
 1 

EDUKASI BIMBINGAN BELAJAR PADA MURID PAUD 

KENANGA PRATIWI DI SUKADANAHAM PADA ERA NEW 

NORMAL 

 

PRAKTEK KERJA PENGABDIAN MASYARAKAT 

(PKPM) 

 

 

 

Disusun oleh : 

Sofiana Restu Restika 1712110143 

 

 

 

INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA 

BANDAR LAMPUNG 

 2019/2020 



 2 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

LAPORAN 

PRAKTEK KERJA PENGABDIAN MASYARAKAT (PKPM) 

EDUKASI BIMBINGAN BELAJAR PADA MURID PAUD KENANGA 

PRATIWI DI SUKADANAHAM PADA ERA NEW NORMAL 

 

Disusun oleh : 

Sofiana Restu Restika  1712110143 

 

Telah menyetujui syarat untuk diterima  

Menyetujui  

Dosen Pembimbing   Pembimbing Lapangan  

 

 

M. Saputra. S.E.,M.M. Ferdiana Sari, S.E.,M.M 

NIK.14021016  NIP.197802242007012004 

 

 

 

 

Ketua Jurusan Manajemen 

 

 

 

 

 

Aswin, SE.,MM 

  NIK 10190605 

 



 3 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL .....................................................................................................  

HALAMAN PENGESAHAN   ........................................................................................  

DAFTAR ISI .................................................................................................................. i 

DAFTARGAMBAR ..................................................................................................... ii 

DAFTAR TABEL  ....................................................................................................... ii 

KATAPENGANTAR .................................................................................................. iii 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pelaksanaan PKPM ................................................................ 1 

1.2 Rumusan Masalah ........................................................................................... 2 

1.3 Tujuandan Manfaat .......................................................................................... 2 

1.4 Mitra Yang Terlibat ......................................................................................... 4 

BAB II PELAKSANAAN PROGRAM 

2.1 Program-program yang dilaksanakan .............................................................. 5 

2.1.1 Pendampingan Belajar Murid paud Kenanga Pratiwi....................... 5 

2.1.2 Edukasi  Covid-19 Dan New Normal Kepada Masyarakat .............. 6 

2.1.3 Bersih Bersih di Lingkungan Sukadanaham ..................................... 6 

2.1.4 Proses Pengupasan Di UMKM Bawang Putih ................................. 6 

2.1.5 Mengembangan UMKM Burger Dan Ketan Susu ............................ 7 

2.1.6 Proses Pembuatan Batik Tulis dan Mengembangkan UMKM ......... 7 

2.1.7 Membuat Handsanitizer Dengan Kaum Milenial Via Zoom ............ 7 

2.2 Waktu Kegiatan ............................................................................................... 9 

2.3 Dokumentasi Kegiatan .................................................................................. 10 

2.4 Dampak Kegiatan .......................................................................................... 12 

BAB III PENUTUP 

3.1 Kesimpulan .................................................................................................... 13 



 4 

3.2 Saran..............................................................................................................13 

DAFTARPUSTAKA ................................................................................................... 15 

LAMPIRAN..........................................................................................................................16 

  



 5 

DAFTAR GAMBAR....................................................................................................9 

 

Daftar Tabel.................................................................................................................10 



 6 

KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Wr.Wb Puji dan syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang 

Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga saya dapat melaksanakan 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) Tahun 2020 yang berlokasi di 

Kelurahan Sukadanaham, dan Paud Kenanga Pratiwi yang berlokasi di Jl. Kebersihan 

No.53, Sukadanaham, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung 

yang telah dapat berjalan sesuai rencana dan semua program dapat terealisasi dengan 

baik.Serta dapat menyelesaikan laporan yang berjudul “Edukasi Bimbingan Belajar 

Pada Murid Paud Kenanga Pratiwi Di Sukadanaham Pada Era New Normal”. 

