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ABSTRAK 

Maksud dan tujuan diselenggarakannya Pelatihan Penggunaan Gmeet Untuk  

Pembelajaran daring di Masa Pandemi adalah untuk 1) memberikan pelatihan aplikasi 

Google Meet bagi guru, 2) mengetahui kemampuan guru dalam memahami aplikasi Google 

Meet, 3) mengetahui kemampuan guru mendesain pembelajaran dengan aplikasi Google 

Meet. 

Kegiatan ini telah terselenggara dengan baik sesuai dengan jadwal. Respon dari 

peserta sangat baik, para peserta terlihat bersemangat dalam pelatihan  penggunaan Gmeet. 

Mereka bersemangat dalam pelatihan Gmeet karena hal tersebut tergolong baru dan mudah 

dalam penggunaannya. Nilai plus bagi para peserta tersebut adalah meningkatnya 

pengetahuan guru dalam memanfaatkan aplikasi Google Meet untuk mendukung 

pembelajaran daring. Guru yang sudah dapat menggunakan aplikasi Google Meet termotivasi 

untuk dapat mendesain materi pelajaran sehingga lebih variatif dan tidak membosankan 

sehingga diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai. 



 

KATA PENGANTAR  

Dengan memanjatkan Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkas Rahmat dan 

KaruniaNya, Kami dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui 

kegiatan Pelatihan  Penggunaan Gmeet Untuk  Pembelajaran Daring di Masa Pandemi di SD 

Negeri Mertasinga 04. Pangabdian kepada masayarakat ini merupakan perwujudan salah satu 

Tri Dharma Pergururan tinggi yang dilaksanakan oleh civitas akademika universitas 

Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap. 

 Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020. Materi Pelatihan 

dipilih berdasarkan kebutuhan guru-guru di SDN Mertasinga 0 terutama dalam kiat 

pemanfaatan teknologi untuk kepentingan pembelajaran di sekolah. dalam kesempatan ini, 

kami mengucapkan terima kasih kepada :  

1. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap yang telah memberikan 

kemudahan dalam pelaksanaan pengabdian. 

2. LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap yang telah memberikan 

dukungan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.  

3. Seluruh civitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap yang telah 

membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. 

4. Seluruh dewan guru di SD Negeri Mertasinga 04 yang telah turut berpartisipasi aktif 

dalam pelaksanaan kegiatan ini.  

 

  Akhir kata semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat bermanfaat bagi 

dewan guru di SD Negeri Mertasinga 04.  

 

 

Cilacap, 03 Februari 2020 

 

Ketua Pelaksana 



 

1. LATAR BELAKANG 

Salah satu aspek yang merasakan dampak dari pandemic covid-19 adalah aspek 

pendidikan. Dampak tersebut adalah perubahan proses pembelajaran dari tatap muka 

menjadi daring atau online. Meskipun dampak tersebut memberi pengaruh yang besar, 

namun kegiatan pembelajaran tetap harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini peran guru sebagai pengajar sangat penting. 

Guru bukan hanya memberikan tugas dan latihan yang membebani siswa. Guru harus 

mampu memanfaatkan teknologi untuk mempermudah kegiatan belajar mengajar. Guru 

juga dituntut lebih kreatif dalam mendesain kegiatan pembelajaran daring agar siswa tidak 

merasa jenuh. 

Seiring perkembangan teknologi, banyak aplikasi pendukung pembelajaran daring 

yang dapat digunakan. Berdasarkan hasil survei dari Arus Survei Indonesia (Kumparan, 

2020) terkait penggunaan aplikasi pendukung pembelajaran yaitu aplikasi Zoom (57,2%), 

Google Meet (18,5%), Cisco Webex (8,3%), U Meet Me (5,0%), Microsoft Teams (2,0%) 

dan lainnya (2,2%). Sisanya sebanyak 6,9% yang mengikuti survei mengaku tidak tahu 

atau tidak menjawab. Berdasarkan hasil survei tersebut, Google Meet menempati posisi 

kedua terbaik untuk digunakan dalam pembelajaran daring. 

