
BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

 

2.1. Progam-Program yang Dilaksanakan 

 

Melakukan pembelajaran daring dan pembuatan Hand Sanitizer kepada 

masyarakat dan anak SD. 

Di masa pendemic covid-19 program yang saya lakukan dalam pelaksanaan 

PKPM yaitu, 

1. Membantu pembejaran anak SD daring dan pemahaman materi 

2. Mensosialisasikan pembuatan masker 

3. Mensosialisasikan pembuatan hand sanitizer 

4. Mensosialisasikan pembuatan disinfektan 

 

2.2. Waktu Kegiatan  

 

No. Nama Kegiatan Tujuan Sasaran 

1 Pembelajaran Daring Untuk membantu 

dalam melakukan 

belajar daring 

Anak-anak SD 

2. Mensosialisasikan 

pembuatan hand 

sanitizer 

Untuk memberikan 

pemahaman terhadap 

masyarakat dalam 

pembuatan hand 

sanitizer secara alami 

Masyarakat 



3. Mensosilisasikan 

pembuatan disinfektan 

Untuk memberikan 

pemahan tentang guna 

dan cara pembuatan 

disinfektan 

- Masyarakat 

- Anak-Anak 

- Muda-Mudi 

 

4. Sosialisasi tentang 

pembuatan masker 

Agar masyarakat 

dapat memanfaatkan 

bahan-bahan yang ada 

disekitar 

- Masyarakat 

- Anak-Anak 

 

 

2.3. Hasil Kegiatan dan Dokumentasi 

 

Adapun rencana kegiatan yang dapat saya lakukan tersbut dapat diringkas  

No. Nama 

Kegiatan 

Tujuan Sasaran Keterangan 

1 Pembelajaran 

Daring 

Untuk membantu 

dalam melakukan 

belajar daring 

Anak-anak SD Terlaksana 

 

2.3.1 Pembelajaran Daring 

 

Kegiatan ini saya lakukan agar siswa/i SD kelas 5 yang sedang dalam 

melakukan pembelajaran daring agar lebih dapat memahami tentang 

mata pelajaran yang diberikan dari sekolah dan mengajarkan 

bagaimana menggunakan laptop/komputer agar mempermudah mereka 

menggunakan microsoft word. 



Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran siswa/I akan 

pentingnya komputer dalam bidang pembelajaran daring, serta 

memperoleh informasi mengenai tata cara penggunaan komputer secara 

baik dan benar. 

 

Gambar 1. Sosialisasi Pembelajaran Daring dan Komputer 

 

2.3.2 Sosialisasi Pembuatan Hand Sanitizer 

 

Adapun kegiatan pembuatan hand sanitizer yang saya lakukan seperti 

yang ada di tabel berikut:  

2. Mensosialisasikan 

pembuatan hand 

sanitizer 

Untuk 

memberikan 

pemahaman 

terhadap 

masyarakat 

Masyarakat  Terlaksana  



dalam 

pembuatan 

hand sanitizer 

secara alami 

 

Pembahasan 

Dengan adanya pembuatan hand sanitizer masyarakat dapat lebih 

mengetahui bagaimana cara membuat nya dengan bahan yang alami 

dan tidak mengeluarkan uang yang banyak dan menghemat dimasa 

pandemik covid-19. 

 

 

Gambar 2. Bahan Pembuatan Hand Sanitizer 

Bahan-bahan : 

a. Daun sirih 

b. Air 500ml 

c. Gunting 

d. Jeruk nipis 

e. Tempat kukusan 



2.3.3 Sosialisasi Disinfektan 

 

Adapun rencana kegiatan yang dapat saya lakukan tersbut dapat 

diringkas dalam tabel berikut: 

3. Mensosilisasikan 

pembuatan 

disinfektan 

Untuk 

memberikan 

pemahan tentang 

guna dan cara 

pembuatan 

disinfektan 

- Masyarakat 

- Anak-anak  

Terlaksana  

 

Pembahasan Pembuatan Disinfektan 

Dengan adanya pembuatan disinfektan ini saya berharap masyarakat 

juga dapat membuat sendiri dan tidak perlu membeli nya dengan harga 

yang mahal, karena kita bisa membuat nya dengan modal yang sedikit 

dan mudah di buat. 

 

Gambar 3. Bahan Pembuatan Disinfektan 

 



Bahan-bahan: 

a. Air 500ml 

b. Bayclin 

c. Wadah mangkuk  

d. Botol tempat disinfektan 

 

2.3.4 Sosialisasi Pembuatan Masker 

 

Adapun rencana kegiatan yang dapat saya lakukan tersbut dapat 

diringkas dalam tabel berikut: 

4. Sosialisasi 

tentang 

pembuatan 

masker 

Agar masyarakat 

dapat 

memanfaatkan 

bahan-bahan yang 

ada disekitar 

- Masyarakat 

- Anak-anak 

 

Terlaksana  

 

Pembahasan Pembuatan Masker 

Dengan adanya inovasi pembuatan masker yang saya buat,agar 

masyarakat dapat memanfaatkan bahan atau kain yang ada di rumah 

mereka untuk dapat membuat masker sendiri tanpa perlu membeli lagi. 

 

Adapun bahan-bahan nya meliputi: 

a. Kain yang lembut 

b. Jarum dan benang 

c. Gunting 

d. Kertas cetakan masker 



 

Gambar 4. Bahan-Bahan Pembuatan Masker 

 

2.4 Dampak Kegiatan 

 

Dampak yang terjadi disaat masa pandemik covid-19 dari kegiatan yang saya 

lakukan dalam kegiatan banyak terjadi perubahan karena berbeda dengan 

PKPM yang sebelumnya yang dapat melakukan kegiatan dengan leluasa dan 

tidak terkandala pandemik covid-19 sedangkan di PKPM sekarang untuk 

melakukan kegiatan tidak bisa seleluasa itu karna harus lebih hati-hati. 

Perubahan bagi masyarakat secara umum: 

1. Secara positif 

a. Polusi yang berkurang  

b. Lebih tertib menjaga kebersihan lingkungan  

c. Kesehatan semakin terjaga karena menggunakan hand sanitizer 

d. Mengurangi keramaian  

e. Peraturan Kesehatan semakin tertib  

 

 

 

 



2. Secara negarif 

a. Banyak pengangguran 

b. Kurangnya sosialisasi virus covid-19 terhadap masyarakat 

c. Tidak efisien nya pembelajran daring 

d. Perekonimian yang menurun 

e. Penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran 

 

 


