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Abstract
The Abnaul-Amin Salafiyah Islamic Boarding School is one of the salafiyah Islamic boarding schools in
Banjarmasin which carries out special learning leading to Islamic religious lessons. This Islamic boarding
school is a place of education that has several levels, namely the ula level (elementary school equivalent)
and the wustha level (junior high school equivalent). Development of technology, especially digitalization
processing with computers is needed for all students including salafiyah pesantren students to face the
work environment. computer-based when it returns to society. Therefore, we, from the Information
Technology Faculty, feel called to do community service at the Salafiyah Abnaul-Amin Islamic Boarding
School in Banjarmasin with the hope of contributing to the field of computer technology through
community service programs. The implementation of community service carried out at the Salafiyah
Abnaul-Amin Islamic Boarding School, Banjarmasin on February 20, 2021, was attended by 9 students of
the 10 targeted children. In the implementation of community service, 2 (two) assistants / assistants for
students from FTI UNISKA Banjarmasin were involved according to the initial plan in submitting
community service proposals. The implementation of community service students is divided into 4 groups
with 2/3 members. At the beginning of the activity, the head of community service was provided with
material, then each group was accompanied by community service members and accompanying students
in carrying out direct practice regarding the use of Microsoft Office, namely: using Microsoft Word to
create documents, using Microsoft Excel to make numerical data processing, Use Microsoft PowerPoint
to create presentation slides. The obstacles faced in implementing community service at the Salafiyah
Abnaul-Amin Pesantren Banjarmasin are the lack of students 'ability to practice directly, but these
obstacles can be overcome by group companion students so that students' skills in practicing can be
optimized. The activity was closed by giving questions to students about the material provided, the results
showed that all questions could be answered by students. Based on the results of the practice carried out
by students and based on information from accompanying students, it was concluded that the average
skill of 90% students could follow and practice the use of Microsoft Office.
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Abstrak
Pesantren Salafiyah Abnaul-Amin merupakan salah satu pesantren salafiyah yang ada di Banjarmasin
yang melaksanakan pembelajaran khusus mengarah kepada pelajaran agama islam. Pesantren ini
merupakan tempat pendidikan yang memiliki beberapa tingkatan, yaitu tingkat ula (setara sekolah dasar)
dan tingkat wustha (setara sekolah menengah pertama).Perkembangan teknologi khususnya pengolahan
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digitalisasi dengan komputer dibutuhkan untuk semua anak didik termasuk pada anak didik pesantren
salafiyah guna menghadapi lingkungan kerja berbasis komputer ketika kembali kepada masyarakat. Oleh
karena itu kami dari Fakultas Teknologi Informasi merasa terpanggil untuk melakukan pengabdian pada
masyarakat pada Pesantren Salafiyah Abnaul-Amin Banjarmasin dengan harapan dapat memberikan
kontribusi bidang teknologi komputer melalui program pengabdian pada masyarakat. Pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada Pesantren Salafiyah Abnaul-Amin Banjarmasin
tanggal 20 Februari 2021, dihadiri 9 orang anak didik dari 10 orang anak yang ditargetkan. Pada
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilibatkan 2 (dua) orang tenaga pembantu / pendamping anak
didik dari FTI UNISKA Banjarmasin sesuai rencana awal dalam pegajuan proposal pengabdian kepada
masyarakat. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok dengan
aggota 2 / 3 orang. Pada awal kegiatan dilakukan pemberian materi oleh ketua pegabdian kepada
masyarakat kemudian setiap kelompok di dampingi oleh anggota pengabdian dan mahasiswa pendamping
dalam melakukan praktek secara langsung mengenai penggunaan microsoft office, yaitu: menggunakann
Microsoft Word untuk membuat dokumen, menggunakam Microsoft Excel untuk membuat pegolahan
data numerik, menggunnakan Microsoft PowerPoint untuk membuat slide presetasi. Adapun hambatan
yang dihadapi dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada Pesantren Salafiyah Abnaul-Amin
Banjarmasin adalah kurangnya kemampuan anak didik dalam melakukan praktek secara langsung, namun
hambatan tersebut dapat diatasi oleh mahasiswa pendamping kelompok sehingga keterampilan anak didik
dalam melakukan praktek dapat dioptimalkan. Kegiatan ditutup dengan memberikan pertanyaan kepada
peserta didik megenai materi yang diberikan, hasil menunjukkan bahwa semua pertanyaan dapat dijawab
oleh anak didik. Berdasarkan hasil dari praktek yang dilakukan anak didik dan berdasarkan keterangan
dari mahasiswa pendamping diperoleh kesimpulan keahlian rata-rata anak didik 90% dapat mengikuti dan
mempraktekan peggunaan Microsoft Office.
Kata kunci: anak didik wustha, pesantren salafiyah, microsoft office

