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karunia serta hidayah-nya  sehinngga kami dapat menyelesaikan laporan secara 

tertulis yang tertuang dalam Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat(PKPM) di 

tengah pandemi COVID-19. 

Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu alternatif 

kegiatan untuk mahasiswa sebagai syarat matakuliah serta mengeluarkan ide 

kreatifitas dalam memanfaatkan sumber  daya potensial yang ada di desa. Praktek 

Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) tahun 2020 dilakukan 25 (dua puluh lima) 

hari oleh Institut Informatika  Dan Bisnis Darmajaya. Desa Teluk Dalem Ilir 

Dusun III merupakan lokasi sasaran kegiatan program Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) yang dilakukan secara mandiri. 

Laporan ini saya susun untuk  melengkapi syarat melengkai syarat menyelesaikan 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) Institut Informatika Dan Bisnis 

Darmajaya dan saya menyadari tentunya dalam penulisan laporan Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini tidak lepas dari bantuan dan arahan semua 

pihak. 

Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada : 

a. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kelancaran dan 

kemudahan kepada kami dari awal pembuatan sampai selesai. 
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(PKPM) sampai penulisan laporan PKPM. 

d. Bapak Nurjoko S.Kom., M.T.I selaku ketua jurusan Sistem Informasi IBI 
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BAB  I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

 

Sejak badan kesehatan dunia (WHO) secara resmi menyatakan virus 

corona COVID-19 sebagai pandemi. Menurut WHO, pandemi adalah sekala 

penyebaran penyakit yang terjadi secara global diseluruh dunia dan 

berdasarkan sumber resmi pemerintah melalui website Covid-19.go.id dengan 

tanggal update terakhir 28/07/2020, pasien terkonfirmasi positif di Indonesia 

sebanyak 102.051 dan telah merenggut nyawa sebanyak 4.901. Sedangkan di 

Provinsi Lampung khususnya di Kabupaten Lampung Tengah pasien 

terkonfirmasi positif sejumlah 33. 

Alasan pemerintah untuk menerapkan system new normal dikarenakan 

perekonomian Indonesia dibuat hampir lumpuh oleh pandemi ini. Kondisi  ini 

tidak bisa terus dibiarkan karena akan memicu badai PHK semakin menjadi-

jadi dan tingkat kejahatan semakin tinggi. Mimpi buruk itu tentu harus 

dicegah dengan system new normal  

Pada Tahun ini PKPM ditempatkan dirumah masing-masing atau domisili 

dan secara individu hal merupakan upaya pencegahan agar virus COVID-19 

tidak mudah menyebar terutama di desa.saya selaku mahasiswa Darmajaya 

bertugas di desa saya sendiri yakni desa teluk dalem yang  memiliki 

masyarakat yang bermata pencarian  sebagai petani, pekebun dan peternak. 

oleh sebab itu saya mahasiswa Darmajaya berupaya mengembangkan desa 

Teluk Dalem Ilir dengan cara mengimplimentasikan pengetahuan dalam 

bidang teknologi kepada masyarakat desa Teluk Dalem Ilir. pada pandemi saat  
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ini banyak masyarakat yang terkena dampak nya  seperti siswa  dari TK 

sampai SMA yang harus belajar dirumah masing-masing, tentunya  akan 

membuat para siswa kesusahan dalam menangkap materi yang diiterangkan 

oleh  guru dan di desa teluk dalem belum mempunyai website. Dengan adanya 

PKPM ini, diharapkan masyarakat dan siswa di Desa Teluk Dalem Ilir bisa 

lebih baik dari sebelumnya sesuai judul yang saya angkat yaitu 

“PENDAMPING SISWA BELAJAR SDN 1 DAN PEMBUATAN WEB 

GUNA MENINGKATKAN KUALITAS DESA TELUK DALEM ILIR 

KECAMATAN RUMBIA LAMPUNG TENGAH”  

1.2  Rumusan Masalah 

a. Kurangnya pemahaman siswa pada materi. 

b. Masyarakat Kurang mengerti tentang bahaya virus COVID-19. 

c. Tidak adanya website desa di Teluk Dalem Ilir. 

