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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
Tionghoa China. Virus ini disebut dengan nama coronavirus atau covid-19 yang
masuk dalam kategori penyakit yang menyerang sistem pernafasan dan
digologkan sebagai penyakit menular. Pandemi ini mengakibatkan beberapa
negara mengalami banyak perubahan, baik dalam segi ekonomi, sosial,
pendidikan dan lainya. 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 pandemic 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 ratai penyebaran covid-19, hal yang dilakukan adalah adanya
aturan social distancing, aturan wajib menggunakan masker dan adanya
pemberlakuan PSBB di beberapa daerah Indonesia. 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 masyrakat seperti halnya yang dirasakan
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oleh masyarakat lingkungan sekitar penulis di desa Tonjong Kec.Tajur Halang,
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting bagi kemajuan
perusahaan. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan melalui Akuntansi. Akuntansi
perupakan proses sistematis untuk menghasilkan informasi keuangan yang yang
dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi penggunanya. Sepanjang
UMKM masih menggunakan Uang sebagai alat tukarnya, akuntansi sangat
dibutuhkan oleh UMKM.
Desa Tonjong adalah salah satu desa yang berada di provinsi Jawa Barat
kabupaten Bogor. Desa ini dipimpin oleh PJ.Kades bernama Herman. Desa ini
terdiri dari dua dusun dengan luas wilayah sebesar 600 km. Desa Tonjong
memiliki 1.294 jiwa yang terdiri dari 510 KK, dengan pembagian jumlah laki laki
sebesar 530 jiwa, perempuan 614 jiwa, dan anak-anak 150 jiwa.
Desa ini memiliki potensi ekonomi dibidang pertanian, perdagangan. Hal
ini didukung dengan adaya sumber daya alam serta Kawasan yang subur, serta
dekatnya lokasi desa dengan kawasan perkantoran, maka tidak diherankan lagi
jika 35% mata pencaharian penduduk adalah pegawai. Hampir dari 40% jumlah
penduduk bermata pencaharian sebagai petani dilahan sendiri. Namun di desa
Tonjong masih kurang akan pengetahuan serta teknologi informasi, dalam masa
pandemi ini masih kurangnya kesadaran akan bahaya covid-19 dikarenaka
kurangnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat terutama anak-anak. Dimasa
pandemi saat ini anak-anak mengalami hambatan dalam kegiatan pembelajaran
yang dilakukan secara daring. Hambatan ini dikarenakan masih minimnya fasilitas
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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 “Pelatihan Akuntasi UMKM Bagi Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) dan Optimalisasi Pendidikan di Masa Pandemi
kepada Anak-anak di Desa Tonjong Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor”
sehingga adanya pemahaman mengenai Covid-19, terbantunya anak-anak Desa
Tonjong dalam

melakukan

pembelajaran

melalui daring, serta terbantunya

UMKM dalam menjalankan bisnis kedepannya.
1.2

Rumusan Masalah
1. Bagaimana UMKM dapat mengetahui kinerja keuangan perusahaan?
2. Bagaimana pencegahan covid-19 yang dilakukan di Desa Tonjong?
3. Bagaimana pendampingan pembelajaran daring di Desa Tonjong?

1.3

Tujuan dan Manfaat
1.3.1 Manfaat Bagi IBI Darmajaya
a. Sebagai salah satu promosi kampus IBI Darmajaya yang
dikenal sebagai kampus yang berbasis Teknologi Informasi dan
Ekonomi Bisnis kepada masyarakat desa.
b. Sebagai salah satu bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian
IBI Darmajaya terkaid dengan gerakan melawan covid-19 di
kepada masyarakat khususya Desa Tonjong.
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c. Hasil laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan pembantu
mahasiswa yang akan membuat laporan Praktek Kerja
Pengabdian Masyarakat.
1.3.2 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.
1.3.3 Manfaat Bagi Desa
a. Membantu UMKM mengetahui untung atau tidaknya sebuah
bisnis
b. Terciptanya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
c. Membantu siswa/I sekolah agar dapat memahami dunia
teknologi informasi sejak dini
d. Terciptanya lingkungan yang bersih
e. Desa Tonjong akan dikenal melalui media social Instagram
f. Bertambahanya wawasan mengenai covid-19
g. Mendokumentasikan kegiatan potensi desa melalui media
gambar dan suara serta video.
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1.3.4

