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Abstrak — Permasalahan lemahnya guru dalam penggunaan aplikasi software sebagai penunjang proses pembelajaran daring
menjadi tema yang diangkat dalam pelatihan ini. Solusi yang ditawarkan dari pelatihan ini adalah aplikasi Jotform. Tujuan
kegiatan pelatihan ini adalah memperkenalkan aplikasi Jotform kepada guru-guru di Garut. Metode pelaksanaan penelitian
terdiri dari lima tahap, yaitu: pendahuluan, sosialisasi, pelatihan, praktik, dan monitoring. Objek kegiatan pelatihan ini adalah
guru-guru di wilayah Garut. Pelatihan dilakukan dalam dua sesi, yaitu: pemaparan materi dan praktik. Kebermanfaatan pelatihan
pemanfaatan aplikasi Jotform nampak dengan adanya komitmen dari peserta pelatihan tentang rencana penerapan aplikasi
Jotform di dalam kelas pembelajaran mereka. Hasil evaluasi pelaksanaan pelatihan ini menunjukkan bahwa pelatihan ini
bermanfaat untuk menunjang proses belajar mengajar yang dilakukan di sekolah. Metode pelatihan mampu meningkatkan
keterampilan guru dalam menggunakan aplikasi Jotform. Kesimpulan dari pelatihan ini adalah ilmu dalam penggunaan aplikasi
Jotform bagi guru sehingga diharapkan kedepannya guru-guru di Garut menggunakan aplikasi Jotform dalam membuat form
presensi dan kuesioner/tugas/kuis.
Kata Kunci — aplikasi software, daftar hadir, Garut, guru, Jotform, kuesioner
Abstract — The problem of teacher weakness in using software applications to support the online learning process is the theme
raised in this training. The solution offered from this training is the Jotform application. The purpose of this training activity is to
introduce the Jotform application to teachers in Garut. The research implementation method consists of five stages, namely:
introduction, socialization, training, practice, and monitoring. The object of this training activity is the teachers in the Garut region.
The training was conducted in two sessions, namely: presentation of material and practice. The benefit of the Jotform application
training is evident from the commitment of the training participants about the plan to implement the Jotform application in their
learning class. The results of the evaluation of the implementation of this training indicate that this training is useful to support the
teaching and learning process carried out in schools. The training method is able to improve the skills of teachers in using the
Jotform application. The conclusion of this training is the knowledge in using the Jotform application for teachers so that it is hoped
that in the future teachers in Garut will use the Jotform application in making attendance forms and
questionnaires/assignments/quizzes.
Keywords — software application, attendance forms, Garut, teacher, Jotform, questionnaire

I. PENDAHULUAN
Sebagai sarana pendidikan, pemanfaatan internet yang
kerap dilakukan adalah melalui media E-Learning. Indonesia
merupakan negara dengan jumlah penduduk pengguna
internet terbanyak di Asia Tenggara [1]. Hal ini
mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia
telah terbiasa dengan pembelajaran melalui internet.
Di masa pandemi ini, seluruh akses pembelajaran tatap
muka telah dihentikan di semua negara. Pembelajaran
melalui internet menjadi satu-satunya alternatif pembelajaran
yang dapat dilakukan [2], sehingga seluruh pihak yang tidak
terbiasa dengan sarana ini, perlu belajar secara instan untuk
menggunakannya. Setiap aspek pembelajaran perlu
menyesuaikan dengan internet, seperti: mengajar jarak jauh
menggunakan panggilan video [3], pemberian tugas dan kuis

melalui media elearning [4], berdiskusi dengan cara mengetik
[5], mencatat presensi secara online [6], dan sebagainya.
Setiap aspek pembelajaran tersebut, perlu adanya sarana
yang mendukung. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini,
dibahas salah satu aspek pembelajaran beserta sarana yang
mendukungnya, yaitu: mencatat presensi secara online dan
membuat kuesioner pembelajaran melalui sarana Jotform [7,
8]. Aplikasi Jotform ini diharapkan dapat menjadi salah satu
masukan bagi dunia pendidikan.
Pelatihan aplikasi Jotform ini difokuskan pada bagaimana
guru-guru dapat menggunakan aplikasi ini sebagai sarana
untuk mencatat kehadiran siswa disertai dengan tanda
tangannya. Selain itu, aplikasi ini dapat guru gunakan sebagai
alat kuesioner ataupun tugas/kuis yang guru laksanakan,
sehingga memudahkan guru untuk melihat hasilnya sekaligus
tanpa harus melihat hasilnya satu per satu. Aplikasi Jotform