Kelancaran kegiatan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara 

langsung maupun tidak. Oleh karena itu, sayai mengucapkan teruma kasih kepada 

segenap pihak yang telah membantudalam pelaksanaan dan penyusunan laporan 

PKPM ini khususnya kepada : 

1. Tuhan yang maha esa karena telah memberikan kelancaran selama kegiatan 

PKPM 

2. Ir.Firmansyah YA,MBA.,M.SC. selaku Rektor IBI darmajaya. 

3. Dr.RZ.Abdul Aziz, S.T.M.T selaku wakil Rektor I Bidang Akademik dan 

Kemahasiswaan IBI darmajaya.  

4. Rommy Nazar, S.E., M.M selaku Wakil Rektor II IBI Darmajaya.  

5. Muprihan Thaib , S.Sos., M.M selaku Wakil Rektor III IBI Darmajaya . 

6. Prof. Dr. Ir. RA Bustomi Rosadi , M.S selaku wakil rektor  IV IBI Darmajaya. 

7. Dr. Faurani I Santi Singagerda selaku Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis IBI 

Darmajaya  

8. Aswin, S.E., M.M. selaku ketua jurusan Manajemen IBI Darmajaya . 

9. M. Saputra, S.E.,M.M. selaku dosen pembimbing lapangan dalam 

pelaksanaan PKPM. 

10. Ibu Ferdiana Sari, S.E., M.M. selaku kepala lurah Sukadanaham Tanjung 

Karang Barat Bandar Lampung. 



 7 

11. Seluruh masyarakat kelurahan Sukadanaham Tanjung Karang Barat Bandar 

Lampung yang telah membantu kegiatan selama PKPM. 

12. Kedua orang tua yang selalu memberikan cinta kasih dan doanya. 

13. Teman-teman PKPM Kelurahan Sukadana Ham (Chairul,Dina,Herlina) atas 

kerja samanya selama kegiatan PKPM berlangsung.  

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT. Penulis 

menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, maka dengan segala 

kerendahan hati penulis berharap saran yang bersifat membangun dalam perbaikan 

laporan PKPM ini. Akhirnya penulis berharap semoga laporan  PKPM ini dapat 

memberikan manfaat dan wawasan baru bagi pembaca.  

 

 

 

  Bandar Lampung, 25 Agustus 2020  

 

 

 

 

 

 Sofiana Restu Restika 

 NPM. 1712110143 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

  

Evere Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal 

dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke 

manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), 

orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi 

virus Corona disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali 

ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular 

dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk 

Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa 

negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka 

mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. 

 

Sejak pertengahan bulan Maret lalu, pemerintah sudah mengimbau masyarakat untuk 

melakukan aktivitas dari rumah sebagai salah satu upaya menekan penyebaran virus 

penyebab COVID-19. Karenanya, sekolah-sekolah untuk sementara waktu tidak 

diizinkan melakukan kegiatan belajar mengajar dengan bertatap muka dan kita 

harus belajar di rumah. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran 

Covid-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud). Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Regulasi, 

Chatarina Muliana Girsang menyampaikan Surat Edaran Nomor 15 ini untuk 

memperkuat Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19).  

 

https://www.alodokter.com/alasan-mengapa-lansia-lebih-rentan-terhadap-virus-corona
https://www.alodokter.com/waspadai-infeksi-virus-corona-pada-anak
https://www.alodokter.com/lindungi-bayi-anda-dari-virus-corona
https://www.alodokter.com/infeksi-virus-corona-pada-ibu-menyusui-ini-yang-perlu-anda-ketahui
https://www.alodokter.com/covid-19
https://www.alodokter.com/memahami-istilah-lockdown-yang-mencuat-di-tengah-pandemi-virus-corona
https://bobo.grid.id/tag/belajar-di-rumah
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Berdasarkan surat edaran tersebut membuat saya memutuskan untuk mengambil judul 

“Edukasi Bimbingan Belajar Pada Murid Paud Kenanga Pratiwi Di 

Sukadanaham Pada Era New Normal”. Hal tersebut saya pilih dikarenakan salah 

satu paud/pendidikan anak usia dini yang ada di lingkungan III Kelurahan 

Sukadanaham memiliki hambatan dalam menghadapi sekolah online atau belajar dari 

rumah, sehingga kurangnya pemahaman yang akan didapatkan oleh murid Paud 

Kenanga Pratiwi. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1) Hambatan seperti apa yang dihadapi oleh murid, orang tua maupun pihak 

 Paud Kenanga Pratiwi dalam pendampingan belajar ? 

