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CHAPTER  
1  

PENGENALAN TEKNOLOGI 
KOMUNIKASI : APLIKASI ZOOM 

CLOUD MEEETING KEPADA 
SISWA-SISWI TINGKAT 
SEKOLAH DASAR (SDN 2 

TANJUNG, DESA TANJUNG, 
KECAMATAN KEDUNGTUBAN, 

KABUPATEN BLORA) 
 

Selvia Agustina 1, Afifah Fadhilah Harsyah1, Sultan Haikal Salsabiel2, Syahid 

Mansur Shofyansah2 ,Tri Muliawan2 , Yudha Taufikkurahman2 

1Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang 

2Program Teknik Planologi, Fakultas Teknik, UNISSUL , Mahasiswa 

Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, UNISSULA 

E-mail : selvia@unissula.ac.id 

ABSTRAK 

Pandemi Covid-19 telah merubah seluruh tatanan kehidupan manusia, khususnya 

di dunia pendidikan. Hal tersebut mengharuskan pendidikan berubah dan 

beradaptasi secara cepat untuk tetap melanjutkan proses pembelajaran. Tujuan dari 

artikel ini adalah untuk meninjau peran teknologi di dunia Pendidikan pasca 

pandemi Covid-19. Metode pelaksanaan kegiatan ini melibatkan siswa-siswi kelas 

2 tingkat Sekolah Dasar di SDN 2 Tanjung, Kecamatan Kedungtuban.  

PENDAHULUAN  

Seluruh dunia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang 

disebabkan oleh sebuah virus yang bernama corona atau dikenal dengan istilah 

Covid-19 (Corona Virus Diseases-19). Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak 

pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, 

pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dampak dari pandemi 

Covid-19 akan terus dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk 

masyarakat yang tinggal di perdesaan. Pandemi Virus Corona juga sudah 

merambah ke dunia pendidikan. Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah 

mengeluarkan kebijakan untuk meliburkan seluruh lembaga pendidikan. Hal 

tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan meluasnya penularan Virus Corona 

(Covid-19).  pemerintah dan lembaga terkait menghadirkan alternatif proses 
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pendidikan bagi peserta didik dengan belajar mengajar jarak jauh atau belajar online 

atau belajar dari rumah dengan pendampingan orang tua. Pembelajaran jarak jauh 

atau belajar dari rumah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan, baik 

pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. Hal itu terjadi karena di 

dalam proses pembelajaran jarak jauh tidak hanya melibatkan tenaga pendidik dan 

peserta didik, tetapi orang tua juga harus ikut andil di dalam proses  pembelajaran 

tersebut.  

Dalam proses pembelajaran jarak jauh tentunya dibutuhkan peran teknologi 

untuk dapat membantu terwujudnya pembelajaran yang efektif. Teknologi adalah 

keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi 

kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi merupakan sebuah hal 

yang biasa bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan. Tapi berbeda dengan 

masyarakat yang bertempat tinggal di perdesaan. Kurangnya pemahaman mengenai 

pentingnya teknologi membuat sejumlah desa di Indonesia dalam keadaan 

tertinggal. Padahal, banyak manfaat dari sebuah teknologi jika dimanfaatkan 

dengan baik dan benar. Salah satunya peran teknologi dalam dunia Pendidikan. 

Dengan pemanfaatan teknologi sebagai inovasi yang dilakukan guru, dapat diyakini 

proses belajar mengajar akan lebih menarik dan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Dampak positif dari penggunaan teknologi di sekolah yaitu siswa dapat 

mengulang pelajaran sendiri, latihan soal di mana pun dan kapan pun, orang tua 

dapat mengontrol kegiatan belajar-mengajar anak tanpa harus datang ke sekolah 

dengan sistem ini, sekolah dan orang tua akan dijembatani oleh teknologi, begitu 

pun siswa.  

Pelaksanaan KKN dalam situasi pandemi Covid 19 yang belum berakhir 

diwujudkan dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang bertema-kan 

SEHAT, BANGKIT DAN MAJU BERDAMPINGAN DENGAN COVID-19 yang 

dilaksanakan secara berkelompok dengan menghasilkan beberapa kegiatan atau 

luaran pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak 

Covid 19.  

METODE 

Kegiatan pengenalan aplikasi Zoom Meeting ini melibatkan murid kelas 

tingkat Sekolah Dasar di SDN 2 Tanjung, Desa Tanjung, Kecamatan Kedungtuban, 

Kabupaten Blora. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan aplikasi Zoom 

Meeting kepada siswa-siswi tingkat Sekolah Dasar yang nantinya bisa 

dimanfaatkan jika sekolah offline harus diliburkan kembali. Mengingat kondisi 

pandemi yang belum kunjung membaik di negara ini.  

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada hari kamis, 19 Agustus 2021. 

Pada pukul 9 pagi hingga pukul 10.30. Setelah mendapatkan izin dari pihak Kepala 
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Sekolah, kegiatan pengenalan aplikasi Zoom Cloud Meeting bisa dimulai. Dalam 

kegiatan ini, siswa-siswi diberi pemahaman bagaimana cara menggunakan aplikasi 

Zoom Meeting. Dimulai dari memasukan meeting ID, Passcode, hingga cara 

menutup meeting atau kelas. Media yang digunakan untuk menjalankan aplikasi 

tersebut adalah melalui laptop dan juga smartphone.  

HASIL 

Akibat dari pandemi Covid-19 ini, menyebabkan diterapkannya berbagai 

kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. 

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia salah satunya dengan 

menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing 

yaitu himbauan untuk menjaga jarak diantara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam 

segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang 

melibatkan banyak orang. Upaya tersebut ditujukan kepada masyarakat agar dapat 

dilakukan untuk memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19 yang terjadi saat 

ini. Social distancing menjadi pilihan berat bagi setiap negara dalam menerapkan 

kebijakan untuk pencegahan penyebaran Covid-19, karena kebijakan ini berdampak 

negatif terhadap segala aspek kehidupan. Pembatasan interaksi sosial masyarakat 

dapat menghambat laju pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang 

kehidupan, namun tidak ada pilihan lain, karena cara ini adalah yang paling efektif. 

Kebijakan social distancing berakibat fatal terhadap roda kehidupan manusia. Tak 

terkecuali bidang pendidikan ikut juga terdampak kebijakan ini. Keputusan 

pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses 

pembelajaran dari sekolah/madrasah menjadi di rumah, membuat kelimpungan 

banyak pihak. Ketidaksiapan stakeholder sekolah/madrasah melaksanakan 

pembelajaran daring menjadi faktor utama kekacauan ini, walaupun sebenarnya 

pemerintah memberikan alternatif solusi dalam memberikan penilaian terhadap 

siswa sebagai syarat kenaikan atau kelulusan dari lembaga pendidikan disaat situasi 

darurat seperti saat ini. 

untuk mengatasi permasalahan tersebut sudah banyak aplikasi yang dapat 

menunjang dan mempermuda komunikasi jarak jauh, seperti Skype, whatsapp, line, 

Viber dan lainnya. Namun biasanya aplikasi tersebut hanya dapat digunakan untuk 

berkomunikasi dengan satu orang saja, sedangkan untuk meeting dan diskusi lebih 

dari satu orang maka akan kesulitan. Namun kini telah hadir satu aplikasi yang 

dapat melaksanakan kegiatan meeting atau diskusi secara bersama seperti bertatap 

muka langsung tanpa harus bertemu secara fisik, Nama aplikasi tersebut adalah 

Zoom Cloud Meeting.  

Zoom Cloud Meeting adalah sebuah aplikasi yang dapat menunjang 

kebutuhan komunikasi di manapun dan kapanpun dengan bayak orang tanpa harus 
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bertemu fisik secara langsung. Aplikasi ini untuk videoconference, dengan mudah 

dapat di unduh pada perangkat:  

a. PC (Personal Computer) dengan webcame 

 b. Laptop dengan webcame  

c. Smartphone Android 

ketika melakukan pengenalan aplikasi Zoom Cloud Meeting dengan 

menggunakan beberapa perangkat seperti laptop dan juga smartphone yang terbagi 

dengan beberapa susunan kegiatan. Adapun susunan kegiatan tersebut sebagai 

berikut: 

1) Pembukaan dan Pengenalan Materi 

Pertama, dilakukannya pengenalan mengenai apa itu Zoom Cloud 

Meeting, apa fungsi serta manfaatnya bagi siswa-siswi tersebut. juga 

mencari informasi apakah siswa-siswi kelas 2 di SDN 2 Tanjung 

tersebut sebelumnya sudah pernah mendengar atau menggunakan terkait 

kegunaan aplikasi ini. Dan seluruh siswa-siswi menjawab belum pernah 

mendengar maupun menggunakan aplikasi tersebut.  

  
Gambar 1. Pembukaan dan Pengenalan Materi 

 

2) Pembelajaran  

Setelah dilakukannya pengenalan aplikasi Zoom Cloud Meeting 

tersebut, siswa-siswi memperhatikan laptop maupun smartphone yang 
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ada dihadapannya. Dalam pembelajaran ini, siswa dan siswi diajarkan 

untuk bisa memasukan meeting ID dan juga passcode yang sudah 

diberikan. hal ini diharapkan dapat membantu siswa-siswi untuk bisa 

lebih memahami apabila nantinya terdapat guru yang melakukan 

pembelajaran jarak jauh via Zoom Cloud Meeting. Pendampingan siswa-

siswi juga diperlukan untuk dapat lebih mudah membantu bagi siswa-

siswi yang memiliki kendala ataupun pertanyaan.  

  

  

Gambar 2. Kegiatan Pembelajaran 

3) Hasil pembelajaran  

Murid-murid terlihat sangat tertarik dan antusias untuk mengikuti 

pembelajaran tersebut. Siswa dan siswi tersebut langsung berkumpul 
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dan memperhatikan dengan seksama ketika diberikan arahan mengenai 

bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut.  

 

 

 
Gambar 3. Dokumentasi Hasil Pembelajaran 

 

4) Penutupan  

Setelah rangkaian pembelajaran telah selesai dilaksanakan, maka 

sebagai penutup sekaligus perpisahan dengan siswa-siswi tersebut, telah 

disiapkan sebuah hadiah kecil yang khusus diberikan kepada siswa-

siswi. Tidak lupa ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada 

siswa-siswi kelas 2 SDN 2 Tanjung tersebut karena sudah bersedia 

mengikuti pelajaran dengan baik dan seksama. 

 

 
Gambar 4. Perpisahan dengan Siswa-siswi Kelas 2  
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PENUTUP 

Kegiatan pengenalan aplikasi Zoom Cloud Meeting atau teknologi komunikasi 

lainnya sangat dibutuhkan bagi siswa-siswi baik tingkat SD, SMP maupun SMA 

yang ada di Desa Tanjung, Kecamatan Kedungtuban. Karena sejauh ini, belum ada  

kegiatan belajar mengajar jarak jauh menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran 

online. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi betapa pentingnya peran 

teknologi di dalam dunia Pendidikan. Hal ini bisa memberikan dampak positif 

untuk kemajuan Pendidikan di sebuah Desa. Adapun saran yang dapat diberikan  

antara lain, Murid-murid sangat menerima dan antusias dalam menerima 

pembelajaran. Minat ini bisa dikembangkan oleh pihak sekolah untuk mengganti 

kegiatan pembelajaran offline menjadi online. Wi-fi yang dipasang di area sekolah 

cukup jauh dari kelas yang terdapat aliran listrik. Ini mengakibatkan kendala 

jaringan yang tidak stabil ketika melakukan pembelajaran online. Penempatan wifi 

bisa dirubah mengikuti area yang terdapat aliran listrik. 
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ABSTRAK 

Dampak adanya pandemi Covid-19 dirasakan oleh banyak pihak, tidak 

hanya terjadi pada sektor kesehatan, namun juga pendidikan dan perekonomian. 

Dampak tersebut juga ditemui di Desa Temuroso diantaranya terkait  kesehatan 

masyarakat yang kurang pemahaman tentang Covid-19. Dampak di bidang 

pendidikan yaitu menurunnya motivasi belajar pada anak selama program 

Pembelajaran Jarak Jauh. Adapun pada bidang perekonomian adalah menurunnya 

tingkat pendapatan masyarakat selama masa pandemi Covid-19. 

Pogram Kegiatan KKN-Tematik ini bertujuan untuk melaksanakan upaya-

upaya pencegahan penyebaran wabah virus Covid-19 untuk meminimalisir / 

mengurangi serta memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Metode yang 

digunakan dalam program KKN-Tematik yaitu pembinaan masyarakat melalui 

peningkatan pengetahuan akan upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran 

wabah virus Covid-19. Masyarakat pula akan diajarkan pengetahuan, pemahaman 

respon, dan tindakan ketika akan menjalani upaya pencegahan wabah virus Covid-

19. Evaluasi dilaksanakan untuk memperoleh informasi tidak hanya sebagai bahan 

pembelajaran bagi masyarakat terkait tetapi juga dengan pelaksanaan gaya hidup 

bersih dan sehat, sehingga masyarakat dapat bangkit dan maju berdampingan 

dengan Covid-19. 

 

PENDAHULUAN 

Selama masa pandemi Covid-19 banyak sekali pihak-pihak yang 

merasakan dampaknya, terlebih ada beberapa peraturan yang sangat membatasi 

aktivitas masyarakat. Dampak dari pandemi Covid-19 tidak hanya dirasakan 

mailto:hermin@unissula.ac.id
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pada sektor kesehatan, namun juga pendidikan dan perekonomian (Safrizal ZA, 

Putra, Sofyan, & Bimo, 2013). 

Dampak pandemi Covid-19 pada kesehatan sangat terlihat jelas, banyak 

sekali masyarakat yang terpapar Covid-19 di Indonesia. Hal ini dikarenakan 

tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang kesehatan dan upaya 

pencegahan Covid-19. Masih banyak masyarakat yang tidak patuh dengan 

protokol kesehatan dengan berbagai alasan.  Sosial distancing (menghindari 

sentuhan fisik, seperti berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1 meter) 

merupakan program yang bertujuan untuk mencegah sedini mungkin tertularnya 

Covid-19 (Pratama & Hidayat, 2020).  Program ini mengajak masyarakat agar 

membatasi dan mengurangi sedini mungkin untuk berkunjung ke tempat ramai 

yang berpotensi tertularnya Covid-19 (Hidayat & Noeraida, 2020). Masyarakat juga 

dihimbau agar mengurangi kontak langsung dengan orang lain. Masyarakat diajak 

pula untuk membiasakan hidup sehat. Penggunaan masker juga merupakan upaya 

pencegahan Covid-19, masker yang mempunyai efektifitas yang baik terhadap 

pencegahan adalah masker bedah, karena memiliki tingkat perlindungan 56% dari 

partikel dengan ukuran nanometer (Ika, 2020). 

Dampak pandemi Covid-19 pada pendidikan adalah dengan adanya 

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang mengakibatkan ketidak puasan bagi murid. 

Tidak sedikit murid yang mengeluhkan bahwa program PJJ kurang 

memuasakan hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya teknologi, 

konten edukasi, motivasi, sikap, tingkat kesiapan dan lain sebagainya. Oleh karena 

itu dampak dari adanya program PJJ ini sangat terasa bagi murid (Napitupulu, 

2020). 

Penularan paling dikhawatirkan terjadi di  sekolah-sekolah tingkat dasar  

dan menengah yaitu SD/MI dan SMP/MTs, karena jumlah sekolah dan siswa yang 

banyak di setiap daerah di Indonesia. Selain itu siswa pendidikan dasar masih 

dianggap belum memahami bagaimana cara menjaga diri dari penularan serta 

belum memahami bagaimana melakukan sosial distancing sesuai protokol 

kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Sistem pembelajaran online berbasis 

proyek memberikan banyak peluang untuk mengakses bahan ajar oleh warga 

pembelajar (Simanjuntak & Kismartini, 2020). Banyak media online maupun 

platform online yang bisa diakses melalui jaringan internet oleh peserta didik 

maupun pengajar (Arizona, Abidin, & Rumansyah, 2020). 

Pada program KKN yang dilaksanakan ini bertempat di Desa Temuroso 

Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Permasalahan yang ditemui di Desa 

Temuroso diantaranya pada tingkat kesehatan masyarakat yang kurang pemahaman 

tentang Covid-19, pada tingkat pendidikan yaitu menurunnya motivasi belajar pada 

anak selama program PJJ, dan pada perekonomian adalah menurunnya tingkat 

pendapatan masyarakat selama masa pandemi Covid-19.  Dengan demikian 
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pelaksanaan KKN ini diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan yang 

ditemui serta meningkatkan upaya pencegahan Covid-19 pada masyarakat dengan 

menaati protokol kesehatan yang berlaku selama masa new normal di Desa 

Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, sehingga tugas mahasiswa di 

sini harus mampu mengubah pola pikir masyarakat agar tetap mematuhi 

protokol kesehatan (Pinasti, 2020).  

 

METODE 

 Sebelum melaksanakan kegiatan KKN Tematik di Desa Temuroso 

mahasiswa memperoleh pembekalan dari kampus dan pembagian Dosen 

Pembimbing Lapangan (DPL). Untuk selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke 

lokasi KKN dan melakukan perijinan kepada Kepala Desa Temuroso. Penyusunan 

proposal dilakukan dengan melihat bagaimana keadaan Desa Temuroso sehingga 

dalam penyusunan program kerja dapat sesuai dengan sasaran dan kebutuhan 

masyarakat Desa. 

 Program kerja yang dilaksanakan di Desa Temuroso meliputi 3 bidang yaitu 

bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang perekonomian. Pada bidang 

kesehatan tim KKN memilih upaya pencegahan terkait dengan Covid-19 yaitu 

dengan pembuatan poster SOP pemakaian masker dan SOP berkerumun. Tim KKN 

juga membuat video edukasi tentang pencegahan Covid-19. Pada bidang 

pendidikan tim KKN melakukan pendampingan belajar privat dengan anak-anak 

agar dapat meningkatkan motivasi anak untuk belajar selama pandemi Covid-19. 

Kemudian pada bidang ekonomi tim KKN melakukan pengembangan e-commerce 

pada pemilik usaha UKM. 

 

HASIL  

Program kerja KKN Tematik di Desa Temuroso yang dibagi dalam 3 (tiga) 

bidang dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Bidang Kesehatan  

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk mencegah 

penyebaran wabah virus Covid-19, dilakukan melalui pembuatan poster Standar 

Operasional Prosedur (SOP) berkerumun dan memakai masker.  Demi 

tercapainya pemahaman masyarakat, maka Poster ditempelkan pada tempat-

tempat yang strategis, seperti warung, pos ronda, sekolah, pasar, Balai Desa dan 

tempat-tempat lainnya yang banyak dikunjungi masyarakat. 
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Gambar 1. Penempelan poster tentang kerumunan dan cara memakai masker 

Informasi yang terdapat pada poster adalah berbagai informasi terkait dengan 

kerumunan dan cara memakai masker yang tepat selama pandemi Covid-19. 

Penempelan poster ini bertujuan agar masyarakat sekitar mengetahui 

bagaimana cara berkerumun yang aman serta cara memakai masker yang banar 

sehingga angka penularan Covid-19 dapat menurun. 

Media edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat yang lain 

adalah pembuatan video. Materi video membahas tentang Covid-19, macam-

macam gejala covid-19, perbedaan covid-19 dengan flu lainnya dan upaya 

pencegahan Covid-19.  Pemahaman tentang Covid-19 oleh masyarakat 

dianggap sangat penting sekali, hal ini dikarenakan angka penularan Covid-19 

di Indonesia sendiri masih belum stabil. Meskipun telah diberlakukannya 

PPKM darurat namun masih banyak masyarakat yang mengabaikan tentang 

Covid-19 ini. 

 

 
Gambar 2. Promosi Kesehatan melalui media video 

 

Video yang telah dibuat akan diunggah di youtube dan google drive, 

sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses serta melihat video yang 

telah dihasilkan. Media video merupakan media yang sangat efektif untuk 

edukasi, hal ini dikarenakan selain memaparkan materi media ini juga terdapat 

gambar serta ilustrasi yang membuat penontonnya lebih mudah untuk 

memahami isi dari video tersebut. 
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2. Bidang Pendidikan  

Pendampingan Belajar Privat dilakukan dengan mengajarkan kepada anak 

berbagai mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, pendidikan 

jasmani dan rohani, PPKn, Sejarah, Biologi dan lain sebagainya.  

 
Gambar 3. Pelaksanaan pendampingan belajar 

Anak-anak yang mengikuti belajar privat terdiri dari kelas 1-6 SD. Proses 

belajar dilakukan dengan memberikan pemahaman materi terlebih dahulu 

kemudian mengerjakan soal bersama-sama dan memberikan penugasan untuk 

dibahas di hari berikutnya. Tim KKN mendampingi proses belajar dengan baik, 

sabar dan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. 

 

3. Bidang Ekonomi  

Tim KKN  membantu Pendaftaran E-Commerce UKM  kepada 2 orang yang 

memiliki usaha ke akun Shopee. Pemilik mengatakan merasa senang dan sangat 

membantu untuk mengembangkan usahanya, terlebih selama masa pandemi 

Covid-19 ini usaha yang dimilikinya mengalami penurunan dan sulit untuk 

melakukan promosi karena adanya pembatasan sosial. 

 
Gambar 4. Kegiatan pendampingan Pendaftaran e-Commerce UKM 

 

Pada awal pendaftaran pemilik usaha mengatakan belum faham dalam 

menggunakan akun Shopee untuk mempromosikan dagangannya, sehingga tim 

KKN memberikan penjelasan dan tutorial cara menggunakan akun Shopee 

tersebut. Setelah berhasil mendaftarkan usaha warga sekitar tim KKN juga ikut 

serta dalam upaya mempromosikannya, seperti menawarkan produk melalui 

media sosial Instagram, WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya. 

Tim KKN juga melakukan pelatihan dan mengajarkan manajemen 

keuangan  kepada 2 pemilik UKM yang sebelumnya telah didaftarkan 
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usahanya ke aplikasi Shopee. Selama kegiatan berlangsung kedua peserta 

sangat aktif dan tertarik dengan materi yang disampaikan. Manajemen modal 

dianggap sangat penting bagi pemilik UKM, karena dengan adanya modal 

maka UKM akan tetap berlanjut, dan dengan diberikan pemahaman terkait 

penggunaan laba maka pemilik UKM dapat mengalokasikan keuangan dengan 

baik dan tepat. Setelah diberikan pelatihan dan diajarkan manajemen keuangan 

pemilik UKM dapat menerapkannya pada usaha yang dimilikinya sedikit demi 

sedikit. Pemilik UKM mengatakan bahwa pembelajaran ini sangat penting 

untuk diketahui agar tidak salah dalam manajemen keuangan dan laba yang 

diperoleh. 

 
Gambar 5. Kegiatan pendampingan manajemen keuangan UKM 

 

Pelatihan dan pendampingan pemasaran UKM dilakukan oleh tim KKN 

dengan tujuan agar pemilik UKM dapat mempromosikan produknya agar 

terlihat lebih menarik. Tim KKN juga menjelaskan tentang bagaimana menarik 

peminat untuk membeli produk UKM yang ditawarkan.  

Strategi pemasaran UKM dianggap penting terlebih selama pandemi 

Covid-19 ini, banyak sekali UKM yang merasa sulit untuk memasarkan prouk 

yang dimilikinya. Padahal saat ini sudah banyak sekali cara untuk dapat tetap 

mempromosikan produk melalui media sosial seperti instagram, facebook, 

whats app dan lain sebagainya. Kendala lain yang dianggap sulit adalah 

komunikasi atau bahasa yang sulit untuk disampaikan, oleh sebab itu tim KKN 

melakukan program kerja pendampingan dan pelatihan pemasaran UKM agar 

usaha UKM milik masyarakat tetap bertahan meskipun selama masa pandemi. 

 

 
Gambar 6. Pendampingan dan Pelatihan Pemasaran UKM 
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Peserta pelatihan dan pendampingan memberikan respon baik kepada tim 

KKN, mereka merasa bahwa pendampingan dan pelatihan ini penting untuk 

membantu pemilik UKM dalam memasarkan produk yang dimilikinya. Selain 

itu tim KKN juga memberikan fasilitas untuk konsultasi atau menanyakan 

segala sesuatu yang belum dipahami pemilik UKM melalui media WhatsApp. 

 

 

Kegiatan pemberian motivasi dan pendampingan pemilik UKM telah 

dilaksanakan, selama proses kegiatan tim KKN memaparkan materi tentang 

motivasi penjualan selama masa pandemi Covid-19. UMKM harus terus 

berkarya di masa pandemi Covid-19 ini dengan inovasi-inovasi produk, 

misalnya inovasi dalam pembuatan produk masker atau penjualan produk baju 

dan lainnya dengan sistem COD atau dari jasa Shopee, Lazada, Tokopedia dan 

lain sebagainya atau pelayanan Delivery Order untuk produk makanan.  

 

 
Gambar 7. Memotivasi Dan Mendampingi UKM 

 

Pada proses pemaparan materi oleh tim KKN juga memberikan tips dan 

trik untuk tetap semangat menjalankan UKM selama masa pandemi yaitu 

dengan cara berbicara dengan pelanggan, perbarui target, memikirkan dampak 

usaha bagi orang banyak, merenungkan kembali tentang alasan memulai usaha, 

dan mencarilah inspirasi dari rekan usaha. Dengan diberikan tips dan trik 

tersebut diharapkan semangat usaha pemilik UKM dapat meningkat kembali. 

 

PENUTUP 

KKN Tematik Covid-19 di Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten 

Demak telah dilaksanakan dengan baik dan lancar, baik dalam bidang kesehatan, 

pendidikan dan ekonomi. Hasil kegiatan berupa pembuatan poster, pembuatan 

video pencegahan Covid-19, pendampingan belajar privat, pendaftaran e-commerce 

dan monitoring e-commerce. Selain itu tim KKN juga melakukan beberapa kegiatan 

lainnya seperti membantu posyandu, vaksinasi Covid-19, membersihkan 

lingkungan, dan sosialisasi ke SD N 1 dan SD N 2 Temuroso terkait dengan 

pembelajaran selama masa pandemi Covid-19. 
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Diharapkan dengan adanya KKN Tematik Covid-19 ini dapat bermanfaat 

bagi masyarakat sekitar dan dapat mencegah naiknya angka positif Covid-19. Saran 

untuk masyarakat Desa Temuroso agar tetap mematuhi protokol kesehatan selama 

pandemi Covid-19 meskipun angka kejadian ovid-19 sudah menurun, tetapi 

masyarakat juga harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. 
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ABSTRAK 

Hampir seluruh kehidupan terkena dampak adanya pandemi COVID-19. Terutama 

pada kesehatan masyarakat, penyakit ini menyerang sistem pernapasan pada 

manusia. Virus ini telah menginfeksi jutaan orang sehingga menyebabkan angka 

kematian yang tinggi bagi penderitannya di seluruh dunia. Dari hal tersebut perlu 

dilakukan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada masyarakat. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada warga Desa Punjulharjo 

untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat agar terhindar dari 

penularan COVID-19. Kegiatan ini diawali  dengan pemberian masker dan 

handsanitazer kepada warga agar dapat mematuhi protokol kesehatan selama 

pandemi COVID-19. Materi edukasi yang diberikan kepada masyarakat 

diantaranya pengenalan COVID-19 dan gejalanya, cara memakai dan membuang 

masker  yang baik dan benar, cara menjaga jarak, cara beribadah disaat pandemi, 

menghimbau masyarakat untuk menghindari kerumunan, serta cara menerapkan 

pola hidup bersih dan sehat. Kegiatan edukasi PHBS dilakukan dengan cara 

penyuluhan dan diskusi. Penyampaian materi edukasi PHBS juga melalui platfrom 

media sosial dan media cetak seperti poster.  

