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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kuliah umumnya mahasiswa di ajarkan banyak hal dan di tutut untuk 

memahami teori teori yang di berikan oleh dosen jika hanya memahami tanpa 

menerapkan mahasiswa tidak akan paham cara penerapannya, maka salah satu 

bentuk penerapan ilmu oleh seorang mahasiswa adalah dengan melalui kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat langsung. bentuk kegiatan salah 

satunya adalah dengan terjun langsung ke lingkungan masyarakat dan 

memberikan sumbangsih fikiran dan ide bagi masyarakat. kegiatan tersebut diberi 

nama praktek kerja pengabdian masyarakat (PKPM) yang sudah beberapa tahun 

diselenggarakan oleh kampus Darmajaya.                                                                   

Pada masa pandemic seperti ini di harapkan mahasiswa punya ide ide atau 

penerapan yang dapat membantu masyarakat khususnya di desa Halangan Ratu 

karna masyarakat di harapkan melakukan segala sesuatu di rumah,  namun pada 

desa Halangan Ratu kurang ada nya teknologi serta ide ide penerapan dan 

penggunaan teknologi.  

Mayoritas masyarakat pada desa Halangan Ratu adalah petani dan tidak 

terlalu mementingkan teknologi, namun saat dimasa seperti ini sangat dibutuh kan 
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teknologi yang dapat melakukan segala sesuatu dari jarak jauh, terutama bagi 

anak-anak mereka yang ingin tetap belajar dan menggapai cita-cita mereka. 

Tenaga pengajar pada desa Halangan ratu juga kesulitan untuk mengikuti 

proses belajar mengajar secara online dan juga dibutuhkan sistem yang bisa  

membantu siswa dan guru agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan 

baik. 

1.1.      Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, dapat dirumuskan               

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana siswa tetap mendapatkan materi sekolah tanpa keluar rumah? 

2. Bagaimana  proses belajar mengajar di rumah berjalan dengan efektif ? 

1.2. Tujuan  

Tujuan yang ingin di capai dalam PKPM  adalah sebagai Berikut : 

1. Siswa tetap mendapatkan materi sekolah tanpa keluar rumah melalui 

website e-learning. 

2. Proses berlajar mengajar di rumah berjalan efektif dengan menerapkan 

metode pembelajaran secara online melalui website e-learning yang akan 

dibangun. 

1.3. Manfaat 

a. Bagi Mahasiswa 
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1 Mahasiswa dapat mengetahui apa yang di butuh kan masyarakat dan 

melatih mahasiswa agar terbiasa terlibat dengan banyak orang.  

2 Melatih Kreativitas mahasiswa dalam membuatkan bahan 

pembelajaran. 

3 Melatih kesabaran Mahasiswa dalam menyampaikan pembelajaran. 

b. Bagi  Masyarakat Desa Halangan ratu 

1. Membantu keterbatasan teknologi masyarakat tentang 

pengetahuan.  

c. Bagi Guru SD N 39 Negeri katon 

1. Mempermudah guru dalam mengajar.  

2. Mempermudah guru dalam membuatkan soal soal.  

3. Mempermudah guru dalam memberikan materi pembelajaran. 

4. Belajar mengunakan fasilitas teknologi dalam kelas online. 

d. Bagi pelajar SD N 39 Negeri katon 

1. Membantu siswa memahami pembelajaran sekolah.  

2. Mebantu pencegahan penyebaran Covid-19. 

3. Mendapatkan materi dalam pembelajaran jarak jauh. 

4. Tetap mendapatkan nilai melalui soal soal online. 

e. Bagi IIB Darmajaya 

1. Sebagai Bentuk kepedulian Darmajaya kepada Masyarakat dalam 

masa Pandemic khususnya warga desa Halangan ratu. 
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2. Di harapkan laporan ini dapat membantu mahasiswa di masa 

mendatang. 

 

1.4. Mitra yang terlibat 

1. Masyarakat Desa Halangan ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran 

Provinsi Lampung. 

2. SD Negeri 39 Negeri katon. 
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BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

 

2.1. Program-Program yang dilaksanakan 

2.1.1. Permohonan Surat Izin 

Permohonan surat izin kepada kepala desa setempat untuk melakukan kegiatan 

selama PKPM dan menjelaskan rencana dan program program yang akan di lakukan 

pada 20 juli – 15 agustus 2020 PKPM di desa Halangan ratu  

2.1.2. Survey Kebutuhan 

  Rencana PKPM nya sendiri membantu kurangnya pengetahuan teknologi di 

Desa Halangan Ratu maka dilakukan survey kepada anak anak sekitar dan juga 

tenaga pengajar di Desa Halangan Ratu, tentang kegiatan belajar mengajar dari 

rumah. 