e-ISSN 2746-1890
p-ISSN-2746-1882
Jurnal PEKEMAS Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020, Halaman 26

ini terbilang mudah untuk digunakan oleh setiap orang dan
juga dapat diakses secara gratis.
Alasan lainnya mengapa pada pelatihan ini diambil
aplikasi Jotform, yaitu: aplikasi ini ‘anti mainstream’
sehingga akan lebih bermanfaat nantinya jika guru-guru
belum mengenal aplikasi Jotform. Nantinya, guru dapat
mempertimbangkan apakah Jotform dapat memberikan
aspek pembelajaran yang berbeda di kelasnya atau tidak.
Keputusan dalam menggunakan aplikasi ini dikembalikan
kepada masing-masing guru.
Beberapa pelatihan Jotform telah mengungkapkan
kebergunaan pelatihan ini bagi para penggunanya. Rahardja,
Handayani, & Shofroh [7] menemukan bahwa aplikasi
Jotform ini dapat memaksimalkan pelayanan request dalam
menunjang pengambilan hasil donasi. Sementara itu,
Imawanty & Fransiska [8] menggunakan aplikasi Jotform ini
sebagai salah satu aplikasi formulir daring sangat
direkomendasikan untuk digunakan sebagai sarana
pendukung agar asesmen dan evaluasi bimbingan dan
konseling konseling lebih optimal.
Pelatihan Jotform ini diharapkan dapat memberikan
pengetahuan baru bagi para penggunanya, khususnya guruguru di Garut yang belum menggunakan aplikasi
pembelajaran ini, ataupun yang sudah menggunakan aplikasi
pembelajaran tetapi bukan Jotform. Pengetahuan yang guru
peroleh tentang Jotform ini diharapkan dapat menambah
aspek pembelajaran yang guru lakukan, membantu proses
pembelajaran di kelas, serta membantu guru dalam
menciptakan proses pembelajaran jarak jauh yang tidak
monoton.
II. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan pelatihan ini dilakukan di kampus Institut
Pendidikan Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2020.
Kegiatan ini dilakukan selama 8 jam dan terdiri dari dua
tahapan inti, yaitu: tahap pelatihan dan praktik. Pelatihan ini
diikuti oleh 11 orang peserta. Peserta pelatihan ini adalah
guru-guru dari berbagai daerah di Garut dan belum pernah
menggunakan aplikasi Jotform di kelasnya.
Secara umum, metode pelaksanaan pelatihan ini terdiri
dari lima tahap [9, 10], yaitu:
A. Tahap Pendahuluan
Pada tahap pendahuluan ini, penyelenggara pelatihan
dalam hal ini dosen-dosen program studi pendidikan
matematika IPI Garut mempersiapkan berbagai macam guna
terlaksananya pelatihan ini. Persiapan yang dilakukan
meliputi: surat perizinan, tempat pelatihan, form pendaftaran,
pamflet, spanduk, dan berbagai prasarana lainnya.
B. Tahap Sosialisasi
Pada tahap sosialisasi ini, pamflet disebarkan di grup
alumni program studi pendidikan matematika dengan kuota
terbatas, yaitu hanya 30 orang saja. Sasaran pelatihan ini
adalah guru-guru alumni program studi pendidikan

