
i 
 

PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN DARING SISWA 

SERTA SOSIALISASI PENCEGAHAN COVID-19 

 

 

PRAKTEK KERJA PENGABDIAN MASYARAKAT 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Sovi    1711050049 

 

 

 

 

 

 

INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA 

BANDAR LAMPUNG 

2020 

 

 

 



ii 
 

 



iii 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ................................................................................... i 

HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................... ii 

DAFTAR ISI ................................................................................................ iii 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................... iv 

DAFTAR TABEL ....................................................................................... v 

KATA PENGANTAR ................................................................................. vi 

 

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1 

1.1 Latar Belakang ............................................................................ 1 

1.2 Rumusan Masalah ....................................................................... 3 

1.3 Tujuan dan Manfaat .................................................................... 3 

1.4 Mitra Yang Terlibat ..................................................................... 4 

BAB II PELAKSANAAN PROGRAM ..................................................... 5 

2.1 Program-Program yang Dilaksanakan ........................................ 5 

2.2 Waktu Kegiatan ........................................................................... 7 

2.3 Hasil Kegiatan dari Dokumentasi ............................................... 8 

2.4 Dampak Kegiatan ........................................................................ 20 

BAB III PENUTUP ..................................................................................... 21 

3.1 Kesimpulan ................................................................................. 21 

3.2 Saran ............................................................................................ 22 

3.3 Rekomendasi ............................................................................... 22 

 

 

LAMPIRAN ................................................................................................. 23 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 24 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar 1. Memberikan surat izin ke Kelurahan .......................................... 9 

Gambar 2. Memberitahu Bapak Ketua RT 03 .............................................. 9 

Gambar 3. Pendampingan pembelajaran siswa ............................................. 10 

Gambar 4. Pendampingan pembelajaran siswa ............................................. 10 

Gambar 5. Pendampingan pembelajaran siswa ............................................. 11 

Gambar 6. Pendampingan pembelajaran siswa ............................................. 11 

Gambar 7. Pendampingan pembelajaran siswa ............................................. 12 

Gambar 8. Pendampingan pembelajaran siswa ............................................. 12 

Gambar 9. Pendampingan pembelajaran siswa ............................................. 13 

Gambar 10. Pembuatan video animasi .......................................................... 13 

Gambar 11. Memposting video animasi ....................................................... 14 

Gambar 12. Mengirimkan link video animasi............................................... 14 

Gambar 13. Mengirimkan link video animasi............................................... 15 

Gambar 14. Mengirimkan link video animasi............................................... 15 

Gambar 15. Kerja bakti di Kelurahan Durian Payung .................................. 16 

Gambar 16. Membagikan sembako .............................................................. 16 

Gambar 17. Memposting pamflet di media sosial ........................................ 17 

Gambar 18. Membuat alat pelindung diri ..................................................... 17 

Gambar 19. Sosialisasi pencegahan covid-19 ............................................... 18 

Gambar 20. Sosialisasi pencegahan covid-19 ............................................... 18 

Gambar 21. Sosialisasi pencegahan covid-19 ............................................... 19 

Gambar 22. Sosialisasi pencegahan covid-19 ............................................... 19 

Gambar 24. Balasan surat perizinan.............................................................. 23 

 

 

 

 

 

 



v 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 2.1 Program Kerja yang dilaksanakan ................................................ 5 

Tabel 2.2 Waktu Kegiatan............................................................................. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 

berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat melaksanakan dan 

menyelesaikan kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) Tematik 

di RT 03 Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat serta dapat 

menyelesaikan laporan kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) 

tepat pada waktunya yang berjudul “PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN 

DARING SISWA SERTA SOSIALISASI PENCEGAHAN COVID-19”. 

Dalam penyusunan laporan ini terdapat hambatan juga pengalaman, akan tetapi 

dengan bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala tersebut dapat teratasi. Oleh 

karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua 

pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, semoga atas segala 

bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang 

Maha Esa. 

Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang 

telah membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan Praktek 

Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) Tematik, diantaranya : 

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kelancaran dan kemudahan di 

setiap kegiatan. 

2. Keluarga yang telah memberikan semangat, do’a, dan dukungan motivasi 

kepada saya. 

3. Bapak Ir. Firmansyah YA,M.B.A., M.Sc selaku Rektor Institut 

Informatika dan Bisnis  Darmajaya. 

4. Bapak Hendra Kurniawan, S.Kom., M.T.I selaku dosen pembimbing yang 

telah membimbing, serta memberikan saran-saran selama kegiatan hingga 

penyusunan laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) 

Tematik. 

5. Bapak Nurjoko, S.Kom., M.T.I selaku ketua jurusan Sistem Informasi 

Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya. 
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6. Ibu Rosminah selaku Kepala Kelurahan Durian Payung beserta jajarannya 

yang telah memberikan izin dan mendampingi saya dalam melaksanakan 

kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) Tematik. 

 Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan dari segi penyusunan serta cara penulisan laporan ini, kritik dan saran 

yang konstruktif sangat diharapkan bagi penulis demi kesempurnaan laporan ini. 

 Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca 

dan juga bagi penyusun pada khususnya.   
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kegiatan belajar mengajar merupakan proses dimana guru dan siswa 

berinteraksi, timbal balik satu sama lain yang bersifat mempengaruhi dan 

dipengaruhi. Keberhasilan kegiatan belajar mengajar ditentukan dari banyak 

faktor terutama dari guru dan siswa itu sendiri. Inti dari proses belajar mengajar 

adalah tingkat keefektifan dari pelaksanaan tersebut. Dikarenakan pandemi covid-

19, saat ini kegiatan belajar mengajar dialihkan menjadi pembelajaran secara 

dalam jaringan (daring) yang dianggap menjadi solusi, tetapi sistem ini menuai 

banyak kontroversi di masyarakat. Bagi tenaga pengajar, sistem pembelajaran 

daring hanya efektif untuk penugasan. Karena mereka menganggap membuat 

siswa memahami materi menggunakan sistem daring dinilai cukup sulit. Selain itu 

kemampuan teknologi dan ekonomi setiap siswa berbeda-beda. Tidak semua 

siswa memiliki fasilitas yang menunjang kegiatan belajar mengajar secara daring 

ini. Koneksi lemah dan kuota internet yang mahal menjadi salah satu hambatan. 

Ini juga berlaku bagi para pendidik atau guru yang mengemban tugas negara. 

Berdasarkan uraian diatas, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya 

menerapkan program Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) Tematik. 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) Tematik merupakan kegiatan 

mahasiswa sebagai syarat mata kuliah sekaligus sarana pengembangan ide kreatif 

dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan belajar mengajar siswa 

guna meningkatkan ketahanan masyarakat. Tujuan diadakannya Praktek kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM) Tematik Institut Informatika dan Bisnis 

Darmajaya adalah untuk mendampingi siswa belajar secara dalam jaringan 

(daring), menerapkan teknologi informasi kepada siswa, sebagai penelitian bagi 

mahasiswa dan dosen, sekaligus membantu pemerintah dalam mensosialisasikan 

tentang pencegahan covid-19 dan untuk menjalin kerjasama yang berkelanjutan 



 

2 
 

antara Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dengan pemerintah daerah di 

Provinsi Lampung.  

RT 03 Kelurahan Durian Payung merupakan wilayah Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM) Tematik Institut Informatika dan Bisnis 

Darmajaya yang saat ini saya singgahi. Letak daerah ini berada di Provinsi 

Lampung Kota Bandar Lampung Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Dikarenakan 

pandemi covid-19 semua siswa menggunakan sistem secara dalam jaringan 

(daring), yang membuat beberapa siswa dan para orang tua masih kurang paham 

dengan sistem tersebut. Karena kurangnya pengetahuan tentang sistem dalam 

belajar mengajar secara daring ini, banyak orang tua yang masih kurang 

memahami secara rinci cara menggunakan metode pembelajaran melalui 

smartphone atau pun komputer. Banyak siswa yang belum memahami cara 

menggunakan aplikasi pertemuan secara virtual sebagai contoh aplikasi zoom, 

google meet, classroom, webex, dan lain-lain. 

Berdasarkan latar belakang di atas saya mengangkat permasalahan pada 

“Siswa/siswi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama” yang terdapat di 

Kelurahan Durian Payung tepatnya di RT 03 yaitu dengan mengangkat judul 

“Pendampingan Pembelajaran Daring Siswa serta Sosialisasi Pencegahan Covid-

19”.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, saya dapat mengetahui apa saja masalah 

yang dapat diambil untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) Tematik ini, yaitu : 

  

a. Bagaimana cara memahami sistem belajar mengajar secara dalam jaringan 

(daring) ? 

b. Bagaimana hal yang harus dilakukan oleh masyarakat terkait pencegahan 

pada masa pandemi covid-19 ? 

c. Mengapa masyarakat perlu mengetahui informasi seputar sosialisasi 

pencegahan covid-19 ini ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) Tematik 

memiliki tujuan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh mahasiswa, siswa/siswi 

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, dan masyarakat setempat.  

  

1.3.1 Tujuan  

Tujuan pendampingan pembelajaran siswa secara dalam jaringan 

(daring) adalah unuk membantu para siswa dan orang tua dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar dirumah. Tujuan dari sosialisasi 

masyarakat terkait pencegahan covid-19 yakni supaya dapat memutus rantai 

virus covid-19 dan menghimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan 

protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. 

 

1.3.2  Manfaat 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) Tematik diharapkan 

dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, Institut Informatika dan 

Bisnis  Darmajaya, mitra yang terlibat dan mahasiswa sebagai berikut : 

 

 



 

4 
 

a. Masyarakat 

Masyarakat dapat memperoleh informasi terkait protokol kesehatan, 

bahaya, dan pencegahan covid-19 dengan pembahasan yang mudah 

dimengerti, diharapkan masyarakat dapat menerapkan di kehidupan sehari-

hari supaya dapat memutus rantai penyebaran virus covid-19. 

 

b. Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) Tematik ini dilaksanakan 

sebagai bentuk pengabdian mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis 

Darmajaya terhadap masyarakat RT 03 Kelurahan Durian Payung  dan 

sebagai pendampingan pembelajaran siswa yang ada di RT 03 Kelurahan 

Durian Payung. 

  

c. Mahasiswa 

Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) Tematik 

memberikan manfaat bagi mahasiswa karena mahasiswa dapat 

memperoleh pengetahuan tentang pembelajaran secara dalam jaringan 

(daring) yang dibutuhkan saat ini, melatih pola pikir mahasiswa serta dapat 

memecahkan masalah terhadap situasi yang sedang di hadapi, dan menjadi 

sarana pembelajaran mahasiswa terhadap bidang sosial sehingga dapat 

menyalurkan ilmu yang telah didapatkan dari kampus kepada masyarakat 

setempat. 

 

1.4 Mitra yang Terlibat 

Mitra yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) Tematik adalah siswa sekolah dasar dan sekolah menengah 

pertama yang menjadi sasaran dalam pendampingan pembelajaran secara dalam 

jaringan (daring) yang dilakukan dirumah masing-masing, dan masyarakat RT 03 

Kelurahan Durian Payung sebagai sasaran dalam kegiatan sosialisasi pencegahan 

covid-19. 
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BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

 

2.1 Program-program yang dilaksanakan 

 

Program kerja adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat. Dikarenakan pandemi covid-19 Praktek 

Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) yang biasa dilakukan oleh mahasiswa 

sebelumnya, sekarang diubah menjadi Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) Tematik yang dilakukan secara individual dan pelaksanaannya dilakukan 

secara online maupun offline dengan mematuhi  protokol kesehatan yang sudah 

ditetapkan. Menyelesaikan program-program kerja yang telah dibuat sesuai 

dengan tema memerlukan dukungan dan kerjasama dari masyarakat setempat.  

 

Tabel 2.1 Program Kerja yang dilaksanakan 

NO Program Kerja Keterangan 

1. Pendampingan pembelajaran 

dalam jaringan (daring) siswa 

sekolah dasar dan sekolah 

menengah pertama  

Pendampingan pembelajaran dalam 

jaringan (daring) ini diharapkan 

dapat membantu siswa sekolah 

dasar dan sekolah menengah 

pertama dalam proses kegiatan 

belajar mengajar dirumah selama 

masa pandemi covid-19, dengan 

mengggunakan aplikasi virtual 

seperti zoom, google meet, 

classroom, dan lain-lain sebagai 

media pembelajaran antara guru 

dan murid.   
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Tabel 2.1 lanjutan 

  

2. Pembuatan media edukasi 

pencegahan covid-19  

Pembuatan media edukasi ini 

diharapkan dapat mempermudah 

siswa dan masyarakat dalam 

memahami bahaya dan cara 

pencegahan covid-19, dengan 

membuat video animasi untuk 

anak, pamflet tentang covid-19,  

dan protokol kesehatan.  

3. Membantu kegiatan yang ada 

di Kelurahan Durian Payung  

Membantu kegiatan yang ada di 

Kelurahan Durian Payung seperti 

kerja bakti bersama masyarakat 

setempat, dan membagikan 

sembako ke masyarakat yang 

membutuhkan. Kegiatan ini 

diharapkan mahasiswa dapat 

memahami kondisi masyarakat di 

saat pandemi covid-19 ini. 

4. Sosialisasi pencegahan covid-

19 ke siswa dan masyarakat  

Sosialisasi tentang pencegahan 

covid-19 dan protokol kesehatan 

yang diharapkan siswa dan 

masyarakat dapat memahami 

tentang covid-19 dan menerapkan 

protokol kesehatan di kehidupan 

sehari-hari. Sosialisasi ini 

dilakukan secara online dengan 

menggunakan media sosial dan 

secara offline. 
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2.2 Waktu Kegiatan 

 

Waktu kegiatan yang telah dibuat untuk melaksanakan program-program 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) Tematik. 

 

Tabel 2.2 Waktu Kegiatan 

 

NO Program Kerja Waktu Kegiatan 

1. Memberikan surat izin ke 

kelurahan 

20 Juli 2020 

2. Pendampingan belajar siswa 

sekolah dasar dan sekolah 

menengah pertama 

21 Juli-15 Agustus 2020 

3. Pembuatan video animasi 

pencegahan covid-19 

23 Juli 2020 

4. Memposting video animasi di 

sosial media 

24 Juli 2020 

5. Pembuatan pamflet  

pencegahan covid-19 

27 Juli 2020 

6. Kerja bakti di Kelurahan 

Durian Payung 

30 Juli 2020 

7. Pembuatan alat pelindung diri 3 Agustus 2020 

8. Memposting pamflet di media 

sosial  

4 Agustus 2020 

9. Membantu kelurahan 

membagikan sembako ke 

masyarakat setempa 

10 Agustus 2020 

10. Sosialisasi ke masyarakat 

tentang pencegahan covid-19 

dan protokol kesehatan serta 

membagikan alat pelindung 

diri  

12 Agustus 2020 
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2.3 Hasil Kegiatan dan Dokumentasi 

 

2.3.1 Hasil Kegiatan  

 

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, mendapatkan hasil 

sebagai berikut : 

a. Pendampingan pembelajaran siswa secara daring, dimana siswa 

sudah dapat memahami cara pengabsenan, menerima materi, 

tugas, dan pengumpulan tugas tepat waktu menggunakan aplikasi 

virtual seperti zoom, google meet, classroom, webex, dan lain-

lain. 

b. Sosialisasi pencegahan covid-19, masyarakat menjadi lebih peduli 

dan waspada terhadap virus covid-19 ini dan dapat menerapkan 

protokol kesehatan yang harus menjadi kebiasaan baru di 

kehidupan sehari-hari. 

 

2.3.2 Dokumentasi Kegiatan 

 

Berikut dokumentasi yang di ambil selama kegiatan Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM) Tematik : 
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Gambar 1. Memberikan surat izin ke Kelurahan  

 

Memberikan surat izin melaksanakan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) Tematik kepada Ibu Rosminah selaku Kepala 

Kelurahan Durian Payung.   

   

 

 

 Gambar 2. Memberitahu Bapak Ketua RT 03 

 

Memberitahu bapak ketua RT 03 bahwa saya akan melakukan 

kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) Tematik di 

daerah sekitar yang melibatkan siswa/siswi sekolah dasar dan sekolah 

menengah pertama serta masyarakat setempat. 
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Gambar 3. Pendampingan Pembelajaran Siswa  

 

Memulai pendampingan belajar siswa kelas 2 SDN 1 Palapa, 

dengan membantu mengajarkan  materi tentang menulis dan berhitung dan 

membantu mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru, setelah itu 

dikumpulkan dengan menggunakan media whatsapp.  

 

 

Gambar 4. Pendampingan Pembelajaran Siswa 

 

Pendampingan belajar siswa kelas 2 SD IT Fitrah Insani, 

membantu mengajarkan materi tentang nama-nama bagian tubuh 

menggunakan bahasa arab dan dihafalkan. 
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Gambar 5. Pendampingan Pembelajaran Siswa 

 

Pendampingan belajar siswa kelas 2 SD, membantu membuat 

video gerakan hafalan materi tentang nama-nama bagian tubuh 

menggunakan bahasa arab, setelah itu dikumpulkan ke guru mata pelajaran 

bahasa arab dengan menggunakan media whatsapp. 

 

 

Gambar 6. Pendampingan Pembelajaran Siswa 

 

Pendampingan belajar siswa kelas 2 SD, mengajarkan cara 

penggunaan google meet untuk absen kelas yang dilakukan sebelum 

memulai pelajaran. Pengabsenan dilakukan dengan cara guru akan 

memanggil nama murid yang sudah hadir di dalam google meet tersebut. 
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Gambar 7. Pendampingan Pembelajaran Siswa 

Pendampingan belajar siswa kelas 2 SD, membantu membuat 

video menari dalam pelajaran kesenian. Setelah itu dikumpulkan dengan 

menggunakan media whatsapp. 

 

 

Gambar 8. Pendampingan Pembelajaran Siswa 

Pendampingan belajar siswa kelas 2 SD, membantu dalam 

melaksanakan upacara bendera secara online menggunakan aplikasi 

google meet.  
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Gambar 9. Pendampingan Pembelajaran Siswa 

Pendampingan belajar siswa kelas 1 SMPN 9 Bandar Lampung, 

mengajarkan cara penggunaan e-learning sekolah dalam absensi, 

menerima materi maupun tugas, dan pengumpulan tugas. 

 

 

Gambar 10. Pembuatan Video Animasi 

Pembuatan video animasi anak menggunakan aplikasi powtoon 

dan kinemaster. 
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Gambar 11. Memposting Video Animasi 

Memposting video animasi di media sosial seperti youtube, 

instagram, twitter, dan lain-lain. Diharapkan banyak masyarakat yang 

melihat dan menonton menjadi teredukasi. 

 

Gambar 12. Mengirimkan Link Video Animasi 

Mengirimkan link video animasi ke whatsapp orang tua siswa 

sekolah dasar, supaya siswa dapat menonton video tersebut dan menjadi 

lebih memahami tentang bahayanya virus covid-19, cara pencegahan virus 

covid-19 dan dapat menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-

hari. 
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Gambar 13. Mengirimkan Link Video Animasi 

Mengirimkan link video animasi ke whatsapp orang tua siswa 

sekolah dasar, supaya siswa dapat menonton video tersebut dan menjadi 

lebih memahami tentang bahayanya virus covid-19, cara pencegahan virus 

covid-19 dan dapat menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-

hari. 

 

Gambar 14. Mengirimkan Link Video Animasi 

Mengirimkan link video animasi ke siswa sekolah menengah 

pertama, supaya siswa dapat lebih memahami tentang bahayanya virus 

covid-19, cara pencegahan virus covid-19 dan dapat menerapkan protokol 

kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. 
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Gambar 15. Kerja Bakti di Kelurahan Durian Payung 

Kerja bakti merupakan salah satu kegiatan rutin masyarakat 

Kelurahan Durian Payung yang dilakukan seminggu sekali. Untuk tetap 

menjaga kebersihan dan kenyamanan masyarakat setempat. 

 

 

Gambar 16. Membagikan sembako 

Membagikan sembako merupakan salah satu kegiatan yang ada di 

Kelurahan Durian Payung. Pembagian sembako ini dilakukan untuk 

masyarakat setempat yang membutuhkan. 
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Gambar 17. Memposting pamflet di media sosial 

Membuat pamflet tentang gejala-gejala, pencegahan covid -19 dan 

memposting di media sosial seperti whatsapp, instagram, twitter, youtube, 

dan lain-lain. Dibuatnya pamflet ini bertujuan agar masyarakat lebih 

menjadi lebih paham dan peduli tentang covid-19, 

 

Gambar 18. Membuat alat pelindung diri 

Membuat alat pelindung diri yaitu masker kain untuk dibagikan 

kepada masyarakat sekitar. Karena meggunakan masker merupakan alat 

pelindung diri yang paling utama dalam pencegahan covid-19. 
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Gambar 19. Sosialisasi pencegahan covid-19 

Sosialisasi tentang pencegahan covid-19 kepada Bapak Thoyib 

selaku Ketua RT 03 dengan menjelaskan apa saja gejala-gejala yang 

timbul saat terkena virus covid-19 dan cara pencegahannya serta 

memberikan alat pelindung diri yaitu masker.    

 

Gambar 20. Sosialisasi pencegahan covid-19 

Sosialisasi tentang pencegahan covid-19 kepada Ibu Cucu selaku 

masyarakat RT 03 dengan menjelaskan apa saja gejala-gejala yang timbul 

saat terkena virus covid-19 dan cara pencegahannya serta memberikan alat 

pelindung diri yaitu masker.  
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Gambar 21. Sosialisasi pencegahan covid-19 

Sosialisasi tentang pencegahan covid-19 kepada Ibu Maryati selaku  

masyarakat RT 03 dengan menjelaskan apa saja gejala-gejala yang timbul 

saat terkena virus covid-19 dan cara pencegahannya serta memberikan alat 

pelindung diri yaitu masker.  

 

Gambar 22. Sosialisasi pencegahan covid-19 

Sosialisasi tentang pencegahan covid-19 kepada Ibu Linda selaku  

masyarakat RT 03 dengan menjelaskan apa saja gejala-gejala yang timbul 

saat terkena virus covid-19 dan cara pencegahannya serta memberikan alat 

pelindung diri yaitu masker. 
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2.4 Dampak Kegiatan 

  

Dengan adanya kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) Tematik ini memberikan dampak positif untuk kita semua karena 

mahasiswa dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat yang ada di 

RT 03. 

2.4.1 Dampak Kegiatan Bagi Siswa/Siswi 

Untuk mengoptimalkan belajar mengajar perlu 

adanya pemanfaatan serta pemahaman tentang teknologi 

yang berkembang saat pandemi seperti ini. Sebagai peserta 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat saya membantu para 

siswa/siswi untuk memahami cara penggunaan aplikasi 

virtual yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. 

Sehingga siswa/siswi dapat dengan mudah mengikuti 

pelajaran yang diberikan oleh guru masing-masing. 

 

2.4.2 Dampak Kegiatan Bagi Masyarakat 

Masyarakat RT 03 dapat lebih memahami tentang 

bahaya dan pencegahan virus covid-19 dan  mematuhi 

protokol kesehatan dalam menjalani kegiatan sehari-hari . 
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BAB III 

 PENUTUP 

3.1  Kesimpulan 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) Tematik adalah salah satu 

bentuk pengabdian dari mahasiswa untuk masyarakat yang dilakukan di daerah 

tempat tinggal mahasiswa masing-masing. Dalam pelaksanaan kegiatan Praktek 

Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini memiliki beberapa kendala dan 

keadaan pendukung saat program kerja dijalankan. Seperti terkendala oleh waktu 

karena kegiatan ini berlangsung bersamaan dengan ujian akhir semester dan tidak 

bisa mengumpulkan banyak siswa dalam kegiatan belajar mengajar dan warga 

dalam kegiatan penyuluhan atau sosialisasi karena adanya pandemi covid-19 ini. 

Dikarenakan pandemi covid-19 ini yang mengharuskan siswa/siswi untuk 

melakukan kegiatan belajar mengajar dirumah masing-masing secara dalam 

jaringan (daring ) dengan menggunakan teknologi yaitu aplikasi virtual seperti 

zoom, google meet, classroom, webex, dan lain-lain. Kegiatan belajar secara 

dalam jaringan (daring) ini mengharuskan para siswa/siswi untuk bisa 

menggunakan teknologi tersebut dengan pengawasan orang tua masing-masing. 

 Maka dari itu dengan adanya kegiatan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) Tematik dari Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, 

saya dapat melaksanakan program-program kerja di RT 03 Kelurahan Durian 

Payung yang diharapkan saya dapat mengabdi kepada masyarakat, membantu 

siswa/siswi untuk belajar dirumah, serta mampu mengatasi problematika yang 

sedang dihadapi oleh para siswa/siswi, orang tua dan masyarakat sekitar dalam 

menghadapi pandemi covid-19. Adapun faktor pendukung yang cukup membantu 

dalam menyelenggarakan kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) Tematik yaitu, dengan adanya dukungan dari bapak Ketua RT 03 yang 

memberikan kemudahan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dari 

rumah ke rumah, dan melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah warga. 
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3.2 Saran 

Selama melakukan kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) Tematik ini, saya memiliki beberapa saran untuk para guru, siswa dan 

masyarakat RT 03, yaitu: 

a. Kepada pihak guru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 

untuk lebih memperhatikan siswa/siswinya dalam kegiatan belajar 

mengajar secara daring ini. Dengan memberikan lebih banyak 

materi pelajaran dan referensi belajar supaya siswa/siswi tidak 

bosan dan tidak hanya mengerjakan tugas setiap pertemuan karena 

dapat membebani siswa/siswa tersebut. 

b. Kepada masyarakat untuk dapat bekerjasama dengan pemerintah 

dalam memutus rantai penyebaran covid-19 ini dengan selalu 

menggunakan masker walaupun berada di sekitaran daerah RT 03, 

selalu mencuci tangan, dan peduli akan kebersihan lingkungan. 

c. Kepada pihak Kelurahan Durian Payung untuk selalu memberikan 

sosialisasi atau penyuluhan ke masyarakat tentang bahaya dan cara 

pencegahan virus covid-19 dengan menjauhi tempat ramai atau 

berkerumun dan selalu mematuhi protokol kesehatan. 

 

3.3 Rekomendasi 

Selama melakukan kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) Tematik ini, saya memiliki beberapa rekomendasi untuk para guru, dan 

Kelurahan Durian Payung yaitu: 

a. Rekomendasi untuk para guru sekolah dasar dan sekolah 

menengah pertama untuk dapat membuat video penjelasan materi 

pelajaran masing-masing atau mencari referensi lain di media 

sosial suapaya siswa dapat memahami pelajaran yang diberikan. 

b. Rekomendasi untuk Kelurahan Durian Payung agar terlaksananya 

kegiatan pencegahan virus covid-19 dan memutus rantai 

penyebaran covid-19 diharapkan dapat melibatkan seluruh warga 

masyarakat Kelurahan Durian Payung.  
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LAMPIRAN 

 

Gambar 24. Balasan surat perizinan melakukan kegiatan Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM) Tematik 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

 

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

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

 

 www.kemendigbud.go.id  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lms.darmajaya.ac.id/pluginfile.php/126290/mod_resource/content/1/PANDUAN%20PKPM%20COVID-19%20FIXED.pdf
https://lms.darmajaya.ac.id/pluginfile.php/126290/mod_resource/content/1/PANDUAN%20PKPM%20COVID-19%20FIXED.pdf
https://lms.darmajaya.ac.id/pluginfile.php/126290/mod_resource/content/1/PANDUAN%20PKPM%20COVID-19%20FIXED.pdf
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