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BAB I                                                                                    

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat adalah suatu kegiatan intrakurikuler wajib 

yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan metode 

pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa, dalam kegiatan 

pemberdayaan masyarakat. PKPM juga merupakan wahana penerapan serta 

pengembangan ilmu dan teknologi, dilaksanakan di luar kampus dalam waktu, 

mekanisme kerja, dan persyaratan tertentu. 

 

Dengan demikian akan terjadi interaksi sinergis, saling menerima dan memberi, 

saling asah, asih, dan asuh antara mahasiswa dan masyarakat. PKPM 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. Tujuan 

utama dari Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat ( PKPM ) adalah optimalisasi 

dan motivasi pembelajaran daring dimasa pamdemi covid-19, agar mahasiswa 

memperoleh pembelajar yang lebih optimal, dimasa covid-19 dan secara langsung 

dapat menemukan, mengidentifikasi, merumuskan, serta memecahkan 

permasalahan dalam pembelajaran untuk mahasiswa secara belajar bersama   

(kerja kelompok).  

 



pembelajaran secara daring tetap harus belajar dengan lancar dan tetap 

mengerjakan tugas dengan tepat waktu. untuk masyarakat dengan mengingatkan 

dan menjaga kesehatan disetiap lingkungan nya. Dengan melakukan penyaluran 

media edukasi pencegahan covid 19 berupa brosur bagi masyarakat. Desa Sungai 

Langka Dusun VI Kec.Gedong Tataan Kab.Pesawaran, Berdasarkan hal tersebut, 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat Institut Informatika Dan Bisnis (IIB) 

Darmajaya 2020 sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang dimiliki mahasiswa 

terhadap masyarakat dalam mengembangkan kompetensinya, diharapkan sudah 

selayaknya siap untuk menghadapi tantangan yang sedang berkembang pada era 

globalisasi seperti sekarang ini.  

 

Kegitaan pkpm di adakan di kampung sungai langka pengabdian membantu anak-

anak, dari hasil oservasi terdapat masalah berkaitan dengan pandemi covid-19 

anak-anak di desa tersebut kurang nya perhatian dari orang tua seperti :  Memakai 

masker dengan benar, mencuci tangan di setiap kegiatan yang di lakukan oleh 

anak-anak, dan berkumpul di keramaian bersama teman-teman. 

Selain itu karna adanya sosialisasi dan penerapan belajar di rumah maka siswa 

terkendala belajar seperti ; kurang paham nya materi, pengumpulan tugas di tepat 

waktu.  

 

Berdasarkan uraian di atas laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) 

ini awalnya mereka belajar secara tatap muka dengan belajar di sekolah secara 

satu minggu sekali dengan setiap kelas bergantian, bahkan mereka masuk dengan 

waktu yang singkat, maka dalam laporan diberi judul ”edukasi protokol covid-19 

dan pendampingan belajar siswa di desa sungai langka, lampung ”. 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang ditemukan di Desa Sungai Langka Dusun VI 

Kec.Gedong Tataan Kab.Pesawaran maka rumusan masalahan sebiagai berikut: 

1. Bagaimana meningkatkan pemahaman protokol covid-19 di Desa Sungai 

Langka Dusun VI Kec.Gedong Tataan Kab.Pesawaran ?  

2. Bagaimana meningkatkan proses belajar siswa dimasa pandemi covid-19 

di Desa Sungai Langka Dusun VI Kec.Gedong Tataan Kab.Pesawaran ? 

