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RINGKASAN 

Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah meningkatkan kompetensi Guru 

untuk mengajar dengan menggunakan konsep berpikir Computational Thinking (CT), 

sehingga nantinya akan menunjang Guru untuk dapat membuat modul pembelajaran  High 

Order Thinking (HOT).  Kegiatan ini adalah bagian dari tujuan jangka panjang yang ingin 

dicapai untuk memberikan solusi terhadap masalah mitra melalui pemberdayaan masyarakat 

melalui pendekatan meningkatkan kompetensi Teknologi Informasi melalui metode 

pelatihan dan pendekatan kolaboratif kegiatan antar universitas dengan masyarakat. Melalui 

pelatihan ini, diharapkan guru dapat mengadopsi HOTS pada mata pelajarannya yang 

diampu dan membangun kemampuan siswa berpikir kritis dan kreatif, khususnya berpikir 

komputasional. Selanjutnya sekolah mulai merintis kemitraan dengan UPJ untuk 

meningkatkan CT.  

Dari kegiatan ini, Sekolah mendapatkan penyegaran tentang kemajuan keilmuan, 

yang dilakukan oleh dosen UPJ. Sebaliknya, UPJ nantinya akan mendapatkan intake yang 

lebih baik. Dengan siswa yang sudah mempunyai fondasi CT yang kuat di tingkat SD dan 

SMP, maka UPJ dapat mulai pengajarannya untuk topik tingkat tinggi, misalnya Big Data 

dan Artificial Intelligence (AI). Pelatihan ini akan dimulai dengan pengenalan dasar CT 

yang mudah diikuti peserta secara bertahap menuju tingkat menegah hingga tingkat lanjut 

sehingga nantinya peserta  dapat mengembangkan kompetensinya secara mandiri. Target 

kegiatan ini adalah terdapat hasil yang terukur untuk peningkatan kompetensi peserta pada 

aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. Hasil tersebut didapat dari pengamatan 

langsung untuk evaluasi aspek sikap dan keterampilan peserta selama pelatihan dan hasil 

pretes, postes untuk menilai pemahaman pengetahuan peserta.  
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PRAKATA 
 
 

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

KaruniaNya, Kami dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui 

kegiatan Pelatihan Gerakan Pandai Bagi Guru Sdk Penabur Dan Sekolah Noah Jenjang SD 

Mata Pelajaran Bahasa Inggris. Pengabdian kepada masayarakat ini merupakan perwujudan 

salah satu Tri Dharma Pergururan tinggi yang dilaksanakan oleh civitas akademika Program 

Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Jaya.  

 

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada :  

1. Bebras Indonesia yang telah memberikan dukungan bagi Prodi Akuntansi dan 

BKAL Universitas Pembangunan Jaya selaku Biro Bebras di Wilayah Tangerang 

Selatan. 

2. Fakultas Humaniora dan Bisnis Universitas Pembangunan Jaya 

3. LP2M Universitas Pembangunan Jaya 

4. Komunitas Bebras Indonesia 

5. Komunitas Pengajar Belajar  

6. Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. 

 

 

Akhir kata semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat bermanfaat bagi guru, 

siswa dan masyarakat luas. 
 
 
 
 
 

Tangerang Selatan, Oktober 2021 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
 
 

1.1 Analisis Situasi 

Kondisi guru dan siswa di Indonesia sangat beragam, banyak perbedaan 

pendidikan antar kota dan kabupaten di Indonesia. Banyak materi yang diberikan 

dari Guru kepada Siswa tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Materi pembelajaran  

hanya dijalankan sesuai dengan paket yang didefinisikan oleh Pemerintahan Pusat. 

Proses pembelajaran menjadi berorientasi pada penguasaan teori dan hafalan 

cenderung mengabaikan kebutuhan siswa yang menyebabkan pertumbuhan dan 

perkembangan kecerdasan anak menjadi kurang optimal (Suryana, 2017).  

