembelajaran mulai menunjukan hasil pada proses pertukaran pengetahuan atau pembelajaran.
Proses pembelajaran yang ada sekarang ini cenderung lebih mengutamakan pada proses
mengajar (teaching), berbasis pada isi (content base), bersifat satu arah abstrak dan hanya untuk
golongan tertentu yang dapat menyerap apa yang disampaikan oleh pengajar (pada proses ini
pengajaran cenderung pasif). berhubungan dengan perkembangan Teknologi Informasi dan
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Komunikasi Saat ini maka proses pembelajaran mulai bergeser dari sekedar proses belajar
(learning), berbasis pada masalah (case base), bersifat kontekstual dan tidak terbatas hanya
untuk golongan tertentu. Pada proses pembelajaran seperti ini mahasiswa dituntut untuk lebih
aktif dengan mengoptimalkan sumber-sumber belajar yang ada.

B.Rumusan Masalah Mitra
Berdasarkan Hasil identifikasi Permasalahan dari Sosialisasi Model Pembelajaran On-line yang
Berbasis Google Classroom adalah sebagai berikut :
1.Hingga saat ini proses pembelajaran di kampus STIA Al Gazali Barru masih dlaksanakan
secara langsung/tatap muka secara manual yaitu Dosen menyampaikan secara langsung materi
kuliah kepada mahasiswa di dalam ruang kelas.
2.Belum dimanfaatkan dengan baik Aplikasi e-learing bagi mahasiswa dan dosen di lingkungan
STIA Al Gazali Barru. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

C.Solusi Yang Ditawarkan
Solusi yang ditawarkan Dalam Menyelesaikan Permasalahan Mitra (STIA Al Gazali Barru)
adalah sebagai berikut :

a) Mempelajari bagaimana sistem penggunan e-learning yang berbasis Google Classroom
dalam proses belajar dan mengajar dilingkungan STIA Al Gazali Barru.

b) Memahami sejauh mana pemanfaatan e-learning yang ada dilingkungan STIA Al Gazali
Barru.
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c).Sosialisasi pemanfaatan e-learningyang berbasis Google Classroom di lingkungan STIA Al
Gazali Barru.dilaksanakan di Kampus STIA AL Gazali Barru yang dilaksanakan pada hari
Senin tanggal 4 Maret 2019. Dengan sistem pembelajaran e-learning ini diharapkan
terselenggaranya pembelajaran mata kuliah secara online yang mampu memberi dukungan
bagi terselenggaranya perkuliahan yang interaktif sehingga mahasiswa bisa melakukan
diskusi dengan dosen maupun dengan mahasiswa yang lain dalam forum diskusi yang
disediakan dalam sistem elearning ini.Setelah tahap sosialisasi ini akan ditindaklanjuti
dengan workhshop untuk memantapkan program dari Pembelajaean online tersebut.

BAB II
TARGET LUARAN

Target luaran dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini sebagai berikut :
(i).Dapat memperluas wawasan dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi, terutama
pemanfaat e-learning sebagai media alternative pembelajaran terutama dalam proses
pembelajaran yang berbasis e-learning di kampus STIA Al Gazali Barru.
(ii).Dengan sistem pembelajaran e-learning yang berbasis Google classroom ini diharapkan
terselenggaranya pembelajaran mata kuliah secara online yang mampu memberi
dukungan bagi terselenggaranya perkuliahan yang interaktif sehingga mahasiswa bisa
melakukan diskusi dengan dosen maupun dengan mahasiswa yang lain dalam forum
diskusi yang disediakan dalam sistem elearning ini.
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BAB III
PELAKSANAAN

GAMBARAN PELAKSANAAN IPTEK

A.MATERI SOSIALISASI
TERLAMPIR
B.DOKUMENTASI KEGIATAN PKM
Dokumentasi Kegiatan sosialisasi tentang ³Sosialisasi

model pembelajaran on-line yang

berbasis Google Classroom´ yang dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 4 Maret
bertempat di Kampus Al Gazali Barru :

Gambar 1 Tema Kegiatan
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Gambar 2 Pelaksanaan Kegiatan PKM

Gambar 3 Penyampaian Materi Sosialisasi
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Fig 4&5 Peserta Sosialisasi
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MATERI ±SOSIALISASI
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