matematika IPI Garut yang menginginkan pengetahuan baru
tentang aplikasi Jotform. Peserta yang berminat diwajibkan
untuk mengisi form pendaftaran yang telah disediakan oleh
penyelenggara. Setelah kuota terpenuhi, pendaftaran secara
otomatis ditutup. Kuota habis hanya dalam hitungan jam,
tidak perlu membutuhkan waktu lama, selain karena tema
yang diangkat pelatihan ini menarik, pelatihan ini pun tidak
dipungut bayaran.
C. Tahap Pelatihan
Pada tahap pelatihan ini, 30 orang peserta dibagi ke dalam
dua ruangan yang berbeda dengan pemateri dan materi
berbeda. Fokus penelitian ini hanya pada satu kelas saja.
Pendaftaran ulang dilakukan sebelum pelatihan dimulai (lihat
gambar 1). Jumlah pesertanya hanya 11 orang saja dari 15
tempat duduk yang disediakan, empat orang tidak hadir
karena mendadak ada keperluan (lihat gambar 2).

Gambar 1. Proses daftar ulang kegiatan pelatihan

Gambar 2. Suasana kegiatan pelatihan

Saat pelatihan berlangsung, peserta diperbolehkan
menggunakan laptop ataupun handphone masing-masing
sehingga sedikit banyak dapat langsung memperagakan apa
yang dijelaskan pemateri. Dalam pelaksanaan pelatihan,
pemateri memberikan gambaran melalui PPT yang berbentuk
langkah-langkah penggunaan Jotform sebagai aplikasi
pembelajaran. Beberapa cuplikan materi pembelajaran PPT
yang telah disampaikan pemateri dapat dilihat pada gambar
3, 4, 5, 6, dan 7.
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Gambar 3. Cover PPT materi pelatihan Jotform

Gambar 7. Pembuatan Form Kuesioner di Jotform

D. Tahap Praktik
Pada tahap praktik ini, peserta diminta untuk
menghasilkan output berupa pembuatan satu kelas
pembelajaran satu mata pelajaran yang nantinya dapat peserta
gunakan di kelasnya. Pemateri membimbing peserta saat
praktik berlangsung dengan cara berkeliling dari peserta satu
ke peserta lainnya (lihat gambar 8). Pemateri menjawab
berbagai pertanyaan ataupun kesulitan yang dialami peserta
selama tahapan praktik ini. Setelah peserta selesai membuat
kelas salah satu pelajaran, masing-masing peserta
mengirimkan foto screenshot output pengerjaan mereka ke
grup pelatihan.
Gambar 4. Tampilan awal aplikasi Jotform

Gambar 8. Membimbing peserta pelatihan Jotform

Gambar 5. Home/Beranda Jotform

Gambar 6. Proses pembuatan Form Kuesioner (tampilan mentah)

E. Tahap Monitoring
Pada tahap monitoring ini, terdiri dari dua jenis kegiatan,
yaitu monitoring di kelas dan di luar kelas. Monitoring di
kelas dilakukan dengan cara mengisi form evaluasi
http://bit.ly/LEJotform, seluruh peserta diwajibkan untuk
mengisi form tersebut guna melihat respon peserta terhadap
pelatihan yang telah dilakukan. Sementara itu, monitoring di
luar kelas dilakukan dengan cara komunikasi lewat grup
pelatihan. Peserta pelatihan dipersilakan untuk bertanya jika
dikemudian hari ditemukan kesulitan dalam penggunaan
Jotform.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pelatihan aplikasi Jotform ini dipaparkan oleh
tim dosen Program Studi Pendidikan Matematika IPI Garut
(lihat gambar 9). Materi yang disampaikan berupa pembuatan
form presensi dilengkapi dengan tanda tangan, dan
pembuatan kuesioner/tugas/kuis online.
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Gambar 9. Para pemateri pelatihan Jotform

A. Hasil
Setelah pemaparan selesai, kegiatan selanjutnya adalah
praktik secara langsung oleh peserta pelatihan. Pemateri
membimbing peserta hingga menghasilkan output pelatihan.
Outputnya berupa hasil peserta dalam mempraktekkan materi
yang telah disampaikan pemateri, dapat berupa pembuatan
form
sederhana
saja,
baik
itu
form
presensi/kuesioner/tugas/kuis. Beberapa output peserta
disajikan pada gambar 10 dan 11.

