
8 

 

BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

 

2.1 Program- Program Yang Dilaksanakan 

2.1.1 Program Pendampingan Siswa Belajar Daring 

Dengan adanya pandemi covid-19 ini banyaknya sekolah yang 

melakukan pembelajaran daring khususnya untuk anak-anak sekolah 

dasar (SD). Maka dari itu program ini dibuat untuk membantu para 

orang tua yang sedang bekerja ataupun yang tidak  mengerti IPTEK 

dalam pembelajaran daring.     

 

2.1.2 Sosialisasi Mencuci Tangan Yang Benar 

Sosialisasi ini sangat penting untuk dilakukan, karena masih 

banyaknya anak-anak yang kurang memahami kebersihan tangan pada 

masa pandemi covid-19 ini. Kebersihan tangan sangatlah penting 

karena jika tangan kita kotor maka dapat menyebabkan penyebaran 

virus dengan sangat mudah. 

 

2.1.3 Pembersihan Masjid/Jum’at Bersih  

Setiap hari jum’at saya membantu marbot membersihkan masjid 

untuk persiapan kaum adam sholat jum’at. Program ini saya lakukan 

karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam merawat dan 

memelihara masjid di lingkungannya. Dengan adanya covid-19 

diharapkan masyarakat lebih menyadari pentingnya kebersihan untuk 

menghindari penyebaran virus. 
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2.1.4 Sosialisasi mengenai IPTEK kepada orang tua 

Sosialisasi ini dilakukan karena masih banyaknya orang tua yang 

belum mengerti mengenai IPTEK. Dengan adanya sosialisasi ini 

membantu orang tua dalam pendampingan pembelajaran daring 

anaknya.  

 

2.1.5 Program pembagian Hand Sanitaizer 

Program ini dilakukan kepada masyarakat agar mempermudah 

masyarakat dalam menjaga kebersihan tangan. Dengan adanya hand 

sanitaizer ini, masyarakat yang tidak menemukan air pada saat 

berpegian bisa menggunakannya agar tangan tetap bersih dan jauh dari 

virus. 

 

2.2 Waktu Kegiatan 

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan PKPM 

Hari/Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 

Senin,  

20 Juli 2020 
Mengurus perizinan ke ketua RT 

Selasa, 

21 Juli 2020 

Mempersiapkan program kerja di masa pandemi 

covid-19 

Rabu-Kamis,  

22-23 Juli 2020 

Sosialisasi dan menonton vidio cara mencuci 

tangan yang benar kepada anak-anak 

Jum’at, 

24 Juli 2020 
Jum’at bersih 

Sabtu, 

25 Juli 2020 
Sosisalisasi pengguaan IPTEK kepada orang tua 

Senin-Rabu 

27-29 Juli 2020 
Pendampingan belajar daring anak-anak SD 

Kamis, 

30 Juli 2020 

Bersih-bersih masjid persiapan lebaran Idul 

Adha 1441 H 

Senin,  

3 Agustus 2020 
Menonton video mengenai covid-19 

Selasa-Kamis 

4-5 Agustus 2020 
Pendampingan belajar daring anak-anak SD 
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Senin-Rabu 

10-12 Agustus 2020 
Pembagian Hand Sanitaizer kepada masyarakat 

Kamis,  

13 Agustus 2020 
Sayonara kepada anak-anak 

Jum’at, 

14 Agustus 2020 
Jum’at Bersih 

Sabtu, 

15 Agustus 2020 

Ke ketua RT izin pamit selesai kegiatan PKPM 
dan  memberikan  cenderamata  sebagai kenang- 
kenangan. 

 

2.3 Hasil Kegiatan dan Dokumentasi 

2.3.1 Program Pendampingan Siswa Belajar Daring 

Pendampingan siswa belajar daring, sesuai tugas yang diberikan 

guru melalui whatsapp. Program ini dilakukan agar membantu siswa 

dalam mengerjakan tugasnya dengan benar.  

 
Gambar 1. Pendampingan Belajar Daring 

 

2.3.2 Sosialisasi mencuci tangan yang benar 

Sosialisasi ini dilakukan karena masih banyak anak-anak yang 

makan sembarangan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Dengan 

adanya sosialisasi ini, diharapkan anak-anak selalu ingat dan waspada 

terkait covid-19 serta gunakanlah protokol kesehatan saat kita berada di 

luar rumah. 
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Gambar 2. Sosialisasi Mencuci Tangan 

 

2.3.3 Pembersihan Masid/Jum’at Bersih 

Kegiatan ini dilakukan setiap hari jum’at, hal ini dilakukan 

bertujuan untuk para kaum adam sholat jum’at dan pencegahan 

penularan covid-19. 

 
Gambar 3. Jum’at Bersih 

 

2.3.4 Sosialisasi mengenai IPTEK kepada orang tua 

Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada 

orang tua agar memanfaat IPTEK yang ada dirumah. Dengan adanya 
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sosialisasi ini juga orang tua diharapkan dapat mendampingi anaknya 

dalam pembelajaran daring selama pandemi covid-19.  

 

2.3.5 Program pembagian Hand Sanitaizer 

Kegiatan membagikan hand sanitaizer kepada masyarakat ini 

merupakan salah satu perhatian yang saya berikan, karena masih 

banyak masyarakat  yang  tidak  mencuci tangan  saat  mereka bermain 

di luar. Padahal kita tidak akan pernah tahu, dimana virus corona itu 

berada. Dengan dibagikannya hand sanitaizer ini, diharapkan masyarakat 

selalu ingat dan waspada terkait covid-19 serta gunakanlah protokol 

kesehatan saat kita berada di luar rumah. 

 
Gambar 4. Pembagian Hand Sanitaizer 

 

2.4 Dampak Kegiatan 

Berdasarkan rencana kegiatan yang telah saya susun dan pertimbangan 

atas segala pelaksanaan program terdapat beberapa dampak positif antara 

lain: 
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1. Orang tua merasa terbantu dalam pendampingan belajar daring anak-

anaknya. Kegiatan ini juga membantu anak-anak yang kurang memahami 

pelajaran dengan baik menjadi lebih mengerti tugas yang diberikan guru. 

2. Masyarakat juga sangat berterimakasih dalam kegiatan sosialisasi 

penggunaan IPTEK, karena kegiatan ini sangat menambah pengetahuan 

masyarakat terkait pembelajaran yang diberikan guru di masa pandemi 

covid-19 ini. 

3. Dari beberapa kegiatan yang terkait pencegahan penularan covid-19 

mendapatkan nilai posotif dalam lingkungan masyarakat seperti 

pembagian hand sanitaizer dan jum’at besih, antusias dari lingkungan 

masyarakat begitu positif. Karena kegiatan ini merupakan salah satu 

kegiatan pencegahan penularan covid-19. 

 

 

 

 

 