1.3 Tujuan  

a. Untuk memahamkan siswa tentang materi yang telah diberikan guru. 

b. Untuk memberi wawasan tentang bahaya virus COVID-19 pada 

masyarakat dan siswa. 

c. Membuat wabsite Desa  Teluk Dalem Ilir. 

d. Membuat alat pelindung diri (APD). 

e. Sosialisasi dan  edukasi pencegahan COVID-19 
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1.4 Manfaat PKPM  

 

a. Manfaat Bagi IBI Darmajaya 

Manfaat yang diperoleh bagi IBI Darmajaya, mahasiswa, dan masyarakat 

Teluk Dalem Ilir adalah: 

• Sebagai sarana media promosi bagi IBI Darmajaya khususnya 

pada tempat PKPM berlangsung. 

• Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IBI 

Darmajaya terhadap masyarakat desa Teluk Dalam Ilir. 

• Untuk menjadi tolak ukur bagi mahasiswa PKPM IBI 

Darmajaya selama melaksanakan kegiatan didesa Teluk 

Dalem Ilir. 

 

 

b. Manfaat Bagi  Desa Teluk Dalam Ilir 

Tidak hanya bermanfaat bagi instuisi dan mahasiswa nya, tetapi PKPM 

memiliki beberapa manfaat yang dapat diperoleh  oleh masyarakat desa 

Teluk Dalem Ilir, diantaranya : 

• Membantu siswa-siswi sekolah agar memahami dunia 

teknologi informasi sejak dini. 

• Membantu siswa-siswi dalam memahamkan materi yang di 

berikan oleh guru secara daring. 

• Dapat mengembangkan dan mengelola desa agar lebih 

berkualitas. 

• Menambah wawasan tentang bahaya COVID-19. 
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c. Manfaat  Bagi Mahasiswa  

PKPM bermanfaat  bagi mahasiswa dan mengimplementtasi pengetahuan 

yang diperoleh dari  perkualiahannya.antara lain: 

• Mendapatkan nilai yang lebih yaitu didalam 

kemnadirian,disiplin,tanggung jawab dan kepimpinan. 

• Menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa  dalam 

bersosialisasi di lingkungan masyarakat. 

• Memotivasi mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang 

dimilikinya. 

• Melatih mahasiswa untuk dapat berpkir  kritis dalam 

memecahkan masalah. 

1.5 Mitra Yang Terlibat 

Adapun mitra yang terlibat dalam kegiatan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) yang dilaksanakan antara lain : 

1. Masyarakat Desa Teluk Dalem 

2. Siswa SDN 1 Teluk Dalem  

3. Aparat desa Teluk Dalem 
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BAB  II   PELAKSANAAN  PROGRAM 

2.1 Program-Program Yang Dilaksanakan  

Pelaksaan  PKPM di desa teluk dalem ilir mencakup bidang kegiatan yang 

telah direncanakan. Setelah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-

pihak yang berkaitan dengan program-program PKPM tersebut dan  melaporkan 

pelaksaaan program tersebut. Adapun pelaksaan program kerja  yang telah saya 

lakukan di desa teluk dalem ilir : 

2.1.1 Bidang Pendidikan  

Program Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) bidang 

pendidikan yang telah dilaksanakan di desa  Teluk Dalem Ilir meliputi 

1)membimbing belajar untuk siswa SD,TK 2)program pelatihan pembuatan 

sabun kepada ibu-ibu 3)pelatihan pembuatan web kepada remaja desa. adapun 

program yang telah dilaksanakan antara lain : 

