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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Sang Pemilik dunia dan seisinya, 
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SAW.Tidak terasa pelaksanaan PKPM di Desa Jaya Makmur Kec.Banjar Baru 

Kab. Tulang Bawang telah selesai. Banyak hal yang bertambah selain 

pengalaman, ilmu, namun juga menambah saudara. Sikap masyarakat yang sangat 

menghargai, membimbing dan sangat membantu dalam kegiatan sangatlah 
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sesuai rencana. 

Tak lupa pada kesempatan kali ini mengucapkan terimakasih kepada berbagai 
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sampaikan kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, keselamatan dan kesehatan 

baik jasmani dan rohani. 

2. Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan kami. 

3. Ir. Firmansyah Y. Alfian, MBA.,M.Sc. selaku Rektor IIB Darmajaya 
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4. Ibu Aswin, S.E.,M.M. selaku Ketua Prodi yang telah memberikan 

bimbingan dan mendukung kegiatan ini 

5. Andri Winata, S.E., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing laporan PKPM 

6. Seluruh Dosen IIB Darmajaya yang telah memberikan ilmunya kepada 

kami. 

7. Kepada Bapak M. Syahrul Nawawi selaku Kepala Kampung Desa Jaya 

Makmur 

8. Kepada Bapak Wanto  selaku RT 03 Jaya Makmur  

9. Seluruh Masyarakat Jaya Makmur yang telah membantu kegiatan 

dilapangan 

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu 

segala kritik dan saran dari pembaca dan masyarakat yang sifatnya membangun, 

diterima dengan senang hati, demi kesempurnaan dan kemajuan bersama. Penulis 

berharap semoga laporan ini berguna bagi pembaca pada umumya dan masyarakat 

khususnya. Amin 

Bandar Lampung, 31 Agustus 2020 

  Penulis , 
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NPM 1712110081



 
1 

 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu perwujudan 

dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Pengabdian 

merupakan suatu wujud kristalisasi dan integralisasi dari ilmu yang tertuang 

secara teoritis dibangku kuliah untuk diterapkan secara nyata dalam kehidupan 

sehari-hari dimasyarakat, sehingga ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan dan 

dikembangkan dalam kehidupan masyarakat luas. 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 kemasyarakatan. Hal ini selaras dengan fungsi perguruan tinggi 

sebagai jembatan (komunikasi) dalam proses pembangunan dan penerapan IPTEK 

pada khususnya. 

Di tahun ini PKPM berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena sejak Badan 

Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menyatakan virus Corona atau COVID-19 

sebagai pandemi. Menurut WHO, pandemi adalah skala penyebaran penyakit 

yang terjadi secara global di seluruh dunia. Berdasarkan ini, WHO memberi alarm 

pada semua negara dunia untuk meningkatkan kesiapan dan kesiagaan untuk 

mencegah maupun menangani wabah COVID-19 ini. Istilah pandemi ini 
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menyoroti pentingnya negara-negara di seluruh dunia untuk bekerja secara 

kooperatif dan terbuka satu sama lain dan bersatu sebagai front persatuan dalam 

upaya untuk mengendalikan situasi ini. Semua negara diminta untuk mendeteksi, 

mengetes, merawat, mengisolasi, melacak, dan mengawasi pergerakan 

masyarakatnya.

 

Pemahaman terhadap karakteristik patogen baru menjadi kunci pengendalian di 

masa mendatang. Penelitian hingga tingkat genetik dan struktural telah 

mengidentifikasi fitur kunci di virus korona yang terletak di bagian permukaan. 

Fitur kunci permukaan virus menjelaskan mengapa patogen baru tersebut mudah 

menyerang sel manusia, khususnya organ-organ pernapasan. Virus korona 

merupakan lipo protein yang mampu mengikat membran sel inang. Proses 

pengikatan membran sel dipicu oleh rilis sejenis enzim dari sel inang yang disebut 