2.1.3. Membantu Tenaga Pengajar 

Membantu guru dalam hal ini , mencarikan materi materi dan referensi soal 

soal yang akan di berikan kepada siswa dengan membuat pembelajaran lebih menarik 

dan memberi kesan gambar serta juga memberi lirik lagu sehingga siswa tidak bosan 

dalam belajar. 
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2.1.4. Membantu Siswa  

Tidak hanya membantu guru kita juga membantu para siswa disekitar 

terutama mereka yang tidak memiliki sarana teknologi dengan mendatangi mereka 

serta membantu mereka untuk mendapatkan pembelajaran. 

2.1.5. Membuat Rancangan Website 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perlu adanya 

website yang dapat menghubungkan guru dan siswa untuk tetap melakukan kegiatan 

belajar mengajar dari jarak jauh. 

2.1.6. Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam membangun website yaitu data guru dan data 

siswa sebagai database dengan menggunakan mysql. 

2.1.7. Membuatkan Website E-learning  

Website di buat menggunakan xampp dan sublime Text 3  sebagai teks editor. 

Waktu pengerjaan di lakukan pada tanggal 9-15 agustus 2020. 

2.1.8. Percobaan Website E-learning 

Percobaan di lakukan pada tanggal 15 agustus 2020. Webiste hanya dapat 

diakses oleh pengguna website yaitu admin, guru dan siswa. 
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2.2. Waktu kegiatan 

Tabel 2.1 Waktu Kegiatan 

 

NO                Program          Waktu Tempat 

1. Permohonan surat izin 20 juli 2020 Rumah kepala 

desa 

2. Survey kebutuhan guru dan 

murid 

21-25 Juli 2020 Rumah Guru dan 

sekolah 

3. Membuatkan power point dan 

soal soal 

27-31 Juli 2020 Rumah guru 

4. Membantu siswa dalam 

belajar 

28-31 Juli 2020 Rumah siswa 

5. Membuat Rancang website e-

learning 

1-2 Agustus 2020 Online 

6. Pengumpulan Database 3-8 Agustus 2020 SDN 39 Negeri 

katon 

7. Pembuatan website e-

learning 

9-15 Agustus 

2020 

Online 

8. Percobaan website e-learning 15 Agustus 2020 Online 
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2.3. Hasil Kegiatan dan dokumentasi 

2.3.1. Hasil kegiatan 

1. Hasil dari kegiatan yang dilakukan yaitu adanya website e-learning dan 

power point pembelajaran, serta soal-soal menarik yang dapat digunakan 

oleh guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Sehingga guru dan 

siswa tidak perlu untuk bertatap muka secara langsung dalam proses 

belajar mengajar. 

2. Proses belajar mengajar dirumah berjalan efektif dengan adanya website 

e-learning . website e-learning dapat memudahkan guru untuk memberi 

nilai siswa secara mudah serta guru dan siswa dapat berdiskusi secara 

online. 

3. Website e-elearning sedang dalam penyempurnaan dan masih tahap 

percobaan karna masih memiliki beberapa kekurangan namun sudah bisa 

melakukan beberapa aktivifitas seperti login, menginputkan materi dan 

juga mendata siswa dan guru dalam website. 

2.3.2 Tampilan Website 

2.3.2.1. Tampilan Halaman Login (User Admin dan guru) 
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Halaman login merupakan tampilan awal untuk masuk ke menu utama dengan 

mengisi username dan password, setelah itu tekan button masuk. Bila dalam 

pengisian username dan password tidak sesuai dengan data yang benar, maka akan 

ada tampilan bahwa username dan password yang dimasukan salah maka menu utama 

tidak akan tampil dan akan ada pemberitahuan username dan password tidak 

ditemukan harap ulangi. Jika dalam pengisian username dan password benar maka 

akan ada tampilan menu utama. Tampilan halaman login dapat dilihat pada Gambar 

2.1: 

 

Gambar 2.1 Halaman Login (user admin dan guru) 

