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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat 

limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat melaksanakan dan 

menyelesaikan kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di dusun 

Wonokriyo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu serta dapat 

menyelesaikan laporan ini tepat pada waktunya yang  berjudul “SOSIALISASI 

PENDAMPINGAN BELAJAR BERSAMA GARDA PINTAR DUSUN 

WONOKRIYO KECAMATA GADING REJO KABUPATEN 

PRINGSEWU” 

  

Dalam penyusunan laporan ini, kami banyak mendapat tantangan dan hambatan, 

akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala tersebut dapat 

teratasi. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, semoga 

bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Oleh karena itu kami mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Tuhan yang Maha Esa yang telah memberi kelancaran dan kemudahan 

kepada kami dari awal pembuatan sampai selesai . 

2. Bapak dan Ibu beserta keluarga besar yang telah memberi semangat, do’a 

dan motivasi kepada kami. 

3. Bapak Ir. Firmansyah YA, M.B.A., M.Sc selaku Rektor IIB 

DARMAJAYA. 



vi 
 

4. Ibu Reva meiliana.S.E.,M.Acc.,Akt Selaku Dosen Pembimbing Lapangan 

(DPL) yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta saran-saran yang 

sangat berharga dalam kegiatan PKPM sampai penulisan laporan PKPM.. 

5. Ibu Anik Irawati,S.E.,M.Sc ketua jurusan Akuntansi IIB DARMAJAYA. 

6. Bapak Sumarno selaku bayan Dusun Wonokriyo beserta jajarannya yang 

telah memberikan arahan dan membantu setiap kegiatan yang kami 

lakukan. 

7. Bapak Sopian selaku ketua garda pintar yang telah membantu kami dalam 

pembuatan bahan laporan PKPM 

 

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna baik dari 

bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dari pembaca sangat 

penulis harapkan untuk penyempurnaan laporan ini. Akhir kata semoga laporan  

ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. 
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BAB I                                                                                                                            

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pelaksanaan  

Pada tahun 2020 Indonesia terkena wabah Covid-19, pandemic covid-19 sendiri 

sebenarnya telah melanda sebagian besar Negara di dunia terhitung sejak bulan 

desember 2019 yang bermula di kota wuhan China, Covid-19 telah masuk menyebar 

di Indonesia sejak bbulan Februari hingga juni dimana kasusnya meningkat secara 

signifikan padda masa pemberlakuan pembatasan social berskala besar (PSBB) di 

beberapa wilayah zona merah kemudian kasus meningkat tajam setelah PSBB 

ditidiakan dan beralih menjadi New normal. Berbagai aspek terdampak seperti 

kesahatan, ekonomi,  pendidikan dan pariwisata. Akibatnya timbul berbagai masalah 

pada aspek ekonomi seperti banyaknya karyawan yang kena PHK dan pada aspek 

pendidikan seperti keterbatasan siswa dalam melaksanakan pembelajaran selama 

dirumah. 

Berdasarkan uraian diatas, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya menerapkan 

program Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM). Praktek Jerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu kegiatan untuk mahasiswa sebagai 

persyaratan tugas akhir (Skripsi) sekaligus sarana pengembangan ide kreatifitas 

dalam pemanfaatan potensi yang ada di lingkungan dusun wonokriyo. Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakatbagi mahasiswa diharapkan dapat menambah ilmu dan 

Wawasan dalam hidup bermasyarakat. Bagi Masyarakat , Kehadiran Mahasiswa 
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Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat diharapkan mampu menutunkan ilmu yang 

didapat selama dibangku kuliah agar dapat memberikan Motivasi dan Inovas dalam 

bidang social kemasyarakatan. Hal ini selaras dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

yaitu pendidikan dan pengajaran penilitian dan pengabdian [ada Masyarakat. 

Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya tahun 2020 bekerja sama dengan 

pemerintahan Kabupaten Pringsewu  dalam pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) Dalam kurun waktu 26 hari. PKPM ini dilaksanakan dengan 

tematik,  Saya melaksanakan  PKPM di dusun Wonokriyo Pekon Wonodadi 

Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, Dimasa  pandemic  Covid-19 ini 

banyak sekali yang terkena dampaknya terkhusus di bidang Pendidikan, Banyak 

siswa yang melakukan pembelajaran secara daring ataupun virtual. Mereka 

menggunakan gadget untuk mengikuti  pembelajaran  sekolah,  Namun hal tersebut 

sulit diikuti bagi siswa yang , masih duduk di bangku SD dan SMP, Mereka belum 

seberapa mengerti dengan penggunaan gadget dan tentunya tidak semua siswa 

mempunyai gadget, Oleh sebab itu saya selaku Mahasiswa Darmajaya yang sedang 

melaksanakan PKPM mencoba untuk membantu dalam Pendampingan belajar 

bersama Garda Pintar Dusun Wonokriyo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten 