dilingkungan Kemenag, disebut sebagai
pesantren kombinasi. Kementrian Agma
membagi tiga tipe pesantren, yaitu pesantren
Salafiyah, pesantren Khalafiyah (Ashriyah)
dan
pesantren
Kombinasi.Pesantren
Salafiyah Abnaul-Amin merupakan salah
satu pesantren salafiyah yang ada di
Banjarmasin
yang
melaksanakan
pembelajaran khusus mengarah kepada
pelajaran agama islam. Pesantren ini
merupakan tempat pendidikan yang memiliki
beberapa tingkatan, yaitu tingkat ula (setara
sekolah dasar) dan tingkat wustha (setara
sekolah menengah pertama).
Perkembangan teknologi khususnya
pengolahan digitalisasi dengan komputer
dibutuhkan untuk semua anak didik termasuk
pada anak didik pesantren salafiyah guna
menghadapi lingkungan kerja berbasis
komputer ketika kembali kepada masyarakat.
Oleh karena itu kami dari Fakultas Teknologi

PENDAHULUAN
Pesantren Salafiyah adalah sebutan
bagi pondok pesantren yang mengkaji "kitabkitab kuning" (kitab kuno). Pesantren salaf
identik dengan pesantren tradisional (klasik)
yang berbeda dengan pesantren modern
dalam hal metode pengajaran dan
infrastrukturnya.
Di
pesantren
salaf,
hubungan antara Kyai dengan santri cukup
dekat secara emosional. Kyai terjun langsung
dalam menangani para santrinya.
Pada dasarnya, pesantren salaf adalah
bentuk asli dari lembaga pesantren itu
sendiri. Sejak munculnya pesantren, format
pendidikan pesantren adalah bersistem salaf.
Kata salaf merupakan bahasa Arab yang
berarti terdahulu, klasik, kuno atau
tradisional. Seiring berkembangan zaman,
tidak sedikit pesantren salaf yang beradapasi
dan mengkombinasikan sistem pembelajaran
modern. Dalam klasifikasi tipe pesantren
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Informasi
merasa
terpanggil
untuk
melakukan pengabdian pada masyarakat
pada Pesantren Salafiyah Abnaul-Amin
Banjarmasin
dengan harapan dapat
memberikan kontribusi bidang teknologi
komputer melalui program pengabdian pada
masyarakat.

Khalayak sasaran dari kegiatan
pengabdian kepada masyarakat ini adalah 10
(sepuluh) anak didik wustha di pesantren
salafiyah abnaul-amin banjarmasin.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan
pengabdian
kepada
masyarakat yang dilakukan pada Pesantren
Salafiyah Abnaul-Amin Banjarmasin tanggal
20 Februari 2021, dihadiri 9 orang anak
didik dari 10 orang anak yang ditargetkan.
Pada pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat dilibatkan 2 (dua) orang tenaga
pembantu / pendamping anak didik dari FTI
UNIKA Banjarmasin sesuai rencana awal
dalam pegajuan proposal pengabdian kepada
masyarakat.
Pelaksanaan
pengabdian
kepada
masyarakat peserta didik dibagi menjadi 4
kelompok dengan aggota 2 / 3 orang. Pada
awal kegiatan dilakukan pemberian materi
oleh ketua pegabdian kepada masyarakat
kemudian setiap kelompok di dampingi oleh
anggota
pengabdian
dan
mahasiswa
pendamping dalam melakukan praktek secara
langsung mengenai penggunaan microsoft
office.
Adapun hambatan yang dihadapi dalam
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
pada Pesantren Salafiyah Abnaul-Amin
Banjarmasin adalah kurangnya kemampuan
anak didik dalam melakukan praktek secara
langsung, namun hambatan tersebut dapat
diatasi
oleh
mahasiswa
pendamping
kelompok sehingga keterampilan anak didik
dalam
melakukan
praktek
dapat
dioptimalkan.
Kegiatan ditutup dengan memberikan
pertanyaan kepada peserta didik megenai
materi yang diberikan, hasil menunjukkan
bahwa semua pertanyaan dapat dijawab oleh
anak didik. Berdasarkan hasil dari praktek
yang dilakukan anak didik dan berdasarkan