PENDAHULUAN 

Corona Virus Disease (COVID-19) merupakan penyakit jenis baru yang 

belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Sampai saat ini, virus 

tersebut masih menjadi kasus permasalahan penting dunia kesehatan di seluruh 

dunia. Hal yang sama telah dilakukan oleh berbagai pihak negara yang terpapar 

virus ini, kebijakan lockdown atau karantina menjadi salah satu upaya yang sudah 

dilakukan untuk mengurangi interaksi banyak orang.  
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Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengurangi 

penyebaran virus COVID-19 antara lain bekerja dari rumah, belajar dari rumah, 

serta menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional sesuai 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Tindak lanjut dalam menanggulangi 

penyebaran COVID-19, Pemerintah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri 

(Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali atau 

PPKM Darurat Jawa-Bali. Berdasarkan data kondisi Pandemi COVID-19, masih 

banyak daerah di Jawa Tengah yang dinyatakan memiliki zona merah, yang 

berarti masih banyak masyarakat yang positif COVID-19. 

Menurut Razi dkk (2020), perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) untuk 

pencegahan virus COVID-19 dapat berupa cara mencuci tangan yang baik dan 

benar, cara memakai dan membuang masker yang benar, cara physical Distancing 

(menjaga jarak), menghindari kerumunan serta cara menjaga kebersihan diri. 

Pemberian edukasi mengenai PHBS ini dapat dilakukan dengan cara penyuluhan 

secara langsung maupun menggunakan media cetak dan media sosial. 

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pengetahuan 

kepada masyarakat Desa Punjulharjo, bagaimana cara menghindari penularan 

COVID-19. Tingkat kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan dari 

masyarakat masih rendah seperti tidak memakai masker, tidak menjaga jarak dan 

masih berkerumun. Hasil dari pengabdian yang telah lakukan dapat disimpulkan 

bahwa kolaborasi antara seluruh elemen yang ada di Desa Punjulharjo untuk 

saling mengingatkan supaya mematuhi protokol kesehatan cukup efektif menekan 

penyebaran COVID-19. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat tidak hanya 

pada saat pandemi saja tapi saat kondisi normal juga sangat bermanfaat. 

 

METODE  
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode XII Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang dilakukan pada bulan Agustus 2021. Program kerja yang 

dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku guna mencegah 

penularan virus Covid-19 semakin bertambah. Pada kesempatan ini tim KKN 

Kelompok 03 memberikan penjelasan dan pemahaman tentang perilaku hidup sehat 

dan bersih, cara menggunakan masker yang benar, Standar Operasional Prosedur 

(SOP) berkerumun, SOP sholat berjamaah saat pandemi, serta cara hidup sehat 

dimasa pandemi Covid-19 melalui media gambar, poster, dan video. Kegiatan ini 

dilaksanakan dengan harapan para warga dapat menerapkan cara hidup bersih dan 

sehat untuk menghindari penularan Covid-19. 
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Program kerja ini dilaksanakan pada hari Jumat, 7 Agustus 2021. 

Dilaksanakan di beberapa tempat seperti kantor balai desa, masjid dan tempat 

wisata Karang Jahe Beach Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten 

Rembang. Sasaran kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini adalah para warga di Desa 

Punjulharjo. Kegiatan yang pertama dilakukan adalah melakukan perizinan lokasi 

kepada Kepala Desa Punjulharjo. Kegiatan kedua, melaksanakan penempelan 

poster mengenai cara hidup sehat dan himbauan pemerintah untuk mematuhi 

potokol kesehatan di papan informasi yang ada di lingkungan desa. Kegiatan ketiga, 

melakukan pembagian handsanitizer dan masker untuk para warga jamaah Sholat 

Jumat di Desa Punjulharjo. Kegiatan keempat,  melakukan imunisasi kepada balita 

bersama ibu-ibu PKK Desa Punjulharjo. Kemudian untuk kegiatan terakhir, 

penyerahan kenang-kenangan untuk  Desa Punjulharjo, Kec. Rembang, Kab. 

Rembang, sebagai tanda syukur dan terima kasih kepada kepala desa dan seluruh 

perangkat desa yang sudah membantu dalam pelaksanaan KKN TEMATIK 

COVID-19 

HASIL  
Pelaksanaan kegiatan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam 

pencegahan COVID-19 di Desa Punjulharjo, kecamatan Rembang, Kabupaten 

Rembang telah terlaksana dengan baik mulai dari tahap persiapan hingga tahap 

evaluasi. Program kerja kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode XII Tahun 

2021  ini dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama antar mahasiswa 

KKN Kelompok 03, kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap yaitu : 

a. Pembuatan Dan Pemasangan Peta Kerumunan Ditempat Keramaian 

Atau Rumah Yang Tidak Memenuhi Prokes 

Program kerja yang pertama dilakukan adalah pembuatan dan pemasangan 

peta kerumunan di tempat keramaian atau rumah yang tidak memenuhi 

protokol kesehatan (prokes) serta mengingatkan masyarakat untuk 

menghindari acara yang menimbulkan kerumunan banyak orang. Dan 

kemudian juga mengunggah poster tersebut di media sosial.  

 

          Gambar 1. Pembuatan & Pemasangan poster Peta Kerumunan 
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b. Membuat Poster Menggunakan Dan Membuang Masker Yang Benar 

Pembuatan poster dan video dokumentasi ini bertujuan untuk 

memberitahukan kepada masyarakat yang ada di Desa Punjulharjo 

bagaimana cara memakai masker yang benar dan tata cara membuang 

masker yang benar. Kemudian, ditempelkan  pada tempat strategis yang ada 

di Desa Punjulharjo. 

    

 Gambar 2. Pemasangan poster memakai masker yang benar 

c. Membuat Poster Tentang Cara Hidup Sehat Saat Pandemi Covid-19 

Membuat poster tentang cara hidup sehat saat pandemi Covid-19 di 

beberapa tempat yang berbeda. Lokasi pemasangan  sendiri masih berada di 

sekitar Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten. Rembang. 

 

 

Gambar 3. Pemasangan poster tentang cara hidup sehat saat pandemi 
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d. Membuat Poster Tentang SOP Berkerumun 

Isi dari poster tersebut tentang  tata cara berkerumun yang benar sesuai 

aturan protokol kesehatan. Dan seminimal mungkin untuk menghindari 

acara yang menimbulkan kerumunan banyak orang.   

 

Gambar 4. Pemasangan poster menjaga Jarak 

e. Membuat Poster Tentang SOP Sholat Dikala Pandemi COVID-19 

Sasaran untuk program kerja ini adalah masyarakat yang sedang melakukan 

ibadah berjamaah. Karena di desa tersebut pada saat melakukan ibadah 

Sholat Jfdeumat masyarakat belum mematuhi protokol kesehatan.  

 

 

Gambar 5. Pemasangan poster SOP sholat dikala pandemi 

 

f. Sosialisasi PHBS pasca covid-19 

Sosialisai perilaku hidup bersih  dan sehat bertujuan untuk memberikan 

edukasi kepada masyarakat agar tetap mengikuti protokol kesehatan pasca 
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covid-19. Pada saat sosialisasi PHBS, masyarakat dibagikan masker dan 

handsanitazer supaya lebih antusias menjalankan PHBS. 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pembagian masker & handsanitazier 

PENUTUP 

Tim KKN Kelompok 03 telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

berupa edukasi kepada warga masyarakat  Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, 

Kabupaten Rembang. Pentingnya edukasi  bagi masyarakat agar  melakukan pola 

hidup bersih dan sehat supaya terhindar dari penularan COVID-19. Kegiatan KKN 

TEMATIK COVID-19 yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat 

yaitu adanya peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat di 

Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang terkait pola hidup 

sehat agar dapat mencegah penularan virus Covid-19. 
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ABSTRAK 

Satu tahun lebih telah berlalu mengakibatkan tatanan kehidupan masyarakat di 

Indonesia telah berubah. Hal ini terjadi karena adanya pandemi Covid-19. Semua 

aktivitas dilakukan secara online (daring) guna menghindari berkumpulnya 

manusia. Di sisi lain, pengidap virus Covid-19 semakin meningkat sedangkan 

kekuatan ekonomi mengalami pelemahan. Berbagai kebijakan telah dilakukan 

pemeritah untuk menyelesaikan pandemic. Salah satu caranya adalah 

menyelamatkan negara dengan memberlakukan tatanan kehidupan baru (Era New 

Normal). New Normal adalah paradigma hidup baru, di mana manusia harus 

berdamai berdampingan dengan Covid-19. Masyarakat sebagai suatu sistem akan 

selalu mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan yang ada. Hal ini juga tidak 

terlepas pada masyarakat pedesaan maupun perkotaan yang harus berdampingan 

dengan Covid-19, hal ini dilakukan guna membiasakan diri dengan keadaan ada. 

PENDAHULUAN 

Satu tahun lebih telah berlalu mengakibatkan tatanan kehidupan masyarakat 

di Indonesia telah berubah. Hal ini terjadi karena adanya pandemi Covid-19. Semua 

aktivitas dilakukan secara online (daring) guna menghindari berkumpulnya 

manusia. Di sisi lain, pengidap virus Covid-19 semakin meningkat sedangkan 

kekuatan ekonomi mengalami pelemahan. Berbagai kebijakan telah dilakukan 

pemeritah untuk menyelesaikan pandemic. Salah satu caranya adalah 

menyelamatkan negara dengan memberlakukan tatanan kehidupan baru (Era New 

Normal). New Normal adalah paradigma hidup baru, di mana manusia harus 
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berdamai berdampingan dengan Covid-19. Masyarakat sebagai suatu sistem akan 

selalu mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan yang ada. Hal ini juga tidak 

terlepas pada masyarakat pedesaan maupun perkotaan yang harus berdampingan 

dengan Covid-19, hal ini dilakukan guna membiasakan diri dengan keadaan ada. 

COVID-19 merupakan salah satu jenis kelompok virus yang menyebabkan 

penyakit pada manusia dan hewan. Jenis virus lainnya yang masuk ke dalam 

kelompok ini adalah alphacoronavirus 229E, alphacoronavirus NL63, 

betacoronavirus OC43, betacoronavirus HKU1, Severe Acute Respiratory Illness 

Coronavirus (SARS-CoV) dan Middle East Respiratory Syndrome (MERS) (Riedel 

et.al 2019). Beberapa virus tersebut menyebabkan infeksi saluran pernapasan 

seperti batuk pilek hingga yang lebih serius seperti MERS dan SARS (Guan et al. 

2020) serta COVID-19. Saat ini penyebaran virus COVID-19 sebagian besar 

melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin (Han dan Yang 2020). 

Keberadaan COVID-19 melumpuhkan banyak kegiatan di segala bidang seperti 

pendidikan dan agama. Upaya pemerintah dalam mengurangi dampak COVID-19 

pada bidang pendidikan yaitu salah satunya melakukan program Pembelajaran 

Jarak Jauh (PJJ). Upaya lainnya yaitu memberlakukan protokol kesehatan disetiap 

unit bidang. Saat ini aktivitas masyarakat untuk wilayah dengan zona hijau dan 

kuning mulai dibuka secara bertahap dengan tetap mengutamakan protokol 

kesehatan. 

Pembukaan ini mengaktifkan kembali peran perguruan tinggi dalam 

membantu pengurangan penyebaran COVID-19 serta menciptakan masyarakat 

yang aman dan produktif dengan dilaksanakannya program Kuliah Kerja Nyata 

Tematik (KKNT) COVID-19. Program KKNT ini diharapkan dapat meningkatkan 

sinergi mahasiswa, masyarakat, perguruan tinggi dan pemerintah dalam upaya 

gotong royong penanganan COVID-19 terkhusus untuk memberikan edukasi dan 

meningkatkan kesadaran masyarakat terkait COVID-19. Pelaksanaan program 

KKNT COVID-19 ini dilakukan di Desa Pecangaan Kulon Kecamatan Pecangaan 

Kabupaten Jepara Jawa Tengah. Desa Pecangaan Kulon terletak di Kabupaten 

Jepara yang merupakan zona merah menjadi perhatian khusus dalam mencegah 

masuknya COVID-19 di desa ini.  Selain itu juga karena desa ini merupakan salah 

satu zona merah di Kabupaten Jepara 

METODE  

Metode yang digunakan dalam peningkatan pemahaman masyarakat desa 

Pecangaan Kulon untuk hidup berdampingan bersama Covid-19 adalah yang 

pertama mengedukasi masyarakat tentang cara menjaga imun, protocol isoman, dan 

cara menjaga imun dengan olahraga ringan dalam bentuk MMT, poster dan video. 

Selain mengedukasi juga memotivasi para UMKM untuk tidak patah semangat dan 
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menemukan cara yang efektif untuk berjualan seperti dengan marketing online. 

Kami juga melakukan les untuk siswa siswi yang kesulitan dalam belajar sendiri 

dirumah dengan ikut belajar bersama di tempat yang telah disediakan. 

HASIL  

1. Edukasi Tentang Cara Menjaga Imun Dengan Media MMT 

Imunitas adalah cara tubuh mnusia dalam melawan dan membunuh 

benda asing seperti bakteri, virus dan organ transplantasi lainnya apabila di 

transplantasikan ke dalam tubuh maka tubuh menganggap benda asing 

tersebut bukan dari dri jaringan tubuh sehingga tubuh akan menolaknya. 

Virus corona juga seperti virus pada umumnya yang hanya menyerang jika 

imunitas tubuh lemah. Oleh karena itu kami mengedukasi masytarakat Desa 

Pecangaan Kulon mengenai cara menjaga imun tubuh dalam bentuk media 

MMT. Kegiatan kami ini kami lakukan dengan membuat desain MMT nya 

terlebih dahulu lalu memesan ke tempat pembuatan MMT pada hari Senin, 

2 Agustus 2021. Kemudian kami menempelkan MMT ini di 15 tempat pada 

hari Selasa,3 Agustus 2021 pada pukul 14.00 WIB. Ukuran MMT nya 

sendiri adalah 2 x 1 meter. 

 
Gambar 1. Pemasangan MMT cara menjaga imun tubuh 

 

2. Edukasi Protocol Isolasi Mandiri Dengan Media Poster  

Isolasi mandiri yaitu upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan 

berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri seraya tetap menjaga 

jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Orang yang perlu melakukan 

isolasi mandiri adalah siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, 

batuk, atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan 

lainnya. Protokol isolasi mandiri dikeluarkan pemerintah dengan tujuan 

untuk mengurangi penularan COVID-19. Pasalnya, virus Corona mudah 

sekali menyebar dan dapat menyebabkan gejala yang berat dan berakibat 

fatal. Edukasi ini dimaksudkan agar masyarakat bisa mengerti protocol 

https://www.alodokter.com/virus-corona
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isolasi mandiri sehingga masyarakat bisa melakukan isolasi mandiri pada 

saat merasakan gejala covid-19. Oleh karena itu kami mengedukasi 

masytarakat Desa Pecangaan Kulon dalam bentuk media poster. Kegiatan 

kami ini kami lakukan dengan membuat desain poster nya terlebih dahulu 

lalu memesan ke tempat pembuatan poster pada hari Selasa, 3 Agustus 2021. 

Kemudian kami menempelkan poster ini di 15 tempat pada hari Rabu, 4 

Agustus 2021 pada pukul 14.00 WIB. Ukuran posternya sendiri adalah 90 x 

60 cm 

3. Edukasi Cara Menjaga Imun Dengan Olahraga Ringan Dalam Bentuk 

Video 

Seperti yang kita tahu salah satu menjaga imun tubuh adalah berolahraga 

secara teratur. Namun karena adanya pandemic Covid-19 membuat kita 

sulit untuk keluar rumah. Sehingga kami mau mengedukasi olahraga ringan 

yang bisa dilakukan dirumah dan bisa dilakukan oleh penderita covid-19. 

Oleh karena itu kami membuat video berdurasi 15 menit yang berisi edukasi 

tentang imun dan olahraga ringan. Vidio ini kami share ke sosmed seperti 

instragam, twitter dan youtube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Video edukasi imun dan contoh olahraga ringan 

4. Memotivasi Dan Membantu UMKM Memasarkan Produknya Ke 

Marketing Online 

Seperti yang kita tahu salah satu dampak pandemic covid-19 adalah 

menurunnya pendapatan yang diperoleh oleh para UMKM. Terutama bagi 

UMKM yang belum memasarkan jualannya secara online, hal ini karena 

pandemic membuat masyarakat dianjurkan untuk tetap dirumah saja 

sehingga banyak transaksi jual beli dilakukan secara online. Mengetahui hal 

tersebut kami berinisiatif membantu para UMKM untuk mendaftarkan 

jualannya ke marketing online seperti shoope dan memotivasi mereka agar 

tetap semangat dalam berjualan. Kegiatan ini kami lakukan dalam 2 hari, 

yang pertama pada hari Selasa, 3 Agustus 2021 pada pukul 16.00 WIB 
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dimana kami mendatangi pengusaha tenun disekitar desa Pecangaan Kulon, 

Selanjutnya dihari Kamis, 5 Agustus 2021 pada pukul 15.00 WIB kami 

mendatangi pengusaha meubel kecil. Kami memotivasi mereka dan 

membantu mereka berjualan online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Foto kiri pengusaha tenun dan foto kanan pengusaha meubel kecil 

5. Membantuk Siswa - Siswi Di Desa Pecangaan Kulon Untuk Belajar  

Sudah setahun pembelajaran disekolah dilakukan secara daring, hal ini 

merupakan dampak dari pandemic covid-19. Pembelajaran secara daring 

sangatlah tidak efektif, hal ini terbukti dari para siswa - siswi di desa 

Pecangaan Kulon yang masih kurang paham dengan materi pembelajaran 

yang diberikan. Oleh karena itu kami berinisiatif mengajak para siswa - 

siswi di Desa Pecangaan Kulon untuk belajar bersama setiap habis maghrib 

selama kurang lebih 2 jam. Untuk tempat kami melakukannya di posko 

kelompok 18, kami membantu mereka belajar sekaligus membantu 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh sekolah. Kegiatan ini dilakukan 

mulai pada hari Kamis, 5 Agustus 2021 pukul 18.30-20.00 WIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Membantu siswa-siswi Desa Pecangaan Kulon untuk belajar 
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PENUTUP 

Program kerja KKNT periode XII kelompok 18 telah dilaksanakan sejak 

tanggal 02 Agustus 2021 serta berakhir pada tanggal 19 Agustus 2021 di Desa 

Pecangaan Kulon Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, yang telah melewati 

beberapa program kerja yang sudah kita susun, dan alhamdulillah semua 

program terealisasi dengan baik serta mendapat sambutan yang baik pula dari 

warga setempat. Seluruh program yang disusun oleh kelompok kami mengacu 

kepada buku panduan yang telah di keluarkan dari pihak LPPM.  
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ABSTRAK 

Pandemi COVID-19 ini membuat semua sektor kehidupan manusia 

dirugikan terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, dan perekonomian yang 

mengalami penurunan secara signifikan. Efek pandemi pada bidang pendidikan 

seperti pelaksanaan pembelajaran diwajibkan dilaksanakan secara online yang 

mengakibatkan penurunan angka pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran 

yang diberikan. Pada bidang kesehatan, pola hidup sehat dan percepatan vaksinasi 

yang merupakan program pemerintah untuk mengurangi infeksi COVID-19 kurang 

maksimal. Hal itu karena pemahaman masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi 

sebagai upaya pencegahan juga masih kurang. Mengetahui hal tersebut, Kelompok 

25 dari Program Kuliah Kerja Nyata Tematik Periode XII Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang menyusun program kerja yang dilaksanakan di Desa Purworejo, 

Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 

tanggal 2 Agustus hingga 19 Agustus 2021, meliputi pendampingan belajar 

dilaksanakan di MI Al-Istiqomah Desa Purworejo Kedung yang menerapkan tiga 

kali pertemuan tatap muka perminggu untuk meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi pembelajaran. Kemudian, sosialisasi pelaksanaan vaksinasi 

dilaksanakan dengan dasar kurangnya pemahaman masyarakat tentang vaksinasi 

dan upaya menghilangkan stigma negatif mengenai vaksin. Lalu, pembuatan video 

edukasi cara hidup sehat di masa pandemi dengan tujuan memberikan solusi dan 

mailto:lisa.fitriyana@unissula.ac.id
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kenyamanan kepada masyarakat bahwa kita bisa melawan COVID-19 ini dengan 

menerapkan pola hidup sehat. Terakhir, pembuatan poster mengenai SOP 

berkerumun dan menggunakan masker yang benar, kegiatan ini berdasar pada 

kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa virus dapat menyebar dengan mudah 

apabila tidak menggunakan masker dengan benar dan berkerumun dengan banyak 

orang. Dengan adanya program kerja tadi, diharapkan terjadi peningkatan taraf 

hidup masyarakat desa Purworejo dalam hal pendidikan dan peningkatan 

pemahaman mengenai pandemic COVID-19 ini. 

PENDAHULUAN 

Diawal Tahun 2020 dunia dikejutkan oleh suatu penyakit yang 

menyebabkan kematian dengan penularan yang begitu mudahnya yaitu melalui 

sentuhan kulit dan saluran pernafasan. Penyakit ini disebabkan oleh sebuah virus 

yang dinamakan corona, Jenis virus ini adalah versi baru dari kumpulan virus yang 

bisa menginfeksi sistem pernapasan dan menyebabkan kematian (Al-Osail and Al-

Wazzah, 2017). 

World Health Organization (WHO) pada tahun 2020 menerjemahkan virus 

corona sebagai virus yang akan mengakibatkan flu biasa hingga penyakit yang lebih 

parah seperti sindrom pernapasan timur tengah (MERS-CoV) dan Sindrom 

penafasan akut parah (SARS--CoV). Lalu ada dugaan bahwa virus corona awalnya 

ditularkan dari hewan ke manusia dan kemudian diketahui bahwa virus corona juga 

bisa menular dari manusia ke manusia. Awal mula penularannya berasal dari kota 

Wuhan yang merupakan salah satu dari Provinsi di negara cina dan hebatnya secara 

cepat menjangkiti hampir seluruh negara-negara didunia sehingga WHO 

menyatakan bahwa dunia memasuki fase darurat secara global akibat pandemik 

yang berlangsung ini (Yunus and Rezki, 2020). Berdasarkan data dari laman 

covid19.who.int Terhitung sampai dengan tanggal 20 agustus 2020 ada total 

22,256,220 jiwa terkena kasus Covid19 yang telah terkonfirmasi pada 215 negara 

dunia. Sebanyak 782,456 orang meninggal. Untuk Indonesia sendiri, total kasus 

yang diupdate adalah 144.945 kasus terkonfirmasi yang menempatkan indonesia 

sebagai negara ke-25 secara global dengan kasus positif Covid-19 tertinggi di dunia 

menggeser posisi china. 

Seluruh wilayah di Indonesia terkena pengaruh dari mewabahnya Covid-19 

ini, tidak terkecuali di Daerah Jawa Tengah Kota Pati Khususnya Desa Purworejo, 

Kedung yang merupakan tempat pelaksanaan KKN Kelompok 25 Unissula. 

Dimana, pengaruh wabah covid-19 ini contohnya seperti Pemberlakuan PPKM, 

membuat pemerintah desa harus melakukan tindakan tegas dengan membatasi 

mobilisasi dan ruang gerak masyarakat untuk beraktivitas. Selain itu, pemerintah 

juga menerapkan peraturan tidak boleh adanya kerumunan yang melibatkan banyak 

orang tanpa adanya penerapan protokol kesehatan (seperti; menggunakan masker, 



Book Chapter KKN Tematik Covid-19 Unissula Periode XII Tahun 2021 

 

 

 “Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 34 
 

 

memakai handsanitizer dan menjaga jarak) dalam berbagai keadaan atau aktivitas 

masyarakat Desa Purworejo Kedung.  

Namun, walaupun sudah diberlakukan peraturan yang sedemikian ketat 

masih ada beberapa masyarakat yang belum mentaati peraturan tersebut. Sehingga, 

hal ini menjadikan celah bagi peserta KKN Kelompok 25 Unissula untuk 

melakukan pendampingan kepada masyarakat Desa Purworejo Kedung tentang 

pentingnya protokol kesehatan, sekaligus memberikan pemahaman terhadap vaksin 

Covid-19. Adapun beberapa hal yang dilakukan yaitu meliputi penyuluhan dan 

sosialisasi tentang vaksin covid-19; pendampingan belajar di MI/SD dengan tetap 

menaati protokol kesehatan (memakai masker selama kegiatan KBM); penempelan 

dan penyebaran poster tentang SOP tidak boleh berkerumun dan SOP memakai 

masker dengan baik dan benar; serta membantu kegiatan desa seperti penerimaan 

BLT dan Posyandu yang juga harus tetap dengan menerapkan protokol kesehatan.  

Selain itu, kelompok KKN 25 Unissula juga mempersembahkan video 

edukasi yang meliputi cara memakai dan melepas masker dengan baik dan benar, 

langkah-langkah cuci tangan yang baik dan benar, olahraga ringan yang dapat 

dilakukan selama pandemic dan makanan-makanan sehat yang digunakan untuk 

meningkatkan imun selama pandemi.  

METODE 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode XII Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang dilakukkan pada bulan Agustus 2021. Program kerja yang 

dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku guna mencegah 

penularan virus Covid-19 semakin bertambah. Pada kesempatan ini tim KKN 

Kelompok 25 melakukan pendampingan terhadap kepatuhan pada warga desa 

Purworejo Kedung, Kec. Margoyoso, Kab. Pati. Kita melakukan beberapa program 

kerja, diantaranya yaitu: 

A. Program kerja pendampingan belajar 

Program kerja ini menggunakan metode terbatas dalam kegiatan ini hanya 

3 kelas saja yang melakukan tatap muka dalam pembelajaran di MI-Al istiqomah  

desa Purworejo Kedung, Program kerja ini dilaksanakan pada hari Kamis 5 

Agustus 2021. kegiatan tersebut mulai pukul 07.00-10.00 WIB. Untuk 

pendampingan ini dilaksanakan selama 5 hari yaitu 15 jam, dimana 

pembelajaran semua siswa dan guru tetap mematuhi protokol kesehatan 

(mencuci tangan, memakai masker,jaga jarak). 

B. Sosialisasi tentang vaksinasi COVID-19  

Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 dilaksanakan pada hari kamis 12 Agustus 

2021 di balai desa  Pelaksanaan Desa Purworejo Kedung, Kec. Margoyoso, Kab. 
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Pati. Adapun tahapan yang dilakukan pada pelaksanaan kegiatan  pengabdian ini 

sebagai berikut 

1) Tahap Persiapan 

Mengunjungi lokasi untuk mengetahui profil Desa Purworejo Kedung, Kec. 