Pringsewu.  Berdasarkan uraian diatas saya mencoba mengangkat judul PKPM 

adalah: “SOSIALISASI PENDAMPINGAN BELAJAR BERSAMA GARDA 

PINTAR DUSUN WONOKRIYO KECAMATAN GADING REJO 

KEBUPATEN PRINGSEWU SELAMA PANDEMI COVI-19”.   
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1.2 Rumusan Masalah 

a) Siapa saja yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan pendampingan 

belajar di Dusun Wonokriyo? 

b) Metode apa saja yang diterapkan dalam pendampingan belajar di 

Dusun Wonokriyo? 

c) Bagaimanakah pelaksanaan dari kegiatan pendampingan belajar di 

Dusun Wonokriyo? 

d) Bagaimanakah respond siswa dalam mengikuti kegiatan 

pendampingan belajar di Dusun Wonokriyo? 

e) Bagaimana respond masyarakat kepada mahasiswa yang melakukan 

PKPM terkait pendampingan Belajar siswa di Dusun Wonokriyo? 

1.3 Tujuan  

a) Untuk mengetahui siapa saja yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan 

pendampingan belajar siswa Di Dusun Wonokriyo 

b) Untuk mengetahui Metode yang diterapkan dalam pendampingan belajar 

siswa Di Dusun Wonokriyo 

c) Untuk mengetahui pelaksanaan dari kegiatan pendampingan belajar siswa 

Di Dusun Wonokriyo  

d) Untuk mengetahui respond siswa dalam mengikuti kegiatan 

pendampingan belajar siswa Di Dusun Wonokriyo 

e) Untuk menetahui respond masyarakat kepada mahasiswa yang melakukan 

PKPM terkait pendampingan belajar Di Dusun Wonokriyo 
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1.4. Manfaat PKPM 

Manfaat kegiatan PKPM adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Untuk  Institusi 

a. Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian Kampus IBI 

Darmajaya kepada masyarakat khususnya Dusun Wonokriyo 

Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringssewu. 

b. Mempromosikan Kampus IIB Darmajaya yang terkenal akan kampus 

berbasis Teknologi Informasi dan Ekonomi Bisnis kepada masyarakat 

desa. 

 

1.4.2 Untuk Siswa-siswi Garda Pintar 

a. Mempermudah pembelajaran dalam masa Pandemi 

b. Menjadikan siswa-siswi lebih Mandiri . 

 

1.4.3 Bagi  Mahasiswa 

a. Menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam 

mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dari kampus untuk 

masyarakat desa. 

b. Memberikan pengalaman dan gambaran nyata kepada mahasiswa 

terhadap apa saja kegiatan yang dilakukan pada saat bekerja di 

masyarakat. 

c. Meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan mahasiswa sebagai 

tenaga kerja yang terampil dan siap pakai. 
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d. Mendapatkan nilai lebih yaitu di dalam kemandirian, disiplin, 

tanggung jawab, dan juga kepemimpinan. 

 

1.5. Mitra yang Terlibat 

a. Bayan Dusun wonokriyo 

b. Masyarakat 

c. Siswa-siswi Garda Pintar 
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BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

2.1 Program-program yang dilaksanakan 

No PERMASALAH RENCANA 

1. - Kurangnya pemahaman masyarakat 

tentang bahayanya covid 

- Pemasangan Spanduk di 

tempat yang di jangkau oleh 

masyarakat seta pembagian 

masker dan handsinitizier 

2. - Kesulitan bagi para sd dalam pembelajaran 

memalalui daring 

- Mengadakan pembelajaran 

tatap muka sesuai ketentuan 

protocol. 

3. - Melakukan Kunjungan ke UMKM 

 

-Membantu UMKM dalam 

pemasaran. 