dengan furin. Sebaran furin ternyata banyak ditemukan di jaringan manusia, 

termasuk paru-paru, hati, dan usus kecil. Infeksi mampu meluas ke berbagai organ 

tubuh manusia. Berdasarkan data dari WHO, organ pernapasan menjadi sasaran 

utama infeksi virus Korona. Sebanyak 87,9% pasien mengalami gejala demam, 

batuk kering (67,7%), dan kelelahan (28,1%). Penyakit paling umum setelah 

terinfeksi adalah pneumonia. Sekitar 14% mengalami gejala sedang (severe 

cases), seperti sulit bernafas, kekurangan oksigen dalam darah, serta penurunan 

fungsi paru-paru. Sementara 5% lainnya dalam kondisi kritis. Penelitian tentang 

pola penyebaran Covid-19 masih terus berlanjut, termasuk tingkat keparahan 

penyakit setelah terinfeksi. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan penyebaran 

yang terjadi. untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang dialami saat 
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ini menuntut masyarakat harus melaksanakan protokol kesehatan seperti 

beraktivitas di rumah, memakai masker, menjaga jarak dengan orang atau 

physical dan social distancing, menghindari kerumunan serta mencuci tangan 

menggunakan sabun atau hand sanitizer. Semua aktivitas dan komunikasi 

dilakukan secara daring/online. Berdasarkan pertimbangan pandemi COVID-19, 

maka pelaksanaan PKPM tahun ini dilaksanakan secara mandiri/individu oleh 

mahasiswa dan berlokasi di daerah domisili tempat tinggal peserta PKPM dengan 

tetap menerapkan prosedur dan protokol kesehatan yang ketat. 

Sebagai tempat pengabdian atau PKPM, saya memilih Kelurahan  Jaya Makmur 

Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang sebagai tempat PKPM . Berdasarkan 

survei yang saya dapat masyarakat disana masih kurang dalam menerima edukasi 

seputar Covid-19 dan kesadaran dalam menggunakan alat perlindungan diri 

(APD),serta kurangnya pendampingan kegiatan belajar pada anak – anak desa 

jaya makmur. Berdasarkan latar belakang diatas kami mengangkat judul ” 

EDUKASI DAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 

DIDESA JAYA MAKMUR KEC.BANJAR BARU KAB. TULANG 

BAWANG ” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah pada penelitian 

ini sebagai berikut : 

1. Bagimana meningkatkan kesadaran masyarakat jaya makmur tentang 

bahaya covid -19? 
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2. Bagimana meningkatkan pemahaman penggunaan teknologi dalam 

kegiatan pendampingan belajar mengajar anak –anak sekolah di Desa Jaya 

Makmur selama masa pandemi covid -19? 

 

1.3 Tujuan Dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan Kegiatan 

1. Mendukung dan menguatkan program penanggulangan dan pencegahan 

Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah . 

2. Meningkatkan pemahaman masyarakat kelurahan Jaya Makmur terhadap 

bahaya dan cara pencegahan Covid-19. 

3. untuk melaksanakan praktek kerja pengabdian masyarakat diKelurahan 

Jaya Makmur  

4. Mengetahui kegiatan belajar online pada siswa/i di Desa Jaya Makmur 

selama masa pandemi Covid-19 

 

1.3.2 Manfaat Kegiatan 

Adapun manfaat dari kegiatan PKPM adalah sebagai berikut: 

1.3.2.1 Manfaat Bagi Mahasiswa 

Berikut adalah beberapa manfaat pelaksanaan PKPM bagi mahasiswa, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Mahasiswa mendapat pelajaran dan pengalaman tentang kemandirian, 

kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, dan kepemimpinan. 
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2. Kegiatan PKPM ini menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa 

dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat. 

3. Kegiatan ini juga memotivasi mahasiswa untuk dapat mengembangkan 

potensi yang dimilikinya. 

4. Sebagai wujud melaksanakan tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian 

pada masyarakat 

5. Menambah pengetahuan bagaimana cara bermasyarakat yang sesuai 

dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik norma tersurat 

maupun tersirat. 

 

1.3.2.2 Manfaat Bagi Masyarakat 

Selain bermanfaat bagi institusi dan mahasiswa IIB Darmajaya, pelaksanaan 

PKPM ini juga memberikan beberapa manfaat bagi warga masyarakat 

1. Masyarakat dapat memahami bagimana pentingya mematuhi protokol 

kesehatan selama masa pandemi covid -19  

2. Membantu memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat  

3. Membantu  proses pendampingan  belajar siswa selama masa pandemi 

agar tidak merasa kesulitan serta melatih kedisiplinan dalam belajar  

 

1.3.2.3 Manfaat Bagi IIB Darmajaya 

1. IIB Darmajayasdapat menjadikan PKPM ini sebagai bahan evaluasi hasil 

pendidikan yang selama ini telah diselenggarakan. 
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2. Eksistensi mahasiswa IIB Darmajaya sebagai agen pembawa perubahan 

bagi masyarakat dapat terlihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. 