2) Apakah Covid-19 berdampak besar pada UMKM yang ada di Lingkungan 

 Kelurahan Sukadanaham ? 

3) Apakah masyarakat sekitar Lingkungan Sukadanaham menerapkan protokol 

 kesehatan ? contohnya seperti memakai masker ? 

4) Apakah masyarakat sekitar memahami apa itu Corona Virus dan cara 

 pencegahannya ? 

1.3. Tujuan dan Manfaat PKPM 

1. Tujuan Kegiatan 

1) Membantu murid yang kesulitan dalam belajar di era new normal. 

2) Mengedukasi murid paud untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 

dengan selalu menggunakan masker dan mencuci tangan. 

3) Memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar tentang Corona Virus, 

protokol kesehatan dan cara pencegahannya. 

4) Mangajarkan kaum milenial berproduktif selama belajar dari rumah untuk 

membuat APD (Handsanitizer) 
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2. Manfaat Kegiatan 

Bagi Mahasiwa 

1) Mendapat pengalaman pribadi seperti kemampuan dalam pengambilan 

keputusan, rasa tanggungjawab, kemandirian, kemampuan berkomunikasi, 

serta jiwa kepimpinan. 

2) Menjadi bahan pembelajaran dan menumbuhkan jiwa sosial dan 

kewirausahaan. 

3) Memperoleh wawasan yang didapatkan langsung dari kegiatan PKPM 

4) Mampu  menyelesaikan mata kuliah Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM). 

 

Bagi Masyarakat 

1) Memperoleh pengetahuan tentang pentingnya mencegah penularan 

Covid 19. 

2) Agar anak anak murid Paud Kenanga Pratiwi selalu mencuci tangan 

setiap ingin melakukan kegiatan karena mencuci tangan merupakan 

salah satu upaya untuk mencegah penularan Covid 19. 

3) Agar pihak Paud Kenanga Pratiwi maupun orang tua murid yang 

memiliki kesulitan merasa terbantu dengan adanya kegiatan PKPM 

ini 

4) Memberikan  inspirasi bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan 

kesehatan dan memanfaatkan  potensi-potensi usaha yang terdapat di 

Kelurahan Sukadanaham 

Bagi IBI Darmajaya 

Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IBI Darmajaya 

kepada masyarakat di Kelurahan Sukadana Ham Kec. Tanjung Karang 

Barat Bandar Lampung. 
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1.4. Mitra Yang Terlibat 

Kegiatan PKPM ini dapat berjalan dengan lancar karena adanya mitra yang 

terlibat diantaranya : 

1. Perangkat desa dan Masyarakat Kelurahan Sukadana Ham , Kecamatan 

Tanjung Karang barat. 

2. Kepala Paud, Guru, orang tua dan murid Paud Kenanga Pratiwi. 

3. Pemilik UMKM  Bawang Putih , Makanan kecil , Batik Tulis Deandra. 

4. Dosen pembimbing lapangan. 
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BAB II 

Pelaksaan Program 

 

2.1. Program-Program yang Dilaksanakan 

Kegiatan PKPM ini dilakukan di lingkungan Kelurahan Sukadanaham 

Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Adapun beberapa 

kegiatan yang dilakukan selama PKPM ini dengan kegiatan utama yaitu 

Pendampingan belajar pada murid paud pada era new normal ini. Dengan tujuan 

untuk membantu kesulitan/hambatan yang dihadapi pihak Paud Kenanga Pratiwi 

maupun pihak orang tua murid, selain itu terdapat beberapa kegiatan lain juga 

yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat Kelurahan Sukadanaham dalam 

menghadapi New Normal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai 

berikut :  