 

tabel 2.1 
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2.2 Waktu kegiatan 

No. Target Kegiatan Waktu 

1. - Mengadakan sosialisasi ke warga 

memberitahukan bahaya Covid-19 Dan 

pembagian masker dan Handsinitizier kepada 

masyarakat dan siswa/i 

21 Hari 

2. - Melakukan pendampingan belajar anak. 14 Hari (Bimbel dilakukan 

3 hari dalam seminggu, 

Yaitu senin, rabu, dan 

sabtu) 

3. -Melakukan kunjungan ke UMKM  4 Hari 

tabel 2.2 

2.3 Hasil Kegiatan dan Dokumentasi 

 1.Untuk hasil minggu pertama kegiatan saya yaitu bersosialisasi ke masyarakat 

meinformasikan bahaya covid itu sangat berbahaya bagi saat ini apa lagi warga 

setempat yang belum sepenuhnya mengetahui bahaya covid itu apa saja. Dan disini 

juga ada pemasangan spanduk di sekitar jangkauan masyarakat dan pembagian 

masker dan handsinitizier. 
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Gambar 2.1 Pemasangan spanduk tentang protocol kesehatan 

2. Pendampingan belajar siswa-siswi Garda pintar 

Hasil yang di dapat dalam kegiatan pendampingan belajar siswa-siswi SD dan SMP 

yaitu mereka lebih mudah menerima penyampain karena dilakukan secara tatap muka 

dan mampu menyelesaikantugas yang diberikan secara daring. 

.  

Gambar 2.2 Pendampingan belaja 
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3. Kunjungan ke UMKM 

 

Gambar 2.3 Pengemasan produk UMKM 

2.4 Dampak Kegiatan 

Dari dampak kegiatan yang saya susun dari progja sangatlah diterima oleh masyrakat 

disekeliling komplek. Tidak berhenti sampai disitu saja masih banyak lagi kegiatan 

KKN yang dilakukan, seperti memberikan bimbingan kepada anak-anak diperumahan 

secara langsung kegiatan ini juga membantu anak-anak dalam mengajarkan tugas dan 

dan menjelaskan materi yang belum mereka pahami pada saat kegiatan belajar secara 

daring. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan Serangkaian kegiatan kamisebagai Mahasiswa PKPM di Dusun 

Wonokriyo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewudapat ditarik 

Kesimpulan sebagai berikut:  

a. Melalui kegiatan ini masyarakat tahu akan bahaya covid-19 

b. Masyarakat menjadi tahu akan pentingnya protocol kesehatan juga 

mencegahpenyebaran covid-19 

c. Siswa-siswi mendapatkan pelajaran tambahan selagi masa sekolah 

dirumah. 

3.2 Saran  

Adapun saran yang dapat kami berikan adalah sebagai berikut : 

3.2.1 Saran Bagi Siswa-siswi 

Hendaknya adik-adik selalu semangat belajar,walau belajar belum efektif 

disekolah tetapi masih banyak sarana belajar, Semoga menjadi anak-anak  

yang pintar dan sukses. 
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3.2.2 Saran Untuk Masyarakat Dusun Wonokriyo 

Masyarakat hendaknya lebih peduli akan kesehatan dan selalu menggunakan 

masker, Mencuci tangan secara rutin guna penanggulangan penyebaran Virus 

Covid-19 

3.2.3 Saran Untuk Institusi 

Hendaknya sebelum kegiatan PKPM mahasiswanya sudah dibekali dengan 

program kerja     yang akan diimplementasikan di pekon, Program PKPM 

sebaiknya di teruskan kembali pada periode mendatang, Karena kegiatan ini 

memberikan nilai positif bagi mahasiswa dan masyarakat. 

3.3  Rekomendasi 

Kepada bimbel Garda Pintar menggunakan media pembelajaran yang efektif, 

Tidak membuat bosan siswa-siswi, Contohnya menggunakan media video 

atau membuat permainan . 
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DAFTAR PUSTAKA 

IIB Darmajaya, 2020 Pedoman Penyusunan Dan Penulisan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat , Bandar Lampung, 

IIB Darmajaya, 2018. Laporan Kelompok, Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat, 

Kecamatan Pardasuka, Pingsewu 
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LAMPIRAN 

 

 

 Memberikan surat pengantar kepada aparat desa 
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 Pembagaian Masker kepada masyarakat setempat 
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Sosialisasi tentang bahaya Covid-19  
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 Pemasangan Spanduk protocol kesehatan 
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Pendampingan Belajar Siswa-siswi  
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 Membantu UMKM dalam mengelola Dan pengemasan produk UMKM 
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 Memberikan Hadiah Supaya siswa-siswi semangat dalam belajar 
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 Memberikan Plakat ke kantor kelurahan  
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