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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. 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 di bangku kuliah 

untuk diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di 

masyarakat, 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.  

 

Di Desa Sungai Langka, Kec.Gedong Tataan, Kab.Pesawaran 

memiliki 10 Dusun. Pengabdi dalam melakukan kegiatan PKPM 

mengambil sampel pada beberapa Dusun seperti Dusun 3 dan 5. 

Masyarakat di Dusun setempat sudah cukup terkendali oleh Kepala 

Dusun dalam hal pencegahan covid-19. Kepala Desa sudah 

melakukan pendataan terkait covid-19. Pengabdi melakukan kegiatan 

di Desa Sungai langka yaitu Optimalisasi dan motivasi siswa/i dalam 



pembelajaran daring dan adapula kegiatan tambahan yaitu sosialisasi 

dan edukasi pencegahan covid-19 berupa brosur. 

 

Dalam hal kegiatan PKPM, pengabdi mengidentifikasi dan 

merumuskan masalah di Desa Sungai Langka Kec.Gedong Tataan, 

Kab.Pesawaran adalah banyaknya siswa/i yang mengalami kesulitan 

dalam pembelajaran daring sehingga orangtua pun kesulitan dalam 

memberi arahan kepada siswa/i dalam menyelesaikan tugasnya secara 

daring. Selain itu, masyarakat di Desa Sungai langka, Kec.Gedong 

Tataan, Kab.Pesawaran kurang memiliki rasa antusias dan kesadaran 

untuk melakukan protokol kesehatan akan pentingnya kesehatan bagi 

diri sendiri dan orang sekitar. 

 

Oleh karena itu, pengabdi melakukan kegiatan PKPM ini dengan 

maksud memberi kemudahan kepada siswa/i maupun orangtua dalam 

melakukan pembelajaran secara daring. Pengabdi ingin siswa/i dapat 

mengoptimalkan dan memotivasi pembelajaran secara daring dengan 

baik dan siswa/i pun menjadi lebih paham setelah pengabdi 

memberikan arahan dan masukan.  Selain itu, pengabdi berharap agar 

masyarakat yang ada di Desa Sungai Langka, Kec.Gedong Tataan, 

Kab.Pesawaran dapat mematuhi aturan protol kesehatan agar 

terhindar dari covid-19. Berdasarkan uraian diatas laporan Praktek 

Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini diberi judul ” Optimalisasi 

Dan Motivasi Pembelajaran Daring Dimasa Pamdemi Covid-19 ”  



B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana mengoperasikan pembelajaran secara daring agar 

optimal di Desa Sungai Langka Dusun 3 Kec.Gedong Tataan 

Kab.Pesawaran ?  

2. Bagaimana cara memotivasi belajar agar siswa mengumpul tugas 

dengan tepat waktu di Desa Sungai Langka Dusun 3 Kec.Gedong 

Tataan Kab.Pesawaran ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Memberikan pembelajaran daring dengan cara praktek langsung; 

2. Untuk memotivasi dan mendisiplinkan siswa/idalam 

mengumpulkan tugas secara online di Desa Sungai Langka 

Kec.Gedong Tataan Kab.Pesawaran.  

 

Manfaat dalam kegiatan PKPM ini sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

a. Menambah pemahaman tentang cara berpikir dan bekerja 

secara praktis dalam menanggulangi berbagai permasalahan di 

sekolah dan masyarakat; 

b. Mendewasakan cara berpikir dan daya nalar mahasiswa/i 

dalam melakukan penelaahan, perumusan, dan pemecahan 

masalah; 

c. Membina mahasiswa menjadi inovator, motivator, 

dinamisator, problem solver dan religions counselor; 



d. Membentuk sikap, rasa cinta, serta rasa tanggung jawab 

mahasiswa terhadap kemajuan sekolah dan masyarakat; 

e. Menumbuhkan sifat profesionalisme dalam diri mahasiswa. 