3. PKPM ini dapat menjadi media promosi dan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap IIB Darmajaya. 

4. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literature 

Mahasiswa yang akan membuat laporan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat berikutnya 

 

1.4 Mitra Yang Terlibat 

1. Bapak M . Syahrul Nawawi selaku lurah Desa Jaya Makmur beserta 

Aparatu kampung 

2. Anak – anak sekolah desa Jaya Makmur Kec. Banjar Baru Kab. Tulang 

Bawang  

3. Masyarakat Desa Jaya Makmur Kec.Banjar Baru Kab. Tulang Bawang 
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BAB 2 

PELAKSANAAN PROGRAM 

 

2.1 PROGRAM-PROGRAM YANG DILAKSANAKAN 

 

2.1.1  Sosialisasi pencegahan covid-19 dan menerapkan perilaku hidup sehat 

Masyarakat belum terbiasa dengan Adaptasi Kebiasan Baru (AKB) sehingga 

masih terdapat masyarakat yang belum menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan 

ini dilakukan untuk membantu pencegahan penularan covid-19 dikarenakan Desa 

Jaya Makmur berbatasan dengan Kabupaten yang sudah terkena zona merah yakni 

Tulang Bawang Barat. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan dalam segala aktivitas 

seperti memakai masker ,rajin mencuci tangan ,menjaga jarak ,serta bersedia 

diukur suhu tubuh ketika mengikuti suatu kegiatan atau memasuki wilayah 

tertentu . kegiatan ini juga bertujuan untuk menyiapkan diri guna menghadapi era 

“New Normal” dengan Adaptasi Kebiasan Baru (AKB). 

2.1.2 Pendampingan Belajar Anak – Anak Desa Jaya Makmur  

Sejak Pandemi virus corona atau Covid 19 melanda, berbagai kebijakan diambil 

sebagai upaya guna memutus penyebaran virus tersebut, diantaranya mengambil 

kebijakan Kegiatan belajar mengajar (KBM) bagi semua siswa semua jenjang 

untuk belajar dari rumah melalui sistem daring atau online.Pembelajaran online 

dilakukan dengan memanfaatkan teknologi khususnya internet. Pemvelajaran 



7 
 

 

online dilakukan dengan sistem belajar jarak jauh, dimana Kegiatan Belajar dan 

Mengajar (KBM) tidak dilakukan secara tatap muka. Pembelajaran dilakukan 

dengan menggunakan media, baik media cetak (modul) maupun non cetak 

(audio/video), komputer/internet, siaran radio dan televisi.Pada pembelajaran 

online, peserta didik dapat menjadi kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi 

dan pemikirannya, sehingga dapat mengakibatkan pembelajaran yang 

menjenuhkan. Seorang siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar akan 

ssmemperoleh ketidakmajuan dalam hasil belajar. Oleh karena itu, diperlukan 

pendorong untuk menggerakkan menggerakan siswa agar semangat belajar 

sehingga dapat memiliki prestasi belajar.  

2.1.3 Kegiatan Menanam bibit  Makanan Pendamping Nasi Dibalai 

Kampung 

Akibat pandemi covid-19 pemerintah menghimbau masyarakat untuk bekerja 

,belajar dan beribadah dirumah. Seperti diketahui selama pandemi covid-19 stok 

bahan makanan dan bumbu masakan terkadang susah ditemui di supermarket 

ataupun pasar kalapun ada terkadang harganya  lebih tinggi karena itu kita pun 

harus berhemat dalam menggunakan bahan makanan. Saya disini bersama ibu –

ibu Kader dan Pkk memanfaatkan lahan kosong yang ada dibalai kampung Desa 

Jaya Makmur Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawaang untuk ditanami makanan 

pendamping nasi seperti singkong,jagung,dan ubi jalar agar bisa digunakan untuk 

mengganti makanan pendamping beras selama masa pandemi covid -19 . 
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2.1.4  Pembagian Masker dan Antis 