 

1.3 Tujuan Dan Manfaat  

1.3.1 Tujuan  

Dalam PKPM ini untuk mempermudah pembelajaran untuk siswa di desa sungai 

langka dusun VI kec. Gedong tataan kab.Pesawaran : 

1. Meningkatkan pedoman protokol di masa pandemi covid-19  di Desa 

Sungai Langka Dusun VI Kec.Gedong Tataan Kab.Pesawaran  

2. Meningkatkan proses belajar siswa di masa pandemi covid-19 di Desa 

Sungai Langka Dusun VI Kec.Gedong Tataan Kab.Pesawaran 

1.3.2 Manfaat   

1. Untuk melatih kedisiplinan anak-anak di masa pandemi covid-19 agar 

meraka dapat mengikuti protokol yang ada di desa atau di sekolah dan 

tetap menjaga kesehatan di masa covid-19 dengan tetap menggunkan 

masker di setiap hari nya, dan tetap mencuci tanagan di setiap melakukan 

aktifitas yang di lakukan anak-anak. 

2. Untuk meningkatakan pengetahuan siswa dalam melakukan pembelajaran, 

Maka dari itu saya membantu pembelajaran dengan mahasiswa/siswi 

dengan cara mendampingi pembelajran atau membantu pembelajaran 

dengan secara bersama-sama agar lebih muda dalam mengerjakan tugas 

sekolah dengan secara baik dan faham dalam setiap materi saat 

mengerjakan tugas sekolah bahkan bisa menggumpulkan tugas dengan 

tepat waktu yang di tentukan oleh guru. 

 

 

 



1.4   Mitra  Yang Terlibat 

    Yaitu : 

1. Bapak Lurah Desa Sungai Langka Kecamatan.Gedong Tataan                          

Kabupaten. Pesawaran 

2. Ibu/Bapak Guru SDN 54 Gedong Tataan 

3.  Siswa/Siswi SDN 54 Gedong Tataan 

4. Rumah siswa/siswi ( di kediaman ibu hesti di dusun VI ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II                                                                                                        

PELAKSANAA PROGRAM 

 

2.1 Program-Program Yang Dilaksanakaan  

Membantu proses pendampingan siswa/siswi  dalam pembelajran secara daring. 

Kegitaan ini diawali dengan meminta izin kepada pihak sekolah dan siswi untuk 

memberi materi sedikit tentang kesehatan dan pencegahan covid-19.dan juga saya 

memminta izin unruk mendampingin siswa/siswi di sekolah. Kegiatan ini saya 

lakukaan dari tanggal  24 juli 2020 s/d tanggal 05 Agustus 2020. 

Waktu pelaksanaa yang akan saya dampingi siswa/siswi dimulai pukul 08.50 s.d 

jam 12.00 wib. Saya membantu mahasiswa/siswi  belajar di dalam ruangan kelas 

dan juga membantu secara daring. Saya memberikan pengetahuan yang pengabdi 

miliki  dan wawasa  kepada siswa/siswi untuk mempermudah mereka dalam 

mengerjakan tugas sekolah. Disamping itu, saya juga membuat grup whatsapp  

agar lebih mudah untuk bertanya.  Ketika siswa/siswi sedang dalam pembelajaran 

atau mengerjakan tugas, mereka bisa dengan mudah berkomunikasi melalui via 

online. 

 Di era pandemi covid-19, siswa/siswi sangat kebingungan dalam menyerap ilmu 

dikarenakan waktu yang sempit dalam memperoleh ilmu yang diberikan oleh 

guru. Oleh karena itu, pengabdian membantu mereka mengerjakan tugas agar 

mereka lebih bersemangat dalam belajar daring. Dengan adanya pendampingan 

terhadap siswa/siswi diharapkan bisa berjalan dengan baik dan lancar dalam 

mengikuti pembelajaran secara daring dan bisa mengumpul tugas dengan tepat 

waktu yang di perintah oleh guru disekolah. 

 

 

 

 

 



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 di dinding rumahmereka,  terkait pandemi covid-19. Kegiatan 

ini dilakukan ditanggal 12 Agustus – 14 Agustus 2020, dimulai dari pukul 08.50 

sampai dengan pukul 13.00 wib. Tujuan dilakukan kegiatan ini adalah agar 

masyarakat sadar akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan di era pandemi 

covid-19, dan tetap bisa menjaga kesehataan yang ada dilingkungan sekitar 

mereka. besar harapan saya semua masyarakat yang ada di Desa Sungai Langka 

terhindar dari covid-19.  