Manfaat Bagi Masyarakat
a. Membantu

UMKM

dalam

membuat

keputusan

dan

mengembangkan strategi bisnis selanjutnya
b. Membantu UMKM mengetahui untung atau tidaknya sebuah
bisnis
c. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai covid-19
d. Siswa/I sekolah agar dapat memahami dunia teknologi
informasi sejak dini.
e. Terlaksananya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di
lingkungan sekitar
f. Proses pembelajaran berjalan dengan baik serta anank-anak
Desa Tonjong mengenal pengoperasian Laptop, Microsoft
Word, dan aplikasi pendukung pembeajaran
g. Meningkatnya kesadaran dan informasi mengenai covid-19
pada anak-anak Desa Tonjong.
1.4

Mitra yang terlibat
Dalam melakukan kegiatan serta menjalankan program PKPM penulis

bekerja sama dengan beberapa pihak diantaranya yaitu :
a. Camat Kecamatan Tonjong
b. Kepala Desa Tonjong
c. Kepala Dusun Desa Tonjong
d. Ketua DKM Desa Tonjong
e. Masyarakat yang terlibat
f. Anak anak TPQ Al-madinah Desa Tonjong
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g. Pemilik UMKM warung makanan dan sembako Bunda Marissa
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BAB II
PELAKSANAAN PROGRAM
2.1

Program Yang Dilaksanakan
Selama melakukan kegiatan PKPM terdapat berbagai Program kerja yang

dilakukan di Desa Tonjong Kec. Tajur Halang Bogor. Program kerja yang
dilaksanakan ini berfokus kepada membantu pengoptimalisasian pendidikan serta
pengedukasian pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat dimasa pandemic
covid-19. Dalam melaksanakan program penulis membuat beberapa kegiatan
utama dan kegiatan tambahan yang dilakukan baik secara langsung maupun
menggunakan media social. Adapun program kegiatan utama yang dilaksanakan
adalah sebagai berikut :
a. Penyediaan Akun Instagram @isnahbs_
b. Penguatan pemahaman pentingnya pengelolaan UMKM
c. Penguatan pemahaman teknis pencatatan transaksi keuangan UMKM
d. Pembagian masker kepada masyarakat Desa Tonjong
e. Edukasi terkait Perilaku Hidup bersih dan sehat
f. Pendampingan belajar melalui daring dan Pengoperasian Laptop dan
Microsoft Word
g. Edukasi Mengenai Covid-19 kepada anak-anak sekolah dasar, organisasi
masyarakat dan Acara Desa Tonjong
h. Kegiatan senam sehat untuk anak-anak
i.

Bimbingan Belajar Rutin dan keAgamaan
Adapun program

berikut :

kegiatan tambahan yang dilaksanakan adalah sebagai
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a. Membantu Pengurus TPQ Al-madinah

melakukan pengajian rutin

anak anak di desa Tonjong
b. Lomba membuat Poster bertemakan Covid-19 dan Lomba mewarnai
untuk anak usia 3-6 Tahun
c. Pengemasan dan pembagian Hadiah Lomba
d. Membantu pengurus TPQ melakukan latihan pentas dalam rangka
memperingati Isra’ Mi’raj.

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 masyarakat dan dengan melakukan protokol
kesehatan. Selain itu pula untuk kegiatan yang dilaksanaakan sudah melalui izin
dan persetujuan dari masyarakat dan orangtua dari anak anak yang bersangkutan
untuk melaksanakan program PKPM.
2.3

Hasil dan Dokumentasi
2.3.1 Penyediaan Akun Instagram @isnahbs_ sebagai media edukasi
secara online
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
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yang membacanya. Penulis menyediakan akun pribadinya dengan
nama @isnahbs_, akun ini juga menyampaikan beberapa informasi
mengenai kegiatan-kegiata lain yang dilakukan selama menjalani
PKPM.
Gambar 2.1 Media Sosal Instagram