1. Pendampingan Belajar 

Bimbingan  belajar merupakan  kegiatan untuk membantu para 

siswa memahami materi yang sudah  di berikan oleh guru  dikarenakan 

pandemik ini  semua siswa di desa Teluk Dalem Ilir mengalami 

kesusahan dalam menerima materi yang hanya dikirim lewat apllikasi 

whatsapp. Adapun pengertian bimbingan melajar menurut Oemar 

Hamalik (2004-195) adalah bimbingan yang ditujukan kepada siswa  

untuk mendapat penddiakn yang sesuai dengan  kebutuha, bakat, 

minat, kemmampunyaa dan  membantu  siswa untuk menentukan cara-

cara yang efektif dan efisien dalam mengatasi masalah belajar yang di 
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alami oleh siswa. Dengan adanya kegiatan ini di harapkan para siswa 

lebih meningkatkan prestasi belajar disekolah, dapat menyelesaikan 

tugas secaraa  mandiri dan memotivasi anak dalam belajar. Menurut 

Syamsu Yusuf Nurishan (2005: 15) tujuan bimbingan belajar sendiri 

adalah : 

a. mempunyai sikap dan kebiasaan belajar yang positif, seperti 

kebiasaann membaca buku, disiplin dalam belajar, dan  

perhatian terhadap  semua pelajaran, serta aktif mengikuti 

semua kegiatan belajar yang di programkan. 

b. Mempunyai  motif yang tinggi untuk  belajar. 

c. Mempunyai keterampilan atau  teknik belajar yang efektif, 

seperti keterampilan  membaca buku, mencatat pelajaran, dan 

mempersiapkan diri menghadapi ujian. 

d. Mempunyai keterampilan untuk menetapkan tujuan dan 

perencanaan pendidikan. Contohnya membuat  jadwal belajar, 

menngerjakan tugas-tugas  sekolah, memantapkan diri dalam 

memperdalam pelajaran tertentu,dan berusaha memperoleh 

informasi  tentang berbagai hal dalam rangka 

mengembbangkan wawasan yang lebih luas. 

e. Memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk  menngahapi 

ujian. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

bimbingan belajar secara umum membantu murid-murid agar 

mendapatkan pennyesuaian yang baik di dalam situasi belajar, 
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sehingga setiap murid  dapat  belajar dengan efisien sesuai degan 

kemampuan yang dimilikinya, dan mencapai perkembangan yang 

optimal. 

2. Pelatihan Pembuatan Sabun 

Kegiatan ini tujukan kepada ibu-ibu di lingkungan masyarakat 

untuk menambah wawasan mengenai cara membuat sabun yang bisa 

dijadikan produk ekonomi dan meningkatkan produktivitas masyarakat 

dan ibu-ibu antusias dalam melakukan kegiatan ini karena bisa 

memberikan nilai ekonomi yang cukup menggiurkan di tengah 

pandemic COVID-19. pembuatan sabun inipun sangat mudah hanya 

dengan bahan baku seperti texapon,sls, garam, pewangi, dan pewarna 

kemudian bahan  tersebut dilarutkan masing-masing kedalam ember 

jika sudah cair kemudian semua bahan tersebut di campur menjadi satu 

ember dan di aduk sampai mengental, Setelah semuanya jadi kemudian 

sabun dikemas dengan plastic klip dan diberikan  label dan sabun 

tersebut siap di bagikan kepada warga Desa Teluk Dalem Ilir.  

3. Pelatihan Pembuatan WEB 

Kegiatan ini dilakukan untuk memberi pengetahuan  dan wawasan 

kepada  remaja agar lebih mengenal dunia internet dan mengetahui 

ilmu-ilmu yang ada di dalamnya agar dapat membangun dan 

mengembangkan aplikasi berbasis web secara professional. 
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2.1.2 Bidang Kesehatan 

Kegiatan program PKPM kesehatan yang telah dilaksankan di desa teluk 

dalem ilir meliputi 1)pelaksaan kegiatan posyandu 2)senam di TK 3)program 

cuci tangan 4)pembagian masker 5)pembagian sabun cuci tangan 

6)pemasangan poster pencegahan covid-19. 