Margoyoso, Kab. Pati. dan menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan 

dalam kegiatan pengabdian masyarakat. 

2) Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan tersebut mulai pukul 07.30-08.00, diawali dengan  memberikan 

Penyuluhan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Kepada Warga Desa 

Purworejo Kedung, Kec. Margoyoso, Kab. Pati, Seperti Apa itu vaksin, Apa 

Vaksin itu obat, Bagaimana Vaksin bisa bekerja dalam tubuh untuk 

melindungi kita, Siapa saja yang boleh dan tidak boleh divaksinasi COVID-

19, Apakah seseorang yang sudah pernah terpapar Covid-19 dapat 

divaksinasi, Apakah vaksin COVID-19 itu dipastikan aman?. Selama 

sosialisai semua warga desa yang hadir tetap mematuhi protokol kesehatan 

yaitu dengan mencuci tangan sebelum masuk ruangan, memakai masker, 

jaga jarak. 

 

C. Membantu Program Kerja Desa Purworejo, Kedung 

 Membantu Menertibkan Protokol Kesehatan pada saat Penyerahan BLT 

(Bantuan Langsung Tunai) 

Penyerahan BLT Dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Agustus 2021 

Pada Pukul 08.00 di balai Desa Purworejo Kedung, Kec. Margoyoso, Kab. 

Pati. Adapun metodenya pengambilan bantuan BLT yaitu masyarakat 

datang ke posko penerimaan BLT, menunggu di kursi tunggu, mengambil 

BLT ketika nama yang tercantum telah dipanggil, menyerahkan fotokopi 

KTP dan KK, melakukan Tanda Tangan dan selanjutnya baru diberikan 

BLT nya kepada yang bersangkutan. Adapun tahapan yang dilakukan pada 

pelaksanaan kegiatan  pengabdian ini sebagai berikut 

1) Tahap persiapan : 

Penyiapan meja dan kursi di posko penerimaan BLT, penyiapan 

handsanitizer dan masker cadangan untuk masyarakat yang tidak 

memakai masker. 

2) Tahap pelaksanaan:  

Penyerahan BLT dilakukan pada pukul 08-00 dan penyerahan nya tiap 

warga RT/RW dilaksanakan beda waktu untuk menghindari banyak 

kerumunan. Warga RW 1 akan mendapatkan BLT lebih dahulu dimulai 
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dari Warga RT 1 – warga RT 5. Setelah semua warga RW 1 selesai, 

baru dilanjurt warga RW2 dari RT 1 - RT 5. Aturan penyerahan BLT 

semua warga desa yang hadir tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu 

dengan memakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan.  

 Kegiatan Posyandu 

Kegiatan Posyandu dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Agustus 2021 

Pada Pukul 08.30-12.00 di Balai Desa Purworejo Kedung, Kec. Margoyoso, 

Kab. Pati. Adapun tahapan yang dilakukan pada pelaksanaan kegiatan  

pengabdian ini sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Menyiapkan timbangan berat badan dan alat pengukur tinggi badan 

2. Tahap Pelaksanaan 

Membantu kader posyandu seperti mengukur tinggi anak balita , 

pemberian vitamin serta membantu mengukur berat balita. 

 

D. Pembuatan Video Edukasi tentang Cara Hidup Sehat untuk Meningkatkan 

Imunitas Tubuh di Masa Pandemi 

Pembuatan video edukasi tentang Cara Hidup Sehat dilaksanakan pada hari 

Senin, 16 Agustus 2021. Tim Kelompok KKN 25 membuat video berupa edukasi 

mengenai Cara Hidup Sehat unutuk meningkatkan imunitas tubuh di masa 

pandemi. Adapun tahapan yang dilakukan pada pelaksanaan kegiatan  

pengabdian ini sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 

Penyiapan konsep seperti gerakan senam, gerakan  olahraga ringan yang 

bisa dilakukan dirumah, makanan apa saja yang bagus untuk dikonsumsi, 

cara mencuci tangan yang benar, dan cara memakai masker yang benar. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Take video dimulai pada jam 09.00 dan pembuatan video setiap konsep beda 

waktu, untuk pembuatan video gerakan senam take terlebih dahulu karena 

memakan waktu cukup lama untuk membuatnya, dilanjutkan membuat 

vidio makanan apa saja yang bagus untuk dikonsumsi, cara mencuci tangan 

yang benar, cara memakai masker yang benar  dan yang terakhir take video 

gerakan oalahraga yang ringan agar tubuh tetap sehat. 
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E. Pemasangan Poster Edukasi di tempat strategis Desa Purworejo Kedung 

Pemasangan Poster Edukasi dilakukan pada hari Rabu 18 Agustus 2021 di 

tempat umum dan strategis (sering dilihat banyak orang) di Desa Purworejo 

Kedung, Kec. Margoyoso, Kab. Pati. Adapun tahapan yang dilakukan pada 

pelaksanaan kegiatan  pengabdian ini sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 

Memilih lokasi untuk yang strategis dan sering dilihat orang banyak didesa 

Purworejo Kedung untuk memasang poster kemudian ditentukan titik 

pemasangannya.  

2. Tahap Pelaksanaan 

Pemasangan Poster dilaksanakan pada jam 08.00-11.00. Lokasi 

pemasangan poster dilakukan di 15 tempat yang berbeda.  

 

HASIL  

Di Indonesia sendiri, pemerintah telah menghimbau masyarakatnya dengan 

memberikan protokol kesehatan untuk menghindari penularan wabah virus Covid-

19 dengan beberapa cara, yaitu sering mencuci tangan selama 20 detik atau dengan 

menggunakan handsanitizer (Septianto et al., 2020), menggunakan masker saat 

keluar rumah, menghindari keramaian dan berikan jarak 1 meter dengan orang 

sekitar (physical distancing), melakukan self quarantine yaitu dengan tidak 

bepergian kemanapun kecuali dalam kepentingan yang mendesak,, dan pergi ke 

rumah sakit bila merasakan gejala virus Covid-19 yang semakin memburuk 

(Amtiran, 2020). 

Adapun untuk menyesuaikan dengan keadaan pandemi, dan untuk ikut 

membantu pemantauan ketaatan protokol kesehatan pada kegiatan masyarakat, 

maka dalam Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, dilakukan beberapa program 

kerja yang meliputi: 

1. Pendampingan belajar secara offline dalam rangka pemantauan proses 

pelaksanaan protokol kesehatan saat dimulainya kegiatan belajar 

mengajar 

Program kerja ini merupakan salah satu cara untuk memberikan informasi 

sekaligus menanamkan pemahaman atau pembelajaran mengenai pola hidup 

bersih dan sehat. dimana Pendampingan belajar secara offline dilaksanakan di 

MI Al-Istiqomah desa Purworejo Kedung. Dengan adanya program kerja ini, 

diharapkan dapat membantu membiasakan para siswa dan para guru untuk 
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menaati protokol kesehatan seperti memakai masker ketika kegiatan KBM 

berlangsung, menjaga jarak serta mencuci tangan sebelum masuk kelas.. 

Langkah kegiatan : 

a. Melakukan komunikasi dengan kepala sekolah dan guru akan dilakukanya 

KKN TEMATIK COVID-19 mengenai kegiatan pendampingan belajar 

mengajar. 

b. Pendampingan dilakukan di MI AL ISTIQOMAH PURWOREJO 

KEDUNG. 

c. Kegiatan pendampingan dilaksanakan selama 6 hari dengan durasi 3-5 jam 

perharinya.  

d. Pendampingan belajar dilakukan dengan tetap mematuhi protocol kesehatan 

seperti memakai masker dengan benar, menjaga jarak antar masyarakat 

sekolah, dan mencuci tangan menggunakan sabun dengan benar.  

 
Gambar 1. Pendampingan Belajar 

2. Pembuatan video edukasi tentang “Cara hidup sehat agar dapat 

meningkatkan imun tubuh’’. 

Program kerja ini merupakan salah satu cara untuk memberikan informasi 

sekaligus merupakan suatu  kegiatan yang dapat bermanfaat apabila dilakukan 

di rumah selama pandemi untuk dapat meningkatkan imunitas tubuh seperti 

menghindari kerumunan, menjaga jarak, makan makanan bergizi, olahrag 

rutin, dan istirahat teratur. 

Langkah kegiatan : 

a. Persipan pembuatan video. 

b. Pembuatan video dilakukan di area balai desa Purworejo Kedung. 

c. Pembuatan video dilakukan selama beberapa hari dengan tetap mentaati 

protokol kesehatan dan budaya akademik Islam.  

d. Hasil video di upload ke beberapa media social seperti instagram, youtube, 

tiktok, dan facebook milik kelompok 25. 
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Gambar 2. Proses pembuatan video edukasi 

 

3. Membuat poster tentang “SOP tidak boleh berkerumun” serta “SOP 

Memakai masker yang baik dan benar”. 

 Program kerja ini merupakan salah satu cara untuk memberikan informasi 

sekaligus menanamkan pemahaman mengenai (SOP berkerumun) dan (SOP 

memakai masker yang benar). 

Langkah kegiatan : 

 Poster di bagikan secara online: 

a. Mempersiapkan materi terkait tema yang akan disampaikan melalui 

poster. 

b. Membuat desain dan menyusun poster secara menarik. 

c. Hasil poster di bagikan melalui media social seperti instagram, youtube, 

tiktok, dan facebook milik kelompok 25.  

 Poster dibagikan secara offline : 

a. Melakukan komunikasi dengan ketua RW/desa tempat dilakukanya 

KKN TEMATIK COVID 19 mengenai perizinan penempelan poster. 

b. Mempersiapkan materi terkait tema yang akan disampaikan melalui 

poster. 

c. Membuat desain dan menyusun poster secara menarik. 

d. Mencetak poster. 

e. Memasang poster di 15 tempat berbeda di desa Purworejo Kedung yaitu 

di lokasi yang banyak dikunjungi warga seperti di beberapa 
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masjid/mushola, sekolah, balai desa, dan puskesmas supaya dapat 

dibaca oleh masyarakat umum. 

 

Gambar 3. Desain Poster 

 

Gambar 4. Proses Pemasangan Poster disekitar desa Purworejo, Kedung 
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4. Sosialisasi/ penyuluhan tentang vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan 

saat kegiatan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari 

pemerintah desa kepada warga desa dan kegiatan Posyandu. 

Sosialisasi/ penyuluhan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan 

saat kegiatan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah 

kepada warga desa dan saat kegiatan Posyandu. Tujuannya untuk 

Meningkatkan penggetahuan masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi 

covid-19 di masa pandemi  

Langkah kegiatan : 

a. Kegiatan sosialisasi ditujukan kepada orang dewasa yang menghadiri 

kegiatan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah dan 

kegiatan Posyandu yang dilaksanakan bersamaan.  

b. Materi sosialisasi yang disampaikan yaitu mengenai pengertian vaksin, 

pengertian vaksinasi, macam vaksin, pihak yang waib menerima vaksin dan 

yang tidak diperbolehkan menerima vaksin, pentingnya vaksinasi di masa 

pandemic untuk melindungi tidak hanya diri sendiri namun juga keluarga 

dan kerabat lain yang belum diperbolehkan menerima vaksin. 

c. Tujuannya yaitu untuk meyakinkan warga untuk mau mengikuti vaksinasi 

untuk kebaikan bersama. 

 

Gambar 5. Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan tentang Vaksin Covid-19 
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Gambar 6. Kegiatan Posyandu 

 

PENUTUP 

Pada era pandemi covid-19 seperti saat ini dimana kasus positif corona 

semakin meningkat, maka dibutuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan 

kesehatan di tengah aktivitas mereka. Tetapi pada kenyataannya, masih terdapat 

banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki kepedulian atas protokol 

kesehatan yang dicetuskan oleh pemerintah. Salah satunya seperti masyarakat Desa 

Purworejo, Kedung. Dimana, pemerintah desanya sudah sangat memperketat 

peraturan mengenai kegiatan masyarakat ditengah masa PPKM Covid-19, yang 

harus dikurangi atau boleh dilakukan dengan perbatasan kerumunan dan dengan 

tetap mematuhi protokol kesehatan. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang 

merasa abai akan hal tersebut. 

Maka dari itu, peserta KKN Tematik Unissula Kelompok 25 mengambil 

celah untuk melaksanakan beberapa program kerja yang disesuaikan dengan 

keadaan masyarakat Desa Purworejo Kedung yang demikian. Harapannya, bahwa 

dari Kelompok 25 KKN Tematik Unissula, mampu ikut membantu dan berperan 

dalam memberikan sosialisasi berupa pemberikan wawasan, himbauan, dan 

motivasi menghadapi Covid-19 di era PPKM, kepada masyarakat. Tujuannya agar 

dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat akan betapa pentingnya 

memperhatikan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar ruangan. 
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ABSTRAK 

Sidodadi terletak 19 km dari pusat kota Semarang dengan luas wilayah sekitar 

4,74 km² dengan sebagian besar wilayah berupa industri dan pemukiman warga 

sekitar. Wilayah Desa Sidodadi merupakan dataran dengan ketinggian kurang leih 

300 - 350 meter di atas permukaan laut.. Wilayah Mijen sendiri merupakan daerah 

kawasan industri, pembangunan gedung bertingkat berada di sisi utara Mijen yaitu 

BSB (Bukit Semarang Baru) serta memiliki pemukiman relatif sedang.  

Tujuan kegiatan KKN di massa pandemi seperti ini kami tidak terjun 

membantu kegiatan maysarakat secara langsung melainkan membantu 

mensukseskan program pemerintah dalam menangani kasus COVID – 19. Yaitu 

dengan cara sosialisasi kepada masyarakat mijen terutama di wilayah sidodadi 

mengenai hal cara meningkatkan gaya hidup sehat di era new normal dengan cara 

mematuhi dan melaksanakan anjuran dari Pemerintah. 

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut diawali dengan meminta izin kepada 

Kelurahan Mijen sampai tingkat RT dan RW setempat yang akan dijadikan lokasi 

kegiatan KKN. Setelah itu kami mendiskusikan program kerja kepada dosen 

pembimbing lapangan untuk menyelaraskan program kerja dari pihak Universitas, 

selanjutnya meminta izin program kerja kepada Kelurahan Mijen sebelum 

dilaksanakan kegiatan.  

Setelah sudah diizinkan program kerja dari Lurah, paparan kegiatan kami 

berupa : membuat 2 MMT SOP mengenai cara hidup sehat di era new normal, 

membuat video tentang mematuhi aturan 3 M dari pemerintah, membuat buku saku 

mengenai pentingnya menjaga imun tubuh di era new normal dan melakukan 
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kegiatan pendampingan belajar kepada murid Sekolah Dasar secara offline dengan 

berupa memberikan materi matematika dan mengaji.  

Kata Kunci : COVID – 19, new normal, SOP, 3 M 

 

PENDAHULUAN 

1. Analisis Situasi 

(World Health Organization, 2019). Dunia saat ini tengah waspada dengan 

penyebaran sebuah virus yang dikenal dengan virus corona. Coronaviruses 

(CoV) merupakan bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit 

mulai dari flu hingga penyakit yang lebih berat seperti Middle East 

Respiratory Syndrome (MERS-CoV) and Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS-CoV). Penyakit yang disebabkan virus corona, atau 

dikenal dengan COVID-19, adalah jenis baru yang ditemukan pada tahun 

2019 dan belum pernah diidentifikasi menyerang  manusia sebelumnya.  

 

Gambar 1. Lokasi Kegiatan KKN 

Lokasi KKN kami terletak di Sidodadi Kelurahan Mijen Kecamatan Mijen 

Kota Semarang. Kecamatan Mijen memiliki 14 kelurahan yaitu Cangkiran, 

Bubakan, Karangmalang, Polaman, Purwosari, Tambangan, Jatisari, Mijen, 

Jatibarang, Kedungpani, Pesantren, Ngadirgo, Wonolopo, dan Wonoplumbon. Luas 

Kelurahan Mijen sekitar 467,891 Ha, dengan jumlah RT sebanyak 39 dan jumlah 

RW sebanyak 7. Jumlah data penduduk pada tahun 2020 di Kecamatan Mijen 

sejumlah 80.906 jiwa dengan rincian Laki – laki sebanyak 40.520 jiwa sedangkan 

Perempuan sebanyak 40.386 jiwa. 

Jarak pusat Pemerintahan Kota Semarang dengan kantor Kelurahan Mijen 

berkisar 19 KM, lokasi Kantor Kelurahan dengan akses jalan raya sedikit masuk ke 

pemukiman warga sekitar 200 m, dikarenakan rencana massa depan akan dilakukan 

pelebaran jalan. Kebutuhan pangan masyarakat Mijen terpusat di Pasar Mijen, 

komoditas paling banyak didatangkan hasil bumi dari wilayah Bandungan dan 

Sumowono yaitu sayur mayur. 
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Kelurahan mijen merupakan Kelurahan yang berada di wilayah RW 03 dan 

RW 04. Selaku Ketua Kelurahan Mijen setempat, Bapak Iriyanto mengatakan 

bahwa di lingkungan Kelurahan Mijen terdapat kasus narkoba yang dialami oleh 

anak - anak muda di wilayah Sidodadi. Oleh karena itu, Kepala Kelurahan Mijen 

menjadikan wilayah ramah anak di Daerah yang dilakukan pemantauan dan 

pengawasan oleh Kelurahan Mijen. Tidak hanya peran pemerintah dalam 

memberantas narkoba tapi juga didukung oleh orang - orang terdekat, supaya 

permasalahan kasus narkoba dialami oleh anak usia muda dapat meminimalisir dan 

dicegah kejadian tersebut.  

Data Pekerjaan masyarakat Sidodadi sendiri berbagai macam mata 

pencaharian, ada yang berprofesi sebagai buruh, berkebun, bertani, beternak, dan 

berbagai macam budidaya tanaman atau buah. Warga yang asli bertempat tinggal 

di wilayah Sidodadi memiliki pekerjaan paling banyak berkebun, bertani dan 

berternak. Sementara, warga pendatang yang tidak bertempat tinggal secara tetap 

biasanya memiliki pekerjaan sebagai buruh.  

(Menkes, 2020) menyatakan bahwa, “Coronavirus Disease 2019 (COVID - 

19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai global pandemic dan di Indonesia 

dinyatakan sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan 

masyarakatserta bencana nonalam, yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi 

juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan 

upaya penanggulangan termasuk pencegahan dan pengendaliannya”. Berita kasus 

COVID - 19 di Indonesia mengalami lonjakan sangat signifikan dalam massa 

PPKM darurat. Selama bulan Juni - Juli 2021 kasus positif harian COVID - 19 di 

Indonesia rata - rata bisa mencapai 30.000 - 50.000 kasus. Hal ini menjadikan 

Indonesia darurat bencana COVID - 19 di berbagai daerah khususnya di Jawa.  

Kami sebagai Mahasiswa melihat data melonjaknya kasus Corona tidak 

tinggal diam, ini saatnya dimana Kami bisa menunjukan kepedulian di masyarakat 

luas secara langsung dengan situasi pandemi melalui kegiatan KKN TEMATIK. 

Kegiatan KKN TEMATIK UNISSULA periode XII ini mengusung agenda sehat, 

bangkit dan maju berdampingan dengan COVID - 19. Program kerja yang 

dilaksanakan ini jauh berbeda saat situasi sebelum pandemi. Jika situasi normal 

kegiatan KKN cenderung lebih banyak melakukan aktifitas kegiatan sosial dengan 

masyarakat, sedangkan saat situasi pandemi ini kegiatan secara langsung ditiadakan 

sementara. Hal tersebut membuat Program kerja KKN TEMATIK mengalami 

perubahan, yang tadinya banyak terlibat dengan aktifitas masyarakat sekitar kini 

menjadi mengurangi kegiatan aktifitas sosial.  

Tingkat kepercayaan masyarakat Sidodadi terhadap berita COVID - 19 dinilai 

masih rendah. Dalam kegiatan sehari - hari mereka cenderung mengabaikan aturan 

dari pemerintah tentang 3M yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga 

jarak. Kegiatan keagamaan di Wilayah setempat juga menindahkan aturan protokol 

kesehatan, salah satu contoh Masjid untuk dijadikan sholat Jum’at para jamaah 
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banyak yang tidak memakai masker, mengingat Daerah sekitar Sidodadi banyak 

pekerja pabrik. Hal ini membuat salah satu situasi bencana pandemi COVID - 19 

tidak akan berakhir jika tindakan yang dilakukan masyarakat tidak mematuhi dan 

melaksanakan aturan dari pemerintah.  

Di massa PPKM Darurat ini kebutuhan sandang dan pangan masyarakat di 

rumah - rumah sangat dibutuhkan, apalagi ditambah pada musim COVID - 19 

membuat kebutuhan ekonomi keluarga tambah menurun adanya kabar di media 

masa seperti pengurangan pegawai buruh, jam kerja dikurangi dan parahnya 

pemutusan hubungan kerja (PHK). Melihat situasi sekarang ini pemerintah tidak 

menjamin sepenuhnya seluruh lapisan masyarakat mendapat bantuan langsung di 

saat PPKM berlangsung, akan tetapi hanya masyarakat yang dinilai kemampuan 

ekonomi masih menengah kebawah mendapat bantuan dari pemerintah pusat. 

Bantuan tersebut dpapat berupa uang secara tunai maupun mendapat jatah beras 10 

Kg setiap 2 atau 3 bulan sekali. Hal tersebut membuat masyarakat yang segi 

perekonomian kurang mampu mendapat keringanan beban kehidupan dengan 

adanya bantuan dari pemerintah.  

Setiap daerah memiliki tempat ibadah seperti Masjid atau Mushola untuk 

melakukan kegiatan sehari - hari, yaitu kegiatan sholat, tadarus, mengaji dan hal 

lain yang menyangkut tentang keagamaan. Kami telah mensurvei salah satu 

kegiatan di Mushola Al - Mustawa, setiap sholat maghrib telah dilakukan, anak - 

anak usia mulai dari TK, SD, dan SMP mengikuti kegiatan belajar dengan antusias 

dan semangat. Kegiatan mengaji yang diadakan oleh salah satu ustad di daerah 

Sidodadi tersebut telah berlansung selama 3 tahun, tepatnya pada tahun 2018 . 

Fasilitas Sarana pra sarana untuk mendampingi kegiatan belajar mengaji dinilai 

sangat kurang, dari segi pengajar untuk mendampingi belajar mengajar anak - anak 

sangat kurang. Media penyampaian materi seperti papan tulis juga sangat 

diperlukan, mengingat anak - anak usia SD masih butuh memahami bacaan dan 

tulisan.  

2. Usulan Penyelesaian Masalah  

 Bidang Sosial  

(1) Ikut melakukan pendataan vaksinasi di tiap rumah warga RT 2 / RW 

4, melakukan kegiatan pendataan vaksinasi membantu pemerintah 

mensukseskan program vaksinasi oleh pemerintah pusat. (2) Membantu 

di Kantor Kelurahan untuk membagikan sembako kepada masyarakat 

yang berhak mendapatkan, yaitu dengan cara mendata warga sudah 

mendapatkan kupon dari tiap RT lalu mendata pada saat warga datang 

di Kelurahan lalu kami menyerahkan bantuan kepada mereka.  

 Bidang Kesehatan Masyarakat  

(1) Kegiatan ini Kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

Sidodadi tentang bahaya COVID - 19 dalam bentuk media masa yaitu 

dengan membuat MMT. Isi didalam nya memuat tentang cara memakai 



Book Chapter KKN Tematik Covid-19 Unissula Periode XII Tahun 2021 

 

 

 “Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 48 
 

 

masker yang benar dan pola hidup sehat di situasi new normal. (2) 

Adapun media lain namun masih sama topik pemaparan yaitu dengan 

membuat buku saku tentang langkah hidup sehat di era new normal.  

 Bidang Sosial Budaya  

(1) Memberikan bimbingan belajar kepada anak usia Sekolah Dasar 

untuk melaksanakan kegiatan belajar dengan materi mengaji. Kami 

sebagai Kampus yang menerapkan nilai Budaya Akademi Islam 

(BUDAI) dituntut lebih bisa menerapkan ilmu keagamaan. (2) 

Disamping itu Kami juga membimbing adik - adik untuk belajat 

matematika, guna membantu memenuhi tugas mereka dan 

melaksanakan program kerja kami.  

 Bidang Keagamaan  

Memberikan fasilitas sarana pra sarana kepada Mushola Al - Mustawa 

dalam bentuk media papan tulis dan alat tulis. Papan tulis memang 

sangat dibutuhkan dalam menyampaikan dan memahami pada anak - 

anak usia Sekolah Dasar.  

 

3. Tujuan Kegiatan  

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk menerapkan disiplin prokes 

pada saat kegiatan rutinitas sehari – hari warga Sidodadi  Kelurahan 

Mijen. 

 

4. Sasaran Kegiatan  

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan kegiatan KKN LPPM Universitas 

Islam Sultan Agung di Sidodadi Kelurahan Mijen adalah perangkat desa, dinas dan 

adat, karang taruna, anak-anak TK, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan 

seluruh masyarakat Sidodadi. 

 

5. Target Luaran 

Adapun target luaran yang ingin dicapai melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata 

di Sidodadi Kelurahan Mijen adalah sebagai berikut:  

 Distribusi bantuan BSB (bantuan sembako beras) kepada masyarakat.  

 Memasang MMT tentang cara hidup sehat di sekitar pusat keramaian 

warga Sidodadi RT 2 / RW 4. 

 Memasang MMT tentang cara pencegahan COVID - 19 di depan Kantor 

Kelurahan Mijen. 

 Ikut membantu bimbingan belajar mengaji di Mushola Al - Mustawa . 

 Memfasilitasi kegiatan bimbingan belajar diluar jam sekolah  

 Mengikuti rapat bersama Karang Taruna Kelurahan Mijen tentang Hoaks 

vaksinasi  
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 Mewawancarai Bu Lurah dan warga kelurahan mijen tentang protokol 

kesehaan dan memberikan saran untuk pencegah penyebaran covid 

dengan melakukan 3 M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga 

jarak)  

 Membagikan buku saku tentang langkah hidup sehat di era new normal 

kepada warga RT 2 / RW 4. 

 

A. Metode Pelaksanaan 

Sebelum mahasiswa diterjunkan langsung ke desa lokasi KKN, mahasiswa 

memperoleh pembekalan di kampus. Selanjutnya mahasiswa dengan arahan Dosen 

Pembimbing Lapangan (DPL) melakukan survey ke lokasi desa KKN. Setelah 

memperoleh data, kemudian data tersebut didiskusikan di kampus dengan 

bimbingan DPL. Setelah tersusun program kerja, dimintakan persetujuan kepada 

kepala Kelurahan.  

KKN Universitas Islam Sultan Agung di Kelurahan Mijen, Kecamatan Mijen, 

Kota Semarang program kerja terdiri atas dalam empat bidang, yaitu bidang sosial, 

bidang kesehatan masyarakat, bidang sosial budaya, dan bidang keagamaan. Dalam 

melaksanakan program kegiatan yang tertuang dalam empat bidang tersebut, telah 

disesuaikan dengan masalah dan kondisi masyarakat di Sidodadi Kelurahan Mijen. 