Gambar 11. Output peserta 2 membuat form presensi sederhana

Gambar 10. Output peserta 1 membuat form presensi disertai tanda tangan

B. Pembahasan
Akhir pelatihan ditutup dengan pengisian e-kuesioner
yang dapat peserta isi di laptop ataupun handphone masingmasing secara online. E-kuesioner telah dipersiapkan
sebelumnya oleh pemateri dengan menggunakan Jotform. Ekuesioner ini dilakukan untuk mengetahui respon para
peserta mengenai pelatihan ini. Kuisioner ini diisi oleh 11
orang guru yang merupakan peserta pelatihan.
Beberapa pernyataan pada beberapa bagian kuesioner
diukur dengan skala Likert 1-5. Pernyataan kuesioner 1
digunakan untuk menilai 3 (tiga) aspek yaitu pemaparan,
pemahaman, dan kebergunaan Pernyataan kuesioner ke-2
digunakan untuk menilai 7 (tujuh) aspek yaitu tempat
pelatihan, kemudahan pendaftaran, waktu pelatihan, kualitas
pemateri, kualitas konsumsi, kualitas pelayanan, dan
protokol kesehatan. Pernyataan kuesioner ke-3, digunakan
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untuk pertanyaan berbentuk uraian, sehingga peserta dapat
mengungkapkan pendapatnya secara bebas sesuai dengan
pertanyaannya. Selain itu, disediakan pula tempat supaya
peserta pelatihan dapat menyampaikan saran dan kritiknya.
Hasil pernyataan kuesioner ke-1 disediakan pada table 1
dan gambar 12 berikut.
TABEL I
HASIL KUESIONER KE-1

No

Pertanyaan

1
2
3

Pemaparan
Pemahaman
Kebergunaan

Sangat
Baik
6 (54,55%)
4 (36,36%)
4 (36,36%)

Hasil pernyataan kuesioner ke-2 disediakan pada table 2
berikut.
TABEL 2
HASIL KUESIONER KE-2

No

1

Respon
Baik
4 (36,36%)
6 (54,55%)
6 (54,55%)

Cukup
Baik
1 (9,09%)
1 (9,09%)
1 (9,09%)

2
3
4
5

6
5
4
3
2
1
0

6
7

Sangat
Baik

Baik

Pemaparan

Cukup Baik Rata-rata

Pemahaman

Kebergunaan

Gambar 12. Hasil Kuesioner Ke-1

Berdasarkan tabel 1, respon peserta terhadap pemaparan
pemateri menunjukkan bahwa aspek pemaparan secara
keseluruhan mendapat nilai 3,56 yang berarti mendekati
kategori sangat baik. Sedangkan untuk aspek pemahaman
peserta terhadap materi, nilai yang diperoleh adalah 3,42
yang berarti masuk ke dalam kategori baik. Sama halnya
dengan aspek kebergunaan materi ini bagi peserta,
memperoleh nilai 3,42 yang berarti masuk ke dalam kategori
baik. Secara umum ketiga aspek yang dinilai berada pada
rentang baik, rekapitulasi hasil pengolahan kuesioner dapat
dilihat pada gambar 13.

3.6
3.5
3.4

Pertanyaan

Tempat
Pelatihan
Kemudahan
Pendaftaran
Waktu
Pelatihan
Kualitas
Pemateri
Kualitas
Konsumsi
Kualitas
Pelayanan
Protokol
Kesehatan

Sangat
Memuaskan
3 (27,27%)

Respon
Memuaskan
8 (72,73%)

Biasa
Saja
0 (0%)

6 (54,55%)

5 (45,45%)

0 (0%)

2 (18,18%)

9 (81,82%)

0 (0%)

4 (36,36%)

7 (63,64%)

0 (0%)

2 (18,18%)

9 (81,82%)

0 (0%)

3 (27,27%)

8 (72,73%)

0 (0%)

4 (36,36%)

6 (54,55%)

1
(9,09%)