1. Pelaksanaan Kegiatan Posyandu  

Program ini dilaksanakan dengan tujuan membantu pelaksanaan 

posyandu di Desa Teluk Dalam Ilir dalam bidang administrasi dan 

dalam menangangi balita secara langsung dan dibantu oleh petugas 

posyandu. Adapun hasil yang diperoleh adalah balita di Desa Teluk 

Dalam  Ilir mendapatkan pelayanan yang baik diposyandu sehingga 

menunjang kesehatan balita.  

2. Senam Bersama Anak-Anak TK 

Senam dapat diartikan sebagaai setiap bentuk latian fisik yang disusun 

secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan yang dipilih dan 

terencana untuk mencapai tujuan tertenntu (sutrisno dan khafadi, 

2010:60).Kegiatan ini bertujuan agar anak-anak menjadi lebih sehat 

dan cocok untuk anak-anak di masa pertumbuhannya.  

3. Program Edukasi Cuci Tangan 

Program ini ditujukan kepada anak TK dan PAUD agar bisa menjaga 

kebersihan tangan, karena hal tersebut mempunyai arti yang besar 

bagi kesehatan dan melindungi dari virus COVID-19. Untuk itu saya 

mencoba mensosialisasikan kepada anak-anak agar terbiasa 

melakukan hal tersebut.      
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4. Pembagian Masker 

pembagian masker ini ditujukan kepada sebagain warga Desa Teluk 

Dalem Ilir untuk sarana pencegahan COVID-19. Pada dasarnya 

,alasan memakai masker mulut adalah sebagai alat bantu untuk 

melindungi, mencegah, partikel polusi atau kuman di udara yang 

dapat membantu mengganggu kesehatan kita. Dengan adanya 

program  ini masyarakat akan sadar bahwasnnya memakai  masker  di 

saat wabah ini sangatlah berguna untuk kesehahatan. 

5. Pembagian Sabun Cuci Tangan Daun Sirih 

Pembagian sabun ini ditujukan kepada sebagian warga Desa Teluk 

Dalam Ilir sebagai sarana pencegahan COVID-19. 

2.1.3 Bidang  Infrastruktur 

Program Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) bidan 

infrastruktur dan lingkungan yang telah saya laksanakan di Desa  Teluk 

Dalem Ilir antara lain 1) kerja bakti 2) pemasangan rambu lalu lintas 

1. Kerja  Bakti 

Kegiatan kerja bakti dilakukan di SDN 1 Teluk Dalem ilir dengan 

adanya kegiatan kerja bakti ini  di harapkan para siswa lebih sadar 

akan kebersihan dan  kesehatan juga mengingkatkan gotong royong 

antar siswa. lingkungan dan para siswa antusias mengikuti kerja 

bakti di SDN 1 Teluk Dalem ilir.    

2. Pemasangan Rambu Lalu Lintas Di Depan SDN 1 

Pemasangan rambu ini bertujuan untuk memberikan informasi 

kepada masyarakat yang melintas bahwasanya disitu ada banyak 



10 

 

anak  sekolah dan lokasi pemasanganya berada di depan SDN 1 

Teluk dalem. 

3. Pemasangan Poster Pencegahan Poster COVID-19 

Program pemasangan poster ini sebagai himbauan kepada 

masyarakat dapat mengetahui cara mencegah COVID-19.  

4. Pembuatan Web Desa   

Program ini bertujuan untuk memudahkan para warga dalam 

menerima infornasi yang mudah, cepat dan tepat . 