 

2.2 Waktu Kegiatan 

Membantu proses pendampingan siswa/siswi dalam pembelajaran secara daring, 

dilaksanakan pada: 

Hari         : Selasa-jum’at 

Tanggal   : 21-05 Agustus 2020 

Jam         : 08.00 s.d 12.00 WIB 

Tempat   : SDN 54 Gedong Tataan 

 

Penyaluran media edukasi dan sosialisasi pencegahan covid-19 berupa 

brosur bagi masyarakat, dilaksanakan pada: 

Hari         : kamis – jum’at 

Tanggal   : 12 - 14 Agustus 2020 

Jam         : 08.50 s.d 13.00 WIB 

Tempat   : Desa Sungai Langka dusun VI  Kec.Gedong   Tataan 

Kab.Pesawaran 

 

 

 

 



TABEL 2.2.1 KEGIATAN PELAKSANAAN PKPKM 

 

NO 

 

HARI/TANGGAL 

 

JENIS KEGIATAAN 

 

LOKASI 

 

WAKTU 

 

1 

 

SENIN 20 JULI 

2020 

 

MEMINTA IZIN 

KEPADA KEPALA 

DESA/ PAK LURAH 

 

KANTOR BALAI 

DESA SUNGAI 

LANGKA 

 

09.OO WIB 

 

2 

 

RABU 22 JULI 

2020 

 

MEMINTA IZIN KE 

SEKOLAH SDN 54 

GEDONG TATAAN 

 

DESA SENGAI 

LANGKAP 

DUSUN VI 

 

08.50 S/D 

Selesai 

 

3 

 

JUM’AT 24 JULI 

2020 

 

MEMBUAT MATERI 

MENGGUNAKAAN 

POWER POINT 

TENTANG COVID-19 

 

SD 54 GEDONG 

TATAAN 

 

08.50 S/D 12.00 

WIB 

 

4 

 

SENIN-JUM’AT 

27 JULI- 31 JULI 

2020 

 

MENJELASKAN 

MATERI TENTANG 

COVID-19 

 

DI KELAS 3 S/D 

KLS 6 SD 54 

GEDONG 

TATAAN 

 

09.00 S/D 11.20 

WIB 

 

5 

 

SENIN- RABU 

03 AGUSTUS-05 

AGUSTUS 2020 

 

MELAKSANKAN 

PENDAMPINGAN 

SISWA BELAJAR DI 

SEKOLAH 

 

DI KELAS 3 DAN 

5     SDN 54  

GEDONG 

TATAAN 

 

08.50 S/D 

Selesai 

 

6 

 

JUM’AT 07 

AGUSTUS 2020 

 

MEMBANTU SISWA 

BELAR DI RUMAH  

 

DESA SUNGAI 

LANGKARUMAH 

SISWA/SISWI 

 

13.00 S/D 03.20 

WIB 



 

7 

 

SENIN-SELASA 

10 AGUSTUS – 

11 AGUSTUS 

2020 

 

 

MEMBUAT BROSUR 

 

DI BALAI DESA 

SUNGAI 

LANGKA 

 

11.00 S/D 03.00 

WIB 

 

8 

 

 

RABU – JUM’AT 

12 AGUSTUS-14 

AGUSTUS 2020 

 

 

MENEMPELKAN 

BROSUR KE RUMAH 

WARGA DESA 

SUNGAI LANGKA 

DUSUN V SAMPAI KE 

DUSUN VI 

 

DIRUMAH 

WARGA 

 

08.50 S/D 

Selesai 

 

 

 

9 

 

 

 

 

SABTU 15 

AGUSTUS 2020 

 

 MENGUCAPKAN 

TERIMAKSIH KEPADA 

KEPALA DESA  DAN 

MEMPRESENTASIKAN 

HASIL KEGIATAN DI 

SUNGAI LANGKA DAN  

BERTERIMAKSIH KE 

SEKOLAH SDN 54 

GEDONG TATAAN. 