(Kemensos  2020). Bertambahnya jumlah kematian akibat Covid-19 tidak 

dapat dianggap sebagai skenario yang penanggulangannya dapat berlangsung 

dengan cepat. Hingga saat ini pemerintah gencar mempromosikan upaya Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat melalui pemakaian masker untuk menghindari penyebaran 

Covid-19 secara massif. Oleh Karena itu solusi kami untuk membantu 

meningkatkan kesadaran melakukan prokes di massa pandemi ini dapat melalui 

berbagai cara yaitu :  

1. Membagikan masker kepada masyarakat sidodadi  

2.  Memasang MMT tentang cara hidup sehat di sekitar pusat 

keramaian  

3. Memasang MMT tentang cara pencegahan COVID - 19 di depan 

Kantor Kelurahan Mijen 

4. Mewawancarai Bu Lurah dan warga kelurahan mijen tentang 

protokol kesehaan dan memberikan saran untuk pencegah 

penyebaran covid dengan melakukan 3 M (memakai masker, 

mencuci tangan, dan menjaga jarak)  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Distribusi pembagian sembako beras kepada warga Kelurahan Mijen 

dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2021. Pembagian bansos 
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dilaksanakan dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Tujuan adanya 

bansos ini agar masyarakat yang di Kelurahan Mijen mengurangi beban 

ekonomi saat pandemi berlangsung.  

  
Gambar 2. Pembagian sembako beras.  

 Memasang MMT tentang cara hidup sehat di sekitar pusat keramaian 

warga Sidodadi RT 2 / RW 4, Kelurahan Mijen, Kecamatan Mijen. 

Pemasangan MMT dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2021. Tujuan 

pemasangan MMT ini adalah untuk memberikan kesadaran kepada 

masyarakat untuk melakukan hidup sehat agar terhindar dari covid-19. 

  
Gambar 3. Pemasangan MMT di tempat strategis.  

 Memasang MMT tentang cara mencegah penyebaran virus covid - 19 

di kantor Kelurahan Mijen. Pemasangan dilakukan pada tanggal 10 

Agustus 2021. Tujuan pemasangan MMT tentang cara mencegah 

penyebaran virus covid - 19 agar masyarakat Kelurahan Mijen dapat 

mengetahui cara-cara untuk mencagah penyebaran virus covid - 19. 

  
Gambar 4. Memasang MMT di depan Kantor Kelurahan Mijen. 
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 Membantu dan mengajar ngaji anak-anak di Mushola Al Mustawa Pada 

Tanggal 10 - 14 Agustus 2021. Metode pendampingan belajar mengaji 

kepada anak - anak dengan cara membenarkan hukum bacaan tajwid 

serta hafalan surat pendek dari Al - Qur’an untuk membaca secara 

bersama - sama.  

  
Gambar 5. Membimbing belajar mengaji. 

 Memfasilitasi kegiatan bimbingan belajar diluar jam sekolah. Kegiatan 

ini dilakukan pada tanggal 14 - 17 Agustus 2021. Tujuan diadakan 

bimbingan belajar kepada anak usia Sekolah Dasar agar memahami 

materi yang belum mengerti dan menyelesaikan tugas - tugas Sekolah 

mereka. Bimbingan belajar dilakukan di tempat Mushola Al - Mustawa 

pada jam setengah 4 sampai jam 5 sore.  

  
Gambar 6. Pendampingan belajar kepada Anak – anak Sekolah Dasar. 

 Mengikuti rapat bersama Karang Taruna Kelurahan Mijen tentang 

Hoaks vaksinasi. Kegiatan rapat bersama karang taruna Mijen 

membahas tentang anak usia 18 tahun ke atas diwaibkan mengikuti 

vaksinasi dan kita mematahkan berita hoaks tentang vaksinasi yang 

membuat masyarakat takut untuk divaksin. Rapat ini dilaksanakan 

padan tanggal 13 Agustus 2021 bertempat di Kelurahan Mijen.  



Book Chapter KKN Tematik Covid-19 Unissula Periode XII Tahun 2021 

 

 

 “Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 52 
 

 

  
Gambar 7. Melakukan Rapat bersama Karang Taruna Kelurahan Mijen. 

 Mewancarai Bu Lurah dan warga kelurahan mijen tentang protokol 

kesehaan dan memberikan saran untuk pencegah penyebaran covid 

dengan melakukan 3 M (memakai masker, mencuci tangan, dan 

menjaga jarak).  

 

 
Gambar 8. Wawancara terhadap Bu Lurah dan warga setempat.  

 Membagikan buku saku tentang langkah hidup sehat di era new normal 

kepada warga RT 2 / RW 4. 
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Gambar 8. Membagikan buku saku kepada warga Sidodadi 

PENUTUP 

Berdasarkan pemaparan program KKN-LPPM XII UNISSULA di Sidodadi 

Kelurahan Mijen, Kota Semarang. Program yang telah direncanakan dapat berjalan 

dengan baik yang terdiri dari program Membantu Kelurahan membagikan bansos 

beras, memasang MMT di Kelurahan Mijen, Mengajar ngaji, mengajar matematika 

untuk anak Sekolah Dasar, mengikuti rapat bersama karang taruna, membuat video 

tentang COVID - 19 dan penerapan 3 M (memakai masker, mencuci tangan, 

menjaga jarak), dan membagikan buku saku. Hasil kegiatan KKN-LPPM XII 

berupa; (i) masyarakat Kelurahan Mijen terbantu ekonominya, (ii). Masyarakat 

lebih sadar pentingnya menjaga pola hidup sehat.(iii). Terbantunya Mushola Al - 

Mustawa dalam hal belajar mengaji ,(iv). Anak - anak lebih memahami materi yang 

belum paham saat belajar online,(v) Rapat bersama karang taruna mengenai 

program gercep yang intinya adalah anak usia 18 tahun diwajibkan mengikuti 

vaksinasi, (vi) Wawancara terhadap masyarakat Kelurahan Mijen mengenai 

penyebaran COVID - 19 dan cara menekan penyebaran dengan cara 3 M, (vii). 

Menyadarkan masyarakat Mijen menjaga pola hidup sehat agar terhindar dari 

pandemi COVID - 19.  
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ABSTRAK 

Hampir seluruh aktivitas kehidupan yang ada saat ini terdampak pandemi Covid-

19. Dampak pandemi tersebut diantaranya dirasakan oleh para pedagang dimana 

usaha produknya menjadi terganggu. Pendapatan masyarakat juga menjadi 

menurun karena pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah. Kegiatan belajar 

mengajar juga terdampak, dengan banyaknya siswa yang tidak dapat mengikuti 

proses pembelajaran secara tatap muka. Berdasarkan hal-hal tersebut, kelompok 

KKN 36 UNISSULA Periode XII melakukan kegiatan berupa pendampingan untuk 

mempromosikan produk atau usaha masyarakat melalui e-commerce, 

pendampingan belajar secara offline, pembuatan video penyuluhan, 

penyelenggaraan webinar, dan membantu membagikan bantuan sosial yang 

dilakukan secara terbatas di Desa Puncel, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati. Kegiatan ini 

dilakukan dari tanggal 3-19 Agustus 2021 sebagai realisasi kegiatan KKN dan 

membantu kegiatan yang diadakan oleh Desa Puncel.  

PENDAHULUAN 

KKN Tematik Covid-19 ber-BUDAI merupakan kegiatan akademik 

perguruan tinggi yang merupakan masifestasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi 

yaitu: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan 

secara terintegrasi berdasar nilai-nilai islam. KKN Tematik Covid-19 juga 

merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar 

sekaligus melatih mahasiswa meningkatkan kapasitas diri dengan cara terlibat 

langsung berperan serta melakukan upaya membantu masyarakat memutus rantai 

mailto:alfianihsan04@gmail.com
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penyebaran Covid-19. Orientasi program kegiatannya berfokus pada bidang 

tertentu sesuai dengan permasalahan masyarakat dan arah kebijakan 

pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. 

Mahasiswa bersama warga masyarakat, aparatur desa secara langsung 

terlibat bersama melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi untuk memahami 

Covid-19, bahayanya, pencegahan penularannya, memutuskan rantai penyebaran 

Covid-19, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh dengan aturan atau 

himbauan pemerintah. Mahasiswa juga terlibat berperan aktif untuk melakukan 

upaya peningkatan ketahanan ekonomi, pangan, sosial, pendidikan dan budaya 

masyarakat serta memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya 

manusia dan sumber daya alam yang ada di desa untuk menjadi desa yang tangguh 

menghadapi bencana Covid-19.  

Melalui kegiatan KKN Tematik Covid-19 ini diharapkan dapat membuat 

warga menjadi sadar akan pentingnya menjaga protokol kesehatan. Memberikan 

inovasi serta memotivasi berupa mengubah sistem yang tadinya offline menjadi 

digitalisasi dengan sistem penjualan secara online melalu e-commerce. 

 

METODE 

Kegiatan KKN Periode XII UNISSULA dilaksanakan  dari tanggal 3-19 

Agustus 2021 di Desa Puncel, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati. Dengan 

menerapkan protokol kesehatan yang ketat, Kelompok 36 menggunakan metode 

terbatas. Yang dimaksud dengan metode terbatas di sini yaitu kami berinisiatif 

untuk mengunjungi sekaligus melihat langsung masing-masing pelaku UMKM 

yang akan kami promosikan dagangannya. Selanjutnya, dalam kegiatan 

pendampingan belajar secara offline, kami juga membatasi jumlah murid serta para 

pengantar yang menemani mereka agar tidak mengundang keramaian dan 

memberikan rasa nyaman. Kegiatan KKN Tematik KKN Covid-19 yang berhasil 

dilakukan diataranya berupa pendampingan belajar secara offline, pendampingan 

UMKM, pembuatan video penyuluhan, penyelenggaraan webinar dengan tema 

“Tetap Sabar dalam Menghadapi Covid-19” dan pembagian bantuan sosial yang 

dilakukan sesuai dengan anjuran pemerintah yaitu tetap menjaga jarak dan tidak 

berdesak-desakan. Penggunaan metode tersebut agar mengurangi faktor tertularnya 

virus baik melalui sentuhan ataupun melalui interaksi langsung dengan warga. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Membantu meningkatkan pemahaman siswa sekolah dasar dalam 

pembelajaran offline 
 



Book Chapter KKN Tematik Covid-19 Unissula Periode XII Tahun 2021 

 

 

 “Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 57 
 

 

 Kegiatan yang kami lakukan pada program bimbingan belajar adalah 

membantu anak-anak Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Falah menyelesaikan 

kesulitan dalam pengerjaan tugas yang mereka dapat dari sekolah. Kegiatan 

ini membantu orang tua siswa yang merasa kesulitan selama pembelajaran 

online. Dalam pendampingan belajar offline ini, kami juga memberikan 

motivasi agar semangat belajar mereka meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pendampingan Belajar Secara Offline 

 

2.   Memberikan penyuluhan / pelatihan tentang tata cara mematuhi 

protokol kesehatan 

   melalui berbagai media  (video, pamphlet, MMT) 

Kami memberikan edukasi mengenai Covid-19 kepada masyarakat 

Desa Puncel, termasuk cara pencegahan dan pentingnya menerapkan protokol 

kesehatan yang benar di tengah Pandemi Covid-19. Kami juga melaksanakan 

pemasangan MMT di beberapa lokasi yang dapat dilihat oleh khalayak umum 

di lokasi KKN. Kami juga membuat video tentang tata cara bersalaman yang 

benar dan diunggah ke media sosial kelompok KKN kami (Instagram, 

facebook, youtube, Tiktok). Pembuatan MMT, dan mengunggah video edukasi 

merupakan salah satu cara untuk membantu masyarakat agar lebih mudah 
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memahami serta dapat berperan dalam mencegah penyebaran Pandemi Covid-

19. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pemasangan Poster  

 

3. Pelaksanaan Webinar “Tetap Sabar dalam Menghadapi Covid-19” 

Program kerja berikutnya adalah mengadakan webinar tentang bagaimana 

menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan selalu waspada selama masa 

pandemi ini. Webinar tersebut dilaksanakan, karena masyarakat di lokasi KKN 

banyak yang merasa khawatir semenjak lonjakan kasus virus ini. Dalam ilmu 

psikologi, panik atau cemas memiliki peran yang besar dalam pengambilan 

keputusan dan tindakan seseorang. Di tengah suasana yang serba tidak pasti, 

merenung dan khawatir berlebihan dapat membuat perasaan tertekan dan 

gelisah. Jika dibiarkan begitu saja, cemas dan depresi bisa menghampiri. 

Menurut Susan Nolen-Hoeksema (2020), profesor psikologi di Universitas 

Yale, aktivitas merenung berkepanjangan melibatkan pengulangan masalah 

dalam pikiran seseorang. Manusia merenung dengan terobsesi pada pikiran kita 

dan berpikir berulang kali tentang berbagai aspek situasi. Dalam Webinar ini 

kami mengundang dosen Fakultas Agama Islam sebagai pemateri yaitu Ustad 

Sukijan Athoilah S.Pd.I., M.Pd serta dengan jumlah peserta yang begitu 

antusias mengikuti Webinar ini kurang lebih ada 100 orang. 
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Gambar  3. Pelaksanaan Acara Webinar secara Online 

 

5. Membantu UMKM melalui e-commerce 

Pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam memasarkan 

produk daganganyabisa menggunakan sistem online berupa e-commerce dalam 

pemasarannya agar dikenal masyarakat luas. . Kami bermaksud memberi 

pelatihan dalam pemasaran produk daganganya ke sosial media dengan 

menggunakan marketplace atau toko online di media sosial, supaya usahanya 

dapat berkembang dan dikenal masyarakat secara luas. Hasilnya sangat 

memuaskan dan banyak dari mereka yang sangat senang karena dagangannya 

dipromosikan. Untuk dagangan yang kami promosikan dari pelaku UMKM itu 

sendiri beragam yaitu: penjual sarang madu, petelor, usaha warung kelontong, 

pengusah piscok “PisNU”, dan lain-lain 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4. Membantu mempromosikan Produk Warga Desa Puncel melalui e-

commerce 
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6. Membantu penyerahan bansos kepada warga Desa Puncel 

Dalam program KKN ini kelompok kami diberikan tugas oleh Kepala 

Desa Puncel untuk ikut membantu pembagian bantuan sosial berupa bahan 

pokok untuk meringankan beban warga yang perekonomiannya terdampak 

karena adanya Covid-19. Oleh karena itu, Desa Puncel mengadakan program 

pembagian bantuan sosial. Hasil Kegiatan yang kami lakukan di sana yaitu 

para warga merasa senang, karena bisa mendapat bantuan dari pemerintah 

untuk menunjang kehidupan mereka sehari-hari, serta kami bisa belajar 

banyak dari aparatur desa di sana bagaimana caranya untuk mendata setiap 

warga yang akan menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan Bantuan 

Sosial berupa bahan pokok. Menurut aparatur desa di sana sasaran yang 

dituju sekitar 250-300 orang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17, 18 dan 19 : Membantu Penyerahan Bantuan Sosial DI Balai 

Desa Puncel 

 

7. Ikut Membantu Kegiatan Posyandu di Desa Puncel 

Dalam program KKN ini, kelompok kami diberikan  tugas oleh Ibu 

Kepala Dusun untuk turut membantu kegiatan posyandu grup “Mawar VI” 

dalam upaya pencegahan stunting (gangguan pertumbuhan pada anak). 

Kegiatan posyandu ini dilakukan satu bulan sekali yaitu setiap tanggal 14. 

Upaya yang dilakukan yaitu  mendata pertumbuhan anak, memberikan edukasi 

kepada orang tua, dan memberi vitamin serta makanan bergizi. 

Pendataan pertumbuhan dilakukan dengan cara mengukur berat badan 

(BB), pengukuran tinggi badan (TB), lingkar kepala (LK), dan lingkar lengan 

(LL). Selain itu kami juga memberikan edukasi kepada orang tua tentang 

pentingnya menjaga kesehatan anak dengan cara menjaga kebersihan pada anak 

dan lingkungan, memberi gizi yang cukup, serta selalu melakukan imunisasi 

rutin setiap bulannya. Grup posyandu Mawar VI juga memberikan vitamin A 

dan makanan bergizi (4 sehat, 5 sempurna) yang diharapkan dapat membantu 

melengkapi kebutuhan gizi pada balita dan anak. Hasil dari kegiatan ini yaitu 
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kita dapat mengetahui data tingkat kesehatan, tumbuh kembang, serta 

pencegahan terjadinya stunting pada 47 balita dan anak di Desa Puncel. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar5. Membantu Kegiatan Posyandu grup “Mawar VI” 

 

PENUTUP 

 

Tim KKN Kelompokm 36 telah melakukan pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat di Desa Puncel, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati berupa 

kegiatan pendampingan belajar secara offline, mempromosikan produk atau usaha 

warga desa Puncel lewat e-commerce, membuat video penyuluhan, melaksanakan 

webinar, dan membantu membagikan bantuan sosial yang dilakukan secara 

terbatas di Desa Puncel. Melalui kegiatan edukasi dan pendampingan ini 

diharapkan para pelaku usaha di Desa Puncel bisa berkembang agar masyarakat 

perekonomian nya lebih baik lagi dan produknya bisa dikenal oleh masyarakat 

banyak. Harapan kami untuk warga Desa Puncel yaitu agar bisa mengembangkan 

usaha supaya produknya bisa dibuat bermacam-macam, seperti pengusaha telor 

bisa dibuat menjadi telor asap/telor panggang. Dan kami harap siswa di sana bisa 

lebih rajin belajar dan berprestasi supaya membanggakan kedua orang tuanya.  
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ABSTRAK 

 

Virus covid-19 merupakan virus yang menjadi dilema hampir 2 tahun ini. 

Indonesia menjadi salah satu negara yang menunjukkan tingginya warga yang 

terinfeksi virus ini. segala cara telah dilakukan, dari kebijakan yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah, penekanan penularan virus ini cukup berdampak. Salah satu 

kabupaten di Jawa memiliki tingkat penularan covid-19 yang cukup tinggi, namun 

kelengahan dalam menaati protokol kesehatan, seperti memakai masker saat 

berpergian, menghindari kerumunan dan selalu mencuci tangan lalu enggannya 

warga mengikuti program vaksinasi menjadi masalah tersendiri. Program vaksinasi 

sendiri memiliki dampak yang sangat baik pada kekebalan tubuh seseorang agar 

terhindar dari tertularnya virus covid-19, dalam program KKN yang dilakukan di 

Desa Pemberian informasi untuk tetap menerapkan 5M dilakukan melalui media 

cetak, tidak dilakukannya sosialisasi secara langsung karena mengingat 

berkerumun dapat menyebabkan adanya penularan. Dengan adanya penempelan 

poster yang di tempatkan di lokasi yang strategis dan mudah untuk dibaca 

diharapkan warga dapat sadar akan pentingnya penerapan 5M. Cara kedua yang 

dilakukan adalah pembuatan video yang akan di unggah di sosial media, dengan 

unggahan ini, maka targetnya adalah warga yang menggunakan sosial media tidak 

hanya oleh warga desa saja. Selanjutnya kami melakukan kegiatan relawan saat 

program vaksinasi masal dan posyandu yang dilakukan di desa ini. 

mailto:toufan_notarius@yahoo.com
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PENDAHULUAN 

Binangun adalah sebuah Kelurahan desa yang terletak di kecamatan 

Watumalang, kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, IndonesiaDesa ini memiliki luas 

7, 78 km2. 

Menurut Disdukcapil kabupaten Wonosobo keseluruhan jumlah penduduk di 

Kecamatan Watumalang adalah 56.634 dengan jumlah penduduk di Desa Binangun 

sebanyak 851, 29. 

Desa Binangun sendiri terdiri dari 10 Dusun, yaitu Dusun Pasarlawas, Dusun 

Binangun, Dusun Lengkong lor, Dusun Lengkong Kidul, Dusun Rega, Dusun 

Klepu, Dusun Cindul, Dusun Keseneng, Dusun Bengkok, dan Dusun Tanjungsari. 

Disebelah utara desa berbatasan dengan Desa Kalidesel dan Mutisari, di 

sebelah timur berbatasan dengan Desa Wonokampir, Lumajang dan kelurahan 

Wonoroto, dari selatan Desa berbatasan dengan kelurahan Wonoroto, serta di 

bagian barat berbatasan dengan Desa Pasuruhan dan Kabupaten Banjarnegara. 

Alam asri yang menjadi slogan Wonosobo tidak dapat kita bantah. Seluruh 

kota hingga pelosok Wonosobo sangatlah asri alamnya, banyak sekali wisata-

wisata alam yang dapatdikunjungi di Wonosobo. Tidak hanya di Kota namun 

dibeberapa desa nya juga sangatlah kaya akan wisata alam, salah satunya yang 

terdapat di Desa Binangun.  

"Pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-

putar, dari suatu tempat ke tempat yang lain" (Suwena & Widyatmaja, 2017) 

Wisata merupakan kegiatan kunjungan ke berbagai tempat yang dilakukan oleh satu 

orang atau lebih dengan tujuan mencari pengalaman ataupun tujuan kesenangan 

semata. 

Di desa binangun sendiri terdapat satu tempat wisata yang tadinya ramai 

pengunjung tapi sekarang jadi sepi bahkan nyaris tidak berpengunjung, hal ini 

dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah dan masyarakat setempat. 

Tempat wisata tersebut adalah sebuah curug atau air terjun yang disebut curug 

Gendurwo. Curug ini terletak di Dusun Pasarlawas tepatya ada di sebelah timur 

pasar tradisional Pasarlawas. Satu hal yang harus menjadi konsentrasi pemerintah 

atau masyarakat untuk pengembangan curug ini adalah perbaikan sarana 

transportasi menuju tempat wisata tersebut, sering kami dengar mengenai keluhan 

sulitnya jalan yang mereka lalui ketika ingin mengunjungi curug tersebut. 
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"Perencanaan pengembangan pariwisata pada dasarnya adalah mencari titik 

temu antara permintaan (demand) dan penawaran (supply)" (Sulistyanto) 

"Menurut undang-undang No.10 tahun 2010 tentang kepariwisataan, 

pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung dengan fasilitas 

serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, sesama wisatawan, 

pemerintah daerah dan pengusaha"(Pariwisata, 2020) 

Curug Gendurwo ini sendiri sangat lah asri karena terletak di daerah yang 

jarang terjamah oleh masyarakat, curug juga masih sangat bersih tanpa sampah. 

Curug Gedurwo ini bisa menjadi salah satu potensi wisata yang menguntungkan 

masyarakat setempat apabila dapat dikembangkan. 

Sebagai salah satu desa dengan mayoritas penduduknya Petani, Desa 

Binangun kaya akan hasil tani yang melimpah seperti Jagung, cabai rawit, cabai 

merah keriting, kol, terong, ubi kayu, dan beberapa tanaman palawija lainnya. Hal 

ini membuat Desa Binangun dengan potensi hasil tani yang tinggi. 

Adapun beberapa masalah yang kelompok kami temukan setelah 

melakukan observasi di desa binangun, diantaranya adalah:  

1. Rendahnya kesadaran akan pentingnya penerapan 5M di masa ppkm dan new 

normal 

2. Pembatasan kegiatan belajar mengajar tatap muka sehingga kurangnya 

penyerapan ilmu oleh anak anak sekolah  

3. Kurang adanya sosialisasi/ kesadaran mengenai pentingnya vaksinasi 

terutama pada lansia 

4. Lengahnya kesadaran akan bahayanya virus covid-19 yang masih ada sampai 

saat ini 

Dari berbagai masalah yang timbul, maka dari itu kelompok kami memiliki 

tujuan untuk membantu masyarakat desa Binangun, dalam bidang sosial maupun 

dalam program-program yang akan dilaksanakan oleh pihak desa. Serta 

memberikan informasi dan pendampingan perihal protokol kesehatan dan vaksinasi 

bagi diri sendiri dan orang-orang disekitar.  

 Setelah menganalisis situasi yang ada, maka kelompok kkn 42 memberikan 

beberapa solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, diantaranya yaitu: 

Dikutip dalam artikel beritasatu.com Salah satu pemicu masih tingginya sikap 

apatisme warga masyarakat terhadap bahaya dan pencegahan Covid-19, yaitu rasa 

tidak percaya bahwa Covid-19 benar-benar ada dan rasa yakin bahwa dirinya tidak 

akan bisa tertular Covid-19. Masyarakat terkadang masih enggan untuk mengikuti 

protokol kesehatan yang ada dikarenakan warga sekitar masih belum mengetahui 

apa itu 5M dan juga bagaimana penerapannya. Dari permasalahaan yang ada dan 
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juga mempertimbangkan peraturan Protokol kesehatan yang diatur dalam 

KEMENKES RI No. HK.01. 07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan 

Bagi Masyarakat di Tempat Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Ini kami memberikan solusi dengan 

mencoba memberikan edukasi kepada masyarakat dengan menempelkan poster 

tentang apa itu 5M di tempat-tempat umum sehingga diharapakan masyarakat dapat 

mengetahui dan menerapkan protokol kesehatan yang ada. 

Dengan diadakannya kegiatan belajar mengajar online terkadang anak anak 

sekolah tidak bisa menyerap dan memahami materi yang disampaikan di sekolah 

hal ini terbukti dengan diadakanya survei oleh KEMENDIKBUD yang  dipaparkan 

oleh Plt Pusdatin Kemendikbud, Muhammad Hasan Chabibie, di diskusi online 

UNJ bertajuk 'Peluang dan Tantangan Pembelajaran Jarak Jauh', Minggu 

(26/7/2020) ."Hambatan setelah kita di lapangan apa yang terjadi, kenapa siswa kita 

nggak maksimal dalam pembelajaran jarak jauh? Ternyata yang menarik untuk 

daerah-daerah yang 3P, daerah yang kota biasa itu yang paling penting adalah 

(siswa) kesulitan memahami pelajaran, dan kemudian kedua kurangnya 

konsentrasi. Ketiga tidak bisa bertanya ke Bapak Ibu guru-nya," ucapnya. dari 

permasalahan ini kami memberi solusi untuk memberikan pendampingan belajar 

online khususnya bagi anak anak sekolah dasar untuk mempelajari kembali materi 

yang di sampaikan di sekolah online secara privat dengan demikian mereka dapat 

kembali mengingat ataupun memahami pelajaran disekolah mereka dan metode 

pembelajaran privat dipilih karena dianggap paling efektif dalam menyampaikan 

materi yang ada di masa pandemi ini. 

Salah satu permasalah yang ada pada Desa Binangun yaitu masih kurangnya 

sosialisasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi. Sebagian 

besar masyarakat masih tidak yakin dirinya bisa tertular Covid-19 sehingga 

menimbulkan pemikiran bahwa vaksinasi tidak perlu dilakukan dan lebih 

mementingkan kegiatan yang lebih menghasilkan dan juga masih banyaknya 

beredar kabar hoax yang beredar diantara masyarakat tentang vaksinasi. 