2.2 Waktu Kegiatan  

 

No Kegiatan Waktu Pelaksaan  Keterangan 

1 

Pelaksanaan kegiatan 

posyandu 
1 hari Terlaksana 

2 Bimbingan  Belajar 9  hari Terlaksana 

3 

Pelatihan Pembuatan 

Sabun 

 

1 hari Terlaksana 

4 

Pelatihan  pembuatan 

web kepada pemuda 

didesa 

1 hari Terlaksana 

6 

Senam bersama anak 

TK 
2 hari Terlaksana 

7 

Desain rambu lalu 

lintas  
1 hari Terlaksana 

8 Pemasangan Rambu 1 hari Terlaksana 
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9 

Program edukasi  

Cuci Tangan 
1 hari Terlaksana 

10 Pembagian Masker 1 hari Terlaksana 

11 

Pembagian sabun 

cuci tangan daun 

sirih 

1 hari Terlaksana 

12 

Desain poster 

pencegahan COVID-

19 

1 hari Terlaksana 

13 

Pemasangan poster 

pencegahan COVID-

19 

1 hari Terlaksana 

14 Pembuatan web desa 
3 hari 

Terlaksana 

15 Kerja bakti 1 hari Terlaksana 

 

2.3 Hasil Kegiatan Dan Dokumentasi 

2.3.1 Pendamping Siswa  

Hasil yang di dapat dari  kegiatan pendamping belajar adalah siswa 

mampu menyelesaikan tugas secara mandiri dan meningkatkan prestasi 

belajar  anak serta  memotivasi anak dalam belajar. 

    

Gambar 2.1  pendamping siswa 
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2.3.2 Pelatihan Pembuatan Sabun Cuci Tangan  

Hasil dari kegiatan  ini adalah para ibu rumah tangga mendapat  

pengetahuan pembuatan sabun dan mengerti bahan-bahan untuk 

pembuatanya. Pelatihan ini juga membuat para ibu rumah ingin 

menjadikan sebuah bisnis yang menggiurkan hanya dengan modal 

Rp.85.000 sudah bisa di gunakan untuk pembuatan sabun . 

    
 

Gambar 2.2 pelatihan pembuatan sabun 

 

2.3.3 Pelatihan Pembuatan Web 

Hasil dari kegiatan ini adalah para remaja desa mengetahui komponen-

komponen yang ada di dalam web tersebut dan bisa membuat web secara 

mandiri. 

     

Gambar 2.3 pelatihan pembuatan  web 



13 

 

2.3.4 Program Edukasi Cuci Tangan  

Hasil dari kegiatan ini adalah anak-anak lebih mengerti  tata cara  mencuci 

tangan dengan benar dan anak-anak  bisa mengerti pentingnya cuci  

tangan. 

         

Gambar 2.4 program cuci tangan 

 

2.3.5 Pembagian Masker  

Hasil dari kegiatan ini adalah masyarakat bisa terhindar dari  polusi dan 

polutan serta virus COVID-19 yang esuai dengan anjuran pemerintah. 

       

Gammbar 2.5 pembagian masker 
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2.3.6 Pembagian Sabun Cuci Tangan   

Hasil  dari kegiatan ini  adalah masyarakat lebih terbantu  dalam kegiatan 

ini yakni meringankan biaya yang tanpa harus membeli sabun di toko-toko 

dan saya memberikan sebuah label  cara mencuci  tangan dengan  benar. 

      

Gambar 2.6  pembagian sabun cuci  tangan 

2.3.7 Kerja  Bakti di SDN 1 Teluk  Dalem 

Hasil kegiatan ini adalah  para siswa lebih sadar akan kebersihan dan 

meningkatkan nilai kerja sama yang baik sehingga menjadi  rukun antar 

siswa. 

.            

Gambar  2.7 kerja bakti di SDN 1 Teluk Dalem 
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2.3.8 Pemasangan Rambu Lalu Lintas  

Hasil kegiatan  ini adalah mengurangi  angka kecelakaan yang  terjadi di 

depan SDN 1 Teluk  Dalem Ilir dan para pengendara lebih hati-hati dalam 

berkendara.. 

             

Gambar 2.8 pemasangan  rambu 

2.3.9 Pemasangan Poster Pencegahan COVID-19 

Hasil dari kegiatan ini adalah masyarakat lebih mengerti cara mencegah 

virus COVID-19 agar tidak menyebar . 