 

 

 

DI BALAI DESA    

DAN                  

DI SEKOLAH 

 

 

09.00 S/D 

SELESAI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Hasil Kegiatan dan Dokumentasi 

covid -19, pengabdia  melakukan penyaluran media edukasi dan sosialisasi 

pencegahan covid-19 kepada anak-anak berupa memberikan masker dan 

penjelasan materi covid-19 dan pengabdian menempelkan pamflet di dinding 

rumah warga. Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat yang ada di Desa Sungai 

Langka mematuhi protokol kesehatan covid-19 dan terhindar dari covid-19. 

 

Gambar 2.3.1 membagi masker kepada siswa  

Dalam membagian masker maka agar siswa/siswi tetap menggunkan masker 

disetiap hari nya di sekolah maupun di rumah, supaya tetap menjaga kesehatan  

dan terjauhi dari covid-19. 

 

Gambar 2.3.2  prsentasi penjelasan covid-19                                                    

dalam kegiataan ini pengbdian menjelaskan atau memperestasikan kepada 

siswa/siswi tentang penting nya menggunkan masker maka memakai masker tidak 

hanya untuk pencegah covid-19 tetap juga mencegah dari polusi dan debu maka 

dari itu suoaya siswa tetap menggunkan masker di setiap aktivitas yang dilakukan 

di setiap harinya. 



 

Gambar 2.3.3 pamflet covid-19 pengabdian juga melakukan penempelan 

pamflet, agar masyrakat tetap mengikuti protokol dan peraturan yang ada di desa 

sungai langka, maka masyarakat juga tetap menjaga kesehataan dan kebersihan 

lingkungan di sekitar mereka.   

 

Pendampingan pembelajaran  

pengabdian membantu pendampingan belajar siswa/siswi di SDN 54 Gedong 

Tataan. Kegiatan ini saya lakukan agar tidak memperumit pembelajran dan juga 

supaya lebih  mempermudah siswa/siswi dalam melakukan pembelajaran secara 

daring. Bukan hanya di sekolah, bahkan siswa/siswi pun dapat belajar di rumah 

dengan media online seperti grup wa atau bisa belajar bersma dengan 

memperhatikan dan mengikuti protokol kesehatan covid-19. 

Dengan adanya kegiatan pendampingan belajar online ini diharapkan 

dapatmempermuda dan membantu siswa/siswi dalam menyelesaikan tugas 

sekolahnya dengan baik dan bisa mengumpulkan dengan tepat waktu. Selain 

mendampingi siswa/siswi belajar secara daring. 



 

Gambar 2.3.4 kegitan pendampingan di sekolah                                           

dalam melakukan pendampingan siswa/siswi di sekolah maka pengabdian juga 

memberikan sedikit penjelasaan sedikit tentang materi yang di beri oleh guru di 

sekolah. 

 

 

Gambar 2.3.5 pendampingan siswa-siswi di rumah                                                          

tidak hanya melakukan pendampingan di sekolah tetapi pengbdian juga 

mengajarkan anak-anak di rumah karena pembelajran di sekolah sangatlah waktu 

yang cukup kurang, maka itu pengabdian mengadakan pendampingan di rumah 

supya anak-anak bisa lebih faham dengan materinya dan juga lebih luas juga 

waktu yang di perlukan nya. 



