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BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

 

 

2.1 Program-program yang Dilaksanakan 

      2.1.1 Permohonan surat izin  

Permohonan surat izin disampaikan kepada ketua RT 02 RW 01 bertujuan 

sebagai permohonan izin untuk melakukan PKPM yang dilaksanakan sejak 

tanggal 25 Juli – 15 Agustus 2020. Yang bertempat didesa Bangun Rejo 

 

2.1.2 Pemasangan Banner  

Pemasangan Banner kebalai desa sebagai sarana pencehagan Covid-19 untuk 

menghimbau masyarakat desa yang melakukan kegiatan melayani 

masyarakat dan melakukan kegiatan public.Pemasangan banner ini bertujuan 

untuk memberikan wawasan atau edukasi terhadap masyarakat akan bahaya 

Covid 19 kemudian banner ini juga sekaligus menjadi sarana sosialisasi bagi 

masyarakat sekitar desa Bangun Rejo. Pemasangan banner ini bertujuan 

untuk memberikan wawasan atau edukasi terhadap masyarakat akan bahaya 

Covid 19 kemudian banner ini juga sekaligus menjadi sarana sosialisasi bagi 

masyarakat sekitar desa Bangun rejo . 

 

  2.1.3 Membantu kegiatan pembelajaran siswa  

Kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagai sarana penyampaian 

kebermanfaatan ilmu dan rasa kepedulian para dosen terhadap masyarakat 

dibidang pendidikan dalam bentuk pendampingan belajar melalui kegiatan 

bimbingan belajar di rumah. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan 

prestasi akademik dan motivasi belajar siswaMelakukan pendampingan 

pembelajaran siswa dirumah secara langsung dan membatasi banyaknya 

siswa guna mematuhi peraturan pemerintah dalam pencegahan Covid-19, 

mengajarkan kepada siswa cara mengoperasikan komputer secara dasarnya, 
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seperti cara menggunakan Microsoft word dan  mengetahui tools-tools yang 

ada dikomputer  

 

2.1.3 Survei kebutuhan Web  

 Survei kebutuhan web dilakukan secara langsung yaitu datang kebalai desa 

untuk mengetahui dataapa saja yang akan dimasukkan kedalam web desa, 

yang utamanya adalah data Covid sebagai informasi untuk masyarakat 

lainnya. 

 

2.1.4 Pembuatan Web  

         Pembuatan web dilakukan selama kurang lebih 1 minggu, dengan hari 

pertama membuat tampilan awal web dan memasukkan data untuk verifikasi 

web.hari kedua dan seterusnya adalah memasukkan data-data 

yangdibutuhkan kedalam web yang dibuat .web yang dibuat menggunakan 

web free yang digunakan untuk sementara. 

https://novitadiansari218.wixsite.com//websitebangunrejo 

 

2.2 Waktu kegiatan 

      Waktu kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat dibagi menjadi : 

1. Pembuatan dan pemasangan banner  

Yang dilakukan pada tanggal 20 juli sampai 27 juli 2020 dibalai desa tempat, 

kegiatan ini bertujuan untuk menghimbau masyarakat yang melakukan 

kegiatan pelayanan public tentang pentingnya kebersihan dan mematuhi 

peraturan yang disediakan guna , mencegah penyebaran virus covid-19, serta 

mengingatkan kepada aparat yang bertugas pentingnya menjaga jarak . 

 

2. Pendampingan belajar siswa  

Dilakukan pada tanggal 28 juli sampai 10 Agustus , pendampingan ini 

bersifat private, karena mengingat kondisi sendang pandemic maka system 

pendampingan dilakukan secara individu , dengan cara membatasi volume 

siswa yang hadir . Kegiatan ni dilakukan dirumah denganmaksimal jumlah 
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siswa 2-4 orang , untuk menghindari berkupul antara satu dengan yang 

lainnya.  

 

3. Pembuatan Web   

Dilakukan pada tanggal 11 agustus sampai 15 Agustus , pembuatan web ini 

bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses dan 

mendapatkan informasi tentang Covid dengan mudah , tanpa harus 

mengadakan pertemuan dengan pihak terkait . serta bisa mendapatkan 

informasi tentang kegiatan yang akan atau sudah dilaksanakan didesa . 

 

2.3Hasil Kegiatan dan Dokumentasi 

2.3.1 Hasil Kegiatan    

             Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan : 

a. Pendampingan belajar siswa  

Dari kegiatan pendampingan yang telah dilakukan dalam beberapa hari 

dengan mengadakan belajar secara private , tentu saja untuk mengurangi 

volume jumlah siswa yang hadir dikarenakan kondisi sedang pandemic, 

dimana sebelumnya siswa Sekolah Dasar di desa Bangun Rejo belum 

pernah melakukan atau pun mengoperasikan computer secara langsung, 

maka dari itu program yang saya jalankan salah satunya adalah 

mengajarkan para siswa menggunakan computer secara dasar , hal ini 

tentu saja bertujuan untuk mengajarkan kepada para siswa tentang 

pentingnya teknologi dan yang utama adalah supaya para siswa tidak 

gaptek tentang teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini  . 

 

b. Pembuatan web 

Dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu 

komputer(ilkom) membuatdesa Bangun Rejo kurang  update didalam 

pemerintahan yang memanfaatkan teknologiinformasi maka dari itu  

pembuatan web menjadi salah satu prokja yang saya jalankanguna untuk 

membantu desa dalam pembuatan atau penyampaian informasi yang bisa 
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dilakukan secara efektif tanpa harus bertatap muka  mengingat kondisi 

pandemic seperti saat ini , pembuatan web ini bertujuan untuk 

menyampaikan informasi tentang bahaya Covid dan pencengahannya , 

yang bisa diakses oleh masyarakat tanpa harus mengadakan pertemuan 

dengan pihak-pihak terkait untuk mengurangi penyebaran virus ini .  

Berikut merupakan tampilan awal web : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 : Tampilan awal web pada tampilan computer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 :  Tampilan login sebagai Admin 
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Gambar 2 : Tampilan login sebagai Admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 :Alamat desa di halaman web 

2.3.2 Dokumentasi  

                     Berikut gambar dokumentasi yang diambil selama melakukan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 : memberikan banner kepada aparat desa untuk dipasangkan di balai 

desa 
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Gambar 6 : Pemasangan banner 

 

      2.4 Dampak Kegiatan  

Dampak dari adanya kegiatan PKPM ini masyarakat menjadi lebih mudah untuk 

mengakses informasi tentang bahaya Covid-19 tanpa harus mengadakan pertemuan 

satu sama lain, juga bisa memudahkan aparat desa dalam penyampaian informasi, 

dan tentu saja memberikan pengetahuan dan wawasan untuk para siswa dalam 

melakukan pembelajaran pengoperasian computer, tetapi tetap dengan 

menggunakan protocol kesehatan yang ianjurkan pemerintah dengan menjaga jarak 

dan memakai masker.  

 

 

 