Kementrian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) adanya masalah 

kependidikan yang masih perlu diperbaiki dalam hal pedagogi dan efektivitas 

pengajaran para guru Indonesia. Guru seharusnya bertindak sebagai fasilitator 

pembelajaran, tetapi yang terjadi hanya sebagai penerus pengetahuan. Ada keluhan 

yang menyatakan bahwa banyak guru yang tidak memfokuskan pengembangan 

karakter dan membangkitkan keinginan belajar. Sebagai contoh pada waktu guru 

memberikan pertanyaan kepada siswa, sekitar 90% (sembilan puluh persen) dari 

pertanyaan akan benar untuk jawaban siswa yang hanya berupa jawaban satu kata. 

Pertanyaan yang diberikan tidak memberi kedalam berpikir, hal tersebut belum 

mendukung ada keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) 

dan kemampuan menjelaskan logika pemikiran. Strategi yang dilakukan 

Kemendikbud untuk pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dalam rangka  

peningkatan kualitas pendidikan tersusun pada Rencana Strategi Kemendikbud 

2020 – 2024 salah satunya melalui program dengan skema Sekolah Penggerak dan 

Guru Penggerak (Kemendikbud, 2020).  

Kebijakan Kemendikbud mendapat dukungan komunitas Bebras Indonesia 

yang mempunyai kegiatan mengembangkan higher order thinking skills (HOTS). 

Gerakan Pandai yang merupakan program Bebras Indonesia telah mendapat 

dukungan dari Kemendikbud dan sponsor dari Google.org. Kegiatan Lokakarya 

Nasional, Pelatihan Guru, Pelatihan Dosen Pembina yang bekerja sama dengan 



3 
 

Perguruan Tinggi telah berjalan dalam mendukung skema Guru Pengerak melalui 

kegiatan seminar dan pelatihan (Bebras, 2020). Kendala dan masalah yang terjadi 

dalam kegiatan pelatihan HOTS perlu mendapat dukungan. 

Akses internet dan fasilitas sekolah yang beragam, untuk itu pelaksanaan 

perlatihan dapat dilakukan secara on-site, on-line ataupun gabungan keduanya. 

Mengingat ketersediaan komputer dan fasilitas pendidikan, pelatihan juga dapat 

dilakukan dengan moda “plugged” (menggunakan komputer dan perangkat TIK), 

atau “unplugged” yang melalui kegiatan-kegiatan yang mensimulasikan komputer. 

Bidang informatika merupakan bidang baru, banyak resources (sumber daya 

belajar) tersedia dalam bahasa Inggris, dan banyak istilah belum diterjemahkan 

secara baku maka Universitas juga dapat memberikan pelatihan dalam bahasa 

Inggris, atau materi dalam bahasa Inggris. Dengan demikian, siswa juga diperbaiki 

bahasa Inggrisnya dan mulai masuk dalam komunikasi dengan bahasa global. 

Kerangka kurikulum dan sekumpulan materi yang generik. Universitas perlu 

berpikir kritis dan melakukan analisis sebelum melakukan “tailoring” agar 

pelatihan dapat dilaksanakan dengan lebih tepat sasaran. Kampus yang dekat 

dengan sekolah akan lebih mengetahui moda penyampaian materi (plugged, 

unplugged) yang lebih cocok, dan contoh-contoh yang lebih sesuai. UPJ perlu 

menjadi penggerak dari para guru penggerak sebagai bagian dari tanggung jawab 

untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan bagi Masyarakat (UPJ, 2016). 

Materi yang sama dapat disampaikan dengan cara yang berbeda dengan kasus 

yang berbeda sesuai kondisi di sekitar sekolah, karena pada hakekatnya yang 

terpenting adalah membangun pengetahuan berpikir yang dapat dipakai dalam 

kehidupan sehari-hari siswa, untuk kritis dan kreatif terhadap lingkungan 

sekelilingnya, sehingga dapat hidup dengan lebih efisien dan optimal 

memanfaatkan sumberdaya, dan suatu hari kelak siswa akan mampu membangun 

dunianya yang berteknologi informasi.Yang paling penting adalah bahwa pelatihan 

berjalan secara efektif, efisien dan optimal, dan guru bersama siswa mulai 

membangun pengetahuan HOTS dan mempraktekkannya dalam mata pelajaran.  
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1.2 Permasalahan Mitra 