Berdasarkan tabel 2, respon peserta terhadap tempat
pelatihan menunjukkan nilai 3,42 yang berarti masuk pada
kategori memuaskan karna akses tempat pelatihan berada
pada pusat kota. Untuk akses pendaftaran pada pelatihan ini,
nilai yang diperoleh adalah 3,64 yang berarti masuk pada
kategori sangat memuaskan, karna pendaftaran dilakukan
melalui WhatsAppGrup Alumni IPI dan disebarkan ke guruguru di masing-masing tempat alumni berada, dan tidak
membutuhkan waktu lama kuota peserta langsung penuh.
Sedangkan, untuk lamanya waktu pelatihan, nilai yang
diperoleh adalah 3,35 yang berarti masuk pada kategori
memuaskan, meskipun masuk dalam kategori baik tapi
skornya tidak sebesar aspek lainnya dikarnakan pada
kenyataannya pun peserta merasa waktu pelatihannya perlu
ditambah.
Aspek kualitas dari pemateri itu sendiri menunjukkan nilai
3,49 yang berarti masuk kategori memuaskan dan mendekati
kategori sangat memuaskan, artinya bahwa sebagian besar
peserta merasa puas dengan cara pemaparan yang dilakukan
oleh pemateri. Sedangkan, untuk aspek kualitas konsumsi,
nilai yang diperoleh adalah 3,35 yang berarti masuk pada
kategori memuaskan, snack yang diberikan terasa cukup
untuk menemani peserta dalam mengikuti pelatihan. Selain
itu, dua aspek terakhir yaitu: aspek kualitas pelayanan dan
protocol Kesehatan sama-sama memperoleh nilai 3,42 yang
berarti masuk ke dalam kategori memuaskan, pelayanan yang
diberikan oleh para dosen dan kesediaan sarana kesehatan
dinilai baik. Secara umum ketujuh aspek yang dinilai berada
pada rentang memuaskan, rekapitulasi hasil pengolahan
kuesioner dapat dilihat pada gambar 14.

3.3
Pemaparan

Pemahaman

Kebergunaan

Gambar 13. Rekapitulasi Hasil Pengolahan Kuesioner Ke-1
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Garut, hanya sangat disayangkan karena kuotanya terbatas.
Peserta tersebut mengungkapkan masih banyak temantemannya yang ingin mengikuti pelatihan ini, hanya
terkendala oleh kuota yang sudah penuh. Oleh karena itu,
peserta tersebut memberikan saran untuk lebih sering lagi
mengadakan pelatihan seperti ini, dan kuota pesertanya
diperbanyak lagi. Peserta tersebut menyatakan kepuasannya
terhadap pelaksanaan pelatihan Jotform ini, ilmu yang
diperoleh merupakan ilmu baru yang dapat diterapkan di
kelas nantinya, serta tidak lupa peserta tersebut mengucapkan
terima kasih pada penyelenggara dan mengungkapkan rasa
syukur karena merasa tidak sia-sia sudah datang jauh-jauh
untuk menghadiri pelatihan ini.

