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BAB I 

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. 

Pelaksanaan PKPM tahun ini bertepatan dengan masa pandemi yang kita kenal 

sebagai covid-19 yang disebabkan oleh coronavirus. Coronavirus adalah suatu 

kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit kepada hewan dan manusia. 

Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada 

manusia mulai dari batuk, pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East 

Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). 
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Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. 

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang 

baru ditemukan.  Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal 

sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Covid-19 

ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh 

dunia termasuk juga di daerah Lampung. 

Lampung termasuk salah satu daerah yang terkena dampak covid-19 dan 

dinyatakan dari sumber https://dinkes.lampungprov.go.id/covid19/ jumlah yang 

terkonfirmasi positif adalah 352 jiwa, meninggal 14 jiwa dan sembuh 282 jiwa 

hal ini menjadi acuan kampus memilih tema yaitu “optimalisasi teknologi 

informasi dalam peningkatan ketahanan masyarakat selama pandemi Covid-19”. 

Karena kondisi tersebut maka PKPM tahun 2020 diserahkan langsung kepada 

mahasiswa untuk memilih tempat agar mempermudah pelaksanaan kegiatan 

PKPM. Sebagai tempat pengabdian, kami memilih Desa Pulau Mas Kelurahan 

Batu Putuk  Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. Tujuan 

utama dari Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) adalah pembelajaran 

secara daring pada anak-anak sekolah di Kelurahan Batu Putuk pada masa 

pandemi ini, agar anak-anak memperoleh pembelajaran yang lebih optimal 

dimasa pandemi dan secara langsung menemukan, mengidentifikasi, 

merumuskan, serta memecahkan permasalahan dalam pembelajaran untuk anak-

anak secara belajar bersama (kerja kelompok). 

https://dinkes.lampungprov.go.id/covid19/
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Tujuan lainnya PKPM ini mengedukasi masyarakat agar dapat mencegah 

penyebaran  Covid-19 serta menerapkan protokol kesehatan di era New Normal. 

PKPM ini dilakukan dengan kegiatan sosialisasi Pencegahan Covid-19 yang 

dilakukan dengan cara door to door. Menerapkan phisical distancing (menjaga 

jarak dengan orang sekitar, minimal 1 meter), gunakan masker ketika sedang 

beraktivitas diluar rumah, rutin mencuci tangan dengan air atau menggunakan 

hand sanitizer terutama setelah bepergian diluar rumah, tingkatkan daya tahan 

tubuh dengan selalu menjalankan pola hidup sehat seperti berolahraga dan makan 

makanan yang bergizi. Dengan demikian seluruh masyarakat harus selalu 

waspada dengan penyebaran virus ini, salah satunya ialah  Desa Pulau Mas 

Kelurahan Batu Putuk Kecamatan Teluk Betung Barat.  

 

Berdasarkan latar belakang diatas saya mengangkat judul “PENDAMPINGAN 

PEMBELAJARAN ANAK-ANAK DI KELURAHAN BATU PUTUK 

KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT” 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Pulau Mas Kelurahan 

Batu Putuk Kecamatan Teluk Betung Barat dalam menghadapi Pandemi 

Covid-19? 
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2. Bagaimana menerapkan pembelajaran secara daring bagi anak-anak sekolah 

di Desa Pulau Mas Kelurahan Batu Putuk Kecamatan Teluk Betung Barat? 

 

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT 

Tujuan dari PKPM ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menerapkan pembelajaran secara daring bagi anak-anak sekolah di 

Desa Pulau Mas Kelurahan Batu Putuk Kecamatan Teluk Betung Barat. 

2. Untuk mengetahui cara agar anak-anak sekolah di Desa Pulau Mas Kelurahan 

Batu Putuk Kecamatan Teluk Betung Barat dapat  mengumpul tugas sekolah 

dengan tepat waktu di masa pandemi Covid-19. 

3. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Pulau Mas Kelurahan Batu 

Putuk Kecamatan Teluk Betung Barat. 

Manfaat dari PKPM ini adalah sebagai berikut: 

Bagi mahasiswa 

1. Mendapatkan nilai lebih yaitu dalam kemandirian, disiplin, bersosial, 

tanggungjawab, dan kepemimpinan. 

2. Menambah wawasan dan dapat dan pengalaman yang dapat dipergunakan 

untuk bekal masa depan 
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3. Melatih diri agar lebih terampil dalam memecahkan masalah yang ada dalam 

kelompok atau masyarakat dan memberikan solusi agar terselesainya 

permasalahan yang ada. 

4. Sebagai wujud melaksanakan melaksanakan tridharma perguruan tinggi yaitu 

pengabdian pada masyarakat. 

Bagi masyarakat 

1. Membantu proses pendampingan belajar dan meningkatkan kemampuan 

siswa/i dalam melakukan pembelajaran secara daring dan juga melatih 

kedisiplinan siswa/i dengan mengerjakan tugas dirumah secara baik dan 

mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. 

2. Memberikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan pandemi covid-19 dengan 

memberi masker ke masyarakat, jaga jarak dengan orang lain minimal 1 

meter, mengajarkan cara cuci tangan yang benar, serta menjaga lingkungan 

sekitar agar terhindar dari covid-19. 

Bagi IIB Darmajaya 

1. Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IIB Darmajaya kepada 

masyarakat Desa Pulau Mas Kelurahan Batu Putuk Kecamatan Teluk Betung 

Barat. 

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan menjadi literatur 

Mahasiswa yang akan membuat laporan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat berikutnya. 
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1.4 MITRA YANG TERLIBAT 

1. Ketua RT Batu Putuk 

Dalam kegiatan PKPM ini saya bekerja sama dengan Bapak RT Desa Pulau 

Mas Kelurahan Batu Putuk Kecamatan Teluk Betung Barat yang telah 

membantu mengkoordinasikan masyarakat setempat dalam hal pelaksanaan 

selama PKPM.  

2. Anak-anak sekolah di Batu Putuk 

Dalam kegiatan PKPM ini saya memberikan pembelajaran kepada anak-anak 

sekolah batu putuk yang telah ikut serta dalam kegiatan selama pelaksaan 

PKPM. 

3. Masyarakat Batu Putuk 

Dalam kegiatan PKPM ini saya bekerja sama dengan masyarakat di Desa 

Pulau Mas Kelurahan Batu Putuk Kecamatan Teluk Betung Barat telah ikut 

serta dalam kegiatan selama pelaksaan PKPM.  
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BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

2.1 PROGRAM YANG DILAKSANAKAN 

Tabel 2.1  Program Kegiatan PKPM 

Program Kerja Kegiatan Target Kegiatan 

Per izinan PKPM 

Mengurus per izinan PKPM ke 

Kecamatan Teluk Betung Barat 

Kecamatan Teluk 

Betung Barat 

Mempersiapkan 

masker 

Kegiatan ini dilakukan untuk 

mempersiapkan masker dan 

mem packing masker sebelum 

diberikan kepada masyarakat 

Batu Putuk 

Masyarakat dan 

anak-anak sekolah 

Batu Putuk 

Sosialisasi 

mengenai covid-19 

Sosialisai yang dilakukan secara 

door to door (dari rumah ke 

rumah), dengan memberikan 

masker, membagikan brosur dan 

mengajarkan cara cuci tangan 

yang benar sesuai protokol 

kesehatan. 

Masyarakat dan 

anak-anak sekolah 

Batu Putuk 

Pendampingan Pendampingan belajar secara Anak-anak sekolah 
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belajar pada anak-

anak sekolah 

daring dengan membantu 

menyelesaikan tugas sekolah 

anak-anak sekolah, memberikan 

ilmu apa yang mereka belum 

paham selama belajar daring 

Batu Putuk 

Games untuk Anak-

anak sekolah 

Kegiatan ini dilakukan dalam 

rangka memberikan rasa percaya 

diri dalam tumbuh kembang 

anak-anak sekolah untuk 

menunjukkan keberanian 

mengkuti kegiatan Games. 

Dengan cara memberi 

pertanyaan, membuat kelompok, 

kelompok mana yang banyak 

menjawab kelompok tersebut 

yang menang. 

Anak-anak sekolah 

Batu Putuk 
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2.2 WAKTU KEGIATAN 

Waktu kegiatan pelaksanaan selama PKPM adalah sebagai berikut : 

1. Per izinan PKPM 

Per izinan PKPM dilaksanakan pada hari Senin, 20 Juli 2020 pada pukul 

13:00 - 16:00 WIB yang dilaksanakan di Kecamatan Teluk Betung Barat. 

2. Mempersiapkan Masker 

Mempersiapkan masker dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Juli 2020 pada 

pukul 13:00 - 15:00 WIB yang dilaksanakan di tempat teman kelompok. 

3. Sosialisasi mengenai covid-19 

Kegiatan sosialisasi  tentang pentingnya mengikuti protokol kesehatan yang 

sudah ditetapkan pemerintah dilaksanakan pada hari Sabtu, 25 Juli 2020 

Pukul 10.00 – 15.00 WIB secara door to door, dengan membagikan masker, 

membagikan brosur, dan mengajarkan cuci tangan yang benar sesuai protokol 

kesehatan. 

4. Pendampingan Pembelajaran anak-anak sekolah 

Kegiatan bimbingan belajar mengajar pada anak-anak sekolah batu putuk 

dilaksanakan selama pelaksanaan PKPM berlangsung yakni dari tanggal 27 

Juli 2020 – 10 Agustus 2020 pada pukul 10:00-15:00 WIB setiap hari (Senin, 

Kamis, Sabtu) di TPA Desa Pulau Mas Kelurahan Batu Putuk. 