 

2.1.1. Pendampingan belajar murid Paud Kenanga Pratiwi di 

Sukadanaham 

Dalam keadaan pandemic Covid yang terjadi, pemerintah memutuskan 

untuk memberhentikan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang 

dialihkan dengan belajar mengajar via online. Akan tetapi masyarakat 

Lingkungan Kelurahan Sukadanaham memiliki kendala dalam 

menghadapi keputusan yang telah diambil pemerintah, sehingga 

menghambat murid dalam memahami materi yang diberikan. Salah satu 

kendala yang di rasakan orang tua murid Paud Kenanga Pratiwi adalah 

sulit mengoperasikan system belajar online, sehingga pihak Paud 

Kenanga Pratiwi memutuskan system new normal yaitu dengan cara 

tetap belajar tatap muka tetapi hanya dua sampai tiga murid saja dalam 

satu hari, dengan itu sedikit menyelesaikan masalah/kendala yang 

terjadi di Paud kenanga Pratiwi. Ada beberapa kegiatan yang saya 

lakukan disana seperti sosialisasi tentang covid 19, arti virus corona, 

cara pencegahannya salah satunya dengan rajin mencuci tangan, 
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Pentingnya menggunakan masker apabila berkegiatan diluar rumah dan 

tidak untuk menyentuh bagian mata, hidung dan mulut apabila belum 

mencuci tangan, tidak hanya itu disana juga saya mengajarkan menulis, 

membaca untuk membantu pembelajaran di Paud Kenanga Pratiwi. 

 

2.1.2 Edukasi tentang Covid-19 dan New Normal kepada masyarakat 

Kelurahann Sukadanaham  

Pada tanggal 23 juli 2020 kegiatan yang saya lakukan adalah 

melakukan  Sosialisasi tentang Covid 19, Asal penyebaran Covid, 

ciri cirinya, cara pencegahannya hingga New Normal yang bertujuan 

untuk mengedukasi masyarakat dalam rangka menghadapi kebijakan 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengurangi 

penyebaran covid-19. 

 

Tema yang diusung dalam kegiatan sosialisasi ini adalah Adaptasi 

New Normal Sebagai Upaya Mengurangi Penyebaran Covid-

19. Hal ini sesuai dengan tujuan pemerintah dalam menerapkan 

era new normal dimana masyarakat harus mematuhi protocol 

kesehatan sehingga dapat melakukan aktifitas seperti biasa.  

2.1.3 Melakukan kegiatan bersih-bersih di lingkungan Kelurahan 

 Sukadanaham.  

Disetiap hari jumat kelurahan Sukadanaham memiliki kegiatan rutin 

yaitu bersih bersih di setiap hari jum’at, kegiatan tersebut untuk 

menjaga kebersihan lingkungan kelurahan sukadanaham agar 

masyarakat kelurahan Sukadanaham merasa nyaman, saya dan warga 

Kelurahan Sukadanaham membantu linmas dan pegawai kelurahan 

melakukan bersih bersih di lingkungan Kelurahan Sukadanaham 

2.1.4 Proses pengupasan bawang putih  
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Salah satu kegiatan PKPM ini adalah mengembangkan UMKM di masa 

pandemi Covid 19, pada UMKM bawang putih yang kami lakukakan 

selain sosialisasi Covid 19 adalah membantu kegiatan yang dilakukan 

pada UMKM tersebut salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah 

pengupasan bawang putih yang nantinya akan di supply ke pasar pasar 

salah satunya Pasar Tamin. 