2.3.2 Penguatan pemahaman pentingnya penggunaan Akuntansi
Pelatihan ini diawali dengan memberi motivasi awal pada
warga belajar apa pentingnya mempelajari keterampilan membuat
laporan keuangan. Penyaji menjelaskan kegunaan dan manfaat
laporan keuangan untuk seorang wirausaha atau pedagang.
Gambar 2.2 penguatan pemahaman pengelolaan Akuntansi
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2.3.3 penguatan pemahaman teknis pencatatan Akuntansi
Pada awal pelajaran, penyaji mengambil contoh kejadiankejadian yang sederhana tapi perlu pencatatan, seperti pembayaran
hutang piutang yang dilakukan secara cicilan, pengambilan barang
dagangan yang pembayaran juga dilakukan dengan cicilan,
pembayaran arisan dan sebagainya. Dari kejadian sederhana itu
penyaji membuat catatan berupa bukti transaksi kwitansi, bukti
pembayaran dan faktur penjualan. Selain itu penyaji juga
menyiapkan beberapa bukti transaksi untuk dibuat jurnal.
Pembuatan jurnal dengan bukti transaksi riil lebih mudah dipahami
warga belajar, karena lebih konkret dan logis. Setelah pembuatan
jurnal, penyaji mengajari warga belajar untuk membuat bu ku
besar, neraca saldo, dan laporan keuangan.

Gambar 2.3 penguatan pemahaman teknis pencatatan
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2.3.4 Pembagian masker kepada masyarakat Desa Tonjong
Masker adalah alat pelindung diri dari bahaya coronavirus yang
dapat menular dari droplet dari 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 desa Tonjong,
agar masyarakat lebih perduli terhadap penggunaan masker demi
kesehatan diri sendiri dan orang lain.
Gambar 2.4 Pembagian Masker
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2.3.5 Edukasi mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Perilaku hidup bersih dan sehat bagi semua orang sangat
diperlukan. Perilaku hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku
kesehatan yang dilakukan dengan kesadaran, sehingga anggota
keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan
berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Penulis
melakukan edukasi terkait dengan gizi makanan, kesehatan
lingkungan

seperti

membuang

sampah

pada

tempatnya,

membiasakan budaya cuci tangan dengan sabun dan senantiasa
menjaga kebersihan diri sendiri keluarga serta lingkungan tempat
tinggal. Degan adanya edukasi mengenai PHBS masyarakat akan
terbiasa melakukan perilaku yang sehat dan apabila hal tersebut
dilakukan terus menerus akan menjadi budaya yang baik, yang
dapat menghidarkan diri dari bahaya virus corona.
Gambar 2.5 Edukasi PHBS

2.3.6 Pembelajaran Daring dan Edukasi Teknologi Yang digunakan
dalam Pembelajaran Daring
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Di masa pandemi saat ini, para pelajar di berbagai tingkatan
sekolah mengalami perubahan aktivitas pembelajaran. Dimana
pembelajaran yang dilakukan saat ini adalah melalui daring, namun
dengan adanya perubahan tersebut menimbulkan berbagai masalah
yang dirasakan oleh pelajar khususnya yang berada di pedesaan.
Dengan adanya masalah tersebut penulis membuat kegiatan yang
dapat membantu proses belajar yang saat ini dilakukan dari rumah.
Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan fasilitas seperti
jaringan, laptop serta pembelajaran mengenai pengoperasian
Microsoft word serta pengenalan aplikasi yang membantu kegiatan
belajar seperti zoom, google classroom dan quizzy.

Dengan

adanya kegiatan ini diharapkan proses pembelajaran yang
dilakukan dapat berjalan dengan baik seperti halnya pembelajaran
offline yang biasa dilakukan.
Gambar 2.6 Pembelajaran daring dan Pengenalan Teknologi

2.3.7 Edukasi Mengenai Covid-19 kepada anak-anak sekolah dasar,
organisasi masyarakat dan Acara Desa Tonjong
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Edukasi ini dilakukan sebagai upaya untuk pengenalan
bahaya serta pencegahan covid-19 dapat dikenal, dipahami oleh
anak-anak. Pengedukasian dilakukan denga berbagai cara seperti
berbentuk ajakan melalui poster, foto atau bahkan dalam bentuk
lagu-lagu sehingga dapat dipahami dengan lebih mudah. Dengan
edukasi yang menarik tentu anak anak akan lebih tertarik dan dapat
melakukannya dengan baik.
Gambar 2.7 Edukasi Mengenai Covid-19

