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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Virus corona adalah bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit 

pada hewan ataupun juga pada manusia. Diindonesia, masih melawan virus 

corona hingga saat ini, begitu pun juga dinegara-negara lain. Jumlah kasus virus 

corona terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tidak 

sedikit yang meninggal.Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi 

melawan COVID-19 dengan gejalan merek Flu. 

Kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada 

Desember 2019.Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak 

ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus Corona atau COVID-19 diduga dibawa 

kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. 

Corona Virus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya 

beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit 

radang paru. 

Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang 

menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak bisa dikonsumsi 

seperti ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus.Dengan latar belakang tersebut, 

Virus Corona bukan kali in saja memuat warga dunia panik.Memiliki gejala yang 

sama-sama mirip flu, Virus Corona berkembang cepat hingga mengakibatkan 

infeks yang lebih parah dari gagal organ. 

Praktek kerja pengabdian masyarakat (PKPM) merupakat bentuk kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat yang bersifat khusus yang merupakan salah satu 

perwujudan dari Tri Dharma Perguruan tinggi, karena dalam PKPM darma 

pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat 

dipadukan kedalamnya dan melibatkan sejumlah mahasiswa dan sejumlah staf 

pengajar ditambag unsur masyarakat. PKPM merupakan suatu kegiatan 

perkuliahan intar kulikuler dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan mahasiswa secara interdisipliner dan lintas sektoral. Kegiatan ini 
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ditujukan untuk mengembangkan kepekaan rasa dan kognisi social mahasiswa 

serta membantu proses pembangunan.  

PKPM adalah salah satu bemtuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh 

perguruan tinggi yang dilakukan oleh mahasiswa nya dibawah bimbingan dosen 

dan pimpinan pemerintah daerah.  Pengertian pengabdian kepada masyarakat 

ialah pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yamg dilakukan oleh 

perguruan tinggi secara ilmiah dan lembaga langsung kepada masyarakat untuk 

mensukseskan pembangunan dan pengembangan manusia pembangunan menuju 

tercapainya manusia yang maju, adil dan sejahtera berdasarkan pancasila, serta 

meningkatkan pelaksaan misi dan fungsi perguruan tinggi. 

PKPM dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pengintegrasian kegiatan 

antara pengabdain kepada masyarakat, pendidikan dan penelitian yang 

dilaksanakan terutama oleh mahasiswa secara interdispliner dan intrakulikuler 

dibawah bimbingan dosen dan masyarakat. 

Tujuan PKPM dinyatakan antara lain agar sarjana yang dihasilkan perguruan 

tinggi mampu menghayati dan menanggulangi masalah-masalah yang muncul 

dimasyarakat yang umumnya kompleks. Kemudian didalam penanggulangan 

tersebut dilakukan secara pragmatis dan interdisipliner dan harus tercermin dalam 

kegiatan-kegiatan mahasiswa pada saat melaksanakan program-program PKPM 

didesa. 

 Berdasarkan latar belakang diatas saya mengangkat permasalahan pada 

Covid-19 di Desa Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar 

Lampung  dengan tema “Optimalisasi Teknologi Informasi Dalam Peningkatan 

Ketahanan Masyarakat Dimasa Pandemic Covid-19 saya tertarik membuat 

laporan PKPM dengan judul 

 

 

 

UPAYA PENCEGAHAN PEMUTUSAN MATA RANTAI PENULARAN 

COVID-19 SUKADANAHAM KECAMATAN TANJUNG KARANG 

BARAT BANDAR LAMPUNG 

 



 
 

5 
 

B. Rumusan masalah 

1. Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai covid-19 dikecamatan 

sukadanaham, tanjung karang barat 

2. Bagaimana upaya pencegahan covid-19 didesa sukadanaham 

3. Bagaimana tanggapam masyarakat mengenai upaya pencegahan covid-

19 didesa sukadanaham 

 

 

 

C. Tujuan dan manfaat 

1. Tujuan  

Adapun beberapa tujuan diadakan PKPM di Sukadanaham 

Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung: 

1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai 

bahaya dan cara pencegahan covid-19 

2) Mengejak masyarakat didesa sukadanaham agar mematuhi 

protocol kesehatan sesuai anjuran pemerintah 

3) Mengoptimal proses belajar megajar didesa sukadanaham 

kecamatan tanjung karang barat kendati adanya wabah covid-

19. 

 

2. Manfaat  

Adapun beberapa manfaat diadakannya PKPM di Sukadanaham 

Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung: 

1) Manfaat bagi mahasiswa 

a) Memenuhi salah satu kurikulum wajib bagi mahasiswa 

Program Strata 1 Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya 

b) Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai potensi 

Sukadanaham 

c) Membagikan ilmu yang diterima dikampus dengan 

mengaplikasikannya di Sukadanaham 
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2) Bagi masyarakat 

a) Meningkatkan pemahaman mengenai bahaya covid-19 

b) Teroptimalnya proses belajar bagi anak-anak di 

Sukadanaham 

c) Mengetahui fungi dan manfaat dari tanaman herbal 

 

3) Bagi IBI Darmajaya 

 Sebagai bentuk nyata akan pemberdayaan dan pengabdian 

IIB Darmajaya kepada masyarakat khususnyaDesa 

Sukadanaham Tanjung Karang Barat. Serta diharapkan dapat 

menjadi bahan literatur Mahasiswa yang akan membuat Laporan 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat pada periode selanjutnya. 

 

D. Mitra Yang Terlibat 

1. Kepala Kelurahan Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat 

2. Masyarakat Sukadanaham 

3. Kepala PAUD Kenangan Pratiwi 

4. Anak-anak PAUD Kenangan Pratiwi 
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BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

 

A. Program-Program Yang Dilaksanakan 

1. Mengedukasi tingkat pemahaman masyarakat Desa Sukadanaham 

Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampungtentang bahaya 

dan bagaimana cara pencegahan penyebaran Covid-19 melalui media 

social. 

2. Memberikan pendampingan belajar bagi anak-anak PAUD. 

3. Membuat handsanitizer dengan bahan-bahan alami yang mudah 

ditemukan. 

4. Membagikan handsanitizer kepada masyarakat Desa Sukadanaham 

Tanjung Karang Barat Bandar Lampung. 

5. Melakukan bersih-bersih dibalai Desa Sukadanaham Tanjung Karang 

Barat Bandar Lampung upaya pencegahan Covid-19 

 

B. Waktu kegiatan 

Tabel 2.1 waktu kegiatan program kerja 

Nama Kegiatan Waktu Kegiatan 

 

a) Pengambilan surat di kelurahan  

20 juli 2020 

b) Mengedukasitingkat pemahaman 

masyarakat Desa Sukadanaham 

Tanjung Karang Barat Bandar 

Lampung tentang bahaya dan 

bagaimana cara pencegahan 

penyebaran Covid-19 melalui 

media social 

L 

22 juli 2020 

c) Kegiatan bersih-bersih 

pencegahan covid-19 Desa 

Sukadanaham Tanjung Karang 

24 juli 2020 
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Barat Bandar Lampung 

d) Memberikan pendampingan 

belajar bagi anak-anakPAUD 

dirumah 

27 juli 2020 

e) Membuat dan membagikan 

handsanitizer dengan bahan-

bahan alami yang mudah 

ditemukan. 

7agustus 2020 

f)  Piket di kelurahan kegiatan 

BAWASLU. 

10 agustus 2020 

g) Melakukan bersih-bersih dibalai 

Desa Sukadanaham Tanjung 

Karang Barat Bandar Lampung 

12 agustus 2020 

h) Perpisahan dengan kelurahan   15 agustus 2020 

C. Hasil Kegiatan dan Dokumentasi 

Dilihat dari latar belakang dan program kerja yang dilaksanakan pada 

kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat(PKPM) di Desa Hujung 

Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat mendapatkan hasil bahwa: 

 

Tabel 2.2 penyuluhan mengenai wabah covid-19 

Mengedukasi tingkat pemahaman 

masyarakat Desa Sukadanaham 

Tanjung Karang Barat Bandar 

Lampungtentang bahaya dan 

bagaimana cara pencegahan 

penyebaran Covid-19 melalui 

media social. 

Program kerja yang saya lakukan Desa 

Sukadanaham Tanjung Karang Barat 

Bandar Lampung yakni mengedukasi 

masyarakat mengenai wabah Covid-19, 

sehingga masyarakat lebih waspada 

mengenai wabah virus ini dan lebih 

menjaga kebersihan, tetap tinggal 

dirumah, menggunakan masker, tetap 

jaga jarak fisik, cuci tangan 

menggunakan sabun,  dan tetap 
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mengikuti protocol kesehatan sesuai 

dengan anjuran pemerintah. Dengan 

adanya penyuluhan mengenai masalah 

wabah covid-19. 

 

 

Gambar 2.1 pengambilan surat tanda terima  

 

Gambar 2.2 penyuluhan mengenai wabah covid-19 
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Tabel 2.3 pendampingan belajar siswa 

 Memberikan pendampingan 

belajar bagi siswa/i PAUD  

 

Program kerja selanjutnya yang saya 

lakukan yakni memberikan 

pendampingan belajar kepada siswa/i 

PAUD  yang dilakukan secara daring. 

Tujuan dari kegiatan ini untuk 

meningkatkan prestasi akademik dan 

motivasi belajar siswa, sehingga proses 

kegiatan belajar mengajar tetap 

berlangsung optimal ditengah-tengah 

wabah covid-19 ini. 

 

 

Gambar 2.3 pendampingan belajar siswa/i PAUD 
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Tabel 2.4 pembuatan hand 

sanitizer dengan menggunakan bahan herbal 

Membuat handsanitizer dengan 

bahan-bahan alami yang mudah 

ditemukan 

Selanjutnya membuat handsanitizer 

dengan memanfaatkan bahan-bahan  

herbal yang mudah didapatkan 

disekitar rumah warga untuk mencegah 

penularan virus, sebab handsanitizer 

mampu mengurangi bakteri, kuman, 

dan virus yang menempel pada tangan 

manusia serta kebersihan tetap terjaga 

dan mengurangi beban ekonomi 

keluarga ditengah pandemi. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 pembuatan handsanitizer menggunakan bahan 

herbal 
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Tabel 2.5 pembagian handsanitizer 

Membagikan handsanitizer 

kepada masyarakat Desa Hujung 

Kecamatan Belalau Kabupaten 

Lamung Barat. 

Selanjutnya membagikan handsanitizer 

kepada masyarakat Desa Hujung 

Kecamatan Belalau Kabupaten 

Lampung Barat dengan harapan 

pembagian handsanitizer ini digunakan 

secara maksimal oleh warga, mencuci 

tangan dengan air dan sabun lebih 

diutamakan, namun bisa juga memakai 

handsanitizer untuk membersihkan 

tangan yang tidak terlihat kotor atau 

jika memang air dan sabun tidak 

tersedia. 

 

 

 

Gambar 2.5 pembagian handsanitizer 
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Gambar 2.6 kegiatan piket BAWASLU  

 

 

Tabel 2.6  kegiatan Bersih – bersih  

Melakukan bersih-bersih dibalai 

Desa Sukadanaham Tanjung 

Karang Barat Bandar Lampung 

upaya pencegahan Covid-19 

 

Melakukan kegiatanbersih – bersih  

yang dilakukan setiap hari jumat 

sebagai salah satu bentuk aksi 

kepedulian dan solidaritas terhadap 

sesama, guna membersihkan 

lingkungan sekitar rumah masing-

masing untuk menjaga kebersihan 

sehingga mengurangi peluang terkena 

wabah covid-19 
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Gambar 2.6 kegiatan bersih-bersih lingkungan 

 

 

Gambar 2.7 kegiatan perpisahan dengan kelurahan  
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D. Dampak kegiatan 

Dilihat dari hasil program kerja yang dilaksanakan pada PKPM di 

Desa Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat mendapatkan 

hasil bahwa: 

a) Dari program kerja mengedukasi tentang penyebaran mengenai 

wabah covid-19 di desa hujung menyadarkan masyarakat 

mengenai bahaya covid-19 dan cara pencegahan wabah ini 

b) Memberikan kesadaran kepada masyarakat agar mematuhi protocol 

kesehatan yang diberikan pemerintah dan selalau mamakai masker 

saat keluar rumah baik jauh maupun dekat. 

c) Tetap teroptimalnya proses belajar mengajar dan membantu orang 

tua siswa/i dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara 

daring. 

d) Mengurangi beban ekonomi keluarga dikarenakan bahan-bahan 

yang digunakan mudah didapat dan tidak memerlukan biaya yang 

besar. 

e) Mengurangi beban ekonomi keluarga dikarenakan bahan-bahan 

yang digunakan mudah didapat dan tidak memerlukan biaya yang 

besar serta dapat digunakan setiap selesai melakukan aktivitas 

diluar maupun didalam rumah. 

f) Tetap terjaganya kebersihan lingkungan sekitar dan mengurangi 

penyebaran wabah covid-19. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM) di Desa Sukadanaham Kecamatan Tanjung 

Karang Barat Bandar Lmapung yang difokuskan pada upaya pencegahan 

penyebaran wabah COVID-19 dengan hasil kerja yang telah dilaksanakan 

yang dapat disimpulkan yaitu: 

1. Dalam upaya pencegahan wabah covid-19 masyarakat harus selalu 

menjaga kebersihan dan tetap mematuhi protocol kesehatan. 

2. Saat keluar rumah selalu menggunakan masker atau penutup hidung 

3. Pengoptimalisasi proses pembelajaran melalui daring 

4. Memanfaatkan bahan-bahan herbal yang ada disekitar rumah 

5. Selain sabun menggunakan handsanitizer saat mencuci tangan setelah 

melakukan aktivitas 

6. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar 

 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka kami memiliki beberapa saran yang 

dapat di jadikan bahan acuan untuk mengurangi penularan wabah covid-19, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Melakukan penyuluhan Desa Sukadanaham Kecamatan Tanjung 

Karang Barat Bandar Lmapungagar kesadaran masyarakat semakin 

meningkat 

2. Memberikan alternatif lain untuk mempermudah proses belajar 

siswa/i dikarenakan tidak semua memiliki fasilitas yang memadai 

3. Melakukan kegiatan bersih-bersih minimal 2 kali dalam seminggu 

sehingga meningkatnya kesehatan masyarakat dan lingkungan tetap 

bersih. 
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C. REKOMENDASI 

DanDesa Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar 

Lmapung sangat cocok untuk digunakan sebagai tempat Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM)selanjutnya.Karena di Desa tersebut masih 

banyak sekali potensi desa yang belum banyak di kelola lebih lanjut, dan 

masyarakat Desa Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar 

Lmapungsangat ramah-ramah dalam menerima mahasiswa yang sedang 

melakukan kegiatan PKPM. 

 

Saran lain yang dapat diberikan terhadap masyarakatDesa Sukadanaham 

Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lmapung adalah tetap menjalin 

kebersamaan dan meningkatkan jiwa nasionalisme dalam membangun desa 

serta menjaga budi (Akhlakul Karimah) yang sesuai dengan makna dari nama 

Desa yaitu Perbuatan Terpuji Yang Abadi, karena perkembangan desa tidak 

terlepas dari upaya masyarakat desa itu sendiri. 

 

Harapan kedepannya masyarakat Desa Sukadanaham Kecamatan Tanjung 

Karang Barat Bandar Lmapungdapat menjadi masyarakat yang mandiri 

dengan manfaatkan  ilmu dan fasilitas yang telah diberikan, dan dapat 

menjadi desa yang terus berkembang, dengan bantuin mahasiswa/i IIB 

Darmajaya selanjutnya melalui program PKPM akan terus mengiringi 

perkembangan desa menjadi desa yang lebih baik dan potensi dapat 

berkembang hingga Nasional.  
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LAMPIRAN 
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Lamiran I Pengambilan surat  

 

Lampiran II Mengedukasi pemahaman masyarakat tentang covid -19  
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Lampiran III bersih – bersih pencegahan covid – 19  
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Lampiran IV Memberikan pendampingan  belajar paud  

 

Lampiran V membuat dan membagikan handsenitaizer  
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Lampiran VI piket BAWASLU  
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Lampiran VII Perpisahan dengan kelurahan  
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DAFTAR PUSTAKA 

 

 

https://lms.darmajaya.ac.id/pluginfile.php/126290/mod_resource/content/1/

PANDU 

 

AN%20PKPM%20COVID-19%20FIXED.pdf 

 

 

 

https://getbootstrap.com/docs/4.5/getting-started/javascript/ 

 

 

 

http://www.guruberbahasa.com/2016/02/penulisan-judul-karangan-karya- 

 

ilmiah.html 
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