
BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

1.1.  Program-Program yang Dilaksanakan 

Selama kegiatan Praktek kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM), ada beberapa 

program-program yang sudah dilaksanakan dan dalam hal ini merupakan kegiatan 

menyeluruh dari mahasiswa yang tergabung dari beberapa kampus atau universitas 

lain. Kegitatan ini selanjutnya menjadi kegiatan bersama yang masih mempunyai  

garis besar program-program yang sama  

Program kegiatan pengabdian masyarkat ini dilaksanakan mula dari tanggal 06 Juli 

2020 - 10 Agustus 2020 dan berikut beberapa prorgram-program yang sudah 

dilaksanakan. 

Tabel 1. Pelaksanaan program kegiatan 

No Nama Program Kegiatan Sasaran Kegiatan 

1 Bimbingan belajar Pelajar Sekolah Dasar 

2 

Sosialisasi, pembagian masker dan pembagian 

pamflet 

Masyarakat Desa Mulya 

Agung 

3 Pembuatan penanda jarak syaf sholat Masjid Agung Muly Sari 

4 Senam 

Masyarakat Desa Mulya 

Agung 

5 Pembentukan organisasi kepemudaan 

Muda-mudi Desa Mulya 

Agung dan aparatur desa 



6 Membuat tanaman obat-obatan 

Balai Desa Mulya 

Agung 

 

1.1.1. Bimbingan Belajar 

Kegiatan bimbingan belajar dilaksanakan dengan sasaran kepada para pelajar 

tingkat Sekolah Dasar. Program kegiatan ini merupakan salah satu wujud 

pengabdian kepada masyarakat untuk membantu dalam meningkatkan proses 

mutu pendidikan ditengah COVID-19 di Desa Mulya Agung. 

Latar belakang dibuat program kegiatan ini adalah ada beberapa faktor yang 

massih menjadi masalah umum seiring berjalannya kegiatan belajar dari rumah. 

Seperti ketidak mampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan kuota internet 

sampai dengan ketertinggalan kemampuan pelajar dan orang tua dalam 

menggunakan teknologi informasi. Kehadiran mahasiswa dalam program 

kegiatan ini adalah membantu memenuhi kebutuhan dan keterbatasan para 

pelajar tersebut dalam proses belajar. 

Bentuk kegiatan bimbingan belajar yang sudah dilaksanakan yaitu membuat 

forum kegiatan proses belajar yang dilaksanakan di gedung sekolah PAUD 

Mulya Sejahtera. Selanjutnya membagi kelompok terbatas kedalam 2 lokal 

dengan masing masing-masing lokal terdiri dari pelajar dengan tingkatan kalas 

satu sampai dengan kelas tiga dan kelas empat sampai dengan kelas enam.  

Bentuk materi pembelajaran yang digunakan adalah mengulang materi-materi 

yang sudah pernah dipelajari selama dalam masa sekolah dan membantu para 

pelajar terkait dengan kegiatan masa belajar daring. 



Sistem pembelajaran dalam kegiatan ini menakar pada tingkat kemauan para 

pelajar agar tidak terbebani dengan sistem belajar dan materi yang di sampaikan. 

Mengambil presentase 60% belajar dan 40% bermain besamaan kuis dengan 

mengambil tema-tema dari materi yang sudah disampaikan. 

 

1.1.2. Sosialisasi, pembagian masker dan pembagian pamflet 

Dengan merebaknya virus COVID-19 menjadi alasan utama bagi mahasiswa 

yang  sedang melakukan pengabdian masyarakat untuk mengadakan sosialisasi 

tentang kebersihan dan kesehatan guna meminimalisir penyebaran COVID-19. 

Kegiatan ini dilakukan dengan menyasar pada seluruh lapisan masyarakat dan 

berinteraksi langsung dengan masyarakat di Desa Mulya Agung dengan tetap 

memperhatikan protokol COVID-19.  

Kegiatan sosialisasi disampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya cuci 

tangan, menjaga jarak, dan tetap memakai masker saat di luar ruamah. 

Pembagian masker sendiri dilakukan disekitar posko PKPM yaitu di sekitar 

Balai Desa Mulya Agung kemudian pembagian pamflet dilakukan dengan 

menempelkan pamflet bertema cara mencuci tangan di depan rumah-rumah 

masyarakat di Desa Mulya Agung. 