 

2.4  Dampak Kegiatan Panduan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM)  Covid-19 

Setelah dilakukan pemberian materi pentingnya menggunkan masker dan menjaga 

kesehatan kepada anak-anak di sekolah maka anak-anak pun selalu menggunkaan 

masker, yang awal nya tidak menggunkan masker sekarang selalu menggunkan 

masker, lain itu juga anak-anak selalu menjaga kebersihan di lingkungan nya 

masing-masing. Dalam melakukan kegitan penbelajaran din rumah atau pun 

pendampingan dirumah maka anak-anak yang awal nya tidak faham tentang 

materi yang diberikan oeleh guru nya, maka setelah pengabdian menjelaskan 

materi tersebut sekarang anak-anak pun termotifasi dengan ada nya penjelasan 

mereka lebih faham dari sebelum nya, dan mereka pun mengerjakan tugas dengan 

selesai dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III                                                                                                                             

KESIMPULAN DAN SARANA 

3.1 Kesimpulan                                                                                               

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan dari hasil oservasi berkaitan 

dengan covid-19 dan selain itu karna ada nya sosialisasi dan pendampingan 

siswa/siswi belajar secara dirumah dan belajar bersama di sekolah dalam 

mengerjakan soal atau pun tugas sekolah dan menempelkan pamflet  sangatlah 

penting masyrakat  dan anak-anak adalah sebagai mana yaitu:                                                                                                                                    

1. Lebih tetap menjaga kesehatan dalam setiap kegitaan, dan tetap  

meningkatkan pemahaman dari protokol covid-19. 

2. Proses belajar Siswa/siwi meningkat dikarnakan ada nya pendampingan 

siswa/siswi di rumah dan lebih faham, bahkan jelas pada saat melakukan 

mengerjakan tugas disekolah ataupun di rumah setiap pembelajaran 

bahkan bisa melakukan membuatan tugas sekolah dengan benar. 

3.2 Saran                                                                                                                     

Adapun saran yang bisa kami sampaikan adalah sebagai berikut:  

1. Orang tua harus tetap mengingatkan pada saat situasi seperti dipandemi ini 

jadi orang tua harus memperhatikan anak nya dengan menggunkan setiap 

hari dan mencuci tangan di setiap aktivitas nya. 

2. Rt /rw tetap harus melakuakn pengontrolan di setiap desa, agar menjaga 

kesehatan di setiap hari nya. 

3. Setelah itu pembelajaran di sekolah waktu nya terbatas seharus nya agar 

siswa/siswi belajar biar lebih faham lagi, jadi guru harus tetap 

mengajarkan siswa/siswi nya di rumah/datang kerumah siswa/siswi. 

4.  Buat orang tua tetap harus membantu anak-anak pada saat pembelajaran 

dirumah tetap harus memperhatiakn anak-anak nya agar mereka lebih 

faham dari sebelum nya . 



3.3  Rekomendasi 

Untuk dalam melakukan menjaga kesehatan dimasa pandemi covid-19 maka 

anak-anak dan orang tua tetap harus menggunkan masker setiap hari dan tetap 

harus mencuci tangan setiap kegitan dan aktivitas yang dilakukan nya dis setiap 

hari nya, bahkan tetap harus mengikutin protokol dan peraturan yang ada di desa 

sungai langaka. Dalam kegitaan pembelajaran dengan seacara lebih mudah dan 

agar anak-anak tetap bisa dan lebih faham dalam membuat tugas maka belajar 

dengan seacara online dengan menggunakaan kuota 10Gb belajar Rp.10! 

telkomsel dengan layanan ini akan lebih mudah untuk belajar dari rumah, layanan 

ini juga akses melayani seperti rumah beljar, ruang guru, zoom dan quipper.  

Disitu pun banyak penjelasan materi sekolah, jadi siswa/siswi akan lebih mudah 

dan lebih faham untuk mengerjakan tugas sekolah.         

 

Gambar 3.3.1 contoh aplikasih kuota belajar Rp.10! walaupun belajar secara 

onilne , maka akan lebih mempermuda anak-anak untuk meningkatkan proses 

belajar siswa/siswi dirumah maupun di sekolah. 

 

 



LAMPIRAN-LAMPIRAN. 
  

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 





 



 

 

 

 

 

selesai 