Komunitas Pengajar Belajar yang menjadi mitra kegiatan ini memerlukan 

dukungan untuk dapat melaksanakan pelatihan HOTS kepada guru-guru. Masalah 

yang dihadapi mitra adalah kebutuhan narasumber yang memiliki kompetensi 

HOTS untuk dapat mengarahkan dan membina pengajaran HOTS. Permasalahan 

ini wajib ditangani yang dapat menjadi bagian kegiatan dari program Iptek bagi 

masyarakat (IbM) Universitas Pembangunan Jaya (UPJ, 2016). Memberikan solusi 

untuk permasalahan menjadi tujuan dari program kegiatan ini yaitu meningkatkan 

keterampilan berpikir dan keterampilan yang berkaitan dengan pengetahuan Sistem 

Informasi.  

Perubahan cara berpikir diharapkan dapat terjadi  melalui kegiatan pelatihan 

ini, yang dapat menjadi bagian dalam suatu proses pengembangan masyarakat 

sebagai suatu gerakan untuk mendorong terjadinya gagasan-gagasan baru (Nasdian, 

2014). Partisipasi masyarakat diperlukan untuk melaksanakan perubahan dalam 

dunia pedidikan diperlukan. Berhasil atau tidaknya bukan hanya menjadi tanggung 

jawab Pemerintah melainkan juga masyarakat yang terkait dalam dunia pendidikan. 

Untuk itu diperlukan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha 

pembangunan yang dilakukan Pemerintah (Maryani & Nainggolan, 2019).  
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BAB 2 

TARGET DAN LUARAN 

 

 

Solusi yang ditawarkan kepada mitra untuk pemecahan masalah ini adalah 

program pelatihan pemahaman HOTS yang terdiri pelatihan ketrampilan mengelola 

pembelajaran. UPJ telah menjadi bagian dari Gerakan Pandai sebagai Biro yang 

memperkenalkan konsep berpikir komputasi atau informatik. Materi Pelatihan 

mengadopsi materi yang telah disusun oleh Gerakan Pandai, dengan melakukan 

modifikasi yang sesuai kompentensi peserta. Setelah selesai pelatihan,  selanjutnya 

dilakukan program pembimbingan yang berupa kegiatan konsultasi dan penyuluhan 

terhadap masalah pembelajaran HOTS yang terjadi di kelas. Rekomendasi solusi 

akan diberikan untuk peserta yang menemui kendala teknis dan konsep.  

 

Luaran yang akan dihasilkan dari kegiatan pelatihan ini antara lain berupa : 

1. Peningkatan pemahaman guru atas pentingnya mengajar HOTS 

2. Keterampilan peserta dalam mengajar HOTS meningkat. 

3. Laporan Akhir  
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BAB 3 

METODE PELAKSANAAN 

 

 

Untuk menyelesaikan permasalahan mitra dengan solusi yang ditawarkan, 

kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi beberapa tahap yang diuraikan 

sebagai berikut.  

Tahap pertama adalah kegiatan prioritas penyelesaian masalah dimulai 

dengan pemahaman HOTS. Peserta diharapkan paham dan mampu menjalankan 

arti dasar dari HOTS menjadi target pelatihan di tahap awal. Hal ini dikarenakan 

pelatihan awal tersebut dapat digunakan sebagai tahap pengenalan dan pengetahuan 

dasar untuk pembelajaran dan pelatihan selanjutnya. 

Pada tahap kedua adalah meningkatkan pengetahuan peserta untuk mengajar 

HOTS daring di kelas. Pembelajaran HOTS dengan menggunakan aplikasi ini 

penting karena format ini memiliki potensi yang bermanfaat bagi perkembangan 

pertumbuhan pengetahuan siswa, yang pada akhirnya dapat menjadi salah satu alat 

bantu dalam penyebaran informasi secara efisien dan cepat. Setelah mendapatkan 

pemahaman cara pengelolaan aplikasi dengan baik dan akurat diharapkan Guru dan 

Siswa dapat pembelajaran HOTS dengan baik dan diharapkan juga adanya 

peningkatan nilai. 