 

1.1.3. Penanaman tanaman obat-obatan 

Kegitatan ini merupakan kegiatan dengan menanam tanaman obat-obatan yang 

dilakukan di area Balai desa Mulya Agung. Tanaman obat-obatan yang ditanam 



diantaranya kunyit, lidah buaya, kunyit, kumis kucing, jahe, dan serai yang 

selanjutnya masyarakat di sekitar balai dapat memanfaatkan tanaman tersebut 

sewaktu membutuhkan. 

 

1.1.4. Pembuatan penanda jarak syaf shalat di Masjid Agung Mulya Sari 

Bekenaan dengan protokol COVID-19 yaitu menjaga jarak atau pysical 

distancing maka kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa untuk membuat jarak 

aman pada syaf shalat didalam ruangan Masjid Agung Mulya Sari. 

 

1.1.5. Senam bersama dengan masyarkat sekitar Balai Desa Mulya Agung 

Kegitatan senam ini diadakan oleh mahasiswa dengan mengajak masyarakat di 

sekitar Balai Desa guna menerapkan hidup sehat dan tetap menerapkan protokol 

kesehatan dengan menjaga jarak atau pysical distancing dan menggunakan 

masker. 

 

1.1.6. Membentuk Organisasi kegiatan kepemudaan 

Kegiatan ini merupakan serangkaian dari kegiatan yang dilakukan dengan 

bekerja sama dengan pemuda-pemuda yang ada di Desa Mulya Agung dan 

aparatur Desa. Menghadapi permasalahan yang ada di Desa Mulya Agung yaitu 

tidak berjalannya organisasi kepemudaan dan dalam hal ini adalah organisasi 

Karang Taruna maka, mahasiswa yang sedang dalam kegiatan pengabdian 



masyarakat kemudian melakukan kerjasama untuk memhidupkan atau 

membentuk kembali dengan peremajaan kepengurusan. 

Diharapkan kemudian organisasi Karang Taruna ini mampu ikut andil dalam 

menghadapi persoalan atau masalah-masalah di dalam kemasyarakatan terutama 

dalam situasi pandemi COVID-19. 

 

1.2. Waktu Kegiatan 

Kegiatan pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) dilaksanakan 

mulai dari tanggal 07 Juli 2020 – 10 Agustus 2020 di Desa Mulya Agung 

Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Waykanan. Jadwal kegiatan dilaksanakan 

dengan mengikuti jadwal waktu yang tentatif yang mana merupakakan penyesuaian 

waktu pelaksanaan dari beberapa mahasiswa yang berada di kampus atau 

universitas lain. 

Waktu kegiatan dilakukan mulai pukul 08-30 WIB sampai dengan selesai di setiap 

palaksanaan kegiatan. Berikut jadwal program kegiatan dari setiap program-

program yang dilaksanakan. 

 

1.2.1. Bimbingan Belajar 

Program kegiatan belajar ini dilakukan dengan pelaksanaan dua kali dalam 

seminggu dan dilakukan dari awal pelaksanaan kegiatan hingga akhir kegiatan 

PKPM. Jam kegiatan ini dilakukan setiap pukul 09:00 WIB sampai dengan pukul 

11:45 WIB dan mengambil jam istirahat 15 menit dari mulai pukul 10:00 WIB 



1.2.2. Sosialisasi, pembagian masker dan pembagian pamflet 

Waktu kegiatan yang dilaksanakan yaitu pada minggu pertama selama 4 hari. 

Waktu pelaksanaan dilakukan secara tentatif. Kegiatan ini seperti sosialisasi, 

pembagian masker dan pembagian pamflet dilakukan secara bersamaan dan 

dilakukan oleh semua mahasiswa yang melakukan PKPM. 

1.2.3. Penanaman obat-obatan 

Kegiatan penanaman obat-obatan ini dilakukan pada minggu kelima dan di 

tanam pada area depan Balai Desa Mulya Agung 

1.2.4. Pembuatan penanda jarak syaf sholat 

Waktu pelaksanaan dalam kegiatan ini dilakukan selama sehari di minggu kedua, 

guna menerapkan jaga jarak aman atau pysical distancing di Masjid Agung 

Mulya Sari 

1.2.5. Kegiatan Senam 

Program kegiatan senam di mulai sejak minggu pertama dan dilakukan dalam 

seminggu sekali dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19 

1.2.6. Pembentukan organisasi kepemudaan 

Dalam program kegiatan tersebut di laksanakan pada minggu ke tiga dan minggu 

ke empat untuk waktu pelantikan 

 