 

2.1.5. Membantu mengembangkan UMKM  burger dan ketan susu 

Selain UMKM Bawang Putih, di Kelurahan Sukadanaham juga terdapat 

UMKM yang bergerak dibidang makanan yaitu burger dan ketan susu, 

yang kami lakukan pada UMKM tersebut adalah pembuatan 

merek/brand pada UMKM tersebut dan memasarkan makanan burger 

dan ketan susu melalui sosial media sosial. Salah satu keluhan yang 

kami dapatkan dari pemilik usaha adalah kesulitan memasarkan 

produknya secara online sehingga kami membuatkan akun instagram 

@dapurmauren itu agar memudahkan pemilik usaha untuk  

memasarkan produknya. 

 

2.1.6 Belajar membuat batik tulis dan meningkatkan penjualan batik 

tulis Deandra di Kelurahan Sukadanaham 

Pada UMKM Batik Deandra, hal yang kami lakukan adalah mengetahui 

proses pembuatan batik tulis dari pembuatan pola, mencanting kain 

yang sudah dipola, hingga mewarnai kain yang telah dipola dan 

dicanting. Selain itu kami juga memasarkan hasil kain batik tulis dari 

Batik Deandra melalui sosial media dengan membuat akun instagram 

@batiktulis.deandra untuk menambah jangkauan pasar batik tulis 

deandra. 

 

2.1.7. Zoom Meeting bersama kaum milenial Lingkungan Sukadanaham 

untuk  membuat handsanitizer  
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Melihat dari keadaan yang terjadi saat ini salah satu tujuan dari PKPM 

dari rumah untuk menghindari penyebaran Covid-19 salah satu upaya 

yang kami lakukan adalah mengajak kaum milenial untuk lebih kreatif 

membuat handsanitizer dengan memanfaatkan bahan bahan yang 

tersedia dirumah masing masing seperti aloe vera , alcohol 70% , dan 

baby oil yang digunakan untuk membuat handsanitzer lalu dicampurkan 

dalam satu wadah sehingga menjadi handsanitizer yang sudah siap 

pakai, kegiatan tersebut bertujuan untuk membuka peluang bisnis untuk 

kaum milenial dan mengajak kaum milenial agar lebih kretif dan lebih 

pandai dalam melihat peluang. 
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2.2. Waktu Kegiatan 

 

Waktu Kegiatan 

Minggu 1 23 JULI 2020 

 Sosialisasi pada masyarakat mengenai Covid-19 dan New 

Normal di kelurahan sukadanaham 

24 JULI 2020 

 Bersih-bersih dikelurahan sukadanaham 

Minggu 2 SENIN 27 JULI 2020 

 Pendampingan belajar pada anak-anak paud kenanga 

pratiwi di lingkungan 03 

SELASA 28 JULI 2020 

 Acara dari kelurahan, kedatangan bawaslu 

JUMAT 31 JULI 2020 

 Bersih-bersih dilingkungan kelurahan sukadanaham 

 

Minggu 3 RABU-KAMIS 5-6 AGUSTUS 2020 

 Mengajak milenial / masyarakat masyarakat Lingkungan 03 

untuk membuat handsanitazer 

JUMAT 7 AGUSTUS 2020 

 Bersih-bersih di lingkungan kelurahan sukadanaham  
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2.3. Dokumentasi Kegiatan 

 

  

Pendampingan Belajar Pada Murid Paud 

Kenanga Pratiwi 

Melakukan Proses Pembuatan Batik Tulis Dari 

Membuat Pola, Mencanting, Sampai Mewarnai dan 

membantu memperluas jangkauan pasar dengan 

cara membuat akun Instagram 

Membantu Proses Pengupasan Bawang Putih Bersih Bersih Rutin Kelurahan Sukadanaham 
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Mengajak dan mengajarkan kaum milenial di daerah kelurahan Sukadanaham untuk membuat 

handsanitizer menggunakan bahan bahan yang ada dirumah seperti Aloe vera, Alkohol 70%, dan 

Baby Oil. 

