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BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

 

2.1 Program – program yang dilaksanakan 

Program kerja PKPM yang telah dilaksanakan seperti memberikan edukasi 

kepada anak – anak untuk membentuk kreativitas mereka, memberikan 

sosialisasi kepada masyarakat perumahan griya sukarame agar selalu mencuci 

tangan sebelum dan sesudah keluar rumah serta membawa hand sanitizer jika 

sedang ada kepentingan diluar rumah, selalu menjaga jarak dengan orang lain 

dan selalu memakai masker saat diluar rumah. Saya juga mengadakan 

kegiatan senam pagi yang dilakukan bersama masyarakat perumahan griya 

sukarame agar tubuh sehat.  

Maka dari itu beberapa program kerja yang direncanakan dan di 

implementasikan merupakan program kerja yang menggunakan pendekatan 

edukatif kepada anak – anak dan masyarakat. Pendekatan edukatif yang 

dilaksanakan diharapkan dapat mengedukasi masyarakat dengan efektif dan 

efisien sehingga tujuan dari Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat tahun 

2020 ini dapat tercapai dengan baik. 
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2.2 Waktu Kegiatan 

Kegiatan ini dilakukan pada : 

Waktu : 20 Juli 2020 – 15 Agustus 2020 

Tempat : RT 17 Lingkungan 1, Perumahan Griya Sukarame 

No Kegiatan 

Hari/Tanggal 

Pelaksanaan 

Waktu 

1. Belajar dan Mengajar 

Setiap Hari Senin - 

Sabtu 

08.00 – 09.00 

2. 

Sosialisasi, Pembagian Masker, 

Hand Sanitizer dan Sabun Cuci 

Tangan 

Kamis, 23 Juli 

2020 

10.00 – 11.00 

3. Senam Pagi Setiap Hari Minggu 06.30 – 07.30 

4. 

Lomba Mewarnai dan 

Bernyanyi 

Kamis, 13 Agustus 

2020 

16.00 – 17.00 

5. 

Lomba Sambung Ayat, 

Kaligrafi, dan Baca Puisi 

Jum’at, 14 Agustus 

2020 

14.00 – 16.00 

Tabel 2. Jadwal kegiatan selama praktek kerja pengabdian masyarakat 

(PKPM). 

2.3 Hasil Kegiatan dan Dokumentasi 

 Hasil kegiatan dari program kerja Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat ini 

sudah berjalan dengan lancar, semoga dapat menyadarkan masyarakat untuk 

bersama-sama mencegah dan memutuskan tali rantai penyebaran virus corona 

/covid-19. Berikut beberapa program kerja yang sudah dilaksanakan : 
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Gambar 1. Belajar dan Mengajar bersama anak – anak 

 

Gambar 2. Pembagian Masker dan Sabun Cuci Tangan 
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Gambar 3. Senam Pagi Bersama Ibu – Ibu 

 

Gambar 4. Lomba Mewarnai Anak – Anak 
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Gambar 5. Lomba Kaligrafi 

 

Gambar 6.Lomba Sambung Ayat 
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Gambar 7. Lomba Baca Puisi 
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Gambar 8. Edukasi tentang pembuatan hand sanitizer di rumah 

2.4 Dampak Kegiatan 

Kegiatan ini memberikan dampak kepada masyarakat agar selalu memakai 

masker jika hendak keluar rumah, mencuci tangan dengan benar, dan 

pemakaian hand sanitizer. Serta melibatkan anak – anak dalam kegiatan 

perlombaan yang telah diadakan dengan tujuan meningkatkan kemampuan 

anak dalam menciptakan inovasi dalam diri, dan meningkatkan kepercayaan 

diri dalam menghadapi rintangan yang ada. Masyarakat juga mendapatkan 

hidup sehat dengan adanya kegiatan senam di pagi hari. 

 