Dari permasalahan ini kami memberikan solusi dengan memberikan spanduk yang 

berisikan dokumentasi dari beberapa orang yang telah melakukan vaksinasi di desa 

dengan demikian diharapkan dapat menjadi contoh bahwa vaksinasi aman dan 

dapat diberikan kepada masyarakat, dan juga ajakan untuk melakukan vaksinasi 

untuk mencegah penularan Covid-19 terhadap orang orang terdekat  

Permasalahan lainya yang ditemukan di Desa Binangun adalah masyakat masih 

lengah dan acuh terhadap bahaya dari covid-19 atau bahkan mengira bahwa Covid-

19 tidak benar benar ada dan telah menelan banyak korban dirawat dan juga korban 

jiwa. Dari permasalahan ini kami memberikan solusi dengan memberikan beberapa 
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video edukasi tentang apa yang terjadi pada masyarakat pada saat ini khususnya 

pada masyarakat di desa Binangun kab. Wonosobo dengan melakukan wawancara 

terhadap sosok masyarakat yang dianggap tahu betul terhadapa kondisi masyarakat 

di desa binangun yaitu kepala desa binangun dan juga tenaga kesehatan desa. 

Dengan video edukasi ini diharapkan masyarakat sadar akan apa yang terjadi di 

tengah masyarakat desa saat ini dan juga mengetahui tentang bahayanya Covid-19 

Sasaran kegiatan ini adalah teredukasi nya masyarakat desa Binangun mengenai 

penerapan prokes dan 5M demi menghadapi masa pandemi Covid-19 sekarang ini, 

Kegiatan ini pula diharapkan mampu meningkatkan atau merubah sikap, tindakan, 

dan pola pikir masyarakat agar sesuai dengan program pembangunan dalam rangka 

merubah perilaku masyarakat di masa pandemi Covid-19. 

 

METODE 

Kesadaran akan pentingnya 5M sangatlah penting bagi semua orang demi 

mencegah adanya penularan virus covid 19. 5M ini terdiri dari Mencuci tangan, 

mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan 

mengurangi mobilitas. Pengenalan 5M ini memiliki dampak yang besar untuk 

menekan angka kenaikan orang yang terpapar covid-19, maka dari itu dengan 

metode media cetak. Berdasarkan Suranto AW definisi media cetak adalah “media 

cetak adalah segala sesuatu bentuk cetak yang dipergunakan untuk menyatakan 

informasi atau pesan” (17) Pembuatan poster mengenai pentingnya gerakan 5M 

diharap dapat menyadarkan masyarakat desa Binangun untuk di terapkan. 

Pemasangan poster 5 M Di letakan di beberapa tempat yang strategis dan di 

kunjungi banyak orang, dengan ini diharap masyarakat dapat membaca dengan jelas 

dan menyebarkan informasi akan pentingnya 5M. Metode yang kedua, yakni 

menggunakan platform media sosial melalui YouTube, kami melakukan sesi 

wawancara mengenai pentingnya 5M dan pentingnya vaksinasi. Narasumber yang 

akan memberikan informasi adalah salah satu tenaga kesehatan yang berada di desa 

Binangun. Tenaga kesehatan merupakan tokoh yang sangat penting dalam 

perubahan di masyarakat, seperti yang disebutkan dalam jurnal yang berjudul Peran 

Tokoh Masyarakat Dalam Pembentukan Kepribadian Remaja Di Desa Penyeladi 

Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau “Keberadaan tokoh masyarakat 

mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pengendali sosial dalam 

masyarakat.” (2) 

Virus covid 19 sudah cukup lama melanda Indonesia, yang mana hal ini 

membuat semua orang panik namun setelah berjalan beberapa bulan kelengahan 

terhadap protokol kesehatan mulai terlihat, mulai dari tidak menggunakan masker 

saat melakukan aktivitas diluar ruangan, tidak tersedianya tempat cuci tangan di 
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tempat tempat yang sering dikunjungi, tidak adanya penerapan SOP saat 

berkerumun. dalam menangani masalah ini, kami melakukan wawancara secara 

langsung dengan lurah desa Binangun, mengingat beliau mengetahui dan paham 

akan persebaran dan kondisi masyarakat setempat.  

Program yang sedang dijalankan adalah vaksinasi, proses vaksinasi 

dilaksanakan di balai desa Binangun yang diselenggarakan selama 6 hari, tujuan 

utama dari proses vaksinasi adalah lansia yang dirasa paling membutuhkan, setelah 

itu orang dewasa, remaja dan anak usia 12 tahun. Dalam prosesnya kami langsung 

terjun ke lokasi membantu tenaga kesehatan yang ada disana, seperti memberikan 

sosialisasi singkat, memasukan data, melakukan pendaftaran dan membagikan 

masker bagi mereka yang tidak atau lupa mengenakan.  

Memberikan bimbingan dan pengajaran kepada anak anak sekolah yang 

meminta dibantu tugas sekolah dan menjelaskan pelajaran yang dirasa mereka 

belum mengerti. Metode yang kami gunakan menanyakan kepada anak anak di desa 

apakah memiliki kendala dalam proses belajarnya. Sekolah yang berada di desa ini 

masih dilaksanakan secara daring yang mana pemahaman akan pelajar tidak 

sepenuhnya dimengerti mereka. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Di dalam program kerja yang telah dilaksanakan oleh kelompok 42 

Periode XII, dengan menjunjung tema SEHAT, BANGKIT, DAN MAJU 

BERDAMPINGAN DENGAN COVID, kami berusaha untuk meningkatkan 

pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya meningkatkan 

protokol kesehatan, melakukan program pemerintah yaitu vaksinasi masal serta 

meningkatkan pemahaman anak-anak SD melalui program pendampingan belajar. 

Selama 17 hari ini Kelompok KKN Tematik 42 ini telah melaksanakan kegiatan 

edukasi dan pemberian informasi di desa binangun ini. Program ini dapat berjalan 

dengan baik dan lancar berkat dukungan dan kerja sama dengan pihak desa dan 

tenaga kesehatan dari puskesmas watumalang.  

Adapun kegiatan- kegiatan yang telah kelompok kami lakukan adalah: 

 

1. Pembuatan Video Edukasi 1 

Membuat video edukasi dengan tema “Adaptasi Kondisi Masyarakat 

Selama Pandemi & Masa New Normal di Desa Binangun”. Video ini 

berbentuk wawancara eksklusif bersama dengan Bapak Kepala Desa 

Binangun yaitu Bapak Umaryadi, S.I.P. Dengan video edukasi ini 
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diharapkan masyarakat sadar akan apa yang terjadi di tengah masyarakat 

desa saat ini dan juga mengetahui tentang bahayanya Covid-19. Selain itu 

wawancara ini dilakukan agar masyarakat di luar desa bianngun juga dapat 

mengetahui lebih jauh mengenai tentang adaptasi kondisi masyarakat di 

desa ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pembuatan Video Edukasi 2 

Membuat video edukasi dengan tema “Solusi Penerapan 5M & PHBS di 

Desa Binangun”, kelompok kami melakukan wawancara eksklusif dengan 

bidan desa Binangun yaitu “ Ibu Nurdiani, S.S.T”, pada kesempatan kali 

ini kami membahas lebih lanjut terkait penerapan 5M dan Pola Hidup 

Bersih dan Sehat seperti yang dianjurkan oleh pihak pemerintah, apakah 

sudah efektif atau belum di desa binangun ini. Dengan adanya video ini di 

harapkan masyarakat dapat memahami betul tentang penerapan 5M & 

PHBS dengan baik dan benar sehingga mengurangi penyebaran Covid-19 

di desa binangun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2  wawwancara dengan bidan desa untuk melakukan wawancara 

dengan beliau yang terkait pembahasan mengenai “Solusi Penerapan 5M & 

PHBS di Desa Binangun” yang bertempatan di Aula Balai Desa Binangun, 

yang dilakukan seusai vaksinasi masal. 

Gambar 1 Pengambilan video wawancara dengan kepala desa 

Binangun membahas lebih jauh mengenai “Adaptasi Kondisi 

Masyarakat Selama Pandemi & Masa New Normal di Desa 

Binangun”. 
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3. Pendampingan Belajar dalam bentuk les privat 

Pendampingan belajar yang diikuti oleh siswi kelas 5 SD N 3 Binangun, 

Kelompok kami memberikan bimbingan belajar dalam bentuk les privat 

yang diikuti oleh 3-7 anak, hal ini di lakukan karena dalam rangka 

mensukseskan aturan pemerintah untuk menghindari kerumunan. 

Pendampingan belajar ini dilakukan selama 4 hari. Program kerja ini 

berhasil dijalankan dengan baik, dapat dilihat dari kerjasama tim dan 

kemauan dari anak-anak untuk terus belajar di tengah pandemi ini. Dengan 

pendampingan belajar ini diharapkan dapat memberikan kemajuan dalam 

hal nilai dan juga pemahaman materi terhadap anak-anak di desa 

binangun.   

 

 

 

 

 

 

4. Pembuatan MMT 

Pembuatan MMT dengan tema Ayo bervaksin, tema untuk MMT ini ada 

sedikit perubahan dikarenakan adanya permintaan dari desa, yang 

bertujuan agar para warga tertarik dan bersemangat untuk mengikuti 

gerakan Ayo vaksin yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Karena masih 

minimnya semangat bervaksin, diharapkan dengan adanya pemasangan 

MMT ini dapat memotivasi warga desa Binangun agar lebih berani dalam 

bervaksin. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Mengajar cara menghitung perkalian dengan cepat menggunakan trik 

jarimatika. Penggunaan trik jarimatika sangat membuat anak-anak antusias 

dikarenakan hal ini sangat membantu mereka dalam membantu pemecahan kesulitan 

berhitung perkalian matematika 

Gambar 3, Pada tanggal  12 Agustus, seusai melaksanakan kegiatan vaksinasi 

amsal, kami memasang MMT yang bertemakan Ayo Bervaksin, dengan tujuan 

untuk meningkatkan minat para warga agar mau melaksanakan kegiatan 

vaksinasi. 
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5. Pembuatan Poster 

Pembuatan poster mengenai 5M, kelompok kami mengambil tema ini di 

karenakan masih minimnya tingkat kesadaran warga desa dalam 

menerapkan protocol kesehatan serta masih belum paham mengenai apa 

itu 5M, dengan adanya penempelan poster yang di temple di berbagai 

tempat yang strategis, dapat meningkatkan kesadaran warga tentang 

pentingnya penerapan 5M ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Program kerja Permintaan dari desa 

Ikut serta membantu dalam proses persiapan, pelaksanaan dan pencatatan 

dalam kegiatan vaksinasi masal yang di laksanakan mulai tanggal 5 

Agustus 2021, kegiatan ini berlangsung selama 6 hari, yaitu tanggal 5, 

7,9,12,13,14 Agustus. Vaksinasi masal ini di ikuti oleh para lansia dan 

warga desa binangun. Program ini berjalan lancar dengan adanya 

kesepakatan dan juga kerjasama antara anggota kelompok 42 dan dari 

pihak desa baik dari seluruh perangkat desa maupun juga pihak tenaga 

kesehatan puskesmas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 vaksinasi masal hari kedua, dimana kami juga membantu 

dalam hal persiapan, pelaksanaan dan pencatatan kartu vaksinasi, sasaran 

dalam kegiatan vaksinasi kali ini adalah para lansia dan masyarakat 

umum desa binangun. 

Gambar 4, Pada tanggal 18 Agustus 2021, kelompok kami melaksanakan 

penempelan poster yang tersebar di 15 titik di berbagai dusun di desa 

binangun, penempelan ini di temple di berbagai tem;pat yang strategis, 

dimana masyarakat dapat melihat dengan jelas isi poster tersebut. 
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7. Program kerja permintaan dari desa 

Ikut serta dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mencatat dalam 

kegiatan posyandu balita di desa binangun, program kerja ini merupakan 

salah satu program permintaan desa. Disini kami ikut serta membantu 

tugas dari tenaga kesehatan dalam proses pencatatan tumbuh kembang 

para balita.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demikian hasil dari program kerja dari kelompok KKN Tematik 42, dari hasil 

program kerja diatas menunjukan bahwa secara garis besar program KKN dari 

kelompok 42 dapat dikatakan sukses dan lancar sesuai dengan jadwal dan 

perencanaan. 

PENUTUP 

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada periode XII ini memang 

diharapkan memberikan dampak yang luar biasa di kalangan masyarakat desa 

Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, terutama dalam masa 

adaptasi New Normal serta implementasi 5M dan Pola Hidup Bersih & Sehat 

(PHBS). Kegiatan KKN Tematik Kelompok 42 ini juga diharapkan dapat 

meningkatkan kesadaran para warga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 

dimanapun berada.  

Dan program KKN ini merupakan suatu langkah nyata bagi para mahasiswa 

untuk terjun kelapangan membantu para pemerintah desa dan tenaga kesehatan 

untuk bersama-sama melakukan berbagai upaya dalam pencegahan penularan 

covid-19. Selain itu kami juga mengharapkan bahwasannya program kerja yang 

kami laksanakan dapat membuat warga desa binangun merasakan adanya manfaat 

dari kegiatan-kegiatan yang kami lakukan.  

 

Gambar 6, Pada tanggal 18 Agustus 2021, kelompok kami membantu proses 
pelaksanaan posyandu balita di desa binangun, program kerja ini merupakan 

salah satu program permintaan desa yang telah kami laksanakan dengan lancar. 
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ABSTRAK 

Media sosial merupakan media yang paling efektif dalam penyebaran informasi 

kepada publik. Keefektifannya karena tidak perlu didistribusikan lagi ke publik 

secara fisik, cukup hanya dengan memiliki akses internet. Penyebaran informasi 

pada media online sangat mudah dilakukan, karena tidak ada aturan yang 

mengekang dalam penulisan sebuah informasi pada media online. Oleh karena itu 

penyaringan informasi pada media online tidak dapat dilakukan, semua orang yang 

memiliki akses ke dalam media online dapat melakukan penyebaran informasi 

tanpa adanya penyaringan terlebih dahulu, dan dapat dikatakan penyebaran 

informasi ini dilakukan dengan cara anonymous atau sumber yang tidak jelas 

faktanya. Karna ketidakjelasan fakta yang disebarluaskan maka informasi bersifat 

hoax dan dapat menimbulkan ujaran kebencian.  

Kata kunci : media online, infomasi, anonymous, hoax, ujaran kebencian 

PENDAHULUAN 

Coronavirus 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan 

oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Penyakit ini pertama 

kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan 

sejak itu menyebar secara global diseluruh dunia. Wabah yang sudah menyerang 
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Indonesia bahkan dunia selama 2 (dua) tahun yaitu virus Covid-19. Virus yang 

masih menjadi bahan penelitian dan masih menjadi pusat permasalahan di tingkat 

dunia. Pencarian solusi untuk keluar dari virus atau hanya meminimalisir 

permasalahan dan penyebaran Covid-19 ini sangat gencar dilakukan di berbagai 

aspek 

Masa pandemic yang belum tahu kapan akan berakhir ini semakin 

diperparah oleh maraknya berita-berita hoax di medsos yang tentunya dilakukan 

oleh orang-orang atau kelompok yang tidak bertanggungjawab dan tidak memiliki 

empati terhadap masa pandemic. Padahal efek pandemic benar-benar telah 

menyentuh seluruh bidang kehidupan dan taruhannya adalah nyawa. Fenomena 

hoak sebenarnya sudah lama ada, sejak manusia pertama (Adam) ada hoak juga 

sudah ada. Bahkan, semua nabi/rosul menjadi korban hoak. Sehingga Allah SWT 

sampai mengingatkan manusia di QS Hujurat: 6 "Hai orang-orang yang beriman, 

jika datang kepadamu orang fasik membawa berita (hoak), periksalah dengan 

cermat (check and recheck) agar kamu tidak tertimpa musibah kepada suatu kaum 

tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu akan menyesal atas 

perbuatan itu" 

Oleh karena itu, ada dua langkah atau cara yang bisa dilakukan untuk 

membendung tumbuh dan berkembangnya medsos. Pertama, melakukan kegiatan 

penyadaran pada masyarakat (literacy media/digital) agar bijak dan cerdas dalam 

bermedia. Kegiatan ini tidak mungkin berhasil jika hanya dilakukan sekali atau dua 

kali, namun membutuhkan waktu yang panjang dan berkesinambungan secara 

konsisten di berbagai kalangan masyarakat sehingga masyarakat menjadi sadar 

(aware), yaitu dapat memilah dan memilih berita atau informasi mana yang baik 

dan menyehatkan untuk dikonsumsi. 

Langkah kedua adalah membudayakan sikap tabayun (klarifikasi), seperti 

yang diingatkan Allah SWT dalam QS Hujurat: 6 "Hai orang-orang yang beriman, 

jika datang kepadamu orang fasik membawa berita (hoak), periksalah dengan 

cermat (check and recheck) agar kamu tidak tertimpa musibah kepada suatu kaum 

tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu akan menyesal atas 
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perbuatan itu". Tabayun dalam arti mencari kejelasan tentang sesuatu sampai jelas 

benar keadaannya. Meneliti dan menyeleksi berita, tidak tergesa-gesa memutuskan 

masalah, baik dalam hal hukum, agama, kebijakan publik, sosial-politik dan lainnya 

hingga jadi jelas permasalahannya. 

METODE  

Metode dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode XII Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang yang di lakukan pada 2 Agustus – 19 Agustus 2021. 

Program kerja yang dilakukan mematuhi protokol Kesehatan disetiap kegiatannya 

agar tidak menambah kasus terjangkit virus Covid-19 ketika diadakannya kegiatan 

KKN ini. Kesempatan kali ini tidak disia-siakan oleh kelompok 47 yang 

dilaksanakan secara langsung di Kantor Kelurahan Sayung yaitu mengadakan 

Penyuluhan Hukum yang bertema  Bahaya Hate Speech Dan Sebar Hoax Dalam 

Bermedia Social Dan Hikmah Dibalik Wabah Pandemic Covid-19. bersama 

dampingan dari Dosen Pembimbing Lapangan, dan  Pak Lurah, tentunya 

dampingan langsung oleh Aparat Pemerintah Desa Sayung Kec. Sayung  dengan 

menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah pusat. 

 Kegiatan ini dilakukan pada Hari Minggu 8 Agustus 2021 Pukul 16.00 

WIB hingga 18.00 WIB Lokasi di Kantor Kelurahan  Sayung Kegiatan 

Penyuluhan Hukum Bahaya Hate Speech Dan Sebar Hoax Dalam Bermedia Social 

Dan Hikmah Dibalik Wabah Pandemi Covid-19 ini dilakukan agar Keberadaan 

dan perkembangan media social di masyarakat tersebut dapat mengoptimalkan 

penggunaan medsos untuk hal-hal yang positif, dan dapat mengeliminir dampak-

dampak negative serta menghidari penyalahgunaan atas keberadaan medsos saat 

ini, terutama di masa pandemic. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Program kerja di kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang di laksanakan 

oleh Kelompok 47 dilakukan secara langsung di Kantor Kelurahan  Sayung Yaitu 

Mengadakan Penyuluhan Hukum Bahaya Hate Speech Dan Sebar Hoax Dalam 

Bermedia Social.  
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Gambar 1. Penyuluhan Hukum 

 

Hoax ialah Informasi Yang Sesungguhnya Tidak Benar, Tetapi Dibuat 

Seolah-olah Benar Adanya. Hoax adalah berita palsu yang mengandung informasi 

yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Hoax bukan 

sekedar misleading alias menyesatkan, informasi dalam fake news juga tidak 

memiliki landasan faktual, tapi disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. 

Maraknya hoax di Indonesia karena adanya krisis kepercayaan terhadap media 

mainstream. Munculnya hoax adalah dampak berubahnya fungsi media sosial. 

Berawal dari media pertemanan, kini mulai jadi sarana berbagi menyampaikan 

pendapat politik dan mengomentari pendirian orang lain. 

 

Ancaman Pelaku Hoax:  

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 28 Ayat 1:  

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong 

dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi 

Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." 

Ciri berita bohong (HOAX) : 

1. Berita yang didapatkan menimbulkan kecemasan, kebencian, atau 

permusuhan antar satu sama lain. 
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2. Tidak ada sumber berita jelas yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau 

klarifikasi. 

3. Informasi bersifat menyerang, berat sebelah, dan tidak netral. 

4. Memiliki judul provokatif yang tidak sesuai dengan isi berita. 

5. Memaksa untuk membagikan berita tersebut agar viral. 

6. Berita yang diluncurkan tidak menyeluruh, ada fakta yang disembunyikan, 

dan memelintir informasi yang diberikan oleh sumber terpercaya. 

7. Menggunakan data dan foto fiktif agar berita yang ditulis dapat dipercaya. 

8. Memanipulasi fakta yang sebenarnya. 

9. Ditulis oleh media yang tidak kredibel. 

 

Langkah Sederhana Mengidentifikasi Hoax dan Kabar Asli 

1. Waspada dengan judul yang provokatif 

2. Cermati alamat situs 

3. Periksa fakta 

4. Cek keaslian foto 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Semakin besarnya jumlah pengguna internet dan dengan mudahnya 

mendapatkan informasi saat ini menjadikan berita hoax semakin dengan 

mudah tersebar. 

2. Aturan dan pasal untuk menjerat hukuman untuk penyebar hoax belum 

mampu mengendalikan jumlah jumlah berita hoax yang terus terproduksi 

setiap waktu. 
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3. Biasnya budaya-budaya pada negara yang sudah melek internet/media 

sosial membuat berita hoax semakin mudah tersebar. 

 

Saran  

Masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan akan internet sehat 

dengan literasi media sehingga dapat mengenali ciri-ciri berita hoax, dan 

penerima berita dapat mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dalam 

mengambil makna dari suatu berita. 
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ABSTRAK 

Pemerintah telah menetapkan bahwa pandemik Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) sebagai bencana non-alam. Hingga tahun 2021 pandemi Covid-19 

masih berlanjut melanda Indonesia dan memerlukan penanganan lanjutan, 

khususnya secara aktif mendorong penegakkan protokol kesehatan. Masyarakat 

terus dihimbau untuk terus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan 

membangkitkan kesiapan diri untuk melakukan vaksinasi. Dalam rangka 

mensukseskan anjuran pemerintah dalam penanggulangan pandemi ini, Unissula 

berkesempatan melakukan kerja sama dengan dinas kesehatan terkait pengadaan 

sentra vaksinasi yang dilakukan di kampus Unissula untuk masyarakat Semarang. 

Kelompok 52 KKN sentra vaksinasi Unissula dipercaya untuk mengikuti 

pendampingan, melayani peserta vaksinasi, dan diharapkan dapat membantu dalam 

meringankan kegiatan di sentra vaksinasi. Program kegiatan dimulai pada tanggal 5 

juli 2021. Di sentra vaksinasi ini banyak memerlukan tenaga yaitu tenaga 

pendaftaran, pencatatan, dan print peserta. Untuk tenaga kesehatan di bagian 

skrining, vaksinator, tenaga pengelolaan sdm dan peserta. 

 

PENDAHULUAN 

Berita mengenai Virus Corona atau lebih dikenal dengan sebutan COVID-19 

bukanlah hal sulit untuk ditemukan ketika mencari di media online seperti pada 

media sosial maupun portal-portal berita online di Indonesia. Virus yang telah 

menjadi pandemik sejak akhir 2019 ini berasal dari kota Wuhan, China dan 

ditetapkan oleh WHO sebagai salah satu virus mematikan di dunia. Menyebar 

melalui kontak langsung dengan hewan atau manusia, dan melalui benda-benda 

yang telah di pegang oleh penderita COVID-19. Pada 31 Desember 2019, World 

Health Organization (WHO) China Country Office melaporkan adanya kasus 

mailto:benni@unissula.ac.id
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kluster pneumonia dengan etiologi (penyebab) yang tidak jelas di Kota Wuhan, 

Provinsi Hubei, China. 

Kasus corona berasal dari makanan beku impor yang masuk ke Wuhan, China, 

termasuk dari Australia. Selama ini, kasus COVID-19 pertama kali diyakini muncul 

di pasar basah Wuhan. Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah 

menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Virus 

tersebut diumumkan oleh WHO bernama Coronavirus Disease (COVID-19) 

(Sagita, 2020). 

Sejumlah himbuan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk 

mencegah penyebaran virus corona, salah satunya yaitu untuk mengikuti protokol 

kesehatan seperti: 

1. Sering mencuci tangan menggunakan sabun, adapun cara mencuci tangan 

dengan benar yaitu dengan membasuh telapak tangan secara menyeluruh 

menggunakan sabun selama 40 detik setelah itu dibilas menggunakan air 

bersih. 

2. Memakai masker, pemerintah juga sudah memberikan pengarahan supaya 

menggunakan masker yang standar yaitu minimal 3 lapis dan meggantinya 

setelah 4 jam. 

3. Menjaga jarak minimal 1 meter. 

4. Menghindari kerumunan. 

WHO menganjurkan seluruh warga dunia untuk menerapkan imbauan tersebut 

sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran virus corona. Adapun himbauan lain 

yang dilakukan pemerintah diantaranya, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), 

tidak boleh menggelar resepsi pernikahan dan khitanan, ojek online dilarang 

membawa penumpamg. belajar dari rumah, bekerja dari rumah (Work From Home), 

serta beribadah di rumah. Di sisi lain, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya pencegahan penyebaran wabah virus corona menyebabkan kurangnya 

kepedulian warga terhadap bahayanya paparan Covid-19 dan menyepelekan 

berbagai protokol kesehatan yang seharusnya diterapkan (Indonesia, 2020). Setelah 

melakukan berbagai upaya tersebut ternyata belum bisa memutus rantai penyebaran 

covid, akhirnya pemerintah memutuskan agar masyarakat mau melakukan vaksinasi 

yang di harapakan dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh serta dapat memutus 

rantai penyebaran covid supaya pandemi ini cepat berakhir. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka kelompok kami sangat bersedia 

untuk membantu pemerintah serta dinas kesehatan untuk membantu pendampingan 

serta melakukan pelayanan kepada peserta vaksinasi yang ada di sentra vaksin 

Unissula ini. 

 

METODE 
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Metode yang kami gunakan yaitu memberikan pendampingan serta melakukan 

pelayanan kepada peserta vaksinasi yang ada di sentra vaksinasi Unissula. 

Banyaknya peserta yang tidak tertib, tidak mengetahui alur atau proses vaksinasi, 

masih banyak yang tidak mematuhi aturan untuk mengantri dan tidak mematuhi 

protokol kesehatan. Sehingga perlu pendampingan dan pelayanan yang bertujuan 

agar peserta vaksinasi bisa tertib sesuai prosedur, tidak bingung, dan tetap mengikuti 

protokol kesehatan. 

Kegiatan ini kami laksanakan pada hari senin-jumat tanggal 2-19 Agustus 2021 

sesuai dengan ketersediaan vaksin. Kegiatan ini dimulai pukul 07.30 hingga 12.00 

WIB. Tim KKN kami mendapat tugas di bagian pengarahan alur peserta secara 

teratur, dimulai dari pengantrian sampai pulang supaya tetap mematuhi protokol 

kesehatan dan mengikuti alur prosedur yang sesuai. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Melalui kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Merdeka Belajar: 

Kampus Merdeka, perguruan tinggi akademik pun bisa dapat lebih leluasa untuk 

menyusun bentuk pengabdian pada masyarakat. Program pengabdian pada 

masyarakat untuk menjadi capaian SKS bagi mahasiswa, dapat dimanfaatkan oleh 

perguruan tinggi untuk memperluas jangkauan program pengabdiannya. 

