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LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

PEMBELAJARAN ONLINE SISWA SEKOLAH DASAR 

OLEH : DODDY YUONO 
 

A. PENDAHULUAN 

Pandemi covid  19 yang melanda di berbagai negara di belahan dunia ini, tidak luput juga berimbas 

kepada bangsa  Indonesia. Protocol pencegahan penyebaran penyakit akibat virus covid 19 banyak 

dilakukan,  salah  satunya  adalah  dengan  melakukan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB). 

Dengan  adanya  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  ini  maka  aktifitas  dan  kegiatan  masyarakat 

dikurangi  atau  dibatasi,  pertemuan  secara  fisik  juga  dihindari.  Protokol  kesehatan  tentang  Jarak 

batas aman  (Social distancing)  juga diberlakukan. Kegiatan pendidikan sebagai bagian dari aktifitas 

yang dilakukan oleh masyarakat telah mengambil langkah kebijakan dengan tidak membuka sekolah 

secara tatap muka, dalam artian murid dan guru tidak datang ke sekolah, serta tidak ada pengajaran 

dan  proses  pembelajaran  di  dalam  kelas  secara  langsung.  Semua  kegiatan  belajar  mengajar 

dilakukan secara daring  (dalam  jaringan) atau dengan kata  lain adalah  terhubung melalui  jaringan 

internet. 

 

B. PERMASALAHAN 

Keputusan  dan  pelaksanaan  pembelakuan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  yang  terkesan 

mendadak, menjadikan beberapa sekolah dan khususnya siswa sekolah menjadi kebingungan dalam 

pelaksanaan proses belajar mengajar. Persiapan yang mendadak dan juga  praktek pengajaran yang 

harus disiapkan segera membuat proses belajar mengajar mendapat kendala. Di sisi siswa sekolah 

dimana tidak adanya sosialisai mengenai perangkat dan cara belajar daring, membuat kebingungan 

tersendiri. Siswa sekolah dasar kadang juga harus dibantu oleh orang tuanya untuk belajar. Padahal 

dari sisi orang tua, tidak semua orang tua tanggap terhadap pembelajaran secara daring ini.  

 

C. TUJUAN 

Tujuan Pengabdian masyarakat  ini adalah Pembelajaran online bagi siswa sekolah dassar, sehingga 

siswa  dapat mengerti  dan memahami materi  yang  diajarkan  guru  serta  terampil menggunakan 

gawai yang dimilikinya sebagai perangkat pembelajaran. 

 



D. SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

Solusi    yang dilakukan  adalah dengan membuatkan  soal‐soal  yang dibuatkan dengan  aplikasi dan 

dikirimkan  kepada  siswa  atau  orang  tua  siswa.  Soal‐soal  yang  dikirimkan  dilakukan  setiap  hari 

selama hari pelajaran (Senin – Jumat). 

Target  luaran  yang  ingin  dicapai  adalah  siswa  dapat mengerti  tentang materi  yang  diajarkan  (ini 

terlipantau dari nilai dari setiap soal yang diberikan). 

 

E. METODE 

Metode yang dilakukan adalah : 

• Pelaku  pengabdian  masyarakat  membuatkan  soal‐soal  materi  untuk  dijawab  dan  dipelajari. 

Pembuatan soal dilakukan dengan menggunakan aplikasi Google Form. 

• Soal‐soal tersebut dikirimkan kepada para siswa peserta atau orang tua siswa untuk dijawab dan 

dipelajari oleh siswa. 

• Soal tersebut juga bisa didistribusikan ke pada siswa lainnya melalui jaringan orang tuanya. 

• Siswa  akan  mempelajari  materi  tersebut  dan  menjawabnya.  Hasil  dari  jawaban  soal  sudah 

langsung  bisa  diketahui  oleh  siswa  itu  sendiri,  tanpa  harus mengirimkan  hasil  pembelajaran 

tersebut (soal dan nilai dibuat otomatis, sehingga pembuat soal juga mengetahui hasil dari tiap 

siswa). 

• Semua siswa peserta, soal yang diberikan, nilai hasil  pekerjaan siswa terangkum dalam program 

yang dimiliki pelaku Pengabdian Kepada Masyarakat. 

 

F. LOKASI DAN WAKTU 

Lokasi pelaksanaan di RW 04 Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat, akan tetapi dapat meluas dikarenakan 

lokasi rumah siswa lainnya yang sekelas/sederajat tingkat pendidikannya. 

Waktu pelaksanaan kegiatan  : Maret – Juli 2020 (selama masa pandemic dan masa Pembatasan Sosial 

Berskala Besar). 

 

 

 

 

 

 



G. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 

Hasil pelaksanaan kegiatan adalah : 

1. Soal –soal  materi pembelajaran 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



2. Daftar siswa 

 

 

 



 

 

 

 



3. Hasil Pembelajaran 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



4. Siswa peserta pembelajaran online 

        

 

H. KESIMPULAN 

Dari  Program  kegiatan  pengabdian masyarakat  berupa  Pembelajaran  online  siswa  sekolah  dasar 

maka didapat beberapa kesimpulan : 

• Siswa merasa  terbantu  atas  pemahaman materi  yang  diberikan  dari  sekolah  (sebagian  guru 

sekolah  hanya memberikan  tugas  tertulis melalui  aplikasi whatsapp,  dan murid mengirimkan 

jawaban/hasil  tugasnya  kembali  kepada  guru,  tidak  ada  pembelajaran  secara  tatap  muka 

online). 

• Siswa  merasa  senang  karena  gawai  yang  mereka  gunakan  bisa  mereka  manfaatkan  untuk 

menjawab soal‐soal (belajar memakai aplikasi Google form). 

• Minat siswa akan kegiatan pembelajaran secara online ini sangat antusias, hal ini terlihat ketika 

selalu ada pertanyaan kepada pelaku kegiatan, kapan lagi soal onlinenya akan diberikan. 

• Antusias pembelajaran online  ini  juga  sangat besar, hal  ini  terlihat dari penyebaran/distribusi 

soal  yang  dilakukan  oleh  para  orang  tua  siswa  kepada  orang  tua  siswa  lainnya  dimana  anak 

mereka sekelas. 
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