BAB IV
PEMBAHASAN DAN EVALUASI

4.1 Hasil dan Pembahasan Website Desa Sidesa.id (M Iqbal Khadafi N)
Website Sidesa merupakan website yang memuat informasi-informasi yang
berhubungan

dengan

Pekon Sukoharjo IV,

mulai

dari

Pelayanan, Produk desa, Berita desa terbaru,dan Galeri.

Profil Desa,

layanan

yang

disediakan berupa informasi-informasi terbaru tentang desa serta Peta desa
dengan Google map.dan anggaran desa yang ditampilkan.
 Struktur Website Resmi Pekon Sukoharjo IV
Website Sidesa terdiri dari 2 bagian halaman yang terintegrasi,
diantaranya:
1. Halaman User Guest / Frontend (Pengunjung)
2. Halaman User Administrator / Backend(CMS)
Selanjutnya, akan diberikan panduan kepada user admin dalam
mengatur dan mengelola Website Sidesa.
 Frontend
Merupakan halaman informasi pengunjung website Sidesa yang
berisi fitur-fitur untuk penyampaian informasi mengenai Pekon
Sukoharjo IV.
 Backend
Merupakan halaman user administrator website Sidesa yang berisi
fitur-fitur untuk pengaturan dan pengelolaan fitur-fitur informasi
pada isi dari halaman user guest website Sidesa.
Dalam membangun Website sidesa terdapat beberapa tahapan,Yaitu :
 Tahap

Pengumpulan

Surat-surat

desa

untuk

persyaratan

pendaftaran domain
 Tahap Pengumpulan data tentang desa/Collecting data Informasi
semua tentang desa, untuk pengisian konten-konten Website
 Setelah semua data tentang desa terkumpul, selanjutnya tahap
pengisian konten pada Website
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 Setelah semua konten di isi Selanjunya tahap Pelatihan Website
kepada aparatur Pekon Sukoharjo4 yang ditunjuk untuk mengelola
Website, Pelatihan ini bertujuan agar Website bisa di kelola dengan
baik dan di Update terus
 Tahapan yang terakhir adalah tahap serah terima website kepada
kepala pekon sukoharjo4.
 Berikut ini adalah Tampilan utama halaman pada Admin/Super User
Website SIDesa pekon Sukoharjo IV

Pada Gambar diatas terdapat Logo Pringsewu, Tool pengisian Username
beserta password, dan tools Login jika username dan password sudah
benar. Admin Pekon sukoharjo4 dikelola oleh Seketaris Pekon Sukoharjo
IV. Halaman Admin Website resmi pekon geahripah dapat diakses dengan
alamat : http://sukoharjo4.sidesa.id/SignIn .
 Berikut ini merupakan tampilan profil pada halaman Admin website pekon
Sukoharjo IV
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Pada halaman profil website resmi Pekon Gemahripah terdapat semua
informasi tentang Kantor Balaidesa di pekon Sukoharjo IV yaitu:
Logo,Nama Kantor,No Telpon, Alamat Kantor, Alaat Lengkap dll.
Pada Profil admin terdapat tools untuk mengatur halaman Home
Website seperti lokasi(Google Map), Pengturan Menu-Menu di dalam
Website, Agenda haaman utama Website.
o Tool Staff, Fungsi tools ini adalah untuk pengaturan daftar
jajaran aparatur pekon Sukoharjo4.
o Tool Galeri berfungsii untuk pengaturan daftar-daftar gambar
apa saja yang akan di masukan dalam galeri Web.
o Tool Pengaturan berfungsi untuk, mengatur tema, slider, dan
pengaturan akun-akun yang terkait dengan Website Sidesa.
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Hasil dari web Pekon

Alamat web Sukoharjo4.sidesa.id adalah alamat web resmi Pekon Sukoharjo IV

Home adalah halaman awal dari web Sukoharjo IV.sidesa.id
 Daftar beberapa menu utama
1 Profile Pekon Sukoharjo IV
Profile gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi
data dasar keluarga sumber daya alam,sumber daya manusia ,
kelembagaan , prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan
permasalahan yang dihadapi desa .
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2 Lembaga
Lembaga di web ini merupakan unsur dari lembaga pemerintahan yang
berada di pekon Sukoharjo IV
3 Pelayanan
Pelayanan di web ini adalah merupakan unsur Pelaksanaan Pemerintah
Daerah pekon Sukoharjo IV dalam bidang Pendaftaran dan Pencatatan
Penduduk yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah
dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dan Pembangunan
dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan
dan perundang-undangan yang berlak
4 Produk Desa
Produk Desa kita bisa meliah produk/buatan Pekon Sukoharjo IV
5 Data desa
kita bisa melihat alamat Pekon dengan google maps lengkap melalui
web resmi ini
6 Berita Desa
Berita kita bisa melihat berita Pekon dari alamat web resmi ini
7 Galeri Desa
Galeri ruangan atau gedung tempat memamerkan benda atau karya
seni dan sebagainya dari Pekon Sukoharjo IV

4.2 Hasil dan Pembahasan Video Dokumentasi Kegiatan (Nesa Nugraha)
1. Pembuatan Video Dokumentasi Kegiatan
Video dokumentasi Kegiatan adalah salah satu sarana dalam pelaksanaan
PKPM yang berfungsi sebagai alat dokumentasi kegiatan-kegiatan yang
berlangsung selama kegiatan PKPM berlangsung dan juga sebagai bukti
bahwa kegiatan tersebut benar-benar terlaksana.
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Didalam video dokumentasi terdapat bagian-bagian sebagai berikut :
 Bagian pembukaan video :
a. Pelepasan peserta PKPM Institut Informatika Dan Bisnis
Darmajaya.
b.

Penerimaan peserta PKPM digedung PEMDA Pringsewu.

c.

Penerimaan dan peresmian peserta PKPM dibalai Pekon
Sukoharjo IV.

 Bagian isi video :
a.

Potensi utama penghasilan bagi masyarakat pekon sukoharjo IV.

b.

Membantu masyarakat dalam persiapan peresmian bangunan
paud dan BUMDES pekon yang di resmikan langsung oleh wakil
Gubernur Lampung.

c.

Pembelajaran bagi siswa/siswi SDN 01 Sukoharjo IV dampak
dari internet positif dan negatif.

d.

Serta memberitahu dampak dari merokok pada usia dini dan
memakai narkoba.

 Bagian penutup video :
Pembelajaran bagi siswa/siswi SDN 01 Sukoharjo IV dampak dari
penggunaan narkoba.
Berikut kejelasannya dalam Tabel Papan video ini.
No

1

Scene Video

Keterangan
Bagian
Pembukaan pada
video
dokumenter.
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2

3

4

5

6

Pelepasan
Mahasiswa sebelum
keberangkatan
PKPM.

Ikon Kabupaten
Pringsewu yang
menjadi ikon
kebanggan
masyarakat
Pringsewu
Penerimaan
mahasiswa
PKPM di gedung
PEMDA
Pringsewu

Sambutan
Presmian
mahasiswa
PKPM dibalai
pekon sukoharjo
IV
Penghasilan
utama pada
pekon sukoharjo
IV yang
menampilkan
persawahan
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Gedung gedung
pemerintahan
pada Pekon
Sukoharjo IV

7

Membantu
masyarakat
untuk peresmian
paud dan
bumdes pekon

8

Salah satu
kesenian yang
ada di pekon
sukoharjo IV

9

Pengajaran
tentang internet
positif dan
negatif bagi
siswa/siswi sd n
1 sukoharjo

10

4.2.2 Persiapan Pembuatan Video Dokumenter
Dalam proses pembuatan video dokumentasi ada beberapa hal yang harus
dipersiapkan, mulai dari media pengambilan gambar dan video dalam hal
ini kami mengunakan kamera digital merek Canon tipe 60 D sebagai
media pengambil gambar, software editing video yaitu Vegas Pro
Version 14.0, dan juga konsep pengambilan gambar/video dan editing
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video, kami menggunakan konsep sebab akibat sebagai konsep editing
videonya .
4.2.3 Proses Pembuatan Video Dokumenter
1. Proses pertama yaitu pemilahan video yang akan diedit. Video yang
akan diedit adalah kegiatan yang berlangsung selama melakukan
Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di Pekon Sukoharjo
IV.
2. Proses kedua yaitu memulai editing video dengan menggunakan
software Vegas Pro Version 14.0, dalam proses ini terjadi bebagai
macam editing mulai dari pemotongan durasi video, penggabungan
video, penambahan background sound sebagai tema lagu,
penambahan animasi subtitle, penambahan template dan effect
transisi video.

3. Proses terakhir yaitu rendering video, proses ini adalah proses
penggabungan semua video yang telah di edit pada proses
sebelumnya dan mengeksport video kedalam format .Mp4
.
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4.2.4 Hasil Video Dokumenter yang Telah dirender

4.3 Hasil dan Pembahasan Pelatihan Komputer (Ari Kurniawan)
Pelatihan Microsoft Office untuk Siswa-siswi di SDN 01 Sukoharjo IV,
serta Perangkat Desa dan Anak-anak Pekon Sukoharjo IV. Pelatihan
Komputer memberikan pengenalan mengenai perangkat komputer dan
kegunaan Software Microsoft Office seperti Microsoft Word, Microsoft
Excel, dan Microsoft PowerPoint serta sekaligus memberikan motivasi
kepada Masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi demi
mempermudah pekerjaan yang dilakukan.
Pelatihan ini bukan hanya sebagai media pembelajaran bagi Perangkat
Desa dan anak-anak, tetapi juga sebagai media untuk memotivasi Anakanak supaya kedepannya terus belajar mengikuti perkembangan teknologi
demi mempermudah kehidupan mereka. Dan yang penjelasan kegiatan
pelatihan dasar microsoft office terdapat di dalam modul Microsoft Office
2007.
Berikut adalah hasil dari pelatihan komputer microsoft Office:
1.

Pelatihan Microsoft Office Word pada anak-anak SD N01
Sukoharjo IV
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Disini kami kelompok Sukohorjo IV memberikan pengertian
microsoft Office Word dan latihan menulis.

Dalam pelatihan microsoft office excel dan microsoft office
powerpoint 2007 yang diberikan kepada aparatur desa kami hanya
memberikan pelatihan personal kepada aparatur yang memegang
tempat data-data pekon. Dan dalam pelatihan dasar kedua microsft
office 2007 yaitu Excel dan Powerpoint ini tidak memiliki foto dan
hanya memiliki modul pelatihan saja.

4.4 Hasil dan Pembahasan Pembelajaran Dampak Internet Positif Dan
Negatif Internet (Eko Prasetio)
Hasil pembelajaran dampak internet positif dan negatif Internet untuk Siswasiswi di SDN 01 Sukoharjo IV, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu. Sejalan
dengan perkembangan dan kemajuan teknologi , akan berdampak kepada
semua

pihak,

baik

langsung

amupun

tidak

langsung.

Bahkan

perkembangannya menuntut kepada semua lapisan masyarakat untuk
mengikutinya. Maka tidak salah kalau pendapat orang yang berkata, kalau
kita tidak mengikuti perkembangan zaman bisa saja orang tersebut akan
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ketinggalan zaman. Sebab, zaman ini selalu berjalan dan mengalami
kemajuan. Termasuk di antaranya adalah perkembangan teknologi yang
semakin hari semakin canggih.
Dapat dirasakan betapa cepatnya zaman ini mengalami kemajuan. Bisa kita
bayangkan, sebelum adanya internet, media pertemuan dan perkenalan sangat
terbatas pada ruang. Media yang digunakan paling mungkin jika jarak jauh
adalah surat. Bandingkan dengan media internet yang ditawarkan saat ini, kita
dapat berkenalan lewat facebook, email, twitter, dan fasilitas lainnya.
Hebatnya lagi, semua itu bisa dilakukan dalam hitungan detik, tanpa batas
ruang. Boleh dikatakan dunia ini sekarang sudah dalam genggaman tangan
kita.
Sedangkat

Internet

(Inteconnected-Network)

itu

sendiri

merupakan

sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan berbagai macam situs.
Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya
informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan
seluruh dunia. Sepintas internet memang terlihat sangat baik dan
menguntungkan, adapun disisi lain karena internet diciptakan untuk
memudahkan kehidupan manusia, tetapi bagaimanapun juga internet
memiliki memiliki sisi negatif yang tidak bisa dihindarkan oleh siapapun,
khususnya pada siswa-siswi SDN 01 di pekon Sukoharjo IV, Kec. Sukoharjo,
Kab. Pringsewu.

Foto bersama peserta pembelajaran pengaruh internet
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Siswa sekolah dasar adalah anak yang masih berusia muda, usia seperti ini
umumnya masih labil dan cenderung mempunyai rasa ingin tahu yang cukup
besar dan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat positif dan negatif.
Berikut ini beberapa contoh dampak positif dan negatif internet yang dapat
berpengaruh terhadap prestasi siswa.

Dampak positif internet terhadap prestasi siswa:

Tampilan slide ppt untuk menarik peserta pembelajaran pengaruh internet
1.

Internet sebagai media komunikasi, merupakan media yang paling
banyak digunakan untuk mencari sumber data, pengetahuan/wawasan,
berkomunikasi dengan orang lain dan lain sebagainya. Sebenarnya
dengan adanya internet ini, anak-anak sekolah dasar bisa melatih dan
mengembangkan kreatifitasnya dengan cara berkomunikasi dengan
orang lain secara mudah, misalnya; walaupun masih tingkatan sekolah
dasar, akan tetapi kalau anak-anak tersebut sudah biasa aktif
berkomunikasi melalui internet, mereka semakin lama semakin
bertambah pengetahuannya. Paling tidak mereka akan lebih aktif
karena terbiasa berinteraksi dengan dunia luar.

2. Internet memberikan segala informasi pendidikan yang sangat banyak
dan luas,hal ini tentu sangat berguna bagi para siswa untuk menunjang
proses belajar mereka.
3.

Kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet sehingga
mereka (anak-anak) tahu apa saja yang terjadi saat ini di dunia.
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4.

Memungkinkan

kita

berkomunikasi

jarak

jauh,

tanpa

harus

mendatangkan orangnya.
5. Bagi siswa bisa mengerjakan tugas disekolah dengan mudah dan pasti.
6.

Internet membuat proses belajar menjadi lebih cepat, hal ini
dikarenakan internet sangat mudah digunakan dan didukung oleh
banyaknya mesin pencari untuk mencari informasi. Siswa tinggal
membuka mesin pencari, memasukkan kata kunci yang di inginkan,
lalu munculah segala informasi-informasi yang dibutuhkan.

7. Tidak seperti buku, internet menyajikan informasi dengan cara yang
lebih menarik. Misalnya, ada gambar artikel, gambar tersebut kadan
bergerak (animasi), hal ini tentu lebih menarik dan membuat otak
siswa tidak akan jenuh.
8.

Dengan banyaknya informasi yang tersedia dan kemudahan untuk
mendapatkanya ,siswa cenderung terpacu untuk terus belajar dan
mencari segala macam info didunia maya. Hal tersebut adalah salah
satu bentuk pengaruh internet terhadap prestasi siswa dari segi positif.
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Dampak negatif internet terhadap prestasi siswa:

Tampilan slide ppt untuk menarik peserta pembelajaran pengaruh internet
1. Pornografi, Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan
pornografi, memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian
informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Untuk
mengantisipasi hal ini, para produsen melengkapi program mereka
dengan kemampuan untuk memilih jenis home-page yang dapat
diakses. Di internet terdapat gambar-gambar pornografi.
2. Di internet juga banyak situs-situs yang menampilkan kekerasankekerasan yang bisa mengakibatkan dorongan kepada seseorang untuk
bertindak kriminal.
3. Kecanduan game online juga menghantui anak-anak kita. Mereka
kebanyakan lupa waktu belajar kalau sudah masuk dalam dunia game
online.
4. Menonton tontonan yang belum waktunya, seperti film dan sinetron
percintaan , kekerasan dan hal-hal negative lainya baik yang berasal
dari internet maupun dari televisi yang dapat memberi dampak buruk
bagi pertumbuhan karakter siswa.
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Adapun cara yang tepat untuk menanggulangi dampak negatif dari internet
yaitu:
1. Peran orang tua, sabagai pendamping sangatlah dibutuhkan. Jelaskanlah
bahwa masuk ke situs negatif (konten porno/kekerasan) itu sesuatu
yang tabu, sehingga penggunaan komputer harus terbuka.
2. Letakkan komputer di runag keluarga atau ruang yang sering di lewati
sehingga dapat memantau kegiatan anak saan mengakses intenet.
3. Pembatasan waktu browsing biasakan anak untuk disiplin mematuhi
batasan waktu menggunakan internet. Hindari anak duduk didepan
komputer hingga larut malam.
4. Berikan informasi untuk menghindari pihak-pihak yang ingin
mengambil keuntungan sepihak dari pengguna internet. Misalnya,
dengan tidak memberi data pribadi, tidak memberikan nomor telepon
dan alamat serta tidak memberikan foto padsa siapapun yang tidak
dikenal.
5. Komunikasikan manfaat positif maupun negatif internet kepada anak.
Dengan demikian dari uraian singkat diatas dapat disimpulkan bahwa
internet mempunyai pengaruh yang besar bagi perkembangan prestasi
siswa sekolah dasar.Karena internet mempunyai

peranan yang cukup

penting dalam dunia pendidikan, mengharuskan siswa wajib mempelajari
internet

selain itu juga harus memperhatikan pula dampak yang

ditimbulkan dari internet, begitu pula peranan orang tua sangat penting
dalam menaggulangi dampak negatif internet dikalangan anak sekolah
dasar.
4.5 Hasil dan Pembahasan Kegiatan dari Aspek Pemasaran BUMDES
TIRTA SEWU (Sukma Jaya)
1. Product (Produk)
Merek/logo
Logo ini adalah logo unit usaha BUMDES SUMBER WARAS yaitu unit
usaha, air mineral TIRTA SEWU yang baru sajam diresmikan oleh bapak
wakil gubernur lampung. Merek/logo itu sendiri merupan salah satu yang
dapat mempengaruhi aspek pemasaran.
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Bentuk logo BUMDES TIRTA SEWU

2. Promotion (Promosi)
Dilakukan proses promosi yaitu dengan mencetak selembaran brosur dan
dibagikan kepada warga setempat setelah itu kami melakukan promosi
lewat web desa kami memasukkan data data bumdes tirta sewu yang
meliputi gambar, harga, lokasi, dan penjelasan mengenai BUMDES pekon
sukoharjo IV.

Tampilan gambar yang dicantumkan di WEBSITE pekon

57

3. Price (Harga)
Untuk harga produk telah ditentukan oleh pengelola BUMDES yaitu
dengan harga :Rp.4.000/galon
4. Place (Tempat)
Untuk distribusi pengelola BUMDES memiliki toko / bangunan paten yng
sudah dibangun khusus untuk menjual produk tersebut,lokasi yang dipilih
sangat strategis yaitu dekat perkumpulan warga di pekon sukoharjo IV.
4.6 Hasil dan Pembahasan Pengenalan dan Pelatihan Laporan Keuangan
Sederhana BUMDES TIRTA SEWU (Jaya Putra)
Laporan keuangan sangat dibutuhkan dalam suatu usaha. Laporan keuangan
merupakan hasil dari proses perhitungan keuangan yang dapat digunakan
sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktifitas suatu perusahaan
dengan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktifitas
perusahaan tersebut. BUMDES TIRTA SEWU tidak mempunyai laporan
keuangan yang lengkap, sehingga diberikan saran agar BUMDES TIRTA
SEWU untuk mulai membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang
disarankan adalah laporan Laba Rugi, agar dalam usahanya penanggung
jawab BUMDES TIRTA SEWU lebih mengetahui berapa modal yang
dikeluarkan selama produksi dan berapa keuntungan yang diperoleh dalam
penjualan BUMDES TIRTA SEWU Adapun laporan Laba/Rugi yang sudah
di buat bisa dilihat dalam tabel berikut.
BUMDES TIRTA SEWU
Laporan Laba Rugi/Keuntungan
Bulan Febuari 2018
Penjualan
Penjualan air mineral

Rp. 1.000.000

Penjualan Galon

Rp. 500.000 +

Jumlah

Rp. 3.500.000

Beban-beban
Beban Galon

Rp. 1.000.000

Beban gaji

Rp.

Jumlah Beban-beban
Laba Bersih

600.000 +
(Rp. 1.600.000)
Rp. 1.900.000
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4.7 Hasil dan Pembahasan pembuatan kanvas bisnis BUMDES TIRTA
SEWU (Andres Setiawan)
Model Bisnis Kanvas perlu dipraktikkan dalam bisnis yang sedang Anda
geluti. Model Bisnis Kanvas merupakan salah satu alat untuk membantu
pebisnis melihat lebih akurat gambaran usaha yang sedang dijalaninya atapun
dalam pengertian lain Model Bisnis Kanvas adalah sebuah management
startegi bisnis yang memungkinkan kita untuk menggambarkan, mendesain
kemudian mengerucutkan beberapa aspek bisnis menjadi satu startegi bisnis
yang utuh.

Model Canvas dari BUMDES SUMBER WARAS Unit Usaha “TIRTA SEWU”

Model Bisnis Kanvas berbeda dengan perencanaan bisnis. Sebab,
perencanaan bisnis cenderung merumuskan urutan bisnis, seperti deskripsi,
jenis konsumen, persaingan, dan fasilitas untuk mendukung bisnis.
Sedangkan Model Bisnis Kanvas merupakan konsep yang menyederhanakan
konsep bisnis yang digambarkan dalam satu lembar kertas kerja.
Di dalam Bisnis Model Canvas tersebut terdapat beberapa penjelasan
mengenai isi dari apa yang ada di Bisnis Model canvas dari BUMDES
SUMBER WARAS Unit Usaha “TIRTA SEWU”.
1. Customer Segment. Yakni organisasi harus menetapkan siapa yang harus
dilayani dan menetapkan satu atau lebih segmen untuk bisnisnya.
2. Value Proposition. Yakni manfaat yang ditawarkan organisasi untuk
segmen pasar.
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3. Channels. Yakni sarana untuk organisasi dalam menyampaikan posisi nilai
produk yang perusahaan punya kepada customer segment dan agar
pemasaran produk menjadi lebih luas.
4. Customer Relationship. Yakni cara organisasi mengikat pelanggannya.
5. Revenue Stream. Yakni bagian yang tervital, sebab bagian tersebut yang
menentukan organisasi mampu memperoleh pendapatan dari pelanggan.
6. Key Resource. Yakni berbagai sumber daya yang dimiliki organisasi untuk
mewujudkan proposisi nilai, seperti manusia, teknologi, peralatan, dan
brand.
7. Key Activities. Yakni kegiatan utama organisasi untuk bisa menghasilkan
proposisi nilai.
8. Key Partners. Yakni pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama untuk
mendukung jalannya usaha BUMDES SUMBER WARAS.
9. Cost Structure. Yakni komposisi biaya untuk mengoperasikan organisasi
menciptakan proposisi nilai yang diberikan kepada pelanggan.

.

