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ABSTRAK 

Perkembangan aplikasi teknologi informasi di era globalisasi saat ini berjalan 

sangat cepat karena disetiap aspek lini kehidupan sekarang ini banyak 

menggunakan ataupun menerapkanya seperti bidang Pendidikan, perdagangan 

ataupun perkantoran atau bidang lainya. Penggunaan aplikasi teknologi informasi 

tersebut dikarenakan untuk meningkatan hasil produktivitas pekerjaan kinerja. 

MTS Al Ikhwan Banjarmasin merupakan salah satu sekolah swasta yang  di Kota 

Banjarmasin yang bergerak dibidang Pendidikan dengan memiliki sumber daya  

manusia baik guru, pegawai maupun siswa yang cukup baik. Akan tetap 

menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang handal harus didukung oleh 

kualitas sarana dan prasarana pendidikan, karena sarana dan prasarana merupakan 

salah satu faktor penting dalam menunjang produktivitas guru dalam proses 

pemberian materi pelajaran, siswa didik untuk proses belajar dan juga karyawan 

atau staf untuk pekerjaan administrasi sekolah, dalam hal ini MTS Al Ikhwan 

Banjarmasin untuk menunjang proses manajemen administrasi sekolah masih 

dilakukan dengan semi komputerisasi , yaitu masih ada proses manajamen 

administrasi dilakukan secara manual seperti pencatatan buku induk siswa, proses 

monitoring manajemen kelas serta beberapa proses lainya. Untuk membantu dalam 

proses peningkatan manajemen administrasi sekolah dilakukan kegiatan pelatihan 

terhadap staff dan guru dalam penggunaan aplikasi sistem manajemen sekolah 

berbasis web , pelatihan aplikasi manajemen sekolah ini membantu untuk 

memecahkan permasalahan yang ada pada MTS Al Ikhwan Banjarmasin. 

Berdasarkan hasil kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan 90% peserta pelatihan 

dapat menggunakan dan mengoperasikan aplikasi tersebut sesuai dengan materi 

pelatihan yang diberikan. 
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ABSTRACT 

The progress of the application of information technology in the current era of 
globalization is running very fast because in every aspect of the present lifeline 

using the use of Education, trade or offices or other fields. Use of technology 

applications to improve results. MTS Al Ikhwan Banjarmasin is one of the private 

schools in the city of Banjarmasin, which is engaged in Education with competent 

human resources, good teachers and students. Will continue to produce quality 

human resources that must be supported by the quality and infrastructure of 

Education because facilities and infrastructure are one of the essential factors in 

helping teacher productivity, in the process of providing learning materials, 

students for learning operations and also employees or staff for school 

administration work, in this case, MTS Al Ikhwan Banjarmasin to support the 

process of school administration management is still done by semi-computerized. 

Namely, there is still a process of administrative management done manually, such 

as recording the student master book, the process of classroom management 

monitoring and several other operations. To assist in the process of improving 

school management by training staff and teachers in the use of a web-based school 

management system, this school application management training helps to solve 

problems in MTS Al Ikhwan Banjarmasin. Based on the results of the practice that 

has been carried out, 90% of trainees can use and run applications that are 

following the training material provided. 

 

Keywords: Management, Training, Administration 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 
 

Perkembangan Teknologi dalam era globalisasi saat ini melaju dengan sangat 

pesat dan informasi yang beredar semakin banyak dan kompleks sehingga dunia 

pendidikan harus dapat mengikuti perkembangan teknologi terutama dalam 

bidang teknologi komputer, Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini. 

Kebutuhan manusia akan informasi pada saat ini menjadi begitu mudah terpenuhi 

dengan hadirnya internet, yang memungkinkan melakukan transfer informasi 

hanya dengan hitungan detik. Hal ini dibuktikan dengan adanya komputerisasi di 

segala bidang. Contohnya bidang ekonomi, sosial, pendidikan, politik, 

kebudayaan, kesehatan, administrasi, dan lembaga-lembaga pemerintah maupun 

swasta. Sehingga dengan adanya informasi seseorang akan dimudahkan untuk 

mengambil langkah-langkah apa saja dalam hal pengambilan keputusan, untuk 



proses pengolahan data yang terkomputerisasi dan terintegrasi. Sekolah MTS Al 

Ikhwan Banjarmasin sampai sekarang ini belum menggunakan media internet 

dalam hal pemberian informasi baik kepada siswa sendiri maupun lingkungan 

sekolah orang tua dan masyarakat luas dalam hal sistem yang pemrosesan data 

yang ada. ternyata sistem data akademik yang dilakukan oleh sekolah tersebut 

selama ini masih menggunakan sistem manual, berdasarkan  permasalahan 

tersebut dilakukan pelatihan aplikasi  manajemen sekolah berbasis  website 

sehingga membantu   sekolah tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang  

sudah ada. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam mengatasi atau memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh khalayak 

sasaran melalui pelatihan dengan pemanfaatan modul. Pengabdian ini dilaksanakan 

melalui beberapa tahapan, yaitu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Teori & Konsep Dasar Aplikasi.  

Peserta pelatihan diberikan materi konsep dasar Aplikasi dalam bentuk 

modul dan video tutorial yang berisi teori  sebelum diaplikasikan dalam 

bentuk praktek pelatihan.  

2. Praktek Pelatihan  

Peserta pelatihan melakukan praktek langsung dalam operasi komputer 

mengenai sistem manajemen sekolah untuk mengaplikasikan teori dan 

Evaluasi 

Penjelasan Teori dan Konsep Aplikasi 

Praktek Pelatihan 

Tanya Jawab 



materi konsep Aplikasi yang telah diberikan dalam bentuk modul dibawah 

pengawasan pendamping. 

3. Tanya Jawab  

Peserta pelatihan dapat melakukan tanya jawab dengan pendamping.  

4. Evaluasi Akhir.  

Evaluasi akhir ini dilakukan untuk mengevaluasi materi yang telah 

diberikan selama pelatihan.  

 

KHALAYAK SASARAN 

Pada pengabdian dengan judul Pelatihan Pengenalan Sistem Manajemen Sekolah 

Berbasis Web Pada MTS Al Ikhwan Banjarmasin khalayak sasaran yang dituju 

yaitu seluruh staf karyawan serta dewan guru yang mengajar disekolah tersebut. 

 

FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Kegiatan 1 

Keterangan : 

Merupakan rangkaian kegiatan pembuka dari acara pengabdian masyarakat 

terhadap rangkaian ancara yang akan dilaksanakan serta metode pelatihan aplikasi 

yang dilakukan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Kegiatan 2 

Keterangan : 

Merupakan rangkaian kegiatan memberikan penjelasan materi  serta cara 

mengoperasikan menu-menu aplikasi sistem manajemen sekolah yang dilakukan 

oleh salah satu anggota pengabdian dan peserta langsung mempraktekanya melalui 

media gadget atau laptop. 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Kegiatan 3 

 



Keterangan : 

Merupakan rangkaian kegiatan pendampinga praktik penggunaan aplikasi sistem 

manajemen sekolah serta proses tanya jawab bagi para peserta pengabdian yang 

dilakukan oleh anggota pengabdian serta dibantu oleh mahasiswa . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Kegiatan 4 

Keterangan : 

Merupakan rangkaian kegiatan akhir yang berupa foto bersama dengan beberapa 

Dewan guru dan staf karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Dari beberapa rangkain kegiatan pengabdian masyarakat pada MTS Al Ikhwan 

Banjarmasin mulai proses pengajuan kerja sama sampai acara pengabdian 

dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa: 

1. 90% peserta pengabdian dapat mempraktikan dengan baik dan benar 

terhadap aplikasi manajemen sekolah setelah diberikan materi dan 

bimbingan penggunaan aplikasi. 

2. Dengan adanya penerapan sistem manajemen sekolah serta keterampilan 

penggunaan aplikasi maka dokumentasi proses kegiatan manajemen 

sekolah seperti manajemen data induk atau pross adminsitrasi lainya dapat 

dilakukan dan dimonitoring dengan baik. 

 

B. Saran 

Dari kegiatan pengabdian masyarakat pada Sekolah MTS Al Ikhwan 

Banjarmasin tidak lepas dari kesempurnaan, mungkin untuk kegiatan 

kedepanya yang perlu dikembangkan lagi sesuai dengan permasalahan yang 

bisa timbul dikemudian hari. 
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