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Selama masa pandemi ini, pemerintah menganjurkan masyarakat melakukan segala aktivitasnya dari rumah, termasuk 
proses belajar mengajar. Sistem pembelajaran daring (online) diterapkan agar proses belajar mengajar selama masa 
pandemi ini bisa tetap berjalan. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan 
kepada para guru SD Al-Aitaam mengenai pemanfaatan platform Zoom dan Quizizz dalam mendukung sistem 
pembelajaran daring. 

  

Sekolah Dasar Plus Al-Aitaam beralamat di Jalan Aceng 
Sali Al-Aitaam No. 1 Ciganitri Buahbatu Kec. 
Bojongsoang, Bandung, Jawa Barat. SD Plus Al-Aitaam 
memiliki visi yaitu membentuk pemimpin yang 
berkarakter sholeh, cerdas, dan cinta lingkungan. Visi 
tersebut didukung oleh sejumlah misi, diantaranya 
adalah melaksanakan KBM berbasis multiple intelligent, 
pembelajaran PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, 
Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan), dan pembelajaran 
bermuatan Tahsin, Tahfidz, Bahasa Arab, PAI, Tematik. 
Masyarakat sasar dari kegiatan ini adalah guru mata 
pelajaran dan guru wali kelas yang berjumlah 23 orang. 

Situasi pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia 
mengharuskan proses belajar mengajar dilakukan secara 
daring (online), sehingga setiap guru harus memiliki 
kemampuan mengoperasikan dan menggunakan aplikasi 
pembelajaran seperti Zoom dan Quizizz untuk mendukung 
pembelajaran daring. Di SD Plus Al-Aitaam terdapat 
beberapa guru yang belum mengenal jenis platform 
tersebut dan belum bisa menggunakannya. Oleh karena 
itu program pengabdian kepada masyarakat berupa 
pelatihan ini dibutuhkan bagi para guru di SD Plus Al-
Aitaam untuk mendukung proses belajar mengajar secara 
daring (online). 
 

 

 Tiga agenda utama: 
1. Pemberian materi mengenai Zoom dan Quizizz 

oleh tim dosen. 
2. Tutorial dalam menggunakan Zoom dan 

Quizizz untuk pembelajaran daring oleh 
seluruh tim. 

3. Tanya jawab dan diskusi lebih lanjut mengenai 
aplikasi pembelajaran daring. 

 

 

Berdasarkan feedback, dapat disimpulkan 
bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini 
sudah sesuai dengan tujuan kegiatan serta 
kebutuhan masyarakat sasar.  

Para guru SD Al-Aitaam Bandung menerima dan 
mengharapkan program pengabdian masyarakat 
Universitas Telkom saat ini dan masa yang akan datang. 
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