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HUMAS-UINRF -- Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan secara online ini merupakan salah satu
solusi untuk tetap melaksanakan kewajiban Tri Dharma perguruan tinggi yang setiap semester rutin
dilaksanakan oleh Program Studi Pendidikan Kimia. Hal ini juga dilakukan karena adanya
himbuan Work From Home (WFH) dari pemerintah sehingga tidak memungkinkan melaksankan
pengabdian kepada masyarakat secara langsung. Pengabdian masyakarat secara online ini dirasa
merupakan solusi yang tepat dilakukan mengingat wabah corona yang belum selesai. Dengan
dilaksanakannya pengabdian masyarakat secara online, beberapa dosen Program Studi Pendidikan
Kimia yang sedang berada di luar kota Palembangpun seperti Muara Enim dan Prabumulih dapat ikut
terlibat. Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu 88 orang yang terdiri dari Mahasiswa dan
Alumni Prodi Pend Kimia, Mahasiswa PAI FITK, Guru Kimia yang tergabung dalam GPMP Kimia Kota
Palembang serta Guru PAI dari Kepulauan Bangka Belitung serta dosen FTK UIN Imam Bonjol Padang.

Bapak Muhammad Isnaini, M.Pd, selaku ketua Program Studi Pendidikan Kimia memberikan sambutan
sekaligus membuka acara pengabdian kepada masyarakat secara online ini. Setelah acara dibuka Bapak
Pandu Jati Laksono, M.Pd selaku moderator memandu acara dan mempersilahkan Bapak Moh. Ismail
Sholeh, M.Pd menyampaikan Materi.
Bapak Moh Ismail Sholeh, M.Pd menyampaikan garis besar pemaparannya yang meliputi pengantar
video pembelajaran, aplikasi prezi, cara membuat akun, membuat video dan membagian video. Beliau
menjelaskan bahwa prezi adalah sebuah perangkat lunak untuk presentasi berbasis internet (SaaS).
Selain untuk presentasi, Prezi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi dan berbagi ide
di atas kanvas virtual, serta membuat video interaktif. Beliau juga memberikan beberapa contoh video
yang dibuat menggunakan prezi.
Selain itu beliau juga memberikan tutorial langsung bagaimana membuat akun gratis di Prezi dan juga
cara menggunakan prezi. Peserta workshop dirumah masing-masing semangat untuk mengikuti
petunjuk dari Bapak Moh. Ismail Sholeh, M.Pd. Kegiatan ini berlangsung lancar, banyaknya pertanyaan
yang muncul dari peserta menunjukkan ketertarikan yang besar atas materi yang disampaikan.
Setelah selesai Acara workshop pembuatan video pembelajaran menggunakan prezi video, Program
Studi memberikan bantuan mahasiswa terdampak covid-19 secara simbolis. Pemberian bantuan kepada
mahasiswa ini diharapkan dapat meringkankan beban yang disebabkan oleh wabah covid-19 ini.
Semoga dengan adanya pengabdian masyarakat ini memberikan manfaat dan semangat bekarya untuk
menciftakan video pembelajaran yang dapat digunakan sebagai proses pembelajaran jarak jauh saat
wabah covid-19 masih berlangsung (Ar/EJ).

