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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu bentuk Kegiatan 

Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa dengan pendekatan lintas Keilmuan dan 

sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaa Kegiatan PKPM berlangsung 

sampai satu bulan dan bertempat di daerah Masing-Masing dikarenakan sedang adanya 

masa Pandemi Virus COVID-19 dan secara individu. Virus COVID-19 Adalah suatu 

kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit yang menular pada hewan dan 

manusia. Beberapa jenis virus COVID-19 DI ketahui dapat menyebabkan infeksi saluran 

pernafasan pada manusia mual dari batuk, dan pilek . COVID-19 adalah penyakit 

menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan. Virus ini berasal 

dari kota Wuhan, Tiongkok, pada bulan Desember 2019. Covid-19 ini sekarang menjadi 

sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia termasuk di daerah 

Lampung. 

 
Pengabdian merupakan salah satu wujud dari ilmu yang tertuang secara teoritis di  

bangku kuliah untuk di terapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, 

sehinga ilmu yang di peroleh dapat di aplikasikan dan di kembangkan dalam kehidupan 

masyarakat. PKPM bagi Mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman belajar 

yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran hidup 

bermasyarakat. Bagi Masyarakat , kehadiran Mahasiswa diharapkan mampu memberikan 

motivasi dan inovasi dalam bidang sosial kemsyarakatan. Hal ini selaras dengan fungsi 

perguruan tinggi sebagai jembatan komunikasi dalam proses pembangunan dan 

penerapan IPTEK pada khusunya. 

 
Tujuan utama dari Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) adalah memacu 

pembangunan masyarakat dengan menumbuhkan motivasi kekuatan sendiri. Tujuan 

lainnya adalah memperoleh pengalaman belajar yang berharga melalui keterlibatannya 

dalam masyarakat, dan secara langsung dapat menemukan,mengidentifikasi, 

merumuskan serta memecahkan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. 



Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) Institut Informatika dan Bisnis IBI 

DARMAJAYA 2020 sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang dimiliki mahasiswa 

terhadap mayarakat dalam mengembangkan kopetensinya, diharapkan sudah selayaknya 

siap untuk menghadapi tantangan yang sedang berkembang di era globalisasi seperti 

sekarang ini. 

 
Salah satu kegiatan yang saya lakukan Adalah membantu keluhan adik-adik Sekolah 

Dasar (SD) dalam belajar daring selama dirumah pada masa pandemi Covid-19. Dan 

saya berusaha mengingatkan kepada mereka agar meningkatkan kesadaran terutama 

pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah di 

terapkan oleh pemerintah. Rajin mencuci tangan dan selalu menggunakan masker saat 

beraktivitas, jaga jarak, dan menggunakan handsanitizer untuk mencegah penularan virus 

covid-19. Lalu mensosialisasikan dalam pembuatan handsanitizer yang saya buat dengan 

bahan Alkohol dan baby oil, kepada mereka. Dan sosialisai kepada masyarakat untuk 

selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol yang telah di terapakan oleh 

pemerintah, membagikan masker dan handsanitizer, agar selalu dipakai saat beraktivitas 

di luar rumah. 

 
Jumlah penduduk di Desa Mulyorejo I Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung 

Utara adalah 2.524 jiwa, mayoritas masyarakat Desa Mulyorejo I bermata pencaharian 

sebagai petani seperti, padi, tebu, karet, singkong, semangka, sawit, dan masih banyak 

lagi. Dimana hasil pertanian ini akan di jual di lapak kemudian akan ekspor untuk di  

olah menjadi makanan atau bahan makanan. Mayoritas desa Mulyorejo I beragama Islam 

dengan berbagai suku yang berbeda dan mempunyai fasilitas ibadah yakni 2 masjid dan 

13 mushola dengan harapan masyarakat desa Mulyorejo I mudah dalam melaksanakan 

ibadah. Fasilitas pendididkan di desa Mulyorejo I terdapat TK, PAUD, SD, dan MTS. 

Tidak hanya itu di desa Mulyorjo I terdapat 4 Pondok Pesantren. Banyaknya prasarana 

dan sarana pendidikan di desa Mulyorejo I ini diharapkan untuk menjadikan bibit-bibit 

generasi bangsa yang beriman dan bertaqwa. 

 
Berdasarkan uraian di atas, maka saya dalam menyusun Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) memutuskan untuk memilih judul “PENDAMPINGAN SISTEM 

PELAKSANAAN PROGRAM BELAJAR DARING KEPADA SISWA YANG 



KESULITAN DALAM MENGERJAKAN TUGAS DI DESA MULYOREJO 1 

KECAMATAN BUNGA MAYANG KABUPATEN LAMPUNG UTARA”. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang di atas saya sebagai penulis merumuskan permasalahan 

yang ada dalam penelitian saya yaitu: 

1. Bagaimana cara memberikan solusi dan strategi pembelajaran bagi siswa yang 

kesulitan selama melaksanakan belajar di rumah? 