 

2. Bagi Masyarakat 

a. Membantu proses pendampingan belajar dan meningkatkan 

kemampuan siswa/i dalam melakukan pembelajaran secara 

daring dan juga melatih kedisiplinan siswa/i dengan 

mengerjakan tugas di rumah secara baik dan mengumpulkan 

tugas dengan tepat waktu; 

b. Memberikan sosialisasi dan edukasi yang terkait dengan 

pandemi covid-19 dengan cara memakai masker, jaga jarak 

dengan orang lain dan mencuci tangan di setiap saat serta 

menjaga lingkungan sekitar agar terhindar dari covid-19. 

 

D. Mitra yang Terkait 

Didalam melakukan kegiatan PKPM, adapun pihak-pihak yang terkait 

yaitu: 

1. Kepala Desa Sungai Langka, Kec.Gedong Tataan, 

Kab.Pesawaran  

2. Kepala Sekolah SDN 27 Gedong Tatan 

3. Guru Wali Kelas 2 dan 4 SDN 27 Gedong Tataan 

 

 



BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

 

A. Program-Program yang dilaksanakan  

1. Optimalisasi pendampingan siswa/i dalam pembelajaran secara 

daring 

Kegiatan ini diawali dengan meminta izin kepada Kepala Sekolah dan 

Wali Kelas. Waktu pelaksanaan pendampingan siswa/i dimulai dari 

pukul 08.00 s.d 10.00 WIB . Pengabdi membantu beberapa siswa/i 

untuk mengerjakan tugas sekolah yang akan dikumpulkan melalui 

daring. Pengabdi memberikan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki 

kepada siswa/i untuk mempermudah mereka dalam mengerjakan tugas 

sekolah. Disamping itu, pengabdi juga membuat grup WhatsApp agar 

ketika siswa/i sedang dalam kesusahan mengerjakan tugas, mereka bisa 

dengan mudah berkomunikasi melalui via WhatsApp. Di era pandemi 

covid-19, siswa/i kesulitan dalam menyerap ilmu dikarenakan waktu 

yang sempit dalam memperoleh ilmu yang diberikan oleh guru. Oleh 

karena itu, dengan adanya optimalisasi pendampingan terhadap siswa/i 

diharapkan bisa berjalan dengan baik dan lancar dalam mengikuti 

pembelajaran secara daring. 

 

 

 



2. Motivasi pembelajaran diluar jam sekolah agar siswa/i 

menyelesaikan tugas dengan tepat waktu 

Kegiatan ini dilakukan diluar jam sekolah ketika siswa/i telah selesai 

bertatap muka di sekolah. kegiatan ini dilakukan di kediaman rumah 

siswa/i dimulai dari pukul 11.00 WIB s.d selesai. Siswa/i di SDN 27 

Gedong Tataan melakukan tatap muka selama satu seminggu sekali. 

Tujuan dilakukan nya pembelajaran diluar jam sekolah adalah untuk 

memotivasi dan mendisiplinkan siswa/i dalam mengumpulkan tugas 

agar tepat waktu. Disamping itu, siswa/i bisa belajar dengan nyaman 

tanpa kendala karena pengabdi bisa membantu siswa/i dalam 

menyelesaikan tugas-tugasnya. 

 

3. Penyaluran media edukasi dan sosialisasi pencegahan covid-19 

berupa brosur bagi masyarakat 

Kegiatan ini diawali dengan meminta izin kepada Kepala Desa Sungai 

Langka kemudian meminta izin kepada pemilik rumah yang 

bersangkutan untuk menempel brosur terkait pandemi covid-19. 

Kegiatan ini dilakukan pada minggu ketiga dan keempat, dimulai dari 

pukul 09.00 s.d 12.00 WIB. Tujuan dilakukan kegiatan ini adalah agar 

masyarakat sadar akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan di era 

pandemi covid-19, besar harapan pengabdi semua masyarakat yang ada 

di Desa Sungai Langka terhindar dari covid-19.  