Pengabdian masyarakat merupakan bagian tak terpisahkan dari filosofi dasar Tri 

Dharma Perguruan Tinggi yang implementasinya berbasiskan penelitian maupun 

pembelajaran. Pengabdian kampus dalam menangani Covid-19 melibatkan segenap 

komponen civitas academica. Melalui pengabdian masyarakat, kampus diharapkan 

berkontribusi pada bangsa Indonesia yang sedang didera wabah (Hendayana, Yayat, 

dkk., 2020). 

Salah satu kegiatan yang kami lakukan pada Kuliah Kerja Nyata (KKN) di  sentra 

vaksinasi ini adalah memberikan pendampingan dan pelayanan pada peserta 

vaksinasi. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi 

COVID-19. Ada beberapa hal yang mendasari adanya kegiatan ini, diantaranya: 

 

1. Membantu menertibkan antrian 

Masalah yang sering terjadi yaitu banyak peserta yang tidak mau mengantri 

dan selalu ingin didahulukan, sehingga kami membantu menertibkan dengan 

cara pendampingan agar peserta mau antri dan tidak berkerumunan di depan. 

Sesuai surat edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 nomor 12 tahun 

2021, setiap individu yang melaksanakan perjalanan, wajib menerapkan 

protokol kesehatan 3M, yaitu : memakai masker, menjaga jarak dan 

menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau 

menggunakan handsanitizer. 
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2. Membantu mengarahkan peserta 

Masih banyak peserta yang tidak mengetahui alur yang ada, prosedur 

pengarahan sendiri dimulai dengan melakukan pendaftaran peserta, 

selanjutnya kami arahkan ke bagian skrining, kemudian kami mengarahkan 

ke bagian vaksinasi, tahap berikutnya yaitu pengarahan untuk menuju ke 

ruang observasi dan menuju ke bagian cetak kartu setifikat vaksin. 

3. Membantu penginputan data 

Kelompok KKN kami biasanya juga di tempatkan di bagian registrasi atau 

sertifikasi untuk menggantikan panitia yang berhalangan hadir. 

Program kegiatan tim KKN kelompok 52 antara lain : 

1. Mendampingi peserta vaksinasi dalam proses kegiatan vaksinasi di 

Sentra Vaksin Unissula 

 
Gambar 1. Pendampingan vaksin di UNISSULA 

 

Salah satu kegiatan kelompok 52 adalah mendampingi peserta dalam proses 

kegiatan vaksinasi di sentra vaksin Unissula. Tim kami membantu mengarahkan 

proses vaksinasi dari satu ruang ke ruang lainnya sesuai dengan prosedur yang 

berlaku. Prosesnya berawal dari registrasi secara online di ruang registrasi, 

kemudian screening untuk mengecek tekanan darah dan riwayat penyakit, lalu 

menuju ruang vaksinasi untuk mendapatkan vaksin sinovac dan tahap terakhir yaitu 

observasi selama 15 menit sebelum mendapatkan sertifikat vaksin. Untuk jenis 

Vaksin COVID-19 ditetapkan dengan Keputusan Menteri sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. telah mendapat persetujuan penggunaan pada masa 

darurat (emergency use authorization), atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari 

Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan (jdih.kemkes.go.id). 
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2. Membantu Penginputan Data Peserta Vaksin 

 

 
Gambar 2. Input data pasien 

 

Sebelum divaksin, calon peserta vaskinasi harus melakukan registrasi di ruang 

registrasi sebelum melakukan screening. Salah satu kegiatan tim KKN 

kelompok 52 yaitu membantu penginputan data calon peserta vaksin secara 

online ke server pusat. Setelah penginputan berhasil dilakukan, maka peserta 

dapat melakukan proses vaksinasi di ruang vaksin. 

3. Mendokumentasikan Rangkaian Kegiatan Vaksinasi di Sentra Vaksin 

Unissula 
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Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan 

 

Dokumentasi ini dilakukan sebagai bentuk laporan bahwa tim KKN kelompok 52 

telah melakukan tugasnya sebagaimana yang ditugaskan. Hasil dokumentasi ini 

diunggah di beberapa sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, 

Twitter. Hal ini juga bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan kegiatan KKN XII. 

 

PENUTUP 

Kegiatan KKN di Sentra Vaksin Unissula telah selesai di laksanakan. Berbagai 

kegiatan yang diberikan kepada masyarakat diterima dengan baik serta memberikan 

dampak yang baik pula. Respon tersebut dilihat dengan banyaknya masyarakat yang 

mulai sadar untuk melakukan Vaksinasi dan juga menggunakan masker saat 

beraktivitas diluar rumah. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi awal kebangkitan 

kesehatan dan mampu mendorong perekonomian di Indonesia. 
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ABSTRAK 

Penyakit virus corona 2019 (corona virus disease/COVID-19) nama baru yang 

diberikan oleh WHO yang pertama kali dilaporkan dari kota Wuhan, Cina pada 

akhir 2019. Penyebaran terjadi secara cepat dan membuat ancaman pandemik baru. 

Kondisi ini menyebabkan dampak serius di berbagai tatanan aspek kehidupan 

masyarakat, mulai dari kehilangan nyawa, penurunan ekonomi, terkendalanya 

aktivitas pendidikan dan sosial serta dampak psikologis masyarakat. Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) adalah implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang 

memperkenalkan dan memberikan pengalaman bekerja dan pembelajaran 

mahasiswa dalam memberdayakan masyarakat. Menyikapi adanya berbagai 

kendala tersebut utamanya dimasa pandemi maka dibuatlah program kerja yang 

disesuaikan dengan keadaan serta kondisi Desa Harjosari Lor, Kecamatan 

Adiwerna, Kabupaten Tegal. Terkait denga penanggulangan COVID-19 dibidang 

kesehatan melalui pemasangan poster di titik-titik strategis, pembuatan MMT yang 

dipasang di kantor kepala desa, serta pengadaan webinar terkait kesehatan mental 

remaja. Kegiatan webinar dilakukan secara luring namun tetap mematuhi protokol 

kesehatan guna mencegah penyebaran virus COVID-19.  

Kata Kunci: Pandemi, Covid-19, PHBS 

PENDAHULUAN  

Dunia sedang diguncangkan oleh pandemi hebat yaitu COVID-19 (Corona 

Virus Disease) dan peningkatan dari hari kehari jumlah pasien terinfeksi sangatlah 

besar (Handayani et al., 2019). Virus COVID-19 sudah sangat sulit untuk 
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dikendalikan sehingga diperlukan sistem perencanaan yang jelas dan terstruktur 

dari pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah untuk menanggulangi 

penyebaran wabah virus yang sangat masif dan cepat COVID-19 merupakan 

sekumpulan virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan akhir tahun 2019. Oleh 

karena itu perlu kesadaran penuh dari masyarakat agar angka penyebaran virus ini 

dapat ditekan (Wahidah et al., 2020). 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah bentuk perwujudan 

orientasi hidup sehat dalam budaya perorangan, keluarga, dan masyarakat yang 

bertujuan untyk meningkatkan, memelihara dan melindungi kesehatan baik secara 

fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Dalam masa pandemik seperti ini pemberian 

sosialisasi PHBS sangatlah penting untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, 

kegiatan ini bertujuan memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu 

kondisi bagi perorangan, kelompok, keluarga maupun masyarakat agar 

meningkatkan pengetahuan serta kesadaran mempraktikan perilaku hidup bersih 

dan sehat (Kemensos RI, 2020). Harapannya dengan menerapkan dan 

mempraktikan PHBS di lingkungan tempat tinggal, masyarakat mampu 

menciptakan lingkungan yang sehat sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup 

dengan lebih baik. Pada akhirnya implementasi dari pelaksanaan PHBS dapat  

diterapkan dan sekaligus memberikan manfaat bagi warga masyarakat itu sendiri 

diberbagai area seperti sekolah, tempat kerja, rumah tangga dan masyarakat (Anam, 

2016). 

 

METODE 

 Pelaksanaan program kerja kelompok 53 KKN Tematik periode XII 

dilaksanakan melalui kombinasi kegiatan daring dan luring. Seluruh kegiatan yang 

telah disetujui oleh dosen pembimbing lapangan (DPL) serta Kepala Desa Harjosari 

Lor diwujudkan melalui beberapa kegiatan kerjasama antara masyarakat dan 

pengurus Desa Harjosari Lor dengan mahasiswa. Hal tersebut bertujuan agar setiap 

program yang sudah ditentukan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat 

Desa Harjosari Lor. Pelaksanaan kegiatan KKN dilaksanakan dengan menerapkan 

protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dalam rangka menekan angka 
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penyebaran COVID-19. Rincian pelaksanaan program kerja kelompok 53 KKN 

Tematik periode XII adalah : 

1. Edukasi mengenai kesehatan dan menjaga protokol kesehatan melalui poster 

dengan judul “Cara Tingkatkan Sistem Imun di Masa Pandemi” dan “Stay Safe 

and Healthy : Ayo Cegah Penyebaran COVID-19 dengan 5M”. Poster 

dipasang pada beberapa tempat strategis yang sering dikunjungi atau dilalui 

masyarakat Desa Harjosari Lor. Proses pemasangan poster didahului dengan 

edukasi kepada masyarakat di sekitar lokasi pemasangan poster. Pemberian 

edukasi kesehatan mengenai Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) juga 

dilakukan melalui media MMT dengan judul “Pola Hidup Bersih dan Sehat 

untuk Cegah COVID-19” yang dipasang di Balai Desa Harjosari Lor. 

2. Pelaksanaan program 5M yang telah disosialisasikan melalui pemasangan 

poster dan MMT didukung dengan cara pengadaan tempat cuci tangan di 

beberapa tempat yang terbuka untuk masyarakat umum. Stiker mengenai cara 

mencuci tangan yang baik dan benar juga terpasang pada setiap unit tempat 

cuci tangan untuk memastikan masyarakat dapat melakukan cuci tangan yang 

sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

3. Webinar dengan tema “Let’s Talk About Young Adults Mental Health” 

dilaksanakan dengan tujuan memberikan edukasi bagi masyarakat utamanya 

kategori usia remaja dan dewasa muda mengenai pentingnya menjaga 

kesehatan mental. Pelaksanan webinar sepenuhnya dilaksanakan secara online 

melalui media konferensi Zoom.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Desa Harjosari Lor merupakan daerah yang terdiri dari kawasan 

perdagangan, pertanian, buruh tani dan sekaligus sebagai penyangga urat nadi 

perekonomian di wilayah Kecamatan Adiwerna khususnya dan wilayah Kabupaten 

Tegal pada umumnya. Desa Harjosari Lor memiliki luas wilayah sebesar 140,571 

ha dan memiliki tiga dusun yaitu Dusun Gintung, Dusun Pegaengan, serta Dusun 

Menganti Pura. Wilayah bagian utara Desa Harjosari Lor dibatasi oleh Desa 
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Pagedangan, bagian selatan dibatasi oleh Desa Harjosari Kidul, bagian barat 

dibatasi Desa Penarukan, dan batas timur yaitu Desa Ujungrusi. 

Penduduk Desa Harjosari Lor berjumlah 11.057 jiwa dengan jumlah usia 

produktif lebih banyak  dibanding dengan usia anak anak dan lansia. Perbandingan 

usia anak-anak, produktif, dan lansia adalah sebagai berikut : 55% : 42% : 13%. 

Dari 11.057 jumlah penduduk, yang berada pada kategori usia produktif laki-laki 

dan perempuan jumlahnya hampir sama atau seimbang. Tingkat kesejahteraan 

penduduk Desa Harjosari Lor dengan kategori KK Prasejahtera mencapai 60%, KK 

Miskin 10%, KK Sedang 40%, KK  Kaya 50%. Dengan banyaknya KK prasejahtera 

inilah maka Desa Harjosari Lor termasuk dalam Desa Maju. 

Aspek pemahaman akan pentingnya pengetahuan dan pendidikan penduduk 

Desa Harjosari Lor utamanya mengenai kesadaran pentingnya pendidikan terutama 

pendidikan dasar sembilan tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah 

lulusan SD mendominasi di peringkat pertama. Mayoritas mata pencaharian 

penduduk desa adalah petani. Hal ini disebabkan karena pekerjaan sebagai petani 

merupakan pekerjaan yang puluhan tahun sudah turun temurun diturunkan dari satu 

generasi ke generasi selanjutnya. Dampak dari adanya pekerjaan sebagai petani 

yang turun menurun ini terjadi karena minimnya tingkat pendidikan masyarakat 

desa sehingga membuat  masyarakat desa tidak memiliki keahlian lain dan pada 

akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain menjadi petani. 
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Gambar 1  Wilayah Administratif Desa Harjosari Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten 

Tegal 

 

Program kerja yang kami susun dan telah selesai adalah sebagai berikut : 

1. Pemasangan Poster & MMT 

Pembuatan dan pemasangan poster serta MMT memiliki tujuan agar 

masyarakat lebih memahami mengenai protokol kesehatan yang dianjurkan 

untuk mencegah penularan COVID-19 dan supaya masyarakat tetap menjaga 

kesehatan tubuh dengan beberapa cara, seperti konsumsi makanan bergizi dan 

olahraga secara teratur. Lokasi pemasangan MMT adalah di Balai Desa 

Harjosari Lor. Pemasangan 15 poster dengan dua desain berbeda dilakukan di 

beberapa titik di Desa Harjosari Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, 

diantaranya: 

1. 2 poster di Mushola RT 20 

2. 2 poster di Kantor Kepala Desa Harjosari Lor 

3. 2 poster di TK. Masyithoh Muslimat NU 

4. 2 poster di MDA Darul Ulum 

5. Pertigaan RT 20 dan jalan utama  

6. Poskamling RT 20 

7. Masjid Desa Harjosari Lor 

8. 2 poster di Puskesmas Harjosari Lor 
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9. 2 poster di MI Nurul Huda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 
(Desain poster pertama  yang dipasang di Desa Harjosari Lor, Kecamatan Adiwerna, 

Kabupaten Tegal) 

Gambar 3 (Desain poster kedua  yang dipasang di Desa Harjosari Lor, Kecamatan 

Adiwerna, Kabupaten Tegal) 

Pemberian edukasi kesehatan dinilai lebih efektif dengan menggunakan alat 

bantu atau media penyuluhan, contohnya adalah poster. Metode ini dapat digunakan 

dalam edukasi yang targetnya adalah anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. 

Edukasi dengan menggunakan media seperti poster dan MMT merupakan cara yang 
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efektif dan direkomendasikan sesuai dengan keadaan geografi maupun demografi 

daerah tersebut dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat 

(Hinga, 2019). 

 

2. Pengadaan Unit Tempat Cuci Tangan 

Kegiatan lain yang kami lakukan adalah pengadaan unit tempat cuci 

tangan. Program ini kami adakan untuk mendukung sosialisasi mengenai 

penerapan hidup bersih  dan sehat (PHBS). Penularan COVID-19 dapat terjadi 

melalui droplet atau percikan dengan jarak 1-2 meter. Percikan biasanya tidak 

disadari oleh seseorang sehingga ada kemungkinan terjadinya transmisi atau 

perpindahan virus dan berujung terjadinya infeksi (Nurfadhila et al., 2021). Oleh 

karena itu kami menyediakan alat cuci tangan di tempat-tempat umum untuk 

meminimalisir terjadinya perpindahan virus COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 (Pengadaan unit tempat cuci tangan di Desa Harjosari Lor, 

Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal) 
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Gambar 5 (Media edukasi mengenai cara cuci tangan yang baik dan 

benar dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap unit cuci tangan yang 

disediakan di Desa Harjosari Lor) 

 

 

3. Pembuatan dan Publikasi Video Edukasi PHBS (Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat) di Masa Pandemi 

      Pembuatan dan publikasi video edukasi PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat) bertujuan sebagai upaya memperkuat budaya masyarakat agar peduli dan 

mengutamakan kesehatan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas 

dalam arti lain masyarakat dapat sadar, mau dan mampu mempraktikkan 

perilaku hidup bersih dan sehat (Kemensos RI, 2020).  Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat (PHBS) juga merupakan seluruh perilaku kesehatan yang dilakukan 

atas kesadaran seseorang sehingga dapat menangani dirinya sendiri dan dapat 

berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan baik bagi individu atau pada 

orang lain (Mulyadi et al., 2020). Menurut Sulaeman dan Supriadi (2020) selain 

membekali masyarakat dengan pengetahuan tentang COVID-19, perlu juga 

diberikan pengetahuan tentang kunci penting untuk terhindar dari penularan atau 

transmisi virus COVID-19 yaitu pengetahuan tentang kesehatan dan pola hidup 

bersih dan sehat (PHBS). Pemberian materi tentang lingkungan dan kesehatan 
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serta pola hidup bersih dan sehat akan membantu masyarakat terhindar dari 

Covid-19 dan penyakit infeksius lainnya. 

 Video PHBS yang kami unggah berisi mengenai bagaimana cara 

menggunakan masker yang baik dan benar, etika batuk dan bersin, cara mencuci 

tangan yang baik dan benar, makan makanan yang bergizi, cukupi kebutuhan air 

putih, berjemur setiap pagi, rajin berolahraga, tidur yang cukup, menjaga jarak, 

dan mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan. Video PHBS tersebut kami 

unggah di berbagai media sosial antara lain Youtube, Instagram, Twitter, dan 

TikTok. Hal tersebut memiliki tujuan  agar masyarakat dari kalangan manapun 

dapat melihat, memahami, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Gambar 6 Pembuatan video edukasi PHBS 

4. Program Webinar “Let’s Talk about Young Mental Health!” 

Program webinar ini bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai 

kesehatan mental khususnya pada usia remaja. Hal ini dikarenakan di masa remaja 

sangat banyak ditemukan konflik-konflik yang terjadi baik di lingkungan keluarga, 

pertemanan, maupun perkuliahan. Remaja merupakan individu yang sedang 

berkembang, memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar dan keinginan untuk 

mencoba hal baru. Rasa ingin tahu yang begitu besar pada remaja mengakibatkan 

munculnya perilaku-perilaku baru yang bersifat positif maupun negatife. Oleh 

karena itu sangat diperlukan pendampingan secara mental (Rahayu dan Heriansyah, 

2019). Salah satu cara untuk dapat meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan 

mental remaja adalah dengan meningkatkan pengetahuan remaja mengenai 

kesehatan mental. Peningkatan pengetahuan mengenai kesehatan mental dapat 

memberikan dampak bagi kesehatan mental remaja itu sendiri karena kesehatan 

mental yang baik merupakan hal yang penting dalam menghadapi tantangan di era 

globalisasi ini maupun permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kehidupan 

(Lestarina, 2021). 
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Webinar ini dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting dengan 

pembicara Ibu Agustin Handayani, S.Psi., M.Si yang merupakan dosen Fakultas 

Psikologi UNISSULA dan sekaligus Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 

kelompok kami. Peserta yang berpartisipasi cukup banyak dan berasal dari 

UNISSULA maupun universitas lain. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh  

peserta webinar cukup banyak yang terkait dengan implikasi pada permasalahan 

kesehatan mental yang secara realistis sedang dihadapi oleh remaja sehingga 

harapannya dengan adanya webinar ini peserta webinar memiliki tingkat 

pemahaman akan pengetahuan kesehatan mental dengan baik dan pada akhirnya 

dapat diterapkan minimal untuk diri sendiri dalam tahapan pengelolaan kesehatan 

mental remaja tersebut.  

 

 

Gambar 7 Webinar “Let’s Talk about Young Mental Health! 

PENUTUP 

Tim KKN Kelompok 53 telah melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat berupa (1) Pemasangan poster di 15 titik di Desa Harjosari Lor, 

Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, (2) Pemasangan MMT mengenai PHBS 

di Balai Desa Harjosari Lor, (3) Pengadaan tempat cuci tangan sebanyak 3 tempat 

di wilayah Desa Harjosari Lor, (4) Pembuatan dan Publikasi Video PHBS di 

berbagai media sosial, serta (5) Pelaksanaan Webinar Kesehatan Mental “Let’s Talk 

about Young Adults Mental Health”. Demikian laporan ini kami buat sebagai hasil 

tindak lanjut program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan pada 2-

19 Agustus 2021 yang merupakan rangkaian kegiatan penanggulangan dampak 

COVID-19 oleh mahasiswa peserta KKN di Desa Harjosari Lor, Kecamatan 

Adiwerna, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.    
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ABSTRAK 

Covid-19 melanda banyak Negara di dunia termasuk Indonesia. Wabah 

Covid-19 tidak hanya merupakan masalah nasional dalam suatu Negara, tapi sudah 

merupakan masalah global. Covid-19 berawal muncul dari daerah Wuhan Cina. 

Penyebaran Covid -19 yang begitu cepat dan mematikan,, penularannya melalui 

kontak fisik ditularkan melalui mulut, mata dan hidung. Covid-19 berdampak 

kepada kehidupan sosial dan melemahnya ekonomi masyarakat. Permasalahan 

bagaimana dampak wabah Covid-19 terhadap pelayanan publik dan upaya 

penanggulangan wabah Covid-19. Metode penelitian bersifat yuridis normatif yang 

didukung penelitian empiris menggunakan data sekunder berupa buku-buku, 

peraturan perundangan-undangan dan internet. Jenis penelitian kualitatif. Hasil 

penelitian disimpulkan dampak wabah Covid-19 menimbulkan masalah sosial 

pelemahan ekonomi masyarakat dan negara, Untuk mencegah penyebaran wabah 

Covid- 19  diperlukan kerja sama pemerintah, masyarakat, tokoh agama untuk 

saling bantu membatu, bahu membahu dan mengingatkan satu sama lainnya 

bersama melawan Covid-19. Dari Hal tersebut Kelompok KKN 58 Periode XII 

UNISSULA memberikan sosialisasi di Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo 

Kabupaten Pati tentang cara hidup sehat di masa pandemi Covid-19 yang 

diselenggarakan di Balai Desa Kedumulyo pada Rabu 4 Agustus 2021 dengan 

rangkaian acara Sosialisasi PENYULUHAN PENCEGAHAN COVID 19 

DENGAN CARA HIDUP SEHAT yang disaksikan oleh kepala desa Kedumulyo, 

Perangkat Desa Kedumulyo, dan masyarakat Desa Kedumulyo. Dimasa Pandemi 

Covid 19 Kelompok KKN 58 UNISSULA memberikan sedikit bantuan sembako 
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kepada masyarakat yang mengalami kekurangan ekonomi pada masa pandemi 

Covid 19 seperti Beras, Telur, Minyak Goreng,Kecap,Teh,Dll. Kegiatan ini 

bertujuan agar meringankan beban masyarakat Desa Kedumulyo dan semoga 

Pandemi ini segera berakhir. 

 

PENDAHULUAN 

Covid 19/Virus Corona pertama kali muncul kota Wuhan di Negara Cina. 

Penyebarannya sangat cepat dan mematikan. Penyebarannya melalui kontak 

langsung fisik manusia ditularkan melalui mulut, hidung dan mata. Upaya memutus 

mata rantai penyebaran Covid-19 dilakukan pemerintah dan lembaga keagamaan 

dengan menerbitkan beberapa peraturan untuk dipatuhi oleh masyarakat.  

Dampak wabah Covid-19 terlihat hampir di seluruh sektor kehidupan 

masyarakat. Aktivitas sosial dilarang dan ditunda sementara waktu, melemahnya 

ekonomi, pelayanan transportasi dikurangi dan diatur dengan ketat, pariwisata 

ditutup, pusat perbelanjaan sepi pengunjung dan ditutup sektor informal seperti; 

Ojek Online, Sopir angkot, pedagang kaki lima, Pedagang keliling, UMKM dan 

kuli kasar penurunan pendapatan. Pusat–pusat perdagangan, seperti mal, pasar 

tanah abang yang biasanya ramai dikunjung oleh masyarakat mendadak sepi dan 

saat ini ditutup sementara. Sektor pariwisata mengalami penurunan, pemerintah 

menutup tempat wisata, tempat hiburan. Bekerja dan belajar pun dilakukan di 

rumah secara online.  

Angka kematian akibat virus corona di Indonesia tertinggi di Asia setelah 

Cina, meninggal 181 orang, persentase kematian 9,11%, jumlah kasus virus corona 

1.986 kasus, sembuh 134 orang.3 Sampai tanggal 5 April 2020 terkonfirmasi 

Covid-19 berjumlah 2.273 orang, sembuh 164 orang dan meninggal 198 orang. 

Mengingat wabah Covid-19 merupakan masalah global melanda di belahan 

Negara-Negara di dunia termasuk Indonesia, hal ini yang melatarbelakangi penulis 

untuk menulis tentang “Bersama Melawan Covid-19 di Indonesia.” 

Permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana dampak Covid 19 

terhadap sektor pelayanan publik, dan upaya yang dilakukan melawan Covid-19 

di Indonesia. Untuk memecahkan masalah diperlukan sumber penelitian berupa 

bahan primer, baik peraturan perundang-undangan, catatan resmi risalah 

pembuatan undangundang dan putusan hakim, dan sekunder berupa buku-buku, 

teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar putusan pengadilan.4 

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan data primer dan sekunder, 

pendekatan undangan-undang dan pendekatan Konseptual. Sedang penelitian 

bersifat normatif dan jenis penelitian kualitatif. Banyaknya informasi yang tidak 

dapat dipercaya dari sosial media yang telah menimbulkan stigma pada penderita 

COVID-19, yang kita tahu bersama bahwa penyakit ini sangat cepat menular dan 

belum ada obatnya. Sehingga pada makalah ini akan mengulas bagaimana 
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stigma terhadap orang positif COVID-19 yang ditinjau dari berbagai aspek. Kuliah 

Kerja Nyata (KKN) Tematik Khusus COVID-19 dengan ciri: (1) relevan dengan 

sosialisasi kepada masyarakat; (2) relevan dengan kebutuhan masyarakat. Adapun 

tempat pelaksanaan KKN ini berada di Desa Kedumulyo Kec. Sukolilo Kab.Pati. 

 

METODE 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2021 pada pukul 

10.00 – 11.40 WIB yang disampaikan langsung (Seminar) dengan judul “ 

Penyuluhan pencegahan dengan cara hidu sehat COVID – 19 ” yang dibawakan 

oleh Igfirlana Noor Aini, Faisal Adinco Syach Putra, Nizar Syaifullah 

Hamid,Rizkiyanto, dan David Pratama. Metode Penyampaian langsung  ini 

dilakukan untuk meminimalisir terjadinya terjangkitnya COVID - 19 yang 

pesertanya dari Kepala Desa Kedumulyo, Perangkat Desa Kedumulyo warga desa 

Kedumulyo dan umum yang dilakukan sesuai Protokol Kesehatan dengan jumlah 

peserta 20 orang. Teknik pengumpulan materi webinar dilakukan dengan studi 

literatur terhadap jurnal, buku, dan website resmi terkait COVID – 19 yang dikemas 

melalui powerpoint untuk memudahkan penyampaian materi. Pada akhir Seminar 

diadakan kuis untuk menilai apakah materi kami ada kekurangan atau tidak. 