2. Apakah ada perbedaan pengaruh dalam penggunaan belajar online? 

3. Mengapa masyarakat perlu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol yang 

sudah di terapakan oleh pemerintah? 

 
1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan Kegiatan 

Tujuan Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) Covid-19 sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh belajar daring selama di rumah saja bagi siswa 

Sekolah Dasar di Desa Mulyorejo 1 

2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya pencegahan 

penularan covid-19 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) di Desa Mulyorejo 1. 

 
1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat bagi Mahasiswa 

a. Mendapatkan pengalaman pribadi seperti, kemampuan dalam pengambilan 

keputusan, rasa tanggung jawab, kemandirian, kemampuan dalam 

berkomunikasi, serta jiwa kepemimpinan 

b. Menjadikan bahan pembelajaran dalam bermasyarakat dan menumbuhkan 

jiwa sosial 

c. Memberikan gambaran kepada mahasiswa dalam kegiatan sehari-hari yang di 

lakukan masyarakat 

d. Mampu menyelesaikan mata kuliah Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) 



1.4.2 Manfaat bagi IBI DARMAJAYA 

a. Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IBI DARMAJAYA 

kepada masyarakat di desa Mulyorejo 1, Kecamatan Bunga Mayang, 

Kabupaten Lampung Utara. 

b. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi literatur Mahasiswa yang 

akan membuat laporan Praktek Keja Pengabdian Masyarakat berikutnya. 

 
1.4.3 Manfaat bagi Masyarakat 

a. Memberikan solusi dan strategi dalam upaya belajar di rumah/belajar online 

kepada siswa Sekolah Dasar 

b. Meningkatkan kepedulian kepada masyarakat dalam upaya pencegahan 

penularan covid-19 

c. Untuk menambah hubungan tali silaturahim/hubungan yang baik mahasiswa 

kepada masyarakat Desa Mulyorejo 1. 

 
1.5 Mitra Yang Tetlibat 

1. Kepala Desa Mulyorejo 1 kecamatan, Bunga Mayang, Kabupaten, Lampung 

Utara, Lampung. 

2. Masyarakat lingkungan Desa Mulyorejo 1, Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung 

Utara. 

3. Siswa Sekolah Dasar di Desa Mulyorejo 1 Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung 

Utara. 



BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM PKPM 

2.1 Program-Program yang di Laksanakan 
 

No Program 

Kegiatan 

Tujuan Sasaran Keterangan 

1. Kegaiatan 

pendampingan 

belajar. Serta 

sosialisasi   dan 

Edukasi tentang 

pencegahan 

penularan  covid- 

19 dan Pembuatan 

Handsanitzer. 

Memberikan solusi 

dan strategi dalam 

upaya 

meningkatkan 

belajar siswa 

selama belajar 

dirumah.    Dan 

meningkatkan 

kesadaran dalam 

menjaga kesehatan 

dan mematuhi 

protokol   yang 

sudah di terapkan 

oleh pemerintah. 

Siswa Sekolah 

Dasar, Desa 

Mulyorejo        1 

Kec.         Bunga 

Mayang Kab. 

Lampung Utara 

Terlaksana 

2. Sosialisasi dan 

Edukasi serta 

membagikan 

masker  dan 

handsanitizer 

kepada 

masyarakat Desa 

Mulyorejo 1 

Meningkatkan 

kesadaran 

masyarakat  untuk 

mencegah 

penularan covid-19 

dan Edukasi 

pembuatan 

handsanitizer. 

Masyarakat 

Desa Mulyorejo 

1 

Terlaksana 

Tabel 1. Program Kerja 



2.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan 
 

No Hari/Tanggal Kegiatan 

1 Selasa, 21 Juli 2020 Pendampingan Belajar kepada Siswa yang 

kesulitan saat mengerjakan tugas selama belajar 

di rumah. 

2 Rabu,22 Juli 2020 Sosialisasi dan edukasi pembuatan handsanitizer 

guna mencegahan penularan covid-19 kepada 

siswa yang belajar kepada saya di Desa 

Mulyorejo 1 

3 Jumat, 24 Juli 2020 Pendampingan Belajar beserta membagikan 

handsanitizer 

4 Minggu, 26 Juli 2020 Pendampingan Belajar bersama guru siswa Mts 

di Desa Mulyorejo 1 

5 Selasa,11 Agustus 2020 Sosialisasi dan edukasi pembuatan Handasitizer 

dengan Membagikan Masker dan Handsanitizer 

kepada masyarakat Desa Mulyorejo 1 

Tabel 2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

 
2.3 Hasil Kegiatan dan Dokumentasi 

2.3.1 Pendampingan Belajar 

Dalam bidang pendidikan,tidak selamanya pendidikan di sekolah berjalan 

lancar dan memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Melalui kegiatan 

pendampingan belajar kepada siswa SD Mulyorejo 1 merupakan bagian dari 

bentuk pengabdian pada masyarakat. dengan upaya meningkatkan 

kemandirian dalam belajar serta membantu belajar mereka selama belajar di 

rumah saja.Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan prestasi akademik 

dan motivasi belajar siswa. Kegiatan ini melibatkan siswa sekolah dasar (SD). 