Pada tahap ketiga adalah tahap pembimbingan lanjutan yang terdiri dari 

aktivitas konsultasi dan pemecahan masalah yang akan dihadapi peseerta untuk 

melakukan pengelolaan pembelajaran HOTS. Dengan adanya penyediaan waktu 

untuk pembimbingan ini diharapkan Guru dapat melakukan tindak lanjut untuk 

keperluan mencari solusi masalah teknis sehingga tidak perlu kuatir akan terjadi 

masalah yang tidak tertangani. Jika terjadi kendala, peserta dapat menyampaikan 

secepatnya pada dosen Program Studi Akuntansi untuk mendapatkan rekomendasi 

solusi pemecahan. 
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BAB 4 

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 
 
 
 

Progran Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Jaya secara rutin 

melaksakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa kegiatan 

pengabdian yang telah dilaksanakan antara lain :  

1. Program Bimbingan Belajar Akuntansi dan Keuangan bagi siswa-siswi 

SMA Budi Mulya, Pondok Aren, Tangerang Selatan tahun 2013-2014. 

2. Program Bimbingan Belajar Akuntansi dan Keuangan bagi siswa-Siswi 

SMA Negeri 108 Jakarta tahun 2014-2015. 

3. Program Bimbingan Belajar Akuntansi dan Keuangan bagi siswa-Siswi 

SMA Binusa Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten tahun 2015-2016. 

4. Program Bimbingan Belajar Akuntansi dan Keuangan bagi siswa-Siswi 

SMA Negeri 2 Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten tahun 2016-2017. 

5. Pelatihan pengelolaan keuangan keluarga bagi ibu rumah tangga pada 

kelompok PKK Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Tangerang 

Selatan, Banten 2017. 

6. Pelatihan pembuatan laporan laba rugi bagi usaha kecil pada Ibu-Ibu 

Paguyuban Citra Kencana, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, 

Tangerang Selatan, Banten, 2017. 

7. Program Bimbingan Belajar Akuntansi dan Keuangan bagi siswa-Siswi 

SMA Binusa Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten tahun 2018-2019. 

8. Program Bimbingan Belajar Akuntansi dan Keuangan bagi siswa-Siswi 

SMK Waskito Binusa Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten tahun 

2019-2020. 

9. Program pelatihan Computational Thiking bagi Sekolah NOAH dan BPK 

Penabur, 2021 
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BAB 5 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

 

 

Berdasarkan data dari Kementrian pendidikan dan kebudayaan 

(Kemendikbud), masih perlunya peningkatan dalam hal pedagogi dan efektivitas 

pengajaran para guru Indonesia. Guru seharusnya bertindak sebagai fasilitator 

pembelajaran, tetapi yang terjadi hanya sebagai penerus pengetahuan. Ada keluhan 

yang menyatakan bahwa banyak guru yang tidak memfokuskan pengembangan 

karakter dan membangkitkan keinginan belajar. Sebagai contoh pada waktu guru 

memberikan pertanyaan kepada siswa, sekitar 90% (sembilan puluh persen) dari 

pertanyaan akan benar untuk jawaban siswa yang hanya berupa jawaban satu kata.  

Pertanyaan yang diberikan tidak memberi kedalam berpikir, hal tersebut 

belum mendukung ada keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking 

skills) dan kemampuan menjelaskan logika pemikiran. Strategi yang dilakukan 

Kemendikbud untuk pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dalam rangka  

peningkatan kualitas pendidikan tersusun pada Rencana Strategi Kemendikbud 

2020 – 2024 salah satunya melalui program dengan skema Sekolah Penggerak dan 

Guru Penggerak (Kemendikbud, 2020). Menyikapi kenyataan sekaligus merupakan 

tantangan bagi dunia pendidikan, maka paradigma pembelajaran juga harus diubah. 