Indonesia sekarang sedang dilanda wabah Covid-19, Pandemi Covid-19 ini 

mengharuskan masyarakat untuk mengikuti tatanan kehidupan baru yaitu New 

Normal. Pada era New Normal ini masyarakat diharuskan untuk mengikuti 

protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Untuk mencegah penularan 

Covid-19 kami melakukan edukasi dengan memberikan masker dan hansanitizer 

kepada masyarakat jaya makmur dan sekolah. 
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2.2 WAKTU KEGIATAN 

Tabel 2.1 Waktu Kegiatan 

No Hari/Tanggal Kegiatan 

1. Senin, 20 Juli 2020 Penyerahan surat izin kepada kelurahan dan 

kecamatan 

2. Selasa- Rabu, 

21-22 Juli 2020 

Kegiatan (musrembang) desa jaya makmur 

dan desa bawang sakti jaya & desa bawang 

tirto mulyo bersama Bapak Camat Banjar 

Baru 

3. kamis, 23 Juli 2020 Pendampingan belajar  

4. Jumaat, 24 juli 2020 Kegiatan penyaluran dana langsung (BLT) 

tahap 1 di Desa Jaya Makmur  

5. Sabtu ,25 juli 2020  Sosialisai covid -19 bersama masyarakat  

6. Senin , 27 juli 2020  Pendampingan belajar  

7. Selasa ,28 juli 2020  Kegiatan menanam bibit  makanan 

pendamping nasi di Balai Kampung  

8. Rabu , 29 Juli 2020  Sosialisasi idul adha bersama kepala 

kampung dan sosialisasi Menuju Adaptasi 

Baru bersama anggota puskesmas 

9. Senin ,3 agustus 

2020 

Pendampingan belajar  

10. Selasa , 4 agustus 

2020 

Kegiatan penyaluran dana BLT tahap 2 di 

Desa Jaya Makmur  

11. Rabu , 5 agustus 

2020  

Kegiatan posyandu ibu hamil bersama ibu 

Bidan Desa Jaya Makmur di Balai 

Pertemuan 

12. Kamis , 6 agustus 

2020  

Kegiatan pemberian Vitamin dan Posyandu 

Balita  

13. Jumaat , 7- 8 agustus 

2020 

Pembagian masker dan antis kepada 

masyarakat dan anak –anak sekolah  
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14. Rabu – kamis 12 -13 

agustus 2020  

Acara posyandu lansia di Balai Kampung 

15.  Jumaat ,14 agustus 

2020 

Pelepasan mahasiswa PKPM bersama Bapak 

lurah  

 

 

2.3 HASIL KEGIATAN DAN DOKUMENTASI 

Tabel 2.2 Rencana Kegiatan 

No RencanaKegiatan Tujuan Target kegiatan  

1. Pembagian 

Masker dan 

Antis 

Agar masyarakat lebih sadar 

pentingya menerapkan 

protokol kesehatan selama 

masa pandemi covid -19  

Masyarakat dan 

anak –anak desa 

jaya makmur  

2. Pendampingan 

Belajar Anak – 

Anak Desa Jaya 

Makmur 

Untuk membantu anak – anak 

memahami materi serta tugas 

yang diberikan sekolah 

selama daring  

Anak – anak 

sekolah jaya 

makmur  

3. Kegiatan 

Menanam bibit 

Makanan 

Pendamping 

Nasi Dibalai 

Kampung 

Kegiatan ini dilakukan guna 

mengantisipasi jika suatu saat 

harga bahan makanan 

melonjak tinggi. 

Masyarakat desa 

jaya makmur  

4. Sosialisasi 

pencegahan 

covid-19” 

 

Kegiatan ini bertujuan untuk 

meninggkatkan kesadaran 

masyarakat untuk menerapkan 

perilaku hidup sehat dan 

menerpakan protokol 

kesehatan selama masa 

pandemi covid 19 

Masyarakat desa 

jaya makmur  
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2.3.1 Pembahasan Hasil Kegiatan 

2.3.1.1 Pembagian Masker dan Antis 

Acara ini diselenggarakan Jumaat 7- 8 agustus 2020 pukul 08:00-14:00 WIB di 

Desa Jaya Makmur Kec. Banjar Baru Kab . Tulang Bawang , saya disini 

membagian masker dan antis secara gratis kepada masyarakat anak –anak sekolah  

guna untuk memutus rantai penyebaran covid -19 serta untuk meningkatkan 

kesadaran masyarkat Desa Jaya Makmur tentang pentingya menerapkan protokol 

kesehatan selama masa pandemi covid -19 serta mengghimbau masyarakat untuk 

menerapkan perilaku hidup sehat dan menggunakan masker setiap ingin pergi 

keluar rumah dan mengindari kerumunan . 