 

 



B. Waktu Kegiatan 

Tabel 2.1 Rangkaian Kegiatan PKPM 

Hari Tanggal Jam Kegiatan Tempat 

Senin 20 Agustus 

2020 

09.00 

WIB s.d 

selesai 

Izin kepada 

Kepala Desa dan 

menyerahkan 

surat dari 

kampus 

Kantor Kepala 

Desa Sungai 

Langka, 

Kec.Gedong 

Tataan, 

Kab.Pesawaran 

Senin 20 Agustus 

2020 

10.00 

WIB s.d 

selesai 

Izin kepada 

Kepala Sekolah 

dan Wali Kelas  

SDN 27 Gedong 

Tataan 

Selasa-

Kamis 

21-23 

Agustus 

2020 

08.00 s.d 

10.00 

WIB 

Optimalisasi 

siswa/i dalam 

pembelajaran 

secara daring 

SDN 27 Gedong 

Tataan 

Selasa-

Kamis 

28-30 

Agustus 

2020 

11.00 

WIB s.d 

selesai 

Motivasi 

pembelajaran 

diluar jam 

sekolah  

Kediaman 

rumah siswa/i 

Selasa-

Jumat 

4-14 

Agustus 

2020 

09.00 s.d 

12.00 

WIB 

Sosialisasi dan 

edukasi covid-

19 kepada 

masyarakat 

berupa brosur 

Desa Sungai 

Langka, 

Kec.Gedong 

Tataan, 

Kab.Pesawaran 

Sabtu 15 Agustus 

2020 

09.00 

WIB s.d 

selesai 

Izin pulang 

kepada Kepala 

Desa 

Kantor Kepala 

Desa Sungai 

Langka, 

Kec.Gedong 

Tataan, 

Kab.Pesawaran 

 

 

 

C. Hasil Kegiatan dan Dokumentasi 

Kegiatan hari pertama diawali dengan meminta izin kepada Kepala Desa 

Sungai Langka dan memberi surat izin dari kampus. Dalam kegiatan ini, 

Kepala Desa Sungai Langka mengizinkan dan mendukung pengabdi untuk 



melakukan PKPM di Desa Sungai langka dari tanggal 20 Juli-15Agustus 

2020. 

Gambar 2.1 Izin kepada Kepala Desa 

 

Kegiatan selanjunya adalah meminta izin kepada Kepala Sekolah dan 

Wali Kelas di SDN 27 Gedong Tataan. Dalam kegiatan ini, pengabdi 

diizinkan untuk melakukan optimalisasi pendampingan siswa/i dalam 

pembelajaran secara daring. Pembelajarandi SDN 27 Gedong Tataan 

melakukan tatap muka seminggu sekali. Siswa/i tetap mematuhi 

protokol kesehatan dengan memakai masker, berjaga jarak dan mencuci 

tangan sebelum masuk ke kelas. 



   

  Gambar 2.2 Izin kepada Kepala Sekolah dan Wali Kelas 

 

Optimalisasi pendampingan belajar daring kepada siswa/i di SDN 27 

Gedong Tataan. Kegiatan ini pengabdi lakukan agar mempermudah 

siswa/i dalam mengoperasikan pembelajaran daring via aplikasi  

WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Pendampingan siswa/i secara daring 

 

 

 

 

 



Bukan hanya di sekolah, siswa/i pun dapat belajar dirumah dengan media 

online seperti grup WhatsApp atau bisa belajar bersama dengan 

memperhatikan dan mengikuti protokol kesehatan covid-19. Dengan 

adanya kegiatan pendampingan belajar online ini diharapkan dapat 

memotivasi dan mendisiplinkan siswa/i dalam menyelesaikan tugas 

dengan baik dan tepat waktu. 

