BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu bagian dari
mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dalam bidang pengabdian
masyarakat dengan mengintergrasikan hasil ilmu yang sudah ditimba selama dalam
masa bangku perkuliahan untuk dapat di implementasikan dalam kehidupan seharihari di masyarakat.
Desa Mulya Agung merukan daerah yang menjadi sasaran tempat dalam proses
kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM). Dalam pengabdian
masyarakat di Desa Mulya Agung sendiri memiliki beberapa kegiatan-kegiatan inti
seperti sosialisasi tetang pencegahan COVID-19 dan mengadakan bimbingan
belajar untuk pelajar Sekolah Dasar di Desa Mulya Agung. Dalam pelaksanaan
kegiatan PKPM, ada beberapa mahasiswa dari lintas kampus atau universtas lain
yang juga ikut andil dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan jumlah dari
keseluruhan mahasiswa yaitu 10 orang.
Seperti yang sudah di ketahui bahwa di tahun ini merupakan tahun yang sangat
berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan
Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ditengah pandemi saat ini.
Melalui kegiatan-kegiatan yang terbatas, tidak mengurungkan niat untuk tetap
memberikan yang terbaik kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan proses

pengabdian masyarakat. Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) bagi
mahasiswa diharapkan dapat menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa bagi
mahasiswa selain menambah kemampuan, pengetahuan, juga dapat memberikan
nilai lebih untuk bisa membantu menyalurkan pengetahuan yang dimiliki kepada
masyarakat-masyarakat dan khususnya bagi para pelajar yang terdampak COVID19 yang membuat proses kegiatan belajar mengajar menjadi terbatas. Kehadiran
mahasiswa diharapkan dapat mampu memberikan motivasi dan inovasi dalam
bidang sosial kemasyarakatan.
1.2.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan
PKPM yaitu :
-

Bagaimana memberikan solusi belajar selama dalam masa pandemi yang
efektif dan bisa diterima dengan baik untuk pelajar Sekolah Dasar.

-

Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan dampak virus COVID-19
dan masih mengabaikan protokol kesehatan .

-

1.3.

Kegiatan kepemudaan di Desa Mulya Agung yang tidak berjalan

Tujuan dan Manfaat

1.3.1. Tujuan PKPM
Tujuan yang ingin di capai dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :
-

Meningkatkan mutu belajar kepada pelajar Sekolah Dasar di Desa
Mulya Agung yang efektif dengan memberikan bimbingan belajar.

-

Meningkatkan kesadaran akan kesehatan masyarakat dengan
mengadakan sosialisasi dan penyuluhan untuk menghindari dari
dampak penularan wabah COVID-19.

-

Menghidupkan kembali kegiatan kepemudaan untuk dapat ikut andil
dan hadir di tengah-tengah masyarakat guna membantu mengatasi
persoalan-persoalan di masyarakat

1.3.2. Manfaat PKPM
Dalam kegiatan selama PKPM ini, manfaat yang ingin dicapai dalam kegiatan ini
adalah sebagai berikut :
1.3.2.1. Bagi Mahasiswa
Hasil kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan
melatih mahasiswa dalam menghadapi persoalan di masyarakat.
b. Melatih mahasiswa menerapkan ilmu yang telah di dapatkan di
perkuliahan.
c. Mahasiswa dapat memiliki kemampuan bersosialisasi dengan baik
kepada masyarakat.
d. mahasiswa memiliki rasa empati dan peka terhadap permasalahanpermasalahan di sekitar masyarakat.

1.3.2.2. Bagi Masyarakat
a. Masyarakat dapat memperoleh masukan-masukan baru terhadap
permasalahan-permasalahan yang dihadiapi.

b. Dapat memberikan perubahan-perubahan sosial kearah yang lebih
baik.
c. Masyarakat lebih sadar tentang penting nya kesehatan di tengah
merebaknya virus COVID-19.

1.3.2.3. Bagi IIB Darmajaya
a. Melalui kegiatan ini secara tidak langsung IIB Darmajaya
mempertegas kehadirannya dan ikut andil di tengah-tengah
masyarakat
b. Mahasiswa mampu meningkatkan level IIB Darmajaya kearah yang
lebih baik.

1.4.

Mitra yang Terlibat

Dalam pelaksanaan PKPM ini tentunya tak terlepas dari mitra / pihak-pihak terkait
yang telah membantu proses pelaksanaan kegiatan selama proses PKPM. Pihak
yang terkait dalam hal ini adalah Sekolah PAUD Mulya Sejahtera yang telah
bekerjasama dan membantu meminjamkan gedung untuk digunakan para
mahasiswa dalam proses kegiatan bimbingan belajar (bimbel) untuk para pelajar
Sekolah Dasar yang khusus berdomisili di desa Mulya Agung.
Gedung Sekolah PAUD Mulya Sejahtera kemudian digunakan oleh para mahasiswa
dari awal hingga akhir dari masa kegiatan PKPM. Gedung sekolah PAUD Mulya
Sejahtera terdiri dari dua lokal yang digunakan dalam proses bimbingan belajar dan
satu lokal yang di fungsikan sebagai kantor.