 

Gambar 2.1 Pembagian Masker & Antis 

2.3.1.2 Pendampingan Belajar Anak – Anak Desa Jaya Makmur 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal/hari  kamis, 23 Juli 2020- Senin , 27 juli 2020 

,Senin ,3 agustus 2020 pukul 08:00- 10:00 WIB kegiatan ini dialukan untuk mendampingi 

anak –anak Desa Jaya Makmur Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang dalam melakukan 

pembelajaran secara daring dan membantu mereka dalam mengerjaka tugas yang belum 
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dipahami selama bersekolah secara daring agar mereka tidak merasa kesulitan dalam 

melakukan sekolah daring selama pandemi covid-19. 

 

Gambar 2.2 Pendampingan Belajar Anak-Anak 

2.3.1.3 Kegiatan Menanam Bibit Makanan Pendamping Nasi Dibalai Kampung 

Selasa ,28 juli 2020 kegiatan menanam makanan pendamping nasi pukul 15:00- 

17:00 bersama ibu –ibu kader dan masyarakat Desa Jaya Makmur Kec. Banjar 

Baru Kab. Tulang Bawang kegiatan ini dilakukan untuk memanfaatkan lahan 

yang kosong untuk digunakan menanam makanan pendamping nasi ,kegiatan ini 

dilakukan untuk mengantisipasi jika suatau saat harga bahan makanan melonjak 

tinggi atau stok nya semakin terbatas dipasaran selama masa pandemi covid -19 . 
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Gambar 2.3 Menanam Bibit Makanan Pendamping Nasi 

 

2.3.1.4 Sosialisasi pencegahan covid-19 dan menerapkan perilaku hidup sehat 

Sosialisasi pencegahan covid -19 dilaksankan Sabtu ,25 juli 2020  kegiatan ini 

dilakukan guna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa jaya Makmur 

tentang bahaya virus covid -19 .dikarenkan desa jaya makmur sendiri berbatasan 

dengan kabupaten yang sudah terkena zona merah yaitu kabupaten tulang bawang 

barat. Saya disini memberikan pengetahuan tentang cara cara pencegahan 

penularan covid -19 kepada masyarakat desa jaya makmur  yaitu dengan cara 

selalu menerpakan protokol kesehatan menggunkan masker jika hendak keluar 

rumah,mencuci tangan biasakan diri rajin mencuci tangan dengan sabun dan 

sebisa mungkin jangan sering menyentuh wajah,tutup mulut saat bersin dan batuk 

,sosial distancing ,istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi. 
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Gambar 2.4 Sosialiasai Covid-19 

 

2.4 DAMPAK KEGIATAN 

Selama pandemi covid -19 ada banyak sekali perubahan yang dialami hampir 

seluruh masyarakat, pandemi covid -19 memang banyak memberikan perubahan 

kehidupan pada manusia perubahan tersebut meliputi terbatasnya aktivitas diluar 

rumah, anak –anak yang belajar online dan universitas yang melakukan 

pembelajaran secara daring ,karyawan yang menjalani kerja secara work home 

hingga berubahnya berbagai kebiasan baru dalam kehidupan sehari hari .Tanpa 

terkecuali kegiatan PKPM yang sudah menjadi rutinitas tiap semester di Institut 

Informatika & Bisnis Darmajaya. Karena adanya pandemi covid-19 menyebabkan 

PKPM kali ini dilaksanakan secara individu di desa masing-masing dengan tetap 

mematuhi SOP covid-19 . Hal yang paling umum dilakukan di PKPM ini adalah 
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memberikan edukasi dan sosialisasi seputaran cara pencegahan  atau penularan 

covid-19 kepada masyarakat sekitar Desa Jaya Makmur Kec.Banjar Baru Kab. 

Tulang Bawang. Kegiatan PKPM ini banyak sekali memberikan  dampak postif 

bagi masyarakat Desa Jaya Makmur Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang. 