 

Gambar 1. Pendampingan Belajar 

 
 

2.3.2 Sosialisasi Pencegahan Covid-19 Kepada Siswa SD Mulyorejo 1 

Sosialisasi pencegahan covid-19 bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran 

bagi anak-anak betapa pentingnya mencegah penularan covid-19 degan 

menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang di terapkan oleh 

pemerintah dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menghindari 

kerumunan. 

Serta melakukan Edukasi Pembuatan Handsanitizer selama dirumah dengan 

bahan yang mudah di dapatkan yaitu, Alkohol dan Baby oil. 

Bahan-bahan yang di gunakan sebagai berikut: 

1. 1 botol atau 100 ml alkohol 70% 

2. 2 sendok teh atau 10 ml baby oil 

Cara Pembuatan Handsanitizer: 

1. Campurkan 100 ml alkohol 70% dan 10 ml baby oil ke dalam 

mangkuk bersih dan steril 



2. Aduk dengan sendok hingga ampuran merata 

3. Masukkan campuran tersebut ke dalam botol spray plastik (bersih dan 

steril) 

4. Campuran pembersih tangan siap digunakan. 
 

 

Gambar 2. Sosialisasi Pencegahan Covid-19 
 

 
 

Gambar 3. Edukasi pembuatan handsanitizer dari alkohol dan baby oil 



 
 

Gambar 4. Membagikan handsanitizer 

 
2.3.3 Pendampingan Belajar Bersama Guru Siswa Mts Mulyorejo 1 

Pendampingan belajar dengan mengunjungi kediaman rumah siswa Mts di 

Desa Mulyorejo 1 bersama Guru di Mts desa Mulyorejo 1. Berbagai upaya 

untuk mengatasi problematika pendidikan dapat di lakukan,salah satunya 

pendampingan belajar yang merupakan bagian dari bentuk pengabdian pada 

masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagai sarana penyampaian 

ilmu bermanfaat dan rasa kepedulian mahasiswa pkpm terhadap masyarakat 

dibidang pendidikan dalam bentuk pendampingan belajar melalui kegiatan 

bimbingan belajar di rumah. Tujuan kegiatan ini unuk meningkatkan prestasi 

akademik dan motivasi belajar siswa. Kegiatan ini melibatkan siswa Mts di 

Desa Mulyorejo 1 Kec Bunga Mayang Kab Lampung Utara. 

 

Gambar 5. Pendampingan Belajar Siswa Mts 



2.3.4 Sosialisasi  dan  Edukasi Pencegahan Covid-19 Dengan Membagikan 

Masker beserta Handsanitizer Kepada Masyarakat Desa Mulyorejo 1 

Sosialisasi dan   Edukasi  pencegahan covid-19 bertujuan menguatkan 

kesadaran masyarakat dalam pencegahan penularan virus Covid-19 dengan 

mematuhi protokol kesehatan seperti, selalu menggunakan masker dan 

handsanitizer, rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir lalu memakai 

sabun, dan berjaga jarak. Selain Sosialisasi dan Edukasi saya juga bertujuan 

mendekatkan diri saya kepada masyarakat dengan bentuk pengabdian saya 

sebagai   mahasiswa   pkpm.   Salah   satu   bentuk   pengabdian   saya yaitu: 

Membagikan masker dan edukasi pembuatan Handsanitizer. 

 
 

Gambar 8. Membagikan Masker Dan Handsanitizer Kepada Warga 

Mulyorejo 1. 

 
2.4 Dampak Kegiatan 

Dampak dari Kegiatan rencana Program Kerja diantaranya: 

1) Dengan Adanya Kegiatan Pendampingan Belajar kepada siswa Sekolah 

Dasar untuk Meningkatkan kemandirian dalam belajar serta membantu 

tugas yang harus di selesaikan selama belajar dirumah atau belajar online. 

Selain itu sosialisasi dan edukasi tentang Pencegahan penularan virus 

Covid-19 agar menumbuhkan rasa kesadaran dalam penerapan protokol 

kesehatan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Sehingga anak-anak 

mengerti dampak dari bahaya virus covid-19. Dampak dari Kegiatan ini 

utuk mengubah pola pikir anak-anak agar tetap mematuhi protokol 



kesahatan seperti, selalu memakai masker saat beraktivitas, rajin mencuci 

tangan,menggunakan handsanitizer. 

2) Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi pembuatan Handsanitizer dan 

Membagikan masker beserta Handsanitizer kepada Masyarakat di Desa 

Mulyorejo 1 dalam upaya pencegahan penularan virus Covid-19. 

Sehingga Masyarakat di Desa Mulyorejo 1 agar lebih tertib dalam 

menerapakan protokol kesehatan yang di terapkan Pemerintah. 

Dampak dari kegiatan ini Meningkatkan Tali silaturahmi kepada 

Masyarakat Desa Mulyorejo 1, Serta Masyarakat lebih tertib mematuhi 

protokol kesehatan dan selalu Menjaga kesehatan. 



BAB III 

Kesimpulan dan Saran 

 
 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan serangkaian kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) selama 27 hari di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang 

Kabupaten Lampung Utara dapat di simpulkan sebagai berikut: 

1. Dengan adanya Pendampingan Belajar selama di rumah atau belajar 

online, berdasarkan permasalahan yang ada karena di masa pandemi 

ini membuat siswa ada beberapa yang kesulitan saat menyelesaikan 

tugas dari guru masing-masing, disini saya sebagai siswa Praktek 

Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) Memberikan solusi dan 

strategi dalam upaya meningkatkan kemandirian belajar siswa selama 

belajar dirumah. Dan meningkatkan kesadaran dalam menjaga 

kesehatan dan mematuhi protokol yang sudah di terapkan oleh 

pemerintah. 

2. Dimasa pandemi covid-19 ini melihat penerapan protokol kesehatan di 

Desa Mulyorejo 1 kurang kesadaran mengenai pencegahan penularan 

virus Covid-19. Maka adanya kegiatan sosialisasi ini dapat 

menjadikan masyarakat desa Mulyorejo 1 agar tetap mematuhi 

protokol kesehatan yang di terapkan oleh pemerintah. 

 
3.2 Saran 

Mengenai hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan di atas maka beberapa 

saran yang dapat di ajukan yaitu: 

3.2.1 Saran untuk Pemerintah 

1. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijkan khusus agar 

pendidikan dapat terus berjalan tanpa hambatan krisis akibat virus 

Covid-19 saat ini. Dalam hal ini agar sekolah-sekolah dapat 

memberikan pembelajaran secara lebih aktif meskipun para siswa 

belajar di rumah. 

2. Pemerintah juga di harapkan agar memperkuat sosialisasi dan 

edukasi kepada seluruh masyarakat khususnya di pedesaan karena 

kurang mematuhi protokol yang telah di tentukan. 



3.2.2 Saran untuk Masyarakat di Desa Mulyorejo 1 

1. Masyarakat Desa Mulyorejo 1 seharusnya lebih sadar dan mengerti 

akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan selama di masa 

pandemi Covid-19. 

2. Masyarakat harus berani maju dalam menjalankan potensi masing- 

masing, jangan takut gagal dan menyerah dalam mengambil risiko 

di setiap melakukan usaha. Karena usaha tidak akan pernah 

menghianati hasil. 

3.2.3 Saran untuk Institusi 

Kegiatan Praktek Kerja pengabdian Masyarakat (PKPM) ini semoga 

kedepannya panitia pelaksana dan pihak-pihak yang terkait lebih 

mempersiapkan dengan matang lagi terutama dalam menjalin komunikasi 

antara pihak IBI DARMAJAYA, mahasiswa dan pihak Desa. Dan semoga 

kedepannya di tempatkan yang lebih baik lagi. Karena kegiatan ini 

memberikan nilai positif bagi mahasiswa dalam mengembangkan potensi 

diri, sehingga terciptanya rasa empati dalam diri mahasiswa PKPM dalam 

berinteraksi dan sosialisasi kepada masyarakat pelaksanaan PKPM. 

 
3.3 Rekomendasi 

Rekomendasi Untuk Masyarakat Di Desa Mulyorejo 1 agar selalu mematuhi 

protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan selalu berjaga 

jarak dari kerumunan,tertib menggunakan masker,rajin mencuci tangan,dan 

memperbanyak makanan yang bergizi. 



DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 
https://pkpm.darmajaya.ac.id/buku-panduan-laporan-penulisan-laporan kerja-praktik.html 

https://pkpm.darmajaya.ac.id/buku-panduan-laporan-penulisan-laporan%20kerja-praktik.html


LAMPIRAN 

 

 

Penyerahan surat izin pengantar kegiatan PKPM 

 

 

Penyerahan plakat kepada kepala desa Mulyorejo 1 Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung 

Utara 



 