2.3.2.2.  Tampilan Halaman Login (User Siswa) 

Halaman login merupakan tampilan awal untuk masuk ke menu utama dengan 

mengisi username dan password, setelah itu tekan button masuk. Bila dalam 

pengisian username dan password tidak sesuai dengan data yang benar, maka akan 

ada tampilan bahwa username dan password yang dimasukan salah maka menu utama 
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tidak akan tampil dan akan ada pemberitahuan username dan password tidak 

ditemukan harap ulangi. Jika dalam pengisian username dan password benar maka 

akan ada tampilan menu utama. Tampilan halaman login dapat dilihat pada Gambar 

2.2: 

 

Gambar 2.2 Halaman Login (siswa) 

2.3.2.3.  Tampilan Halaman Utama (User Admin) 

Halaman Utama adalah halaman utama yang ditampilkan jika user berhasil 

login ke dalam sistem. Halaman utama user admin berisi menu administrator, 

pengajar, siswa, module, kelas, mata pelajaran, materi, dan quiz. Tampilan halaman 

utama user admin dapat dilihat pada Gambar 2.3 : 
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Gambar 2.3 Halaman Utama (User Admin) 

 

 

 

2.3.2.4.  Tampilan Halaman Utama (User Guru) 

Halaman Utama adalah halaman utama yang ditampilkan jika user berhasil 

login ke dalam sistem. Halaman utama user guru Detail profil serta tombol setting 

yang berisi:. Tampilan halaman utama user guru dapat dilihat pada Gambar 2.4 : 

 

Gambar 2.4 Halaman Utama (User Guru) 

2.3.2.5.  Tampilan Halaman Utama (User Siswa) 

Halaman Utama adalah halaman utama yang ditampilkan jika user berhasil 

login ke dalam sistem. Halaman utama user siswa berisi menu kelas, materi, 
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tugas/quiz, edit profil dan edit password. Tampilan halaman utama user siswa dapat 

dilihat pada Gambar 2.5 : 

 

Gambar 2.5 Halaman Utama (User Siswa) 

2.3.2.6. Tampilan Halaman Kelas (User Siswa) 

Halaman kelas adalah setelah halaman utama jika ingin melihat daftar nama 

nama siswa dan juga profil. Tampilan Halaman Kelas dapat di lihat pada Gambar 

2.6: 

 Gambar 2.6 Halaman Kelas (User Siswa) 

2.3.2.7. Tampilan Halaman mata pelajaran (User Siswa) 

                Halaman Mata pelajaran adalah halaman yang menampilkan daftar mata 

pelajaran, nama guru dan juga dekripsi pelajaran. Tampilan dapat dilihat pada 

Gambar 2.7 : 
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Gambar 2.7 Halaman Mata pelajaran (User Siswa) 

2.3.2.8. Tampilan Halaman Materi (User Siswa) 

            Halaman materi adalah halaman yang menampilkan materi yang sudah di 

berikan oleh guru. Tampilan dapat dilihat pada Gambar 2.8 : 

 

Gambar 2.8 Halaman Materi (User Siswa) 

2.3.2.9. Halaman Tugas/Quiz (User Siswa) 

            Halaman Tugas/Quiz adalah halaman yang menampilkan Tugas atau kuis 

yang telahkan di berikan guru. Tampilan dapat dilihat pada Gambar 2.9 : 

 

Gambar 2.9 Halaman Tugas/Quiz (User Siswa) 
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2.3.2.10. Tampilan halaman edit profil (User Siswa) 

 Halaman edit profil adalah halaman yang menampilkan profil  serta 

mengubah profil. Tampilan dapat dilihat pada Gambar 2.10 : 

 

Gambar 2.10 Halaman Edit profil (User Siswa) 

2.3.2.11 Tampilan halaman edit password (User Siswa) 

 Halaman edit password adalah halaman untuk mengubah password atau 

username. Tampilan dapat dilihat pada  Gambar 2.11 : 

 

Gambar 2.11 Halaman Edit password (User Siswa) 

2.3.2.12.  Tampilan Halaman Manajemen Kelas (User Guru) 
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 Manajemen Kelas Adalah halaman untuk menambah kelas yang akan di beri 

materi pelajaran. Tampilan dapat dilihat pada Gambar 2.12 : 

Gambar 2.12 Halaman Manajemen kelas (User Guru) 

2.3.2.13. Tampilan Halaman Manajemen Pelajaran 

 Halaman Manajemen Pelajaran adalah halaman yang menampilkan mata 

pelajaran apa saja yang akan diajarkan. Tampilan dapat dilihat pada di Gambar 2.13 

: 

Gambar 2.13 Halaman manajemen pelajaran (User Guru) 
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Di bawah ini adalah halaman menambahkan pelajaran yang akan di ajarkan. 

Tampilan dapat dilihat pada di Gambar 2.14: 

 

Gambar 2.14 Halaman menambahkan pelajaran (User Guru) 

2.3.2.14. Tampilan Halaman Manajemen Materi 

Halaman manajemen materi adalah halaman yang menampilkan materi materi 

yang telah di berikan dan menambah materi baru. Tampilan dapat dilihat pada 

Gambar 2.15 : 

Gambar 2.15 Halaman Manajemen materi (User Guru) 
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Di bawah ini adalah halaman untuk menambahkan materi baru yang akan 

diajarkan. Tampilan dapat dilihat pada Gambar 2.16 : 

Gambar 2.16 Halaman tambah materi (User guru) 

 

2.3.2.15. Tampilan Halaman Manajemen Quiz 

Halaman menejemen quiz adalah halaman yang menampilkan daftar kuis 

sebelumnya serta menambahkan kuis baru. Tampilan dapat dilihat pada Gambar 

2.17: 

Gambar 2.17 Halaman Manajemen Quiz (User Guru) 
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 Di bawah ini adalah halaman yang menampilkan untuk penambahan kuis. 

Tampilan dapat dilihat pada Gambar 2.18 : 

 

Gambar 2.18  Halaman Tambah Quiz (User Guru) 

2.3.3. Dokumentasi 

 

Gambar 2.19  Guru sedang mengajarkan siswa. 
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Gambar 2.20 Pembuatan power point materi pelajaran. 

 

Gambar 2.21 Pembuatan soal soal pelajaran. 
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Gambar 2.22 Pembuatan Website e-elarning. 

 

Gambar 2.23 Siswa sedang melihat materi yang diberikan guru. 
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Gambar 2.24 Siswa sedang melihat materi yang diberikan guru. 

 

 

Gambar 2.25 Membagikan Buku pelajaran . 
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Gambar 2.26 Membagikan buku pelajaran. 

 

 

Gambar 2.27 Guru sedang memberikan pengarahan. 
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Gambar 2.28 Guru dan siswa kelas 3 SDN 39 Negeri Katon. 

 

2.4. Dampak Kegiatan 

1. Mempermudah Guru dan siswa SDN 39 Negeri katon melakukan kegiatan 

pembelajaran dari Rumah dengan baik dengan bantuan power point dan juga 

soal soal yang telah di buat serta memeliki website e-learning. Membuat guru 

lebih paham dalam pegunaan power point dan juga soal soal yang 

memudahkan  dalam mengajar. 

2. Mempermudah siswa dalam menerima materi dan penilaian walau hanya 

berdiam di rumah, serta menarik minat mereka dalam belajar karna terdapat 

gambar dan juga materi yang menarik bagi mereka. 
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3. Masyarakat Desa Halangan ratu merasa tenang dan tidak perlu khawatir lagi 

karena anak anak mereka tetap belajar walau di masa pandemic ini. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan dari laporan PKPM, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Membangun website e-learning dan power point pembelajaran, serta soal-soal 

menarik yang dapat digunakan oleh guru dan siswa dalam proses belajar 

mengajar. Sehingga guru dan siswa tidak perlu untuk bertatap muka secara 

langsung dalam proses belajar mengajar. 

2. Proses belajar mengajar dirumah berjalan efektif dengan adanya website e-

learning . website e-learning juga dapat memudahkan guru untuk memberi 

nilai siswa secara mudah serta guru dan siswa dapat berdiskusi secara online. 

3.2.  Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran untuk 

sebaiknya dalam setiap pembelajaran guru juga mecatat nilai nilai dalam pelajarannya 

karna kalau hanya mengandalkan sistem website e-learning bisa terjadi kesalahan 

nilai materi kelas atau siswa. 

3.3. Rekomendasi 

Dalam pembelian hosting sebaiknya membeli suatu website sesuai dengan 

kebutuhannya. Sesuai dengan isi yang akan ditampilkan. berapa banyak isi dalam 

suatu website e-learning (kapasitas) 
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Lampiran 1 Lokasi PKPM 

 

 

Lampiran 2 Profil SD N 39 Negeri Katon 
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Lampiran 3 Hasil Observasi 

 

Lampiran 4 Hasil Obervasi 
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Lampiran 5  Jadwal program kegiatan 

 