 

HASIL PEMBAHASAN 

Dengan adanya program Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dapat 

membantu masyarakat untuk hidup yang lebih sehat, menaati aturan aturan 

pemerintah seperti PPKM, dan mampu menyesuaikan diri di masa Pandemi Covid 

19. 

Kepada seluruh masyakat diharapakan memulai kehidupan pola hidup 

sehat mulai sekarang dan menaati peraturan pemerintah seperti memakai masker 

jika berpergian, tidak berkerumun,dll. 

1. Seminar penyuluhan pencegahan Covid-19 Di desa Kedumulyo 

Meski gejala penyakit coronavirus menyerupai penyakit pernapasan 

lain seperti pneumonia atau influenza, sejauh ini belum ada vaksin yang 

dapat mencegah penularan penyakit coronavirus. Pemberian vaksin 

pneumonia maupun vaksin influenza tidak dapat memberikan proteksi 

terhadap penyebaran infeksi virus corona. 

Cara terbaik untuk menghindari penyakit infeksi coronavirus adalah 

melakukan tindakan pencegahan secara aktif. CDC menyarankan setiap 

orang melakukan tindakan seperti:Rutin mencuci tangan menggunakan 

sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik(Syafrida & Hartati, 

2020) 

Apabila tidak memungkinkan atau tidak tersedia air dan sabun, bersihkan 

tangan menggunakan pembersih tangan berbahan alcohol 

 Hindari menyentuh hidung, mata, atau mulut terutama bila tangan 
masih kotor 

 Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit 

 Tetaplah di rumah bila sedang sakit 

 Tutup mulut dengan tisu atau dengan menekuk siku saat Anda batuk 
atau bersin 
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 Hindari kontak dengan hewan ternak secara langsung 

 Hindari bepergian, terutama ke daerah dengan kasus infeksi 

coronavirus 

 Hindari mengonsumsi daging yang belum matang sempurna. 

 Menjaga nutrisi dengan mengonsumsi makanan yang bergizi 
seimbang, minum air putih dalam jumlah cukup, dan istirahat cukup 

juga dapat membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dan 

terhindar dari infeksi virus corona. 

Setiap orang yang mengalami gejala menyerupai infeksi corona, 

jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk 

memastikan penyebabnya. Dan kegiatan seminar dari kelompok kami agar 

dapat mewujudkan seperti hal tersebut. Seminar diadakan pada pukul 

10.00-11.40 WIB di Balaidesa Kedumulyo 

 

 
Gambar 1. Kegiatan Seminar Penyuluhan Pencegahaan Covid-19 dengan metode 

pola hidup sehat  

 

2. Video tentang penyuluhaan pencegahan covid 19 untuk para 

Karang Taruna Desa Kedumulyo Di Balai Desa 

Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar dari virus yang 

menyebabkan penyakit, mulai dari flu biasa hingga penyakit pernapasan 

yang lebih parah, seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) 

dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)(Yuliana, 2020). 

Sebagian besar coronavirus adalah virus yang tidak berbahaya. 

Virus corona pada manusia pertama kali ditemukan pada tahun 1960 

dalam hidung pasien yang terkena flu biasa (common cold).Virus ini 

diberi nama berdasarkan struktur mirip mahkota di permukaannya. 

“Corona” dalam bahasa Latin berarti “halo” atau “mahkota”. 

Dua coronavirus pada manusia, yaitu OC43 dan 229E, adalah yang 

bertanggung jawab atas terjadinya sebagian flu biasa. Penyakit SARS, 
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MERS, dan COVID-19 yang menjadi pandemi saat ini disebabkan oleh 

tipe coronavirus lain. Coronavirus merupakan virus zoonosis, artinya 

virus ini menyebar dari hewan ke manusia. Investigasi menunjukkan 

bahwa virus corona penyebab SARS (SARS-CoV) ditularkan dari 

musang ke manusia. Pada wabah MERS, hewan yang menyebarkan 

coronavirus MERS-CoV ke manusia adalah unta dromedaris. Sementara 

itu, coronavirus yang menyebabkan COVID-19 (SARS-CoV-2) diduga 

kuat berasal dari trenggiling. Penyebaran coronavirus sama seperti virus 

yang penyebab flu lainnya, yakni dari batuk dan bersin, atau dari 

sentuhan orang yang terinfeksi(Admin, 2021). 

Virus ini juga dapat menular apabila Anda menyentuh barang yang 

terkontaminasi, lalu menyentuh hidung, mata, dan mulut tanpa mencuci 

tangan. 

Video edukasi merupakan rekaman gambar hidup yang 

ditayangkan beserta isi pesan serta moral terhadap individu, kelompok, 

ataupun masyarakat edukasi digunakan sebagai media penyampaian 

informasi kepada individu, kelompok maupun masyarakat. Video 

edukasi berisikan berbagai aspek seperti gambar, animasi, suara dan 

teks. Penggunaan video edukasi sebagai alat menyampaikan informasi 

bersifat praktis serta ekonomis. Video edukasi dapat digunakan sebagai 

sarana penyampaian informasi dimanapun dan kapanpun selama 

informasi yang disampaikan masih relevan. Adapun hasil evaluasi 

kegiatan, menunjukkan antusiasme masyarakat dalam melihat video 

edukasi yang diberikan. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk 

menjalankan aktivitas dengan tetap menjaga protocol Kesehatan pun 

meningkat. Selain itu, dengan adanya video edukasi yang diberikan 

maka kepedulian masyarakat akan pentingnya menjalankan segala 

aktvitas dengan tetap menjaga protocol Kesehatan pun menjadi 

meningkat(Purnama et al., 2019). 

Kegiatan penyuluhan dilakukan agar masyarakat tidak 

mengabaikan protokol kesehatan dan diharapkan setelah sosialisasi 

dapat menekan laju penularan covid 19 

 

 

https://hellosehat.com/coronavirus/menghadapi-pandemi-covid-19/
https://hellosehat.com/coronavirus/coronavirus-dari-trenggiling/
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Gambar 2. Penyuluhan Kesehatan 

 

 

3. Pembagian sembako kepada Warga Desa Kedumulyo 

Pembagian sembako kepada warga terdampak Covid-19 di desa 

Kedumulyo tersebut, dilaksanakan secara simbolis oleh mahasiswa KKN 

beserta Perangkat Desa lainnya kepada warga kurang mampu dari segi 

ekonomi, kurang lebih ada 35 sembako dari kami mahasiswa kkn untuk 

desa Kedumulyo. Selanjutnya bantuan sembako dibagikan perangkat desa, 

RT dan RW ke masing-masing rumah penerima ini berjalan lancar dan 

sukses serta memastikan bantuan bahan pangan tetap sasaran. 

Selain itu, penyaluran sembako langsung ke rumah penerima dilakukan 

untuk menghindari terjadi kerumunan masyarakat yang akan menerima 

bantuan tersebut. Hal ini sesuai dengan imbauan pemerintah pusat agar 

menghindari kerumunan orang dan tetap jaga jarak(Admin, 2020). 

Bantuan sembako ini berguna bagi warga yang terdampak virus corona 

secara langsung atau tidak langsung dan yang memiliki ekonomi rendah, 

di tengah maraknya wabah virus corona. 
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Gambar 3. Kegiatan Pembagian Sembako Kepada Warga Desa Kedumulyo  

 

 

4. Pembelajaran kepada anak-anak SD Kedumulyo 

Di era pandemic Covid-19 yang belum mereda sekarang ini, 

mengakibatkan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia mengalami 

perubahan, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Kekagetan 

masyarakat khususnya anak sekolah sangat terasa dengan diberlakukannya 

pembelajaran secara daring. Pemberian materi yang terbatas mendorong 

untuk meningkatkan semangat belajar melalui bimbingan belajar. Menurut 

saya di Desa Kedumulyo kurang efisien untuk metode daring seperti ini 

karena di desa ini masih banyak yang kurang mengerti gadget, untuk 

Handphone juga tidak semua warga mempunyai handphone. Oleh sebab 

itu, kami mencoba membantu guru yang ada di desa kedumulyo untuk 

memberi pembelajaran kepada adek-adek SD Kedumulyo berupa 

pembelajaran matematika dan bahasa inggris. Agar adek-adek SD 

Kedumulyo tidak jenuh, kami memberi hiburan berupa mewarnai gambar 

dan hadiah untuk mereka agar selalu tetap semangat belajar. 

 

 
 

 
 

Gambar 4. Kegiatan Pembelajaran Kepada Anak-anak SD Kedumulyo 
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5. Pemasangan MMT 

Poster media edukasi tentang Covid-19 yang membahas materi tentang 

mengenai Covid-19 di perlukan untuk saling mengingatkan sesama 

manusia seperti mengenal Covid-19, gejala-gejala yang di alami saat 

terkena Covid-19 dan cara pencegahan maupun penanggulangan bila 

terkena Covid-19. Dengan adanya kegiatan penyampaian informasi 

dengan menggunakan poster sebagi media edukasi tentang Covid-19 

seharusnya menambah kesadaran masyarakat terhadap bahaya pandemi 

ini. 

Adanya kegiatan penyampaian informasi dengan menggunakan poster 

sebagi media edukasi tentang Covid-19 seharusnya menambah kesadaran 

masyarakat terhadap bahaya pandemi ini. Kegiatan ini bertujuan: 

melaksanakan protokol pencegahan Covid-19, melaksanakan 

langkahlangkah kewaspadaan dan pencegahan penyebaran Covid-19, 

melaksanakan penyebaran informasi tentang Covid-19 dalam bentuk 

mengajak peran serta kepedulian masyarakat. Penggunaan media sosial 

yang berperan sebagai wadah penyampaian suatu informasi khususnya 

media sosial Instagram. Untuk mengetahui tanggapan dan respon warganet 

pengguna akun Instagram dengan melihat jumlah postingan yang disukai, 

komentar dan dibagikan. 

Penyerahan Poster 5M dan Tempat Cuci Tangan Kepada Kepala Desa 

untuk di tempatkan di pasar karena belum ada tempat cuci tangan di area 

tersebut agar bisa untuk mengurangi angka covid 19 

 

 

 
Gambar 6. Penyerahan poster dan tempat cuci tangan 

 

Dan terakhir kenang-kenangan penyerahan pohon buah satu orang 

membawa satu jadi totalnya ada 5 pohon buah di tempat Balai Desa 

Kedumulyo agar bermanfaat untuk Desa Kedumulyo. 
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Gambar 7. Penyerahan pohon 

 

PENUTUP 

 

Tim KKN Kelompok 58 telah melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat berupa Seminar penyuluhan pencegahan Covid-19 Di desa 

Kedumulyo, Pembagian sembako kepada Warga Desa Kedumulyo, Video tentang 

penyuluhaan pencegahan covid 19, Pembelajaran kepada anak-anak SD 

Kedumulyo, dan Pemasangan MMT. Semoga pengabdian tim KKN kelompok 58 

bermanfaat bagi Desa Kedumulyo. 
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ABSTRAK 

Penyuluhan merupakan salah satu cara meningkatkan pemahaman 

masyarakat mengenai maksud dan tujuan yang kita sampaikan. cara ini bisa 

dilakukan secara lisan maupun demonstasi dengan maksud mengajak masyarakat 

untuk mengikuti protokol kesehatan sebagai usaha pencegahan virus Covid-19. 

Masker adalah salah satu cara pencegahan Covid-19.  Tujuan Penyuluhan “Cara 

Memakai Masker yang Baikdan Benar” untuk membantu masyarakat  khususnya 

desa Sukaharja yang belum sadar pentingnya menggunakan masker yang baik dan 

benar sehingga memahami pentingnya memakai masker dengan baik dan benar. 

Metode yang digunakan adalah metode observasi dan penyelesaian masalah melalui 

penyuluhan secara lisan dan tell show do melalui demonstrasi yang dilakukan di 

Posyandu dan Pesantren Desa Sukaharja, Telukjambe Timur, Karawang. Populasi 

dan Sampel dilakukan pada 60 siswa-siswi pesantren dengan rentang usia 6 sampai 

17 tahun serta ibu dan anak usia 1 sampai 10 tahun  yang hadir pada posyandu. Hasil 

dari penyuluhan ini didapatkan kurangnya masyarakat sekitar untuk memakai 

masker serta menggunakan masker secara baik dan benar, hal ini karena kurangnya 

kesadaran dan informasi mengenai pencegahan virus Covid-19, merasa sesak, dan 

masalah finansial. Melalui penyuluhan ini diharapkan masyarakat dapat sadar untuk 

memakai masker yang baik dan benar. 

mailto:choirilanwar@unissula.ac.id
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Kata kunci : Pandemi Covid-19, Penyuluhan, Memakai Masker yang baik dan 

benar 
 

PENDAHULUAN 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersifat 

khusus sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mengatasi masalah tertentu dan 

mencapai target tertentu (Syardiansah ,2019). Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) merupakan penyakit yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei, Cina 

pada Desember 2019. Wabah ini kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 

190 negara dan teritori (Rothan & Byrareddy , 2020). Penyebaran penyakit ini telah 

memberikan dampak luas secara secara sosial dan ekonomi. Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) Tematik COVID-19 adalah program pengabdian masyarakat untuk 

membentuk kepedulian, kesadaran, serta mengedukasi masyarakat untuk mencegah 

penyebaran dan penularan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) dengan tetap 

mematuhi protokol kesehatan diantaranya menjaga jarak, mencuci tangan, 

memakai masker, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas (Miftah et al., 

2020). Upaya yang perlu dilakukan untuk dapat mengendalikan dan atau mencegah 

penyebaran virus COVID-19 ialah menciptakan kepedulian masyarakat dan 

pengembangan potensidesa dalam penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) (Tri & Wibowo, 2021). 

Pada masa pandemik seperti ini, masih banyak masyarakat yang belum sadar 
akan pentingnya menggunakan masker. Dengan itu kelompok 66 KKN Tematik 

COVID-19 Ber- Budai UNISSULA ingin membantu masyarkat khususnya desa 

Sukaharja untuk meningkatkatkan akan pentingnya  penggunaan masker. 

 

METODE 

Pandemi covid-19 memang menjadi masalah untuk saat-saat ini. Terutama 
pada para pelajar yang kurang maksimal dalam proses belajar (Dwi et al., 2020) . 

Untuk itu kelompok 66 KKN Tematik COVID-19 Ber-BudAI UNISSULA 

melakukan metode Penyuluhan di Pesantren Tarbiyatul Falah di Desa Sukaharja, 

Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan 

tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu, tetap memakai masker dan menjaga jarak 

saat proses belajar. Materi saat proses penyuluhan yaitu Mengenai Cara Memakai 

masker yang baik dan benar, hal yang perlu diperhatikan dalam Penggunaan 

masker, hal yang perlu dihindari dari penggunaan masker, mengapa kita perlu 

menggunakan double masker dan kriteria masker yang baik. Penyuluhaan ini 

sebagai upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah transmisi Virus Covid-19 

dengan memakai masker (Putri et al., 2021) . 

 Kelompok KKN 66 membantu memberi pemahaman terhadap ilmu atas 

informasi valid yang dimiliki oleh anggota kelompok, dan juga membantu siswa-

siswi pesantren dalam mendemonstrasi cara mencuci tangan serta cara menyikat 
gigi yang baik dan benar. Kegiatan penyuluhan dilakukan selama 90 menit mulai 

pukul 13.40 – 15.10 WIB, hari Senin, 9 Agustus 2021. Selain penyuluhan di 
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Pesantren Tarbiyatul Falah, kelompok KKN 66 juga ikut serta dalam proses 

kegiatan penyuluhan dan ikut serta dalam pemberian vitamin A di Posyandu 

Flamboyan 12 dan 13 Sukaharja, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat. 

Proses pemberian flyer “Cara Memakai Masker yang Baik dan Benar” dan  
masker gratis kepada warga yang tidak memakai masker yang dilakukan pada pagi 

hari pukul 09.30-11.00 WIB, Minggu 8 Agustus 2021. Pemilihan metode ini dipilih 

sebagai metode yang paling mudah dan tepat sasaran guna menyalurkan nilai-nilai 

yang penting untuk diketahui, dimengerti dan diterapkan oleh siswa. Proses 

Penyuluhan di Pesantren dan Pembagian Flyer di posyandu tetap mematuhi 

protokol kesehatan. Observasi dan analisis sebagai metode yang sangat bermanfaat 

untuk melihat permasalahan yang ada serta memberikan rekomendasi untuk 

memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada melalui pendampingan.Pemilihan 

metode ini dipilih sebagai metode yang paling mudah dan tepat sasaran guna 

menyalurkan nilai-nilai yang penting untuk diketahui, dimengerti dan diterapkan 

oleh masyarakat mencegah terjadinya Pandemi Covid 19 terus meningkat. 

Penyuluhan juga disertai dengan pemberian Flyer “Cara Memakai  Masker yang 

Baik dan Benar” kepadasiswa-siswi pesantren yang berjumlah 60 orang . 

Penyuluhan di pesantren dilakukan secara lisan dan demonstrasi bersama cara 

mencuci tangan, menyikat gigi dan memakai masker yang baik dan benar 

penyuluhan disambut antusias oleh siswa-siswi pesantren dan pada akhir 

penyuluhan kami memberikan hadiah berupa sikat gigi , pasta dan susu.Penyuluhan 

berakhir pukul 15.10 ,setelah itu para siswa siswi melanjutkan kegiatan sholat ashar 

berjamaah di masjid pesantren. Kami melakukan dokumentasi dengan penanggung 

jawab pesantren  Tarbiyatul Falah  , Beliau mengucapkan terimakasih karena ilmu  

yang diberikan kepada para siswa .  kami berpamitan untuk pulang  setelah acara 

penyuluhan selesai. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar virus pernapasan RNA untai positif. 

Nama mereka berasal dari ujung berbentuk mahkota yang ada di permukaan virus 

tersebut (Ayenigbara et al., 2020). Pada Desember 2019, pneumonia yang tidak 

dapat dijelaskan (kemudian disebut sebagai penyakit coronavirus 2019, COVID-

19) pecah di Wuhan, Cina. Pasien awal dikaitkan dengan pasar grosir makanan laut 

di Wuhan(Cirrincione et al., 2020) . Jenis baru coronavirus diisolasi dari sel epitel 

pernapasan manusia, yang termasuk ke subgenus Sabevirus dari subfamili 

Coronavirus. Berbeda dari yang sebelumnya terisolasi MERS-CoV dan SARS-

CoV, virus ini merupakan coronavirus ketujuh yang dapatmenginfeksi manusia dan 

diberi nama sebagai    SARS-CoV-2 (Ayenigbara et al., 2020). 

Secara khusus penyebaran COVID-19 bisa melalui beberapa cara yaitu tetesan 
liur yang dihasilkan saat berbicara, batuk dan bersin dengan gejala pada pasien yang 

dapat menyebar hingga 1-2 m. Sebuah studi baru-baru ini menunjukkan bahwa 

infeksi juga dapat terjadi dari orang tanpa gejala dan sebelum timbulnya gejala. 

Penularan COVID-19 melalui droplet yang mengandung virus ataupun aliran udara 

(aerosol) menjadi jalur utama yang menyebabkan virus menyebar dan memiliki 

daya menularan tinggi, saat ini penting sekali untuk mengontrol hal tersebut. Dapat 
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dilihat bahwa setelah diobservasi penyebaran COVID-19 ini mayoritas terjadi 

melalui udara, maka jika ada yang tertular dan dia bernafas atau berbicara didepan 

orang lain virus dengan mudah menyebar (Lotfi et al., 2020). 

 

Gambar 1. Jalur transmisi COV-19 

Langkah-langkah yang diambil World Health Organization (WHO) mengenai 

penahanandan pengelolaan kedaruratan epidemiologis COVID-19 telah ditetapkan. 

Oleh karena itu, tindakan pencegahan dan perlindungan organisasi bertujuan untuk 

meminimalkan kemungkinan terpapar SARS- CoV-2 (Ayenigbara et al ., 2020). 

Untuk tujuan ini, tindakan harus diambil untuk menghindari infeksi baru atau 

bahkan penyebaran virus yang sudah ada. Salah satu pencegahannya adalah dengan 

menjaga jarak dan menggunakan masker sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

(Lotfi et al ., 2020). 

Terlepas dari bukti yang menunjukkan bahwa langkah-langkah paling efektif 
untuk mencegah penularan COVID-19 seperti menjaga jarak sosial dan 

mengenakan masker, tidak semua orang dapat menerimanya dengan mudah. 

Beberapa negara mengadakan pawai dan protes massal sebagai bentuk tidak terima 

para demonstran karena menganggap menggunakan masker merupakan 

pelanggaran terhadap kebebasan dan hak-hak mereka, dan beberapa orangmemiliki 

keyakinan bahwa masker tidak efektif. Demonstrasi protes anti-masker telah terjadi 

di seluruh dunia, dari Amerika Serikat hingga Prancis (Rothan & Byrareddy, 2020). 

Indonesia saat ini mengalami situasi darurat COVID-19 dimana terjadi peningkatan 

kasus positif dan kenaikan angka mortalitas, sehingga pemerintah memutuskan 

menarik rem darurat dengan mengadakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM) untuk membendung laju peningkatana angka positif. New 

Normal selalu disosialisasikan kepada masyarakat oleh banyak pihak termasuk 

instansi perkuliahan, adaptasi kebiasaan baru dilakukan agar masyarakat dapat 

menerapkan perilaku hidup sehat dan menekan angka positif COVID- 19 (Nur , 

2021). 
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Gambar 2. Koordinasi dengan Kepala desa untuk program kerja yang akan 

dilaksanakan di posyandu dan pesantren Desa Sukaharja, Kecamatan Teluk 

JambeTimur, Kabupaten Karawang , Provinsi Jawa Barat pada hari jumat 6 

agustus 2021 

 

Berdasarkan uraian di atas menyebabkan kelompok 66 KKN tematik 

COVID-19 UNISSULA yang kita selenggarakan di Desa Sukaharja Kecamatan 

Telukjambe Timur Kabupaten Karawang ingin membantu masyakarat yang terkena 

dampak dari COVID-19 tersebut. dengan cara menyerbarkan poster dan pamflet 

mengenai SOP menggunakan masker yang baik dan benar, dan melakukan 

penyuluhan kepada masyarakat, serta memberikan motivasi semangat belajar 

kepada anak-anak sekolah agar tetap produktif dalam mengikuti pembelajaran. 

pada tanggal 6 agustus 2021 pukul 9.30‒11.30 WIB, kita melakukan kunjungan ke 

kantor kepala desa sukarja untuk koordinasi dengan kepala desa terkait program 

yang akan kami lakukan, pak kepala desa menyambut dengan baik dan 

mengizinkan tim kami untuk membagikan flyer dan melakukan penyuluhan di 

posyandu serta pesantren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3. Koordinasi dengan Kepala Posyandu flamboyan 12 dan 13 Desa 

Sukaharja untukpelaksanaan penyuluhan dan membagikan Flyer 

 

Untuk mengimplementasikan penggunaan masker yang baik dan benar, 

kami bekerja sama dengan Posyandu ketika waktu pembagian vitamin A kepada 
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anak-anak pada tanggal dan Pesantren saat waktu istirahat belajar untuk 

membagikan masker dan pamfletnya ketika waktu pembagian. Selain dengan 

posyandu, kami juga keliling ke beberapa daerah untuk menyebarkan pamflet dan 

memberikan penyuluhan. Aktivitas masyarakat disekitar wilayah Desa Sukaharja 

seringkali dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan pencegahan penyebaran virus 

COVID-19, maka kami berinisiatif juga untuk menitipkan pamflet ke beberapa 

tempat seperti masjid dan madrasah. Selain penitipan pamflet, pembagian masker 

juga kami giatkan khususnya didaerah yang berpotensi menyebabkan kerumunan 

seperti pasar, madrasah, dan            bengkel. 

 
 

Gambar 4 Persiapan Penyuluhan dengan melakukan Design flyer dan pencetakan 

flyer 

 
Pada tanggal 5 agustus 2021, tahapan penyuluhan awalnya dilakukan 

dengan tahap persiapan design . kemudian design yang telah di ACC kepada dosen 

pembimbing dilakukan pencetakan setelah itu kelompok kami koordinasi dengan 

penanggung jawab pesantren untuk pelaksanaan penyuluhan sesuai dengan jadwal 

siswa-siswi. setalah flyer di ACC kan, kami melakukan pencetakan tanggal 8 

agustus pagi hari sebelum penyuluhan. tahap kedua yaitu mempersiapkan bingkisan 

sebagai hadiah untuk siswa-siswi pesantren yaitu pasta dan sikat gigi mengingat 

kurangnya kesadaran anak untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut. tahap ketiga 

adalah pelaksanaan penyuluhan pada hari sabtu dan minggu tanggal 8 dan 9 agustus 

2021 di pesantren dan posyandu, penyuluhan di posyandu flamboyan 12 dan 13 

Desa Sukaharja dilakukan tanggal 8 Agustus 2021 jam 9.30‒11.00 pagi WIB 

berjalan dengan lancar, kemudian penyuluhan di Pesantren Tarbiyatul Falah, 

Telukjambe Timur, Karawang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2021 pukul 

13.30‒15.10 WIB yang disambut antusias oleh siswa dan siswi pesantren. 

Penyuluhan diawali dengan pemberian informasi melalui lisan kemudian 

demonstrasi cara memakai masker yang baik dan benar, menyikat gigi yang benar 

dan mencuci tangan. demonstrasi dilakukan agar anak mudah mengingat informasi 

yang diberikan dan pada akhir penyuluhan dilakukan games agar penyuluhan 



Book Chapter KKN Tematik Covid-19 Unissula Periode XII Tahun 2021 

 

 

 “Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 114 
 

 

berjalan menyenangkan dan juga pemberian hadiah kepada seluruh siswa-siswi 

pesantren berupa pasta gigi, sikat gigi dan susu. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Penyuluhan di Pesantren Tarbiyatul Falah 

 

Berdasarkan uraian di atas kelompok KKN 66 UNISSULA ikut melakukan 
sosialisasi di madrasah dengan melaksanakan protocol kesehatan yang sudah di 

tentukan pemeritah mengenai cuci tangan dan menggunakan 2 masker. Selain itu, 

kita juga mengikuti aturan yang berlaku di lingkungan sekitar madrasah yaitu tidak 

melepas masker ketika memberikan sosialisasi. Sosialisasi mengenai SOP masker 

di lingkungan madrasah dilakukan guna membantu bapak atau ibu guru dalam 

mengajar serta memotivasi murid-muridagar tetap menjadi generasi Khoiru ummah 

dan ber-BudAI. 