  

Gambar 

2.4 Motivasi pembelajaran  diluar jam sekolah 

 

Selain mendampingi siswa/i belajar, saya pun melakukan penyaluran 

media edukasi dan sosialisasi pencegahan covid-19 berupa brosur bagi 

masyarakat. Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat yang ada di Desa 



Sungai Langka mematuhi protokol kesehatan covid-19 dan terhindar dari 

covid-19. 

Gambar 2.5 Sosialisasi dan edukasi berupa brosur 

 

Kegiatan di hari terakhir PKPM adalah meminta izin pulang dan 

mempersentasikan hasil kegiatan PKPM di Desa Sungai Langka kepada 

Kepala Desa. Dalam kegiatan ini, saya mengucapkan terimakasih karena 

sudah diizinkan melakukan PKPM dan telah didukung dengan sepenuh 

hati dan ikhlas oleh Kepala Desa beserta jajarannya serta seluruh 

masyarakat yang ada di Desa Sungai Langka. 

 



 

    Gambar 2.6 Izin pulang Kepada Kepala Desa  

 

D. Dampak Kegiatan 

Dari kegiatan yang sudah saya lakukan, mempermudah siswa/i dalam 

melakukan pembelajaran daring dengan baik dan tepat waktu. sebelumnya 

siswa/i kesulitan dalam menyelesaikan dan mengumpulkan tugas dari 

sekolah, dengan adanya optimalisasi pembelajaran daring dan motivasi di 

luar jam sekolah, siswa/i menjadi lebih mengerti belajar secara daring. 

Disamping itu, orangtua pun menjadi paham disaat mengumpulkan tugas 

melalui daring dibandingkan sebelumnya.  

 

Selain pendampingan siswa/i belajar secara daring, saya melakukan 

penyaluran brosur tentang covid-19. Dengan adanya penyaluran melalui 

brosur ini, masyarakat menjadi paham tentang protokol kesehatan dan 

lebih menjaga diri serta keluarga dari covid-19. Diharapkan masyarakat 

yang ada di Desa Sungai Langka terhindar dari covid-19. 



BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil laporan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) di Desa Sungai Langka, Kec.Gedong Tataan, Kab.Pesawaran 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kegiatan praktek langsung mengoperasikan pembelajaran 

daring terkendala sehingga belajar daring dapat dioptimalkan 

dengan baik; 

2. Pengabdi mampu memberikan arahan dan motivasi kepada 

Siswa/i dalam mengatasi kesulitan dalam mengumpulkan tugas 

secara daring. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang bisa saya sampaikan, sebagai berikut: 

1. Siswa/i agar selalu meningkatkan dan melatih cara berpikir serta 

dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu saat 

pembelajaran daring; 

2. Orangtua pun selalu memotivasi siswa/i agar tetap semangat dalam 

melakukan pembelajaran daring; 

3. Siswa/i dapat mengembangkan minat dan bakat walaupun 

pembelajaran dilakukan melalui daring. 



4. Masyarakat di Desa Sungai Langka Kec.Gedong Tataan 

Kab.Pesawaranuntuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar 

terhindar dari covid-19. 

 

C. Rekomendasi 

Untuk semua siswa/i dan orangtua dapat memilih provider simpati 

yang jaringannya bagus dan harganya hemat serta bisa digunakan 

dengan waktu yang cukup lama dalam pembelajaran daring.  

 

 



LAMPIRAN 

Adapun yang terlampir disini yaitu bukti aktivitas kegiatan dalam bentuk 

dokumentasi guna untuk melengkapi  Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) : 

 

Gambar 1. Pendampingan siswa/i belajar secara daring 

 

 

Gambar 2. Foto bersama Siswa/i dan Wali Kelas 2 dan 4 

 



 

                Gambar 3. Sosialisasi dan edukasi berupa brosur 

 

 

     Gambar 4. Pemeriksaan suhu badan kepada Siswa/i    



 

Gambar 5. Mempersentasikan hasil kegiatan PKPM kepada Kepala Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


