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BAB IV

PEMBAHASAN DAN EVALUASI

4.1 Pembahasan

Berbagai usaha yang telah di lakukan melalui berbagai kegiatan tentunya

membuahkan suatu hasil dari tercapainya program atau tujuan yang sudah di

tentukan dan di terapkan pada objek yang menjadi sasaran.Dalam proses

menjalani program yang telah di tentukan tentunya mengalami berbagai masalah

dan tantangan yang di hadapi, sehingga adanya program yang terlaksana dan tidak

terlaksana. Sehubungan dengan itu, maka perlu adanya pembahasan dari hasil

yang telah tercapai.

Setelah melakukan konsultasi bersama aparatur desa dan masyarakat Desa

podomoro maka di dapatkan hasil berupa rincian masalah-masalah yang di hadapi

di Desa, sebagaimana diperlukan dalam menentukan langkah yang akan di

lakukan selanjutnya. Dari masalah-masalah yang kami peroleh dari warga

setempat, tersusun empat program yang diharapkan dapat memberikan solusi pada

masalah tersebut. Adapun empat program prioritas yang dapat terlaksana dengan

baik adalah :

1. Melakukan inovasi pada UKM Jamur yaitu produk Nuget Jamur.

2. Melakukan penyuluhan tata cara cuci tangan menurut WHO (World

Health Organization) di SDN 1 Podomoro.

3. Mengenalkan dan menyerahkan web kampung kepada Karang Taruna

Pekon Podomoro.

4. Melaksanakan pelatihan komputer kepada anak-anak Pekon Podomoro.

5. Memberikan web desa kepada Wakil Ketua Balai Desa Podomoro.
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Berikut uraian dari setiap kegiatan :

4.1.1 Melakukan inovasi pada UKM Jamur yaitu produk Nuget Jamur

UKM yang masih dapat dikembangkan di Desa  podomoro hanya

UKM Jamur. Pemilik UKM telah lama memproduksi jamur untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari jamur yang sudah diproduksi

dilakukan pengembangan atau inovasi produk jamur. Jamur adalah

makanan yang merakyat dan dapat diolah menjadi bahan makanan

yang beragam variasinya. Sebagai gagasan yang “beda”, maka jamur

dapat dimanfaatkan menjadi nuget yang bernilai tambah lebih tinggi.

Pemanfaatan jamur ini tentunya diharapkan bisa menambah nilai jual

produk jamur.

4.1.2 Melakukan Penyuluhan Tata Cara Cuci Tangan Menurut WHO

(World Health Organization) di SDN 1 Podomoro

Kami mengajarkan bagaimana tata cara cuci tangan yang baik dan

benar menurut WHO (World Health Organization) kepada anak-anak

SDN 1 Podomoro. Sebelumnya kami mempersiapkan proyektor

sebagai media untuk melakukan simulasi di kelas dan kami juga telah

menyiapkan sabun untuk mereka praktik cuci tangan dengan baik dan

benar. Kami juga memberikan snack kepada mereka dan tak lupa

berpesan agar mereka tetap selalu menjaga kebersihan tangan.

4.1.3 Mengenalkan Dan Menyerahkan Blog Desa Kepada Karang

Taruna Pekon Podomoro

Pekon podomoro belum memiliki Blog Resmi Desa yang dikelola

oleh Karang Taruna. Kami dibekali sebuah situs kampung dari sistem

yang dibuat oleh DJ Corporation, yaitu sidesa.id. Situs ini sudah

memiliki fitur-fitur yang diperlukan untuk menjadi sebuah blog

karang taruna, seperti halaman informasi masyarakat, informasi

kampung, informasi staff, galeri, berita, dan lainnya.
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Sosialisasi Blog Karang Taruna ini bertujuan untuk menyampaikan

informasi mengenai situs blog kepada Perangkat Kampung agar dapat

digunakan sebagai Web Resmi Pekon podomoro.Sosialisasi ini

membahas bentuk dari halaman situs kampung dan menjelaskan

masing-masing fitur yang terdapat di dalamnya, sekaligus mengajak

Perangkat Kampung untuk menghubungi DJ Corporation agar

melakukan kerjasama di masa depan.

4.1.4 Melaksanakan Pelatihan Komputer Kepada Anak-Anak Pekon

Podomoro

Untuk melengkapi kegiatan PKPM di Pekon Podomoro kami setiap

harinya melaksanakan pelatihan komputer kepada anak-anak pekon

podomoro, mulai dari pengenalan komputer itu sendiri sampai cara

mengoperasikan komputer. Kemudian kami mengajarkan dasar-dasar

mengetik menggunakan 10 jari bukannya 11 jari. Lalu mengajarkan

Power Point, Excell, dan juga editing video walau hanya dasar dasar

nya saja namun setidaknya mereka dapat mengingatnya dengan baik.

Semoga apa yang kami ajarkan kepada mereka dapat berguna bagi

mereka di masa yang akan dating nanti.

4.1.5 Memberikan Web Desa Kepada Wakil Ketua Balai Desa Podomoro

Sebelum kami meninggalkan Pekon Podomoro, kami melakukan

penyerahan web desa kepada wakil ketua Pekon Podomoro dengan

harapan nantinya web tersebut dapat berguna bagi Pekon Podomoro.
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4.2 Evaluasi

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di

Pekon Podomoro. Pada dasarnya semua program berjalan dengan lancar, namun

ada beberapa  hal yang harus dievaluasi secara umum diantaranya :

a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program yang akan

dilaksanakan.

b. Persefektif yang menganggap bahwa mahasiswa sebagai orang

yang mengejamuri banyak informasi dibandingkan dengan

masyarakat di desa.

c. Kurangnya waktu dan padatnya kegiatan oleh karena itu kami

mencoba mencari alternatif program yang tidak memerlukan waktu

banyak dan tidak menghambat kegiatan lainnya.