5. Games untuk anak-anak sekolah 

Kegiatan games yang diikuti anak-anak sekolah batu putuk untuk  

memberikan rasa percaya diri dalam tumbuh kembang anak-anak sekolah 

dengan menunjukan keberanian mengikuti kegiatan games yang dilaksanakan 
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pada hari Senin dan Kamis, tanggal 3 Agustus 2020 dan 6 Agustus 2020 pada 

pukul 10:00 – 15:00 WIB di TPA Desa Pulau Mas Kelurahan Batu Putuk. 

2.3 HASIL KEGIATAN DAN DOKUMENTASI 

Hasil kegiatan dan Dokumentasi sebagai berikut : 

1. Meminta per izinan PKPM di Kelurahan Batu Putuk 

 

Gambar 2.3.1 Per izinan PKPM. 
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2. Mempersiapkan Masker untuk dibagikan kepada warga Kelurahan Batu 

Putuk 

 

Gambar 2.3.2 Mempersiapkan masker untuk dibagiakan ke masyarakat 

Kelurahan Batu Putu. 
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3. Sosialisasi Mengenai Covid-19 ke beberapa masyarakat Kelurahan Batu 

Putuk 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3.3 Sosialisasi mengenai covid-19 memberikan masker, brosur dan 

mengajarkan cara cuci tangan yang benar. 
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4. Pendampingan Pembelajaran Anak-Anak Sekolah Kelurahan Batu Putuk 

 

Gambar 2.3.4 Pendampingan belajar pada anak-anak sekolah. 

5. Mengajak anak-anak sekolah Batu Putuk bermain games 
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Gambar 2.3.5 Games untuk anak-anak sekolah. 

2.4 DAMPAK KEGIATAN 

Pembelajaran secara daring diartikan sebagai bentuk kepraktisan dalam sarana 

ajar mengajar. Metode pembelajaran ini sebenarnya bisa dinilai tidak begitu 

fleksibel dikarenakan jika guru memberikan sebuah materi, maka bagi pelajar 

masih ada kemungkinan tidak dapat memahami materi yang diberikan, serta 

minimnya proses tanya jawab yang mungkin sulit dilakukan karena permasalahan 

jaringan ataupun berupa teks pemberitahuan dalam penjelasan yang membuat 

perbedaan pemahaman nantinya bagi para pelajar. Maka dari itu penulis ingin 

membantu anak-anak di Desa Pulau Mas Kelurahan Batu Putuk dalam proses 

belajar daring agar mereka mampu memahami dan menjawab soal yang telah 

diberikan oleh guru dan tetap produktif walaupun terkendala jaringan di tengah 

pandemi Covid-19. Serta melakukan sosialisasi mengenai covid-19 secara  door 

to door dengan memberi masker, brosur, dan mengajarkan cara cuci tangan yang 
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benar sesuai dengan protokol kesehatan ke masyarakat Desa Pulau Mas 

Kelurahan Batu Putuk. 
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BAB III 

PENUTUP 

3.1 KESIMPULAN  

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan sosialiasi Covid-19 dan 

pendampingan anak-anak sekolah belajar secara daring adalah sebagai 

berikut: 

1. Dengan adanya sosialisasi ini masyarakat sudah lebih paham dalam 

mematuhi protokol kesehatan. 

2. Pembelajaran secara daring membuat anak-anak di Desa Pulau Mas 

Kelurahan Batu Putuk menjadi lebih memahami pelajaran yang diberikan 

oleh guru. 

3. Anak-anak di Desa Pulau Mas Kelurahan Batu Putuk sudah bisa 

mengerjakan tugas jika orang tua mereka sudah pulang kerja. 

4. Anak-anak di Desa Pulau Mas Kelurahan Batu Putuk terkadang sudah 

tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. 

3.2 SARAN 

Adapun saran-saran atau masukan yang dapat saya berikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai penyandang dana 

utama pendidikan, agar bisa memfasilitasi siswa dengan membelikan paket 

data untuk mendukung pembelajaran secara daring.  
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2. Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus bersiaga 

memfasilitasi perubahan apapun menyangkut pendidikan siswanya. Program-

program pendidikan yang dilakukan sekolah harus benar-benar disampaikan 

kepada murid.  

3. Penekanan belajar dirumah kepada murid harus benar-benar mendapat 

kawalan agar guru-guru yang mengajar melalui media daring tetap halus dan 

cerdas dalam menyampaikan pelajaran-pelajaran yang wajib dipahami oleh 

murid. 

3.3 REKOMENDASI 

Adapun rekomendasi yang bisa saya sampaikan sebagai berikut: 

1. Bagi anak-anak sekolah di Desa Pulau Mas Kelurahan Batu Putuk tetap 

harus produktif. 

2. Bagi Kepala Desa Batu Putuk agar akses internet yang tidak stabil harus 

lebih di majukan saat masa pandemi ini, karna semakin rajin belajar anak-

anak dapat memahami pelajaran yang didapat dan mengumpulkan tugas 

dengan tepat waktu meskipun sedang berada di suasana pandemi Covid-

19. 
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