Beberapa kelebihan dari Google Meet antara lain 1) adanya fitur white board, 2) 

tersedia gratis dan bisa diunduh di Playstore atau App Store, 3) tampilan video sudah HD 

(high definition), 4) banyak pilihan tampilan yang menarik, 5) dapat mengundang 25 

peserta dan 6) mudah digunakan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Sari Nalurita, 2021) 

bahwa dalam Google Meet dapat berkomunikasi langsung dengan siapapun lewat video. 

Selaian itu pengguna tidak perlu mendownload aplikasi, bisa langsung gabung dalam 

pertemuan hanya dengan mengklik link yang diberikan.  



Dalam aktivitas sehari-hari, tenaga pendidik SD Negeri Mertasinga 04 Kabupaten 

Cilacap sudah menggunakan Google. Namun belum semua guru memahami bagaimana 

menggunakan Google Meet untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, 

perlu diadakan pelatihan aplikasi Google Meet bagi tenaga pendidik di SD Negeri 

Mertasinga 04 Kabupaten Cilacap agar dapat memberikan variasi kegiatan pembelajaran 

daring. 

2. TUJUAN PENGABDIAN 

 Berdasarkan uraian permasalahan sebelumnya, tujuan dari kegiatan pengabdian ini 

adalah untuk 1) memberikan pelatihan aplikasi Google Meet bagi guru, 2) mengetahui 

kemampuan guru dalam memahami aplikasi Google Meet, 3) mengetahui kemampuan 

guru mendesain pembelajaran dengan aplikasi Google Meet.         

3. METODE PENGABDIAN 

 Adapun metode kegiatan yang dilakukan meliputi penyampaian materi, praktik 

penggunaan aplikasi Google Meet dan evaluasi kegiatan pelatihan. Kegiatan 

penyampaian materi dilakukan dengan menjelaskan tentang pengenalan dasar aplikasi 

Google Meet. Sedangkan dalam praktik penggunaan, peserta diberi arahan dan dipandu 

untuk menggunakan fitur-fitur pada aplikasi Google Meet. Tahap evaluasi dilakukan 

dengan cara tanya jawab dengan peserta. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kendala 

atau kesulitan yang dihadapi peserta selama mengikuti kegiatan pelatihan. Adapun 

kegiatan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari dimulai pukul 08.00-12.00 WIB 

di SD Negeri Mertasinga 04.  

4. TIM PENGABDIAN 

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari: 

1) Galuh Rahayuni, M.Pd sebagai Ketua merangkap Anggota merangkap narasumber 

2) Mawan Akhir Riwanto, M.Pd. sebagai anggota  



3) Maelina Wifatul mahasiswa yang merangkap sebagai anggota 

4) Sri Haryati, mahasiswa yang merangkap sebagai anggota.  

5. PESERTA PELATIHAN 

Kegiatan PKM ini berbentuk pelatihan penggunaan gmeet untuk  pembelajaran 

daring di masa pandemic untuk dewan guru di SD Negeri Mertasinga 04. Peserta dari 

kegiatan ini adalah seluruh dewan guru di SD Negeri Mertasinga yang berjumlah peserta 

11 orang.  

6. JADWAL PELAKSANAAN 

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berlangsung pada hari Kamis, 30 

Januari 2020 Jadwal dan susunan acara terlampir. 

7. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PKm 

       Kegiatan pelatihan  teknologi tepat guna dalam penggunaan gmeet untuk  

pembelajaran daring di masa pandemi pada Hari Kamis, 30 Januari 2020 dapat berjalan 

lancar. Jadwal dan susunan acara terlampir. 

a. Materi Pelatihan 

1) Pengertian Google Meet Secara Umum 

 Google Meet adalah layanan konferensi video/ meeting online yang 

dikembangkan oleh Google. Layanan Google Meet merupakan gabungan dari 

Google Chat dan Google Hangouts dengan pengembangan yang lebih 

dikhususkan pada pertemuan online. Oktober 2019, Google Meet diperkenalkan 

secara publik dan dapat di akses melalui browser web, iOS, dan Android. Pada 

versi gratis, pengguna dapat melakukan pertemuan dengan jumlah maksimal 100 

peserta. Sedangkan versi premium/bisnis pengguna dapat melakukan pertemuan 

dari 100 hingga 250 peserta.  

 



2) Fitur dan Manfaat Google Meet 

a) Google Meet hadirkan segudang fitur dan manfaat untuk memaksimalkan 

pengguna dalam melakukan pertemuan online. Simak beberapa fitur unggulan 

Google Meet berikut ini. 

b) Pengguna dapat bergabung dalam sebuah rapat melalui web, aplikasi Android atau 

iOS (iPhone). 

c) Integrasi dengan Google Kalender yang memungkinkan pengguna untuk membuat 

jadwal rapat. 

d) Memungkinkan pengguna untuk berbagi layar untuk kebutuhan presentasi 

dokumen, spreadsheet, atau presentasi. 

e) Tersedia fitur Chat sehingga pengguna dapat melakukan diskusi atau mengirim 

pesan teks ketika meeting berlangsung. 

f) Host memiliki akses penuh untuk menolak atau mengizinkan pengguna untuk 

terhubung. 

g) Panggilan dilakukan enkripsi sehingga keamanan lebih terjamin. 

h) Paket Gmeet memiliki akses ke banyak fitur yang lebih baik seperti recording, 

attendance tracking, retention, serta cloud storage yang lebih besar. 

3) Kelebihan dan Kekurangan Google Meet 

Kelebihan Google Meet 

a) Kemudahan untuk bergabung. Bergabung dalam sebuah meeting di 

Google Meet terbilang sangat mudah, partisipan dapat bergabung 

melalui web, aplikasi Android atau iOS. 

b) Akses menggunakan akun Google. Mayoritas pengguna Android 

memiliki akun Google sehingga akses Google Meet akan lebih mudah 

dan cepat, tanpa harus mendaftarkan diri. 



c) Waktu pertemuan cukup panjang. Pertemuan di Google Meet dapat 

berlangsung selama 60 menit (gratis). Hal ini dirasa jauh lebih baik 

ketimbang   Zoom Meeting yang hanya 40 menit. 

d) Terhubung ke Google Drive. Google Meet terintegrasi dengan Google 

Drive untuk penyimpanan file recording dan dokumen yang sekiranya 

dibutuhkan. Pengguna yang memilih paket premium G Suite dapat 

merekam dan hasil rekaman tersimpan di Google Drive. 

4) Kekurangan Google Meet 

a) Versi gratis tidak support recording. Sayangnya versi gratis dari Google 

Meet tidak tersedia fitur recording. Berbeda dengan Zoom Meeting 

dan Skype yang dalam versi gratisnya telah tersedia fitur recording. 

b) Berbagi layar terasa berat dan lambat. Ketika melakukan presentasi 

dengan berbagi layar melalui browser, komputer terasa sangat berat. 

Mungkin dibutuhkan komputer dengan spesifikasi hardware yang lebih 

baik agar presentasi terasa lancar. 

c) Tidak dapat mengubah layar background. Beberapa layanan konferensi 

video telah menghadirkan fitur untuk mengubah layar background 

sehingga visualisasi terlihat lebih menarik. Sayangnya, Google Meet 

belum menyediakan fitur ini. 

d) Belum ada Google Meet versi Desktop. Hingga saat ini, belum tersedia 

Google Meet versi desktop yang artinya meeting melalui komputer 

harus dilakukan melalui browser. 

5) Petunjuk Penggunaan Google Meet (Sebagai HOST) 

Membuka Aplikasi dan Memulai Meeting  

a) Buka web browser, kemudian ketikkan URL: https://meet.google.com 

https://dianisa.com/pengertian-skype/
https://dianisa.com/aplikasi-browser-android-terbaik/
https://dianisa.com/tag/browser/
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/


b) Muncul halaman depan Google Meet 

c) Klik menu Masuk (Sign In), kemudian login menggunakan akun 

masing-masing.  

d) Klik tombol Bergabung atau mulai rapat, kemudian ketikkan nama 

atau judul meeting yang ingin diselenggarakan, dan klik Lanjutkan  

e) Klik tombol Terima untuk mengijinkan peserta tersebut bergabung 

/mengikuti meeting. 

f) Klik tombol Participants di pojok kanan atas layar untuk menampilkan 

panel Participants yang berisi daftar peserta yang telah 

bergabung/mengikuti meeting.  

g) Setelah semua peserta bergabung, host dapat memulai meeting sesuai 

dengan agenda yang telah dipersiapkan  

Membagikan Konten ke Peserta Meeting  

a) Siapkan atau buka konten yang ingin dibagikan ke peserta di PC atau 

Laptop, misalnya slide presentasi Power Point, tabel data Excel, gambar 

ilustrasi di Photoshop, atau yang lainnya.  

b) Klik tombol Presentasikan sekarang, kemudian klik menu Jendela  

c) Klik window aplikasi yang tayangannya ingin dibagikan ke peserta 

meeting, kemudian klik tombol Share 

d) Tampilan layar aplikasi yang telah dipilih akan dibagikan ke seluruh 

peserta meeting. Untuk mengakhiri tayangan berbagi konten, klik 

tombol Stop Sharing 

Menutup atau Mengakhiri Meeting 

Dari window utama, klik tombol Keluar dari panggilan . 

 



b.  Hambatan dan Kendala 

 Pada dasarnya pelaksanaan pelatihan teknologi tepat guna  dalam rangka 

pengabdian pada masyarakat ini lancar, namun demikian bilamana ditelaah lebih 

lanjut, masih ada beberapa aspek yang memiliki kekurangan dan bisa diperbaiki 

untuk hasil yang lebih maksimal. Berbagai kekurangan itu terangkum dalam 

uraian sebagai berikut : Para peserta aktif pelatihan ini ternyata memiliki 

kemampuan awal yang berbeda-beda. Ada yang sudah tingkat lanjut (mahir) dan 

ada pula yang masih tingkat dasar. Kebanyakan diantara mereka memiliki 

pengetahuan yang masih dasar. Kondisi ini sangat mempengaruhi efisiensi waktu 

dan efektifitas pelaksanaan pelatihan ini. Instruktur dituntut untuk lebih sabar dan 

memperlakukan para peserta kasus per kasus. Metode pengajaran klasikal yang 

dirancang untuk pelatihan ini pada prakteknya tidak bisa diterapkan secara massal. 

c. Saran dan Tindak Lanjut Kegiatan PkM 

 Menutup laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini perlu disampaikan 

bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan dengan bentuk penyelenggaraan 

pelatihan Pengembangan teknologi tepat guna berupa pelatihan penggunaan gmeet  

harusnya dibagi menjadi kelompok kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 orang 

sehingga pelatihan tersebut lebih efektif serta efisien 

 

 



LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Jadwal dan Susunan Acara 

Lampiran 2  : Surat Tugas,  

Lampiran 3  : Materi Pelatihan  

Lampiran 4  : Foto-Foto Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 1 

No Jam Rincian kegiatan 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

08.00-09.00 

10.00-10.30 

10.30-11.15 

 

      11.15-12.00  

Registrasi peserta 

Pembukaan 

Presentasi dan penjelasan lengkap langkah-langkah 

penggunaan gmeet  bersama peserta 

Penutup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2.  Surat Tugas dan Daftar Hadir  

S U R A T   TUGAS 

Nomor : Ybk.1271.07/ 045/421.4/LP2M.UNUGHA/X.19/XII/2020 

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

(LP2M)  Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap. 

Nama  :  Misbah Khusurur, M.S.I 

Jabatan :  Kepala LP2M 

Memberikan tugas kepada: 

Galuh Rahayuni, M.Pd 

Untuk melaksanakan pengabdian masyarakat berupa ” Pelatihan  Penggunaan Gmeet Untuk  

Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi” Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

                   Cilacap, 03 Februari 2020 

 

 

   (Fahrur Rozi, M.Hum )  

                            NIK.  951011074 

 

 

 

 

 



1. Materi pelatihan 
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