METODE
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat
agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan,
maka pelaksanaannya menggunakan metode,
yaitu:
1. Pemberian materi singkat tentang
Microsoft
Office,
yaitu
bahasan
mengenai Microsoft Word, Microsoft
Excel, dan Microsoft Power Point.
2. Melakukan praktikum secara langsung
kepada peserta dalam menggunakan
Microsoft Word, Microsoft Excel, dan
Microsoft Power Point.
3. Peserta mengikuti dan melakukan
praktikum secara langsung dalam
menjalankan aplikasi Microsoft Word,
Microsoft Excel, dan Microsoft Power
Point menggunakan komputer atau
laptop yang sudah disediakan
4. Bila peserta memiliki masalah dalam
menjalakan aplikasi Microsoft Word,
Microsoft Excel, dan Microsoft Power
Point, akan dipecahkan secara langsung
oleh pemateri.
Pada kegiatan ini kami melakukan
simulasi dan praktek secara langsung
bersama anak didik wustha di pesantren
salafiyah abnaul-amin banjarmasin jadi
peserta didik bisa langsung mempraktekkan
dan langsung mengajukan pertanyaan jika
ada permasalahan yang ditemui.

KHALAYAK SASARAN
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keterangan dari mahasiswa pendamping
diperoleh kesimpulan keahlian rata-rata anak

didik
90%
dapat
mengikuti
dan
mempraktekan peggunaan Microsoft Office.

FOTO KEGIATAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada awal kegiatan

Ketua pengabdian saat memberikan materi

Mahasiswa membantu dalam praktek microsoft office
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Penyerahan hadiah oleh bapak Indu kepada anak didik yang bisa menjawab pertanyaan tentang
materi yang diberikan.

Penyerahan kenang-kenangan oleh ketua pengabdian kepada bapak Muhammad Yamin
selaku pembantu pimpinan.

Foto bersama setelah pengabdian selesai dilaksanakan.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pengabdian pada
masyarakat dapat disimpulkan bahwa
ketercapaian tujuan secara umum sudah
sangat baik dan tepat sasaran, menambahkan
keahlian dan keterampilan dari peserta didik
dalam menggunakan Microsoft Office.
Ketercapaian target dari materi yang
disampikan sudah baik, karena materi dapat
disampaikan secara keseluruhan dan praktek
yang dilakukan dapat diikuti oleh semua
peserta didik dengan bantuan dari mahasiswa
pendamping
yang
membantu
dalam
menyelesaikan masalah yang dihadapi

peserta didik. Kemampuan anak didik dalam
menguasai materi baik, berdasarkan hasil
evaluasi kemampuan anak didik dalam
menguasai materi yang diberikan.

UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih atas
pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
ini dari Hibah APBU UNISKA skema
2020/2021 No. Kontrak 11/UNISKA-

P2M/I/2021 Penulis juga mengucapkan
terima kasih banyak atas kerjasama yang
baik serta bantuan analisa oleh Dr. Nurul
Listiyani, S.H., M.H

Saran
Diharapkan kerja sama antara lembaga
institusi dan pihak mitra dapat dilaksanakan
kembali denggan miliki target bersama
sehingga kemampuan anak didik pada
Pesantren
Salafiyah
Abnaul-Amin
Banjarmasin dari segi keterampilan teknologi
dapat dikembangkan.
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