 

 



Tabel 2. waktu kegiatan 

Jadwal 

perminggu 
Nama kegiatan 

Hari 

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat sabtu Minggu 

Minggu ke-

1 

(07 – 12 

Juli 2020) 

sosialisasi    V V V V 

Pembagian masker    V V V V 

Pembagian pamflet    V V V V 

Bimbel       V 

Minggu ke-

2 

(17 – 16 

juli 2020) 

Membuat jarak pembatas 

syaf shalat 

V       

Bimbel  V  V    

Senam       V 

Minggu ke-

3 

(20 – 26 

Juli 2020) 

Bimbel  V  V    

Pembentukan Karang 

Taruna 

   V    

Senam       V 

Minggu ke-

4 

(27 Juli– 02 

Agustus 

2020) 

Bimbel  V      

Senam       V 

Minggu ke-

5 

(03 – 10 

Agustus 

2020) 

Membuat tanaman obat-

obatan 

V  V     

Bimbel  V  V    

senam       V 

 

 

 

 

 



1.3.  Hasil Kegiatan dan Dokumentasi 

1.3.1. Hasil Kegiatan 

Selama dalam proses kegiatan Pratek kerja Pengabdian Masyarakat selama satu 

bulan lebih diharapkan berdampak positif bagi seluruh maysarakat dan para 

pelajar yang sudah mengikuti kegiatan Bimbingan belajar selama satu bulan ini. 

Beberapa hasil yang bisa di dapatkan yaitu para pelajar Sekolah Dasar di Desa 

Mulya Agung dapat memiliki penambahan ilmu, terbantu dengan dibimbingnya 

proses kegiatan belajar daring dan memiliki proses belajar yang menyenangkan 

selama satu bulan dalam kegiatan bimbingan belajar dan hasil yang didapat 

untuk masyarakat adadah masyarakat lebih peka dan sadar akan bahaya nya 

penyebaran COVID-19. 

Di akhir pelaksanaan program Praktek Kerja Pengabdian (PKPM) untuk tetap 

membantu proses belajar bagi pelajar Sekolah Dasar, diberikan modul 

pembelajaran berupa materi-materi dari tingkat kelas satu sampai dengan kelas 

enam dalam bentuk file dokumen Pdf dan video pembelajaran. Kemudian 

selanjutnya diserahkan kepada salah satu guru di SDN 1 Mulyasari, Ibu Emi. Ibu 

Emi merupakan salah satu guru yang ada di SDN 1 Mulya Sari.  SDN 1 

Mulyasari merupakan sekolah yang paling dekat dengan Desa Mulya Agung, 

maka diharapkan materi pembelajaran terebut dapat juga digunakan dan 

bermanfaat untuk seluruh siswa-siswi yang ada di SDN 1 Mulyasari. 



Gambar 1. Penyerhan modul dan video pembelajaran untuk pelajar SD

 

1.3.2. Dokumentasi 

Berikut dokumentasi kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di 

Desa Mulya Agung 

Gambar 2. Proses kegiatan bimbel kelas 4 - 6 SD  

 



Gambar 3. Proses Kegiatan bimbel kelas 1 – 3 SD 

 

Gambar 4. Pembagian pamflet kerumah-rumah masyarakat 

 

 

 

 

 



Gambar 5. Pembagian masker 

 

Gambar 6. Membuat penanda jarak syaf di Masjid Agung Mulya Sari 

 

 

 

 



Gambar 7.  Kegiatan senam 

 

Gambar 8. Kegiatan pembentukan Karang Taruna 

 

 

 



Gambar 9. Kegiatan menanam tanaman obat-obatan 

 

1.4. Dampak Kegiatan 

Dalam kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) diharapkan 

memiliki nilai yang bisa berdampak lebih baik walaupun setelah berakhirnya masa 

proses pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM). 

Dampak kegiatan-kegiatan ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

1.4.1. Para pelajar masih dapat belajar dengan buku-buku elektronik yang 

sudah di berikan tanpa harus online dan membutuhkan kuota banyak. 

1.4.2. masyarakat yang ada di sekitar Balai desa dapat menikmati tanaman 

obat-obatan yang sudah ditanam. 

1.4.3. Organisasi Karang Taruna sudah bisa aktif kembali dan ikut andil dalam 

kegitatan kemasyarakatan bersama Aparatur Desa. 