Kebijakan penggunaan masker secara menyeluruh masih terus 

diperdebatkan secara ekstensif sejak tahap awal pandemi Covid-19. Hal ini 

dikarenakan paparan yang signifikan akan menurun bila seseorang menjaga jarak 

minimal 6 kaki dengan orang lain atau pasien dan berinteraksi dalam waktu singkat 

(hanya beberapa menit atau kurang dari 30 menit). Sehingga apabila seseorang 

berada di ruang terbuka dengan penerapan ketentuan sebelumnya, kemungkinan 

tidak perlu setiap saat memakai maskernya (Perdana et al., 2013) . Perlu diketahui 

masyarakat bahwa masker harus disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal dan 

bekerja. Manfaat paling penting dari penggunaan masker secara terus menerus 

adalah memberi perlindungan dan mencegah sebaran virus dari penderita 

asimptomatik, bergejala ringan dan pra- pembawa gejala (Syardiansah , 2019). 
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Tetapi masyarakat banyak sekali yang belum menyadari pentingnya menggunakan 

masker terutama 

double masker yaitu masker medis yang ditambah masker kain dan menyepelakan 
pertahanan yang diberikan ketika kita menggunakan masker (Putri, 2020). Hal ini 

membuat kebijakan universal masking harus diterapkandan dibarengi dengan 

kebijakan lainnya seperti pengecekan suhu tubuh dan penyaringan gejala Covid-19 

(Susilo et al., 2020). 
 

Gambar 5. Proses membagikan flyer “Cara Memakai Masker yang Baik dan 

Benar” serta masker gratis kepada masyarakat sekitar yang tidak menggunakan 

masker 

 

Melindungi anak sehat dengan masker bisa jadi sangat sulit, banyak 

pendapat yang menganjurkan agar anak-anak dibawah usia 2 tahun tidak memakai 

jenis masker apa pun karena mereka memiliki saluran udara yang sangat kecil, 

mereka berpotensi kesulitan bernapas. Masker bedah mulai cocok untuk anak-anak 

dari 3 sampai 12 tahun. Balita dan anak-anak sekolah tahun pertama, masker sering 

tidak muat dan tidak pas di wajah dengan risiko yang bisa terkontaminasi udara. 

Anak-anak tidak suka memakai masker dan kemungkinan besar akan mencobanya 

untuk melepas bahkan membuangnya, sehingga mereka lebih banyak menyentuh 

wajah. Mempersiapkan dan mengajarkan anak- anak yang sehat menggunakan 

masker sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kepatuhan yang maksimal. 

Pemilihan masker pada anak harus diutamakan apabila akan keluar rumah ataupun 

berangkat sekolah. Namun jika memungkinkan upaya lain dapat dilakukan, yakni 

tetap berada di rumah, menjaga jarak, sering mencuci tangan, dan menggunakan 
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face shield (Susanna&Nicola , 2020). Memakai masker juga terdapat hal yang perlu 

diperhatikan dan dihindari seperti berikut ini (Cirrincione et al., 2020). 

 Upaya Memakai masker yang baik dan benar dapat dilakukan 
dengan: 

 Membersihkan tangan sebelum memakai masker 

 Periksa apakah ada sebelum atau lubang pada masker 

 Gunakan teknik yang tepat untuk melepas masker, jangan 
menyentuh bagian depan masker, melainkan lepaskan masker 

dari belakang 

 Hal yang perlu dihindari dalam penggunaan masker: 

 Hindari sentuhan pada masker saat sedang memakai masker, 

jika masker sengaja tersentuh, bersihkan tangan 

 jangan menggunakan kembali masker sekali pakai 

 jangan melepas masker saat berbicara 

 Hindari menggunakan 1 masker bergantian dengan Orang lain 

 Jangan menarik masker ke dagu atau leher 
 

       Penyuluhan mengenai penggunaan masker ini harus sesuai dengan ketentuan 
WHO dan IDI. Saat melakukan penyuluhan mengenai Standar Operasional 

Penggunaan masker kami tidak lupa untuk melakukan penyuluhan tambahan 

mengenai perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), kemudian yang terakhir adalah 

cara mencuci tangan dengan baik dan benar kepada anak – anak Desa Sukaharja, 

Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang ini. Anak-anak bersemangat 

mengikuti penyuluhan ini dan komunikasi berjalan 2 arah. Kami juga menjelaskan 

berbagai jenis masker yang digunakan dan anjuran untuk memakai masker double 

(Masker medis dan kain) sebagaimana yang disarankan sekarang ini karena jika 

kedua masker ini digunakan secara bersamaan ,proteksi diri terhadap virus lebih 

tinggi dengan penggunaan masker medis yang kemudian dilapisi masker kain 

(Brooks et al., 2021). Berikut Manfaat dan kekurangan berbagai jenis masker. 

 
Tabel 1. Tabel manfaat dan kekurangan berbagai jenis masker dalam proteksi 

virus (World           Health Organization, 2020) 

Jenis Masker Fitur Manfaat 

Proteksi 

Penggunaan 

1. Powered Air- 

Purifying 

Respirators 

(PAPRs) 

Tutup kepala dapat 

disesuaikan, 

dilengkapi dengan 

baterai, ada blower 

bertenaga untuk 

menyaring udara 

masuk, dipakai 

selama prosedur 

aerosol generasi 

(AGP) 

Perlindungan 

lebih besar 

dibandingkan 

dengan N95. 

Tidak butuh uji 

kesesuaian pada 

bentuk dan 

ukuran wajah. 

Lebih nyaman. 

Bukan sekali 

pakai. Tidak 

Mahal, 

ketersediaan 

terbatas. Biaya 

tinggi dan sulit 

untuk dipelihara. 
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membuat sesak 

karena aliran 

udara lancar 
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2. N95 

Respirator 

Desain pas 

tergolong ketat. 

(tingkat filtrasi > 

95%) dan 

digunakan oleh 

tenaga kesehatan. 

Perlindungan 

yang lebih besar 

terhadap aerosol 

dan tetesan dari 

masker medis. 

Memerlukan uji 

kesesuaian 

secara teratur 

dan pengecekan 

segel masker. 

Persediaan 

terbatas. Harga 

lebih mahal dari 

masker medis. 

3. Masker 

Bedah 

Bentuk tergolong 

agak longgar. 

Peruntukan utama 

bagi tenaga 

kesehatan, Orang 

dengan gejala 

Covid-19 atau yang 

dicurgai. 

Orang yang 

merawat pasien 

yang dikonfirmasi 

dan dicurigai 

Covid-19. Orang 

yang berusia 60 

tahun ke atas dan 

berisiko tinggi. 

Lebih murah, 

lebih mudah 

didapat. Dan 

proteksi diatas 

90%. 

Masih mungkin 

terjadi 

kebocoran udara. 

Sekali pakai. 

4. Masker     Kain Pemasangan 

longgar, biasanya 

terbuat dari 

poliester atau 

kapas. Dapat 

dilapisi dengan 

kertas saring 

(sangat disarankan 

dalam masa 

pandemi). Untuk 

digunakan oleh 

masyarakat umum 

Bisa dibuat 

sendiri, dicuci 

dan digunakan 

kembali. 

Penggunaan 

dapat mencegah 

penimbunan 

limbah masker 

medis. 

Tidak 

memberikan 

perlindungan 

yang memadai

 

dari aerosol. 

 

Anak-anak yang hadir dalam penyuluhan dapat mendengarkan dengan baik 
penjelasan kelompok kami. Untuk menghilangkan rasa bosan saat pengadaan penyuluhan 

mengenai penggunaan masker, kami membagikan makanan dan minuman kepada anak-

anak tersebut dan di lanjutkan dengan foto bersama. Kita berharap smoga anak-anak tersebut 

bisa menerapkan penggunaan masker yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari serta 

bisa menginformasikan kepada orang tua mereka agar terhindar dari penyakit virus COVID 

19. 
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PENUTUP 

Kebijakan PPKM saat pandemic Covid-19 ternyata belum memberikan kesadaran 

kepada masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum patuh terhadap protokol 

Kesehatan yang berlaku seperti memakai masker terutama di tempat umum seperti pasar, 

bengkel, toko dan tempat makan dikarenakan kurangnya pengetahuan, kurangnya dan 

kesadaran akan pencegahan virus corona ,sering merasa sesak ketika memakai masker dan 

minimnya finansial untuk membeli masker (Fitriasari, 2021). Pembagian flyer mengenai 

cara memakai masker yang benar diharapkan memberikan dampak baik pada masyarakat 

agar memakai masker. Dengan adanya pembagian flyer “Cara Memakai Masker yang Baik 

dan Benar” masyarakat mungkin dapat memahami beberapa poin berikut ini yaitu cara 

memakai masker yang baik dan benar, hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan 

masker, hal yang perlu dihindari dalam penggunaan masker, pentingnya dalam 

menggunakan double Masker dan kriteria masker yang baik (Rohim & Wicaksono, 2021) 
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ABSTRAK 

Dampak dari covid-19 ini sangat berdampak pada ekonomi dan kesehatan masyarakat. 

Oleh karena itu kelompok KKN 70 ikut berkontribusi dalam memberikan solusi untuk 

mencegah penularan covid_19, serta mendorong agar pelaku UMKM di warga RW04 

Kelurahan Tandang, Tembalang, Semarang bisa bangkit kembali. Metode yang dilakukan 

antara lain: membuat MMT dan poster yang menjelaskan tentang bagaimana Tata Cara 

Vaksin dan Covid-19 Hotline Call untuk nomor telfon darurat. Serta di di bidang ekonomi 

dengan meningkatkan usaha pelaku UMKM dengan mengadakan webinar yg berjudul 

“Bisnis Islami dan Digital Marketing dalam Mendorong Pelaku UMKM di Era Pandemi 

Covid-19”. Hasilnya menunjukkan bahwa penularan pandemi covid_19 semakin menurun, 

dan bantuan sosial juga semakin banyak dan UMKM semakin semangat untuk bisa bangkit 

dan tumbuh di era pandemi covid_19 ini.  

Kata Kunci: Era pandemi covid_19, dampak ekonomi dan kesehatan 

PENDAHULUAN 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu bentuk pengajaran dengan memberikan 

pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk diterapkan dalam kehidupan di luar kampus 

dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah yang dihadapi 

dalam masyarakat tersebut. KKN merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu 
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pengabdian Masyarakat, yang dilaksanakan oleh suatu perguruan tinggi agar dapat 

menyalurkan ilmu pengetahuan yang mahasiswa miliki untuk kebutuhan masyarakat 

setempat. Pelaksanaan kegiatan KKN mempunyai fungsi yang sangat penting bagi 

mahasiswa tersendiri yaitu untuk mengetahuan kegiatan sekitar dan dapat menolong sesama 

masyarakat.  

Pembelajaran tematik ialah model pembelajaran dengan menggabungkan suatu konsep 

dengan beberapa materi atau konsep belajar sambil melakukan sesuatu (learning by 

doing).Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menekankan 

keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran. Dalam hal ini pembelajaran tematikberpusat 

pada mahasiswa karena dalam hal ini mahasiswa dituntut untuk aktif dalam mempelajari 

konsep-konsep dari materi yang diajarkan. Dalam masa pandemi seperti ini program yang 

dikerjakan oleh peserta berhubungan dengan cara melakukan penguatan atas kesadaran dan 

kepedulian terhadap pandemi covid 19 dan bagaimana cara kita berapatasi pada era baru di 

masa pandemic ini. 

Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) adalah Virus Corona atau severe acute 

respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem 

pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa 

menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang 

berat, hingga kematian. \ 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) melakukan kegiatan KKN yang 

berlandaskan budaya akademik islam dan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada 

dalam masyarakat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, oleh karena itu KKN ini 

bertema kan KKN Tematik Covid-19 ber-Budai. Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini 

dilaksanakan untuk meningkatkan bobot pendidikan dan pengalaman pada mahasiswa. 

Perilaku masyarakat Indonesia era saat ini adalah perilaku produktif untuk memelihara 

dan meningkatkan kesehatan, mencegah risiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari 

ancaman penyakit serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat.Masyarakat 

diharapkan mempunyai kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu. 

Upaya pencegahan ini dapat dilakukan dengan membagikan MMT dan Poster yang 

ditempelkan di sekitaran wilayah masyarakat. Mengadakan webinar untuk meningkatkan 

pelaku UMKM di warga RW04 Kelurahan Tandang, Tembalang, Semarang. 

METODE PELAKSANAAN 

 Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode XII Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang dilakukan pada 2 Agustus – 19 Agustus 2021. Program kerja yang dilakukan 

dengan mematuhi protocol kesehatan yang berlaku guna mencegah penularan virus COvid-

19 semakiin bertambah. Pada kesempatan ini tim KKN Kelompok 70 menggunakan metode 

secara online dan offline. Untuk secara offline, dengan menempelkan MMT dan Poster berisi 

tentang Tata Cara VAksin Yang Benar dan Hotline Call untuk Covid-19. Kita punjuga 

mengadakan webinar secara online bersamaan dengan offline yang mendatangkan 10 pelaku 

UMKM. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pembuatan MMT 

Pembuatan MMT kali ini merupakan salah satu cara dari Tim KKN kelompok 

70 untuk membantu masyarakat dalam mengetahui tahapan atau cara mendaftar 

Vaksin yang baik dan benar. 

 

Gambar 1. Pembuatan MMT 

2. Pembuatan Poster 

Pembuatan poster ini bertujuan untuk membantu masyrakat yang terdesak 

mengalami gejala parah Covid-19 agar bias menghubungi nomor-nomor  yang bisa 

ditelfon dalam keadaan terdesak. 
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Gambar 2. Penempelan Poster 

 

Gambar 2.1. Desain Poster  
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3. Membantu membagikan beras bansos kepada warga 

Kegiatan ini dilakukan untuk membantu PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) 

dalam membagikan beras ke warga nya. Kegiatan ini dilakukan selama 2 hari. Dan 

dibagi 1 hari untuk 7 RW. 

 

Gambar 3.1 Hari Pertama 

 

Gambar 3.2 Hari Kedua 

4. Kegiatan Kerja Bakti bersama warga RW 04. 

Anggota kelompok KKN kami diminta tolong untuk membantu masyarakat 

RW 04 dalam kerja bakti membersihkan pos ronda dan patung di sekitaran gang 

wilayah RW 04. 
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Gambar 4. Membantu membersihkan pos ronda 

5. Kegiatan Webinar secara online dan offline 

Untuk membantu pelaku UKM di era pandemic covid-19 ini tim KKN kami 

merencanakan adanya webinar yang diadakan secara online bersamaan dengan 

offline. Secara offline,kami mengundang 10 pelaku UMKM untuk dikumpulkan di 

Balai RW. Kami berharap semoga kegiatan webinar yang kami lakukan bermanfaat 

untuk masyarakat. Dengan menampilkan 3 pemateri, 2 diantaranya adalah dosen dari 

Fakutas Ekonomi dan 1 diantaranya adalah pelaku bisnis Bakoelur. 

 

Gambar 4.1 Peserta Webinar secara online 
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Gambar 4.2 Peserta Webinar secara offline 

PENUTUP 

 Kami dari team KKN kelompok 70 telah melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat berupa memberi pengetahuan mengenai kesehatan di masa pandemi covid 19 

dan juga bagaimana agar UMKM dapat bertahan bahkan berkembang di masa pandemi ini 

melalui webinar. Pentingnya pengetahuan kesehatan dan strategi marketing UMKM di masa 

pandemi ini juga sangat membantu dalam pemulihan ekonomi nasional. Hasilnya 

menunjukkan bahwa tingkat penularan covid_19 semakin turun dan UMKM terdorong untuk 

menjalankan aktivitas bisnisnya dengan melakukan bisnis Islami dan digital marketing. 

Harapannya dengan diadakannya kegiatan tersebut, masyakarat lebih peduli pada kesehatan 

dan juga UMKM dapat mempraktekkan digital marketing, sehingga dapat membantu 

pemulihan ekonomi lebih cepat. Sarannya adalah agar masyarakat mulai mempraktikkan 

bisnis Islami dan digital marketing serta terus melakukan inovasi-inovasi. Selain itu, 

pemerintah sebaiknya meningkatkan pemberian bantuan material maupun immaterial 

sehingga UMKM dapat berkembang dengan baik. 
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ABSTRAK 

KKN Periode XII Universitas Islam Sultan Agung Semarang dilaksanakan pada tanggal 2 

Agustus-19 Agustus 2021. Kelompok 75 KKN Tematik COVID-19 Ber-BudAI UNISSULA 

melaksanakan kegiatan KKN berupa pembuatan video edukasi serta penyuluhan kepada 

warga sekitar, pembuatan poster, pembagian buku saku, dan pendampingan belajar bagi 

murid-murid SD-SMP. Kegiatan KKN ini dilaksanakan di Genuksari Atas IV RT 08 RW 09 

Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari. Kegiatan kami laksanakan dengan cara bertahap 

dan tetap menerapkan protokol kesehatan dan sesuai dengan aturan pemerintah mengenai 

adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

 

PENDAHULUAN 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik merupakan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa multidisplin dengan tema khusus yang 

bersifat Insidental sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau atas permintaan pihak eksternal 

untuk memecahkan masalah dengan tema tertentu sehingga kegiatan mahasiswa terfokus 

untuk mengtasi masalah tertentu dan mencapai target tertentu. Corona virus Diseases 2019 

(COVID-19) merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh strain corona virus baru 

(SARS-CoV-2) yang muncul di Wuhan, Hubei, Cina pada Desember 2019 (Hairunisa & 

Amalia, 2020). COVID-19 dapat menimbulkan gangguan pernafasan akut seperti demam, 

batuk, sesak nafas, dengan masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dan masa inkubasi terpanjang 

adalah 14 hari (Diana Ekawaty, 2021). Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik COVID-19 

adalah program pengabdian masyarakat untuk membentuk kepedulian, kesadaran serta 

mengedukasi masyarakat untuk mencegah peyebaran dan penularan Corona Virus Disease 

19 (COVID-19) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan diantaranya menjaga jarak, 

mencuci tangan dan memakai masker. Wang et al (2020) menyatakan bahwa pandemi 

COVID-19 menimbulkan kerugian seperti adanya hambatan fisik, ketimpangan ekonomi, 
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ketimpangan sosial, serta gangguan jiwa. Gangguan jiwa yang terjadi dapat berupa 

kecemasan, ketakutan, panik, stress, depresi, marah, dan penyangkalan akibat kecemasan 

yang berlebih saat menghadapi pandemi COVID 19 (Fitria et al., 2020). Upaya yang perlu 

dilakukan untuk dapat mengendalikan/mencegah penyebaran virus COVID19 sembari 

menunggu dirilisnya obat dan vaksin adalah menciptakan kepedulian masyarakat yang 

dimulai dari level rumah tangga melalui edukasi/sosialisasi dan pengembangan potensi desa 

dalam penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).  

Tubuh sehat tentu saja keinginan semua orang, karena dengan memiliki tubuh yang 

sehat kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa adanya gangguan. Hidup sehat berarti 

hidup tanpa adanya gangguan masalah baik jasmani maupun rohani. Untuk itu terdapat 

berbagai cara untuk menjaga tubuh agar tetap sehat, salah satu caranya adalah dengan 

menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta senantiasa menjaga imun tubuh. 

Menurut Ardiyanto et al (2020) pola hidup bersih dapat dilakukan dengan cara : 1) Mencuci 

tangan menggunakan sabun ; 2) Mengkonsumsi makanan bergizi ; 3) Menggunakan kamar 

mandi secara bersih dan sehat ; 4) Melakukan olahraga secara teratur ; 5) Memberantas jentik 

nyamuk ; 6) Tidak merokok ; 7) Membuang sampah pada tempatnya ; 8) Melaksanakan kerja 

bakti. 

Pada masa pandemi seperti ini, banyak masyarakat yang terganggu dengan aktivitas 

yang biasanya dilakukan sehari-hari. Dampak negatif pandemic terutama dirasakan oleh para 

pelajar yang harus belajar dari rumah secara online. Disamping itu, pelaksanaan 

pembelajaran daring juga berdampak positif karena dapat menciptakan perilaku social 

distancing sehingga meminimalisir keramaian yang berpotensi semakin menyebarnya 

COVID-19 di lingkungan sekolah (Handarini & Wulandari, 2020). Dengan itu kelompok 75 

KKN Tematik COVID-19 Ber-BudAI UNISSULA ingin membantu siswa SD-SMP melalui 

pendampingan belajar berupa les private. Hal ini dikarenakan saat pembelajaran secara 

online guru lebih banyak memberikan tugas tanpa memberikan pemahaman materi terlebih 

dahulu. Selain itu juga membantu orang tua dalam pengawasan belajar kepada anak-anak 

mereka yang sedang belajar di rumah.  Beberapa masalah yang dapat ditemukan dalam 

pembelajaran daring adalah kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran 

karena masih banyaknya keterbatasan, seperti keterbatasan interaksi dengan guru dalam 

menjelaskan materi yang membuat banyak siswa masih tidak paham, orang tua yang belum 

siap dalam membimbing anaknya untuk belajar, dan adanya keterbatasan kuota internet bagi 

beberapa siswa (Putria et al., 2020). Masyarakat desa paling merasakan dampak negatif dari 

pembelajaran secara daring karena masih kurangnya biaya dan fasilitas yang memadai dalam 

pelaksanaannya yang membuat proses belajar mengajar semakin tidak efektif (Amelia et al., 

2020). 

Selain pemahaman dalam belajar yang kurang efektif, ada juga beberapa masyarakat 

yang terdampak virus COVID-19 ini, sebanyak 6 keluarga terkontaminasi virus COVID-19 

namun 6 keluarga tersebut kini sudah sembuh total bahkan sudah ada yang bisa melakukan 

vaksin hinggan dosia kedua, masyarakat di lokasi KKN kami Genuksari Atas IV RT 08 RW 

09 cepat tanggap menangani tetangga nya yang terkena virus COVID-19 beberapa hal 

dilakukan yaitu dengan Jogo Tonggo dengan adanya kegiatan jogo tonggo yang berlangsung 

ketika ada warga yang terkena COVID-19 maka warga yang terkena virus tersebut tidak 

perlu kebingungan jika bahan masakan dirumah sudah habis karena dengan kegiatan tersebut 

tetangga sekitar bisa mengirimkan bahan makanan, makanan siap saji hingga obat-obatan 

dan vitamin yang diperlukan. Selain itu ada kegiatan lain yaitu Penyemprotan Desinfektan 
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di setiap minggunya, satu kali seminggu warga melakukan desinfektan menyeluruh ke 

rumah-rumah warga, ke jalanan umum dan fasilitas warga setempat yaitu masjid. Kegiatan 

tersebut dilakukan untuk mencegah dan menghilangkan virus COVID-19 di daerah tersebut. 

Seluruh warga Genuksari Atas IV pun mempunyai kontak darurat apabila diperlukan pada 

saat ISOMAN. Dampak setelah terkena virus pun masih berkelanjutan, dimulai dari fisik 

yang lebih lelah dari biasa nya hingga daya ingat yang mulai menurun. Hal tersebut membuat 

kami Kelompok 75 untuk terjun ke masyarakat melalui kegiatan KKN ini guna membantu 

warga sekitar untuk proses pembelajaran secara offline sehingga anak-anak dapat memahami 

lebih dalam materi yang disampaikan pada saat sekolah daring, dan memberikan penyuluhan 

terhadap ibu-ibu tentang isoman dan pola hidup sehat agar pelan-pelan virus COVID-19 ini 

bisa berkurang. 

Masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum memahami bagaimana 

menerapkan 5M dan cara isolasi mandiri yang baik dan benar. Masyarakat belum memahami 

cara isolasi mandiri terutama ketika memiliki riwayat kontak dengan seseorang dengan kasus 

positif, baru bepergian dari luar kota atau baru pulang dari bepergian, memiliki gejala 

COVID-19 tetapi masih berkontak dengan anggota keluarga lainnya (Putri & Rahmah, 

2020). Wabah  virus corona dapat  kita  Hindari  apabila  penderita  melakukan  isolasi  diri. 

Tidak semua pasien korona harus dirawat di rumah  sakit,  penderita  yang  tidak  termasuk  

kelompok rentan  cukup  melakukan  isolasi  diri  di  rumah. Pentingnya isolasi diri selama 

lebih kurang 14 hari karena gejala COVID -19   akan   muncul   dalam  rentang waktu tersebut 

berupa batuk, demam, atau sesak napas. Dalam selang waktu tersebut, kondisi  orang  yang  

diduga  terinfeksi COVID-19  diisolasi dan  dipantau  dirumah  sakit,  rumah  atau  tempat  

lain. Isolasi    mandiri    yaitu    upaya    mencegah penyebaran COVID-19  dengan  berdiam  

diri  di rumah  sambil  memantau  kondisi  diri  seraya  tetap menjaga   jarak   aman   dari   

orang   sekitar   atau keluarga.   Orang   yang   perlu   melakukan   isolasi mandiri   adalah   

siapapun   yang   memiliki   gejala sakit   seperti   demam,   batuk,   atau   pilek,   nyeri 

tenggorokan,   atau   gejala   penyakit   pernafasan lainnya. .  Isolasi  mandiri dilakukan  jika  

terdapat beberapa    kemungkinan    diantaranya    seseorang kontak   dengan   terduga 

COVID-19,   seseorang tidak  kontak  langsung  dengan  terduga COVID-19 namun memiliki 

riwayat perjalanan ke daerah zona merah,   seseorang   yang   memiliki   gejala   seperti suhu  

tubuh diatas  37ºC dan mengalami gangguan pernafasan (Sulaiman, 2020). 

 

METODE 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode XII Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus-19 Agustus 2021. Pelaksanaan program 

kerja dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan demi mencegah terjadinya 

penularan virus COVID-19 saat berlangsungnya KKN. Pada kesempatan kali ini KKN 

Kelompok 75 menggunakan metode terbatas dalam melaksanakan kegiatan yaitu hanya 

mengajak perwakilan warga setempat untuk dapat berpartisipasi dalam penyuluhan secara 

offline serta pendampingan belajar bagi murid-murid SD-SMP. Penggunaan metode 

tersebut dikarenakan adanya faktor resiko tertular COVID-19 apabila kami mengundang 

atau mengajak terlalu banyak warga setempat untuk berpartisipasi dalam kegiatan kami. 

Selain itu penerapan metode terbatas juga untuk mentaati peraturan pemerintah berupa 

adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga kami 

membatasi warga yang ikut dalam kegiatan kami. 
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Program kerja kami laksanakan setiap hari Sabtu, Minggu, atau setiap hari libur. 

Program kerja yang kami laksanakan diantaranya adalah pendampingan belajar untuk 

murid-murid SD-SMP, membuat video edukasi sekaligus memberikan penyuluhan kepada 

warga setempat mengenai cara isoman yang baik dan benar serta cara menjaga pola hidup 

sehat, pembuatan poster, buku saku. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Program kerja kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mengenai pemahaman mengenai 

COVID-19 serta pendampingan belajar bagi murid-murid SD-SMP dilaksanakan dengan 

bertahap, diantaranya adalah : 

1. Pembuatan Video Edukasi Mengenai Cara Isolasi Mandiri dan Cara Pola Hidup 

yang Sehat serta Penyuluhan Kepada Warga Setempat 

Alasan pemilihan tema tersebut adalah masih banyak orang yang terpapar virus COVID-

19 bergejala ringan yang diharuskan melaksanakan isolasi mandiri belum memahami 

bagaimana cara isolasi mandiri yang baik dan benar agar tidak menularkan virus COVID-19 

ke anggota keluarga yang lain. Selain itu masih banyak masyarakat yang belum memahami 

bagaimana cara menjaga pola hidup sehat agar terhindar dari virus COVID-19. Dengan 

pembuatan video edukasