OPTIMALISASI PENDIDIKAN DAN MENINGKATKAN KESADARAN
MASYARAKAT RT 01 DUSUN III DESA MUARA AMAN DALAM
UPAYA PENCEGAHAN COVID-19 DI ERA NEW NORMAL

PRAKTEK KERJA PENGABDIAN MASYARAKAT

Disusun oleh :
Muhammad Farhan Maulana

1912128039P

INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA
BANDAR LAMPUNG
2021

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................... ii
DAFTAR ISI ......................................................................................................... iii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. v
KATA PENGANTAR .......................................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 1
1.2 Rumusan Masalah ......................................................................................... 3
1.3 Tujuan dan Manfaat ....................................................................................... 3
1.3.1 Tujuan ..................................................................................................... 3
1.3.2 Manfaat Bagi IIB Darmajaya .................................................................. 4
1.3.3 Manfaat Bagi Mahasiswa........................................................................ 4
1.3.4 Manfaat Bagi Masyarakat ....................................................................... 4
1.4 Mitra yang terlibat ......................................................................................... 5
BAB II PELAKSANAAN PROGRAM ............................................................... 6
2.1 Program Yang Dilaksanakan ......................................................................... 6
2.2 Waktu Kegiatan ............................................................................................. 6
2.3 Hasil dan Dokumentasi ................................................................................. 7
2.3.1 Edukasi secara online melalui akun instagram penulis .......................... 7
2.3.2 Pembagian masker kepada masyarakat RT 01 Desa Muara Aman ........ 8

iii

2.3.3 Pendampingan belajar melalui luring dan daring ................................... 8
2.3.4 Pengenalan dalam pengoperasian Laptop dan Microsoft word ............ 10
2.3.5 Edukasi Pencegahan Covid-19 melalui pamflet di Puskesdes Muara .. 10
2.3.6 Kegiatan gotong royong bersama masyarakat RT 01 Desa Muara Aman
....................................................................................................................... 11
2.4 Dampak Kegiatan ........................................................................................ 12
BAB III PENUTUP ............................................................................................. 13
3.1 Simpulan ...................................................................................................... 13
3.2 Saran ............................................................................................................ 13
3.3 Rekomendasi ............................................................................................... 14
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 16
LAMPIRAN .............................................................................................................

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Media Sosial Instagram .................................................................... 7
Gambar 2. 2 Pembagian Masker............................................................................ 8
Gambar 2. 3 Pendampingan belajar melalui luring ............................................... 9
Gambar 2. 4 Pengenalan dalam pengoprasian laptop .......................................... 10
Gambar 2. 5 Edukasi Covid-19 melalui pamflet di Puskesdes............................ 11
Gambar 2. 6 Kegiatan Gotong Royong bersama masyarakat .............................. 11

v

KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kehadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa karena atas
rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan serta kenikmatan
sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan Praktek Kerja
Pengabdian Masyarakat (PKPM) yang dilaksanakan di Desa Muara Aman Kec.
Bukit Kemuning, Lampung Utara pada 15 Februari – 15 Maret 2021 dengan baik
dan sesuai rencana.
Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah
satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi Darmajaya yang oleh karena nya
harus dilakukan oleh Civitas Akademik khususnya Mahasiswa Perguruan Tinggi
Darmajaya dalam melakukan praktek kerja, sebagai bentuk pengabdian Mahasiswa
kepada masyarakat.
Dalam penyusunan laporan PKPM ini, penulis mendapat banyak hambatan
dan tantangan. Tetapi berkat dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, penulis
dapat menyelesaikan laporan ini tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis
mengucapkan terimakasih kepada :
1.

Keluarga, yang selalu memberikan dukungan baik secara moril dan materil
serta doa dan dukungannya kepada penulis.

2.

Bapak Ir. Firmansyah YA, MBA., M.Sc., selaku Rektor IIB Darmajaya

3.

Ibu Anik Irawati S.E., M.Sc. selaku Ketua Jurusan Akuntansi IIB Darmajaya.

4.

Bapak Jaka Darmawan S.E., Ak., M.Ak., CA., CPA., CMA. Selaku Dosen
Pembimbing Lapangan (DPL) penulis yang telah memberikan bimbingan,
petunjuk serta saran-saran yang sangat berharga dalam kegiatan PKPM sampai
penulis laporan PKPM.

vi

5.

Bapak Juliyanto selaku Kepala Dusun III Desa Muara Aman serta jajarannya
yang telah membimbing dan membantu setiap kegiatan yang penulis lakukan.

6.

Masyarakat Desa Muara Aman yang telah membantu penulis dalam
melaksanakan kegiatan di lapangan.

7.

Sera pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah
mendukung dan membantu penulis dalam setiap kegiatan yang dilakukan
selama kegiatan PKPM berlangsung.
Semoga amal dan perbuatan baik mereka dalam memberikan dukungan bagi

penulis mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari
bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan
saran dari pembaca dan masyarakat yang sifatnya membangun dapat penulis terima
dengan senang hati, demi penyempurnaan laporan ini. Akhir kata semoga laporan
ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua.

Bandar Lampung, 25 Maret 2021

M.Farhan Maulana

vii

1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Di masa ini hampir berbagai negara sedang mengalami pandemi virus
corona. Pandemi ini berasal dari sebuah virus yang diketahui dimulai dari negara
China. Virus ini disebut dengan nama coronavirus atau covid-19 yang masuk dalam
kategori penyakit yang menyerang sistem pernafasan dan digolongkan sebagai
penyakit menular. Pandemi ini mengakibatkan beberapa negara mengalami banyak
perubahan, baik dalam segi ekonomi, sosial, pendidikan dan lainnya. Hal ini
berakibat kepada perekonomian serta adanya berbagai kerugian yang dirasakan
oleh setiap negara yang menghadapi virus tersebut. Selain kerugian berupa materi,
pandemi ini juga menelan banyak sekali korban jiwa. Salah satu negara yang
terdampak covid-19 adalah negara Indonesia.
Indonesia adalah negara yang diketahui mempunyai tingkat kematian
dikarenakan pandemi covid-19 yang tinggi, pandemi ini merubah berbagai kegiatan
dan kebiasaan yang dilakukan setiap hari oleh masyarakat Indonesia. Perubahan
terjadi di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, social, pendidikan, budaya dan
lainya. Pihak pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memutus mata
rantai penyebaran covid-19, hal yang dilakukan adalah adanya aturan social
distancing, aturan wajib menggunakan masker di Era New Normal.
Selain itu diberlakukan pula aturan untuk dirumah saja bagi para pekerja
dan pelajar dalam melakukan aktivitasnya. Namun dengan adanya berbagai aturan
tersebut menimbulkan berbagai hambatan yang dirasakan oleh masyarakat seperti
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halnya yang dirasakan oleh masyarakat lingkungan sekitar penulis di desa Muara
Aman Kec.Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung.
Desa Muara Aman adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Bukit
Kemuning, Lampung utara, Lampung. Desa Muara Aman terletak 200 M diatas
permukaan laut. Desa Muara aman berbatasan langsung dengan desa lainnya,
Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukamarga, sebelah selatan berbatasan
dengan Kelurahan Bukit Kemuning, dan sebelah Utara berbatasan dengan desa
Sukanegeri. Desa ini terdiri dari 19 RT, 6 dusun dengan luas wilayah sebesar 1.425
Ha. Desa Muara Aman memiliki 4.452 jiwa yang terdiri dari 1076 KK.
Desa ini memiliki potensi ekonomi dibidang pertanian hal ini didukung
dengan adaya sumber daya alam serta Kawasan yang subur. Sebagian besar
penduduk bermata pencaharian sebagai petani dilahan sendiri. Namun di desa
Muara Aman masih minim akan pengetahuan serta teknologi informasi, dalam
masa pandemi ini masih kurangnya kesadaran akan bahaya covid-19 dikarenakan
kurangnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat. Dari data yang diperoleh,
diketahui bahwa penduduk Desa Muara Aman di dominasi oleh anak-anak, dimasa
pandemi saat ini anak-anak mengalami hambatan dalam kegiatan pembelajaran
yang dilakukan secara daring. Hambatan ini dikarenakan masih minimnya fasilitas
maupun jaringan yang dimiliki serta kurangnya pemahaman atas pembelajaran
yang disampaikan secara daring.
Dari hal-hal tersebut penulis akhirnya membuat sebuah ide yaitu membuat
sebuah kegiatan yang berjudul “Optimalisasi Pendidikan dan Meningkatkan
Kesadaran Masyarakat Rt 01 Dusun III Desa Muara Aman Dalam Upaya
Pencegahan Covid-19 di Era New Normal” sehingga terciptanya Perilaku Hidup
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Sehat dan adanya pemahaman mengenai Covid-19, serta terbantunya anak-anak
Desa Muara Aman dalam melakukan pembelajaran melalui daring.

1.2 Rumusan Masalah
1.

Bagaimana pencegahan covid-19 yang dilakukan di RT 01 Dusun III Desa
Muara Aman?

2.

Bagaimana pendampingan pembelajaran daring di RT 01 Dusun III Desa
Muara Aman?

1.3 Tujuan dan Manfaat
1.3.1
1.

Tujuan
Menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pengabdian ilmu yang
diperoleh terhadap masyarakat pada umumnya dan warga di desa Muara
Aman.

2.

Pendampingan belajar kepada adik-adik dalam mengerjakan tugas sekolah
yang dilakukan secara daring di RT 01 Dusun III Desa Muara Aman.

3.

Mewujudkan kesadaran masyarakat RT 01 Dusun III Desa Muara Aman
tentang bahaya nya Covid-19 dan cara pencegahan nya.

4.

Menciptakan hubungan baik antara institusi dengan masyarakat desa Muara
Aman.
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1.3.2

Manfaat Bagi IIB Darmajaya

a. Sebagai salah satu promosi kampus IIB Darmajaya yang dikenal sebagai kampus
yang berbasis Teknologi Informasi dan Ekonomi Bisnis kepada masyarakat
desa.
b. Sebagai salah satu bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IIB Darmajaya
terkait dengan gerakan melawan covid-19 kepada masyarakat khususya RT 01
Dusun III Desa Muara Aman
c. Hasil laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan pembantu mahasiswa yang
akan membuat laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat.
1.3.3

Manfaat Bagi Mahasiswa

a. Dengan adanya program PKPM mahasiswa dapat belajar mandiri, disiplin serta
bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan.
b. Meningkatnya kemampuan bersosialisasi dengan baik kepada masyarakat.
c. Memberikan pengalaman dan gambaran yang nyata mengenai apa saja yang
dilakukan ketika bekerja dimasyarakat.
d. Bertambahnya wawasan dari berbagai bidang.

1.3.4

Manfaat Bagi Masyarakat

a. Meningkatkan

kesadaran

masyarakat

mengenai

covid-19

dan

cara

pencegahannya.
b. Membantu Siswa/i sekolah agar dapat memahami dunia teknologi informasi
sejak dini.
c. Terlaksananya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di lingkungan sekitar
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d. Proses pembelajaran berjalan dengan baik serta anak-anak Desa Muara Aman
mengenal pengoperasian Laptop, Microsoft Word, dan aplikasi pendukung
pembeajaran
e. Meningkatnya kesadaran dan informasi mengenai covid-19 pada anak-anak
Desa Muara Aman.
1.4 Mitra yang terlibat
Dalam melakukan kegiatan serta menjalankan program PKPM penulis
bekerja sama dengan beberapa pihak diantaranya yaitu :
a.

Kepala Dusun III Desa Muara Aman

b.

Ketua Masjid Dusun III Desa Muara Aman

c.

Ketua RT 01 Dusun III Desa Muara Aman

6

BAB II
PELAKSANAAN PROGRAM

2.1 Program Yang Dilaksanakan
Selama melakukan kegiatan PKPM terdapat berbagai Program kerja yang
dilakukan di Desa Muara Aman Kec. Bukit Kemuning Lampung Utara. Program
kerja yang dilaksanakan ini berfokus kepada membantu pengoptimalisasian
pendidikan serta pengedukasian pentingnya memakai masker di Era New Normal.
Dalam melaksanakan program penulis membuat beberapa kegiatan yang dilakukan
baik secara langsung maupun menggunakan media social. Adapun program yang
dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Edukasi upaya pencegahan Covid-19 di Instagram penulis @farhaan_maulana
b. Pembagian masker kepada masyarakat RT 01 Desa Muara Aman
c. Pendampingan belajar melalui daring dan luring
d. Pengenalan dalam Pengoperasian Laptop dan Microsoft Word
e. Edukasi pencegahan Covid-19 melalui Pamflet di Puskesdes Muara Aman
f. Kegiatan Gotong Royong bersama masyarakat RT 01 Desa Muara Aman
Membersihkan Lingkungan

2.2 Waktu Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan PKPM dilakukan mulai dari tanggal 15 Februari 2021
sampai dengan 15 Maret 2021. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan
melakukan koordinasi kepada Ketua RT 01, Kepala Dusun III dan masyarakat
dengan melakukan protokol kesehatan. Selain itu pula untuk kegiatan yang
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dilaksanakan secara langsung dibuat seminimal mungkin untuk menghindari
adanya bahaya covid-19.

2.3 Hasil dan Dokumentasi
2.3.1

Edukasi

secara

online

melalui

akun

instagram

penulis

@farhaan_maulana
Di masa pandemi saaat ini setiap orang mengandalkan informasi yang dapat
diakses secara cepat tanpa bertemu secara langsung. Kegiatan pencegahan dan
edukasi terkait covid-19 akan sangat efektif jika dilakukan menggunakan media
social yang dapat diakes oleh banyak orang. Selain media yang menarik tentu saja
konten yang disampaikan akan lebih mudah dipahami oleh yang membacanya.
Penulis menyampaikan beberapa informasi mengenai kegiatan- kegiatan lain yang
dilakukan selama menjalani PKPM melalui Instagram penulis @farhaan_maulana.
Gambar 2. 1 Media Sosial Instagram
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2.3.2 Pembagian masker kepada masyarakat RT 01 Desa Muara Aman
Masker adalah alat pelindung diri dari bahaya coronavirus yang dapat
menular dari droplet sesorang yang terinfeksi virus. Dengan penggunaan masker
yang benar tentu dapat memperkecil resiko terhadap paparan virus yang tidak
terlihat. Meskipun sudah adanya aturan aturan yang mengharuskan penggunaan
masker pada saat keluar rumah atau berpergian, masih banyak masyarakat yang
menghiraukan adanya himbauan tersebut. Oleh sebab itu penulis tergerak untuk
melakukan pembagian masker terhadap masyarakat sekitar lingkungan RT 01 Desa
Muara Aman, agar masyarakat lebih perduli terhadap penggunaan masker demi
kesehatan diri sendiri dan orang lain.
Gambar 2. 2 Pembagian Masker

2.3.3 Pendampingan belajar melalui luring dan daring
Di masa pandemi saat ini, para pelajar di berbagai tingkatan sekolah
mengalami perubahan aktivitas pembelajaran. Dimana pembelajaran yang
dilakukan saat ini adalah melalui daring dan luring, namun dengan adanya
perubahan tersebut menimbulkan berbagai masalah yang dirasakan oleh pelajar
khususnya yang berada di pedesaan. Anak-anak sekolah dasar di desa Muara Aman
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ke sekolah hanya satu minggu sekali untuk mengambil tugas dari guru. Anak-anak
SMP dan SMA di desa Muara Aman juga melakukan pembelajaran secara daring
melalui aplikasi pembelajaran. Dengan adanya masalah tersebut penulis membuat
kegiatan yang dapat membantu proses belajar yang saat ini dilakukan dari rumah.
Kegiatan ini dilakukan agar membantu anak-anak dalam menyelesaikan tugas yang
diberikan oleh guru.
Gambar 2. 3 Pendampingan belajar melalui luring

Gambar 2.4 Pendampingan belajar secara daring
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2.3.4 Pengenalan dalam pengoperasian Laptop dan Microsoft word
Di era teknologi saat ini, sudah seharusnya kita mengajarkan teknologi
kepada generasi penerus bangsa supaya kelak mereka mempunyai dasar pendidikan
teknologi. Dimulai dari dasar yaitu mengetahui bagaimana dalam menggunakan
laptop/komputer serta mengenalkan software yang terdapat didalamnya yaitu
microsoft word. Dalam kegiatan ini penulis mengajarkan dan mengarahkan
bagaimana cara mengetik di laptop serta mengenalkan fitur-fitur yang terdapat
didalam microsoft word. Tujuan penulis melakukan kegiatan ini yaitu mengenalkan
teknologi kepada anak-anak supaya dimasa akan datang bisa menjadi penerus yang
mengerti tentang teknologi.
Gambar 2. 5 Pengenalan dalam pengoprasian laptop

2.3.5 Edukasi Pencegahan Covid-19 melalui pamflet di Puskesdes Muara
Aman
Media informasi sangat beragam, mulai dari media cetak hingga media
online. Pamflet merupakan media cetak yang memberikan informasi yang
dibutuhkan. Dalam kegiatan ini penulis melakukan edukasi tentang pencegahan
covid-19 melalui pamflet yang dilakukan di Puskesdes Muara Aman. Kegiatan ini
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bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya nya
covid-19.
Gambar 2. 6 Edukasi Covid-19 melalui pamflet di Puskesdes

2.3.6 Kegiatan gotong royong bersama masyarakat RT 01 Desa Muara Aman
Kegiatan gotong royong adalah suatu upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan rasa saling peduli dan tolong menolong. Gotong royong
membersihkan lingkungan juga dapat menjadi salah satu cara untuk melindungi diri
dari berbagai virus, apabila lingkungan sekitar kita bersih tentu akan tercipta
keadaan fisik yang baik pula. Selain itu kegiatan ini pula memberikan dampak
positif seperti menjadikan tubuh berolahraga dan menjadi lebih sehat,. Kegiatan ini
juga mengikut sertakan masyarakat sekitar untuk melakukan kerja sama.
Gambar 2. 7 Kegiatan Gotong Royong bersama masyarakat
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2.4 Dampak Kegiatan
Kegiatan PKPM dilakukan berdampak kepada kebiasaan dan kesadaran
bagi masyarakat desa muara aman. Dengan adanya kegiatan PKPM masyarakat kini
lebih sadar akan pengoptimalan pendidikan serta lebih responsif terhadap bahaya
serta penanggulangan bahaya covid-19. Masyarakat desa muara aman sangat
terbuka dengan kegiatan – kegiatan yang dilakukan. Adapun dampak yang
dirasakan adalah sebagai berikut :
a.

Tersebarnya informasi terkait pencegahan dan hal penting lain mengenai
Covid-19 melalui Instagram penulis @farhaan_maulana

b.

Meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Muara aman akan pentingnya
penggunaan masker

c.

Proses pembelajaran berjalan dengan baik serta anak-anak Desa Muara Aman
terbantu dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru.

d.

Anak-anak mengenal pengoperasian Laptop dan Microsoft Word.

e.

Meningkatnya kesadaran dan informasi mengenai covid-19 pada masyarakat
Desa Muara Aman

f.

Terciptanya lingkungan bersih dikarenakan budaya kebiasaan gotong royong
membersihkan lingkungan.
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BAB III
PENUTUP

3.1 Simpulan
Berdasarkan rangkaian program kerja yang telah dilakukan oleh penulis, di
Desa Muara Aman, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut :
a.

Pencegahan covid-19 dapat diterapkan dengan meningkatkan adanya
kesadaran terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, adanya kebiasaan seperti
cuci tangan dengan benar, berolahraga, serta menjaga kebersihan diri serta
lingkungan.

b.

Pendampingan pembelajaran daring di desa muara aman akan terlaksana secara
efektif dan dapat meningkatkan optimalisasi dengan adanya fasilitas serta
jaringan mendukung, selain itu perlu teknologi informasi juga sangat
membantu proses pembelajaran dengan didukung adanya pendamping agar
materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik

3.2 Saran
Adapun saran-saran atau masukan yang dapat penulis berikan adalah sebagai
berikut:
a.

Untuk masyarakat Desa Muara Aman
1.

Tingkatkan kesadaran terhadap adanya bahaya covid-19 untuk memutus
mata rantai covid-19 dan dapat menjaga diri sendiri, keluarga serta desa
Muara Aman terkait virus corona.
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2.

Tingkatkan pengetahuan dan rasa keingintahuan mengenai informasi
teknologi yang dapat membantu mempermudah dalam pengerjaan tugas
pembelajaran melalui daring.

3.

Pengelolaan kebiasaan dalam melaksanakan perilaku hidup bersih dan
sehat

4.

Tingkatkan rasa saling tolong menolong untuk menghadapai pandemi
covid-19.

b.

Untuk Institusi
1. Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian masyarakat Darmajaya ini sebaiknya
diadakan kembali pada periode berikutnya. Kegiatan ini memiliki banyak
sekali manfaat yang diambil yaitu meningkatkan rasa percaya diri
mahasiswa dan membuat mahasiswa berpikir kreatif dalam menyelesaikan
suatu masalah yang dihadapi. Selain itu dampak positif yaitu sebagai suatu
alat melatih diri untuk menghadapi lingkungan masyarakat nantinya setelah
lulus masa pendidikan tingkat lanjut.

3.3

Rekomendasi
Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan PKPM di Desa Muara Aman,

apabila melihat kesimpulan yang ada kami merekomendasikan kepada :
1. Untuk Mahasiswa
a. Dibutuhkan adanya kerjasama yang baik antara individu dengan masyarakat
desa tempat PKPM dilaksanakan, sehingga kegiatan yang direncanakan dapat
berjalan dengan baik dan penuh dukungan
b. Mahasiswa harus mampu mengatur waktu dengan baik selama PKPM
berlangsung.
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c. Mahasiswa harus mempunyai semangat yang tinggi dalam menjalankan
segala kegiatan PKPM.
2. Kepada Pemerintah Desa
a. Memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan edukasi – edukasi serupa
dalam menangani pandemi covid-19
b. Turut serta berpartisipasi dalam kegiatan PKPM yang dilaksanakan.
c. Meningkatkan adanya koordinasi antar perangkat desa untuk terciptanya
komunikasi yang baik.
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