Yaitu salah satunya  mereka memiliki tingkat kesadaran yang lebih akan 

pentingya menjaga dan menerapkan protokol kesehatan selama masa 

pandemi.Dan juga dengan adanya mahasiswa PKPM di Desa Jaya Makmur  anak 

– anak yang sedang melakukan sekolah daring tidak merasa kesuliatan lagi karena 

adanya pendampingan belajar karena selama ini masih kurangya tinggat  

pendampingan orang tua dalam proses belajar. Dan masyarakat merasa cukup 

senang dengan diadakanya kegiatan PKPM tersebut. Menurut masyarakat 

kegiatan PKPM yang dilakukan ini sangat membantu terutama pada masa 

pandemi saat ini. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya informasi yang 

simpang siur mengenai covid -19 selama pandemi ini berlangsung. Sehingga 

dengan diadakanya kegiatan ini masyarakat merasa bisa mendapatkan informasi 

yang lebih valid mengenai covid-19. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan serangkaian kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat Di Desa 

Jaya Makmur Kec. Banjar Baru Kab. Tulang bawang yang telah dilaksanakan 

dapat disimpulkan yaitu : 

1. Dengan adanya kegiatan PKPM ini masyarakat sudah lebih mematuhi 

protokol kesehatan yang selama ini terabaikan  di Desa Jaya Makmur . 

2. Dengan adanya pembelajaran secara daring anak –anak Desa Jaya 

Makmur  sudah tidak merasa kesulitan dalam melakukan sekolah daring. 

3.2 Saran 

Dari hasil analisis pembahasan dan kesimpulan diatas maka beberapa saran yang 

dapat diajukan yaitu: 

1. Masyarakat diharapkan untuk terus menggunakan masker jika keluar 

rumah, sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun , selalu 

menjaga jarak dengan orang lain, mengindari kerumunan dan 

menggunakan atau membawa handsanitizer saat berpergian. 

2. Masyarakat harus lebih disiplin dalam menjalakankehidupanya sesuai 

dengan protokol kesehatan di era new normal  dan adaptasi kebiasaan 

baru. Dan disarankan untuk tidak panik dalam mengadapi virus tersebut 

tetap menerapkan perilaku hidup sehat dengan makan - makanan yang 

bergizi dan istirahat yang cukup ,tidak keluar rumah jika tidak 

berkepentingan . 
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3. Untuk orang tua harus lebih memaksimalkan pendampingan terhadap anak 

–anakanya dan lebih memahami pengenalan tekologi untuk pembelajaran 

daring agar dapat membantu mempermudah pelaksanaan belajar secara 

daring dimasa pandemi covid-19. 

4. Peningkatan kedepan untuk memberikan pelatihan guru dan murid dalam 

pelaksanaan pembelajaran secara online sehingga adanya pelatihan dapat 

membantu ilmu pengetahuan betapa pentingnya Media Sosial di Era 

Digital saat ini. 

 

3.3 Rekomendasi 

1. Masyarakat harus lebih waspada dikarenakan angka penularan virus covid-19 

terus mengalami penigkatan selama new normal atau adaptasi kebiasaan baru. 

Tetap menggunakan masker jika keluar rumah, menerapkan sosial distancing dan 

physical distancing. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di 

Indonesia khususnya di Desa Jaya Makmur. 

2. Peran orang tua dalam pendampingan belajar selama masa pandemi sangat 

penting agar anak tidak merasa kesuliatan dalam melakukan kegiatan belajar 

selama dirumah agar mereka dapat berfikir produktif dan disiplin dalam belajar 

walapun tidak didampingin oleh guru selama bersekolah secara daring.  
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LAMPIRAN 

PRAKTEK KERJA PENGABDIAN MASYARKAT 

 

 

Meminta izin kepada Kepala Kampung 

 

Kegiatan (Musrembang) 

Bersama Bapak Camat Banjar Baru Kab.Tulang Bawang 
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Kegiatan Penyaluran Dana Langsung BLT 

Desa Jaya Makmur Kec.Banjar Baru Kab. Tulang Bawang 

 

Sosialisai Idul Adha dan Adaptasi Kebiasan Baru (AKB) Bersama Bapak Lurah 



20 
 

 

 

Kegiatan Posyandu ibu hamil 

 

Kegiatan Posyandu Lansia 
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Kegiatan posyandu Balita & Pemberian Vitamin 

 

Pelepasan mahasiswa PKPM 

 