 

Gambar 2.9  pemasangan poster pencegahan  COVID-19 
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2.3.10 Pembuatan web desa  

Hasil kegiatan ini adalah masyrakat lebih mudah untuk menerima 

informasi yang akurat bisa di akses di http://telukdalemilir.epizy.com/?i=1 

 

Gambar 2.10 pembuatan web desa 

2.4 Dampak kegiatan 

Dampak dari kegiatan ini adalah para siswa  mampu memahami materi dengan 

mudah dan bisa meningktkan prestasi anak dan dengan adanya web di desa teluk 

dalem ini diharapkan para warga bisa menerima informasi yang cepat, tepat dan  

akurat jika suwaktu-waktu di perlukan seperti update informasi tentang 

pembagian dana BLT atau PKH dan persyaratan untuk mengambil dana tersebut, 

aparat desa bisa mengupload informasi tersebut dengan mudah, sehingga 

masyarakat lebih mudah mengetahui  informasi-informasi yang ada. 
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BAB III  PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan serangkaian kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) di desa teluk dalem ilir, kec.Rumbia, kab.Lampung Tengah dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Memberikan pemahaman materi pada siswa  yang telah diberikan guru 

2. Pembuatan website untuk Desa Teluk Dalem Ilir agar kedepanya 

masyarakat dapat dimudahkan  dalam menerima informasi tepat, cepat, 

dan mudah. 

3. Pelatihan pembuatan web kepada kaula muda agar para pemuda di desa 

lebih mengerti tentang dunia teknologi yang sedang berkembang saat ini. 

4. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya COVID-19 

agar masyarakat lebih mengetahui virus tersebut.  

3.2 Saran 

Adapaun saran-saran atau  masukan yang dapat kami berikan adalah sebagai 

berikut : 

3.2.1 Untuk masyarakat 

1. Tingkatkan rasa kepedulian terhadap perkembangan ekonomi desa,  

tingkatkan keaktifan dalam hal usaha untuk membangun kampung 

dengan kreativitas dan kemampuan yang dimiliki. 
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2. Selalu meningkatkan partisipasi dan keinginan untuk belajar dalam 

bidang ilmu pengetahuan teknologi yang dapat membrikan kontribsi 

dalam pengembangan karakter masyarakat yang lebih baik lagi. 

3. Harus menjaga kerukunan antar warga desa guna menciptakan 

keharmonisan. 

3.2.2 Untuk institusi 

Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat ini sebaiknya  

diadakan kembali pada periode mendatang, karena kegiatan ini 

memberikan nilai positif  bagi mahasiswa dalam mengembangkan potensi 

dalam diri, sehingga terciptanya empati dalam diri mahasiswa  melalui 

program interaksi  dan sosialisasi terhadap sesama dan lingan sekitar, 

melatih mahasiswa berfikir  lebih kreatif belajar menjadi pemecah  

masalah di dalam masyarakat. 

3.3 Rekomendasi 

1. Kepada pihak sekolah, terutama guru, agar memberikan penjelasan secara 

detail agar para siswa mudah untuk menerima materi yang sudah 

diberikan. 

2. Kepada orang tua siswa, selelu memberikan arahan kepada anak dan selalu 

memberi dorongan untuk tetap  rajin belajar. 

3. Kepada aparat desa, harus  selalu bersikap jujur dan adil  dalam mengelola  

keungan desa dan selalu memberikan informasi yang tepat  dan akurat. 

 

 



 

LAMPIRAN 

 

       

 

 

 

                 

 

   

Pengememasan sabun cuci tangan Pemasangan rambu di depan 

SDN 1 

Kegiatan soasialisasi di media  

sosial 

Lokasi PKPM  



 

 

 

 

 

      
 

Peyerahan surat tugas kepada  

kepala  desa 

Kegiatan posyandu di Desa 

Teluk Dalem Ilir 