Membantu mengembangkan UMKM dengan Membuatkan brand dan akun sosial media Instagram 

untuk menambah pangkauan pasarnya 
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2.4. Dampak Kegiatan 

1) Paud Kenanga Pratiwi menjadi terbantu dalam mengajarkan murid paud 

 untuk memahami pelajaran yang diberikan. 

2) Orang tua terbantu dalam mendampingi belajar anak. 

3) Anak anak merasa terbantu dalam memahami pelajaran yang diberikan. 

4) Masyarakat Lingkungan Sukadanaham menjadi sadar akan pentingnya

 menerapkan protokol kesehatan di era new normal demi menghindari resiko 

 penularan Covid 19. 

5) Dari zoom meeting pembuatan handsanitizer kaum milenial jadi memiliki 

peluang untuk memasarkan hasil karyanya menjadi salah satu alternatif dari 

kelangkaan handsanitizer di pasaran. 

6) Bagi UMKM menjadi mudah untuk memasarkan produknya melalui online 

sehingga menambah jangkauan pasar karena teknologi saat ini sudah 

merupakan hal yang sangat penting untuk mengembangkan UMKM salah 

satunya Instagram 
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BAB III 

Penutup 

 

3.1   Kesimpulan 

Berdasarkan serangkain kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) 

di Kelurahan Sukadanaham, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar 

Lampung difokuskan pada pendampingan belajar yang ada di lingkunan 

ke;urahan Sukadanaham Bandar Lampung, dampak yang terjadi akibat Covid 19 

adalah melemahnya kegiatan belajar mengajar bagi murid Paud Kenanga 

Pratiwi, dikarenakan sedikitnya masyarakat yang dapat mengoperasikan 

teknologi sehingga Paud Kenanga Pratiwi terpaksa melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar seperti biasa tetapi dengan murid yang terbatas, Pihak Paud 

terpaksa tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa dikarenakan 

masyarakat yang kesulitan melakukan sekolah online dan banyak murid paud 

yang sebentar lagi memasuki sekolah dasar.  

3.2  Saran 

Memperhatikan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan diatas maka beberapa 

saran yang dapat diajukan yaitu: 

Saran untuk Pemerintah 

1). Pemerintah diharapkan lebih perhatian mengenai sekolah online karena 

banyak masyarakat yang kesulitan menggunakan teknologi dan banyak 

masyarakat yang tidak memiliki handphone sehingga sulit mengikuti 

sekolah online itu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dalam 

menjalankan kegiatan belajar mengajar di pandemi Covid 19 yang seperti 

saat ini 
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2).  Pemerintah diharapkan dapat membantu dan memperhatikan masyarakat 

yang memiliki kendala dalam proses belajar mengajar online. 

Saran untuk Masyarakat Kelurahan Sukadanaham 

1) Masyarakat Kelurahan Sukadanaham dapat lebih menjaga kesehatan dan 

mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. 

2) Paud Kenanga Pratiwi memperhatikan keamanan dan kenyamanan murid 

paudnya dengan menjaga social distancing antar murid dan tetap 

menggunakan masker pada saat didalam kelas maupun diluar kelas, rajin 

mencuci tangan  dan menjaga kebersihan ruang kelas. 

Saran untuk Institusi 

Semoga kegiatan PKPM tahun selanjutnya lebih terorganisir dan komunikasi 

antara pihak Institusi dan pihak Kelurahan/Daerah yang ditempati lebih baik lagi. 

Pelaksanaan kegiatan PKPM di Kelurahan Sukadanaham diharapkan dapat 

berlanjut ke tahun berikutnya karna banyak potensi yang dapat dikembangkan di 

Kelurahan Sukadanahami untuk menambah ilmu baru bagi masyarakat Kelurahan 

Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. 
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DAFTAR PUSTAKA 

Buku Profil Kelurahan Sukadanaham, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota 

Bandar Lampung 2008 . 

Buku Panduan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) Covid-19 

Pedoman Penyusunan dan Penelitian Laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat. 
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Lampiran - Lampiran 

 

 