Dari yang semula hanya mengajar dimana di sekolah hanya diorientasikan untuk 

menyelesaikan soal menjadi berorientasi mengembangkan pola pikir kreatif. Oleh 

karena itu seorang pendidik harus sanggup menciptakan suasana belajar yang 

nyaman dan media pembelajaran yang inovatif, serta mampu memahami sifat 

peserta didik yang berbeda dengan anak yang lain.  

Untuk memenuhi hal tersebut, Tim Pengabdian Masyarakat mengadakan 

Workshop HOTS dalam level berpikir. Kegiatan yang diselenggarakan pada 

tanggal ini bertujuan membuat guru menjadi penggerak dalam menanam dan 

menumbuh-kembangkan kemampuan HOTS bagi siswa SMA. Melalui pelatihan 

ini, diharapkan para guru dapat menyertakan pendekatan HOTS ke dalam mata 
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pelajarannya sehingga siswa dapat membangun kemampuan berpikir kritis dan 

kreatif, khususnya berpikir komputasional. 

Dalam kesempatan ini pula tim pengabdian masyarakat UPJ memperkenalkan 

pengembangan higher order thinking skills (HOTS) dengan mengaitkan konsep 

tertentu dalam informatika dan computational thinking (CT). Rincian kegiatan 

disajikan pada informasi berikut ini: 
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BAB 6 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 
 
 
 
 

Kegiatan HOTS dalam level berpikir  dilakukan untuk membuka 

pandangan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis bagi anak-anak bangsa. 

Kegiatan ini ditujukan kepada komunitas Pengajar Belajar yang terdiri dari guru 

dan pengajar pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah  untuk memberikan bekal 

bagi guru-guru dalam melatih para siswa memecahkan permasalahan secara 

komputasional.  

Pada Workshop HOTS kali ini dipaparkan materi mengenai hal-hal yang 

perlu dipersiapkan oleh para Guru untuk menghadapi era digital saat ini, guna 

mencerdaskan para peserta didik di sekolah dalam aspek TIK. Dalam presentasinya 

pemateri pun berbagi kepada para peserta bagaimana memberikan pengajaran 

dengan konsep sederhana namun mengajak para siswa untuk berpikir secara 

komputasional. Dengan mengajarkan kepada siswa cara berpikir komputasional. 

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi kegiatan rutin tahunan UPJ sebagai 

salah satu Biro Bebras yakni sebagai salah satu upaya mendukung keaktifan cara 

berpikir komputasional masyarakat, serta sebagai salah satu bentuk pengabdian 

masyarakat UPJ. Selain itu, pelaksana kegiatan ingin memastikan kesinambungan 

kegiatan ini di masa mendatang dengan melanjutkan kerjasama dengan pihak 

sekolah, bahkan  memperluas kerjasama dengan sekolah lain yang dianggap 

membutuhkan. Pelaksana berfokus pada guru-guru siswa-siswi tingkat menengah 

atas di area sekitar institusi. Hal ini dimaksud agar universitas dapat memberikan 

kebermanfaatan secara luas. 
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi komunitas Bebras- 

Pengajar Belajar, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara online 

menggunakan aplikasi zoom cloud meeting. 

2. Kegiatan diikuti oleh 65 peserta 

3. Kegiatan diikuti oleh peserta komunitas Pengajar Belajar di 

JABODETABEK 

 

Saran 

Terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian untuk pelaksanaan 

kegiatan pengabdian masyarakat tahap berikutnya: 

1. Penambahan waktu pelatihan baik dari segi waktu maupun jumlah hari, hal 

ini dikarenakan latar belakang peserta yang berasal dari berbagai disiplin 

ilmu sehingga membutuhkan waktu yang lebih Panjang untuk memahami 

dan menyelesaikan soal Latihan. 

2. Kegiatan sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan agar pemahaman 

masyarakat dapat dimoitoring secara berkala. 

3. Kegiatan ini dapat dikembangkan dalam bentuk perlombaan untuk 

meingkatkan kualitas siswa SMA dan SMK di Indonesia terkait HOTS. 
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