2.3.8 Kegiatan senam anti covid untuk anak-anak
Kegiatan ini adalah sebagai bentuk ajakan kepada anakanak sekitar yang bertujuan untuk menghilangkan rasa letih dan
lesu ketika menghadapi pembelajaran daring yang cukup memakan
tenaga dan pikiran. Senam ini merupakan senam yang dianjurkan
oleh pemerintah dengan durasi kurang lebih 10 menit dan
dilakukan di siag hari dan dengan tetap melakukan social
distancing
Gambar 2.8 Senam Anti Covid-19
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2.3.9 Kegiatan Gotong Royong Membersihkan Lingkungan Desa
Tonjong
Kegiatan gotong royong adalah suatu upaya yag 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 memberika dampak
positif seperti menjadikan tubuh berolah raga dan menjadi lebih
sehat, kegiatan membersihkan lingkungan di mulai dari lingkungan
sekitar desa sampai dengan perbatasan dengan desa lain. Kegiatan
ini juga mengikut sertakan masyarakat sekitar untuk melakukan
kerja sama.
Gambar 2.9 Kegiatan Gotong Royong

2.3.10 Kegiatan Bimbingan Belajar Rutin dan keAgamaan
Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan
ilmu keagamaan Desa Tonjong mengingat

mayoritas penduduk

desa adalah beragama Islam. Dalam kegiatan ini diajarkan ilmu
tentang Tajwid dan pelafalan kitab suci Al-Quran dengan benar,
serta memberian ilmu tentang praktik shalat dan berwudlu juga

16

cara melakukan mandi Hadats Besar untuk remaja yang baru
Baligh / menstruasi.
Gambar 2.10 Bimbingan Belajar Rutin dan Keagamaan

2.3.11 Kegiatan Lomba Membuat Poster dan mewarnai
Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menumbuhkan
sikap kreativitas anak anak desa Tonjong serta sebagai alat ukur dalam
mengetahui sejauhmana pemahaman anak anak desa Tonjong akan
pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta peraturan apasaja yang
boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa New Normal seperti saat ini.

Gambar 2.11 Kegiatan Lomba Membuat Poster
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2.3.12 Pelatihan pentas dalam rangka memperingati hari Isra’ Mi’raj
Pelatihan pentas yang dilakukan adalah dengan tujuan
memperingati hari Isra’ dan Mi’raj Nabi Muhammad SAW. Kegiatan yang
dilakukan adalah menghafal surah An-Naba untuk dipertunjukan didepan
para audience. Pelatihan dilakukan dengan anak usia 11-13 Tahun dan
dalam waktu 2 hari.
Gambar 2.12 Pelatihan Pentas Isra’ dan Mi’raj

2.3.13 Pengemasan dan Pembagian Hadiah Lomba
Pengemasan dan pembagian hadiah lomba poster dan mewarnai
ditujukan untuk anak anak yang telah berpartisipasi melakukan kegiatan
lomba sebagai bentuk apresiasi atas minat dan kreativitasnya mengikuti
kegiatan.
Gambar 2.13 Pengemsan dan pembagian Hadiah
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2.3.12 Kegiatan Pendataan Penduduk Desa Tonjong
Tabel 2.1 Pendataan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Katagori Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Total

Jumlah Penduduk
600 Jiwa
694 Jiwa
1.294

Tabel 2.2 Pendataan Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
Katagori Berdasarkan Pekerjaan
Petani
Pedagang
Pegawai Swasta
Wiraswasta
PNS
Pensiunan
Pelajar/ Anak-anak

2.4

Jumlah Penduduk
15 Jiwa
315 Jiwa
320 Jiwa
144 Jiwa
300 Jiwa
50 Jiwa
150 Jiwa

Dampak Kegiatan
Kegiatan PKPM dilakukan berdampak bagi kebiasaan dan kesadaran bagi

masyarakat desa Tonjong, dengan adanya kegiatan PKPM masyarakat kini lebih
sadar akan pengoptimalan pendidikan serta lebih responsive terhadap bahaya serta
penanggulangan bahaya covid-19. Masyarakat desa Tonjong 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 @isnahbs_
b. Meningkatnya pengetahuan UMKM mengenai untung atau tidaknya sebuah
bisnis
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c. Terbantunya UMKM dalam membuat keputusan dan mengembangkan strategi
bisnis selanjutnya.
d. Meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Tonjong akan pentingnya
penggunaan masker
e. Terlaksananya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan sekitar
f. Proses pembelajaran berjalan dengan baik serta anank-anak Desa Tonjong
mengenal pengoperasian Laptop, Microsoft Word, dan aplikasi pendukung
pembelajaran
g. Meningkatnya kesadaran dan informasi mengenai covid-19 pada anak-anak
Desa Tonjong
h. Anak-anak Desa Tonjong melakukan kegiatan senam untuk menjaga
kesehatan tubuh secara rutin
i.

Terciptanya lingkungan bersih dikarenakan dibudayakannya kebiasaan gotong
royong membersihkan lingkungan .

j.

Bertambahnya wawasan anak anak tentang ilmu keagamaan yang diberikan

k. Bertambahnya daya kreativitas dan inovatif dari diadakan nya lomba
mewarnai dan membuat poster
l.

Meningkatnya kemampuan mengaji anak anak dan masyarakat Desa Tonjong
dengan program Belajar Mengaji Rutin.
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BAB III
PENUTUP
3.1

Kesimpulan
Berdasarkan raingkaian program kerja yang telah dilakukan oleh penulis,

di Desa Tonjong, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :
a. Kegiatan pelatihan Akuntansi UMKM bagi usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan berjalan dengan
lancar. Semua peserta antusias mengikuti acara hingga selesai dan manfaat
pelatihan bagi kemajuan usaha mereka.
b. Pencegahan covid-19 dapat diterapkan dengan meningkatkan adanya
kesadaran terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, adanya kebiasaan seperti
cuci tangan dengan benar, berolah raga, serta menjaga kebersihan diri serta
lingkungan.
c. Pendampingan pembelajaran daring di desa Tonjong 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-sara atau masukan yang dapat penulis berikan adalah

sebagai berikut :
a. Untuk masyarakat Desa Tonjong
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1. Untuk membantu UMKM terdampak Covid-19, perlu adanya inovasi baru
untuk mempromosikan produk, mengingat UMKM diwi wilayah desa
Tonjong juga masih belum begitu menonjol dibandingkan sektor lainnya
2. Tingkatkan kesadaran terhadap adanya bahaya covid-19 untuk memutus
mata rantai covid-19 dan dapat menjaga diri sendiri, keluarga serta desa
Tonjong terkait virus corona.
3. Tingkatkan pengetahuain dan rasa keingintahuan megenai informasi
teknologi yang dapat membantu mempermudah dalam pengerjaan tugas
pembelajaran melalui daring.
4. Pengelolaan kebiasaa dalam melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS)
5. Tingkatkan rasa saling tolong menolong unutk menghadapai pandemic
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
mahasiwsa 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.
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3.3

Rekomendasi
Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan PKPM di Desa Tonjong,

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
direncankan dapat berjalan dengan baik dan penuh dukungan
b. Mahasiswa harus mampu mengatur waktu dengan baik selama PKPM
berlangsung.
c. Mahasiswa harus mempunyai semangat yang tinggi dalam menjalankan
segal kegiatan PKPM.
2. Kepada Pemerintah Desa
a. Memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan edukasi – edukasi serupa
dalam menangani pandemic covid-19
b. Turut serta berpartisipasi dalam kegiatan PKPM yang dilaksankan.
c. Meningkatkan adanya koordinasi antar perangkat desa untuk terciptanya
komunikasi yang baik.
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LAMPIRAN

25

Lampiran: Bukti Kegiatan
Gambar 1(Penyerahan Surat Rekomendasi Dari Kecamatan Kepada Pj. Kades
Tonjong)

Gambar 2 (Edukasi Melalui Media Social Instagram)

Gambar 3 (Pemahaman Pengelolaan dan teknis pencatatan )
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Gambar 4 (Pengemasan Masker)

Gambar 5 (Pembagian Masker)

Gambar 6 (Bimbingan Belajar)
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Gambar 7 (Edukasi Teknologi Informasi Dalam Pembelajaran)

Gambar 8 (Kegiatan Edukasi Covid-19)

Gambar 9 (Kegiatan Bersama Ibu-Ibu Pengajian)
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Gambar 10 (Kegiatan Gotong Royong Lingkungan Dan Masjid)

Gambar 11 (Senam Sehat Covid-19)
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Gambar 12 ( Kegiatan Isra’ Mi’raj)

Gambar 13 (Mengadakan Lomba Mewarnai Untuk Anak Usia 3-6 Tahun)
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Gambar 14 (Pengadaan Lomba Membuat Poster Tema Covid-19)

Gambar 15 (Pengemasan Hadiah Untuk Mengapresiasi Minat Dan Kreativitas
Anak" Terkait Pembuatan Poster Bertema Covid)

Gambar 16 (Bimbingan Belajar Rutin Dan Keagamaa)
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Gambar 17 (Membantu Pengurus TPQ Melakukan Pengajian Rutin Anak-Anak)
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Form bimbingan
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