4.00

3.50
3.00
Tempat Pelatihan

Kemudahan Pendaftaran

Waktu Pelatihan

Kualitas Pemateri

Kualitas Konsumsi

Kualitas Pelayanan

Protokol Kesehatan
Gambar 14. Rekapitulasi Hasil Pengolahan Kuesioner Ke-2

Beberapa hasil pernyataan kuesioner ke-3 dengan
pertanyaan “Pernahkah Anda mengikuti pelatihan Jotform
sebelumnya?”. Seluruh peserta memberikan jawaban yang
sama, yaitu tidak pernah. Melihat respon seluruh peserta ini,
pelatihan Jotform ini seharusnya dapat memberikan wawasan
baru bagi para peserta. Untuk pertanyaan lainnya, “Mengapa
Anda mengikuti pelatihan ini?”. Jawaban dari beberapa
peserta untuk pertanyaan ini adalah: 1) Ingin menambah
wawasan tentang aplikasi Jotform; 2) Ingin menambah
pengetahuan tentang IT, khususnya penggunaan Jotform,
supaya dapat membuat pembelajaran yang menarik; 3) Ingin
mengetahui ada aplikasi lain dalam pembuatan form; 4) Ingin
menambah pengalaman dalam menggunakan IT sehingga
dapat menggunakannya di kelas; dan sebagainya. Keempat
jawaban tersebut mewakili jawaban-jawaban yang
dikemukakan oleh peserta lainnya yang mengatakan hal
serupa. Pertanyaan terakhir, “Apakah Anda akan
menerapkan Jotform ini?”. Sebagian besar peserta
mengatakan “Ya”, sementara dua orang peserta mengatakan
“Tidak”. Hal ini menunjukkan aplikasi Jotform memiliki
daya tarik yang cukup besar bagi guru untuk
menggunakannya, padahal guru-guru sebelumnya belum
mengetahui aplikasi Jotform ini.
Terakhir, pada kuesioner, seluruh peserta diminta
memberikan komentar terhadap pelatihan aplikasi Jotform ini.
Beberapa peserta mengungkapkan ketertarikannya pada
aplikasi Jotform ini karna tampilannya lebih menarik dan
lebih variatif daripada aplikasi lainnya yang telah mereka
ketahui. Selain itu ada pula yang mengucapkan rasa syukur
terhadap terlaksananya pelatihan ini, karena telah menambah
wawasannya seputar pembuatan presensi dan form kuesioner
melalui aplikasi Jotform, dan nantinya akan dicoba untuk
diterapkan di kelas. Ada pula peserta yang merasa aplikasi
Jotform ini lebih rumit dari aplikasi lainnya, dan ada pula
peserta yang menginginkan pelatihan seperti ini diadakan
kembali karena terasa manfaatnya dan waktu terasa berlalu
lebih cepat dari biasanya.
Dari seluruh pernyataan dan pertanyaan yang telah
dikemukakan pada kuesioner, secara keseluruhan respon
peserta pelatihan ini sangat positif. Hal tersebut diperkuat
oleh kesan dari salah satu peserta di akhir kegiatan (lihat
gambar 15), peserta tersebut mengatakan bahwa kegiatan
pelatihan Jotform ini sangat bermanfaat bagi guru-guru di

Gambar 15. Pesan dan kesan salah satu peserta kegiatan pelatihan

Setelah pemberian kesan dan pesan dari peserta, pelatihan
Jotform ini ditutup dengan foto bersama antara panitia
penyelenggara, pemateri, dan peserta (lihat gambar 16).

Gambar 15. Pesan dan kesan salah satu peserta kegiatan pelatihan

IV. KESIMPULAN
Pelatihan aplikasi Jotform ini telah memberikan
pengetahuan baru bagi guru-guru di Garut, sehingga guruguru dapat menjadikan Jotform ini sebagai option yang dapat
mereka gunakan dalam proses pembuatan presensi
pembelajaran daring yang mereka lakukan. Jotform ini
memiliki keunggulan sendiri dibandingkan aplikasi lainnya.
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Karena itu, guru-guru dapat menggunakan Jotform ini di saat
yang diperlukan melihat keunggulan yang dimiliki Jotform.
Aplikasi Jotform ini merupakan salah satu aplikasi
pembuatan presensi yang memiliki fitur/tampilan menarik,
fitur kelengkapan presensi disertai tanda tangan, serta
tampilan form yang menarik dan variative akan menarik
perhatian siswa yang mengisinya. Fitur input tanda tangan
dan tampilan menarik merupakan keunggulan dari Jotform.
Pelatihan Jotform ini telah terlaksana secara baik terbukti
karena seluruh peserta mengikuti setiap sesi kegiatan dengan
sangat serius dan antusias. Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini
telah berlangsung dengan baik, tertib, dan sesuai dengan
jadwal yang telah ditentukan. Pelaksanaan kegiatan ini dapat
dinyatakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan
dengan tercapainya tolak ukur keberhasilan yang ditentukan
oleh panitia penyelenggara. Para peserta mendapat
pengetahuan baru serta meningkatkan wawasan tentang
penggunaan Jotform sebagai aplikasi yang menarik dan
menyenangkan. Diharapkan seluruh guru di Garut dapat
menyalurkan ilmunya ke teman-temannya sehingga guruguru di Garut dapat menggunakan aplikasi Jotform ini
sebagai salah satu alternatif aplikasi pembelajaran yang dapat
guru-guru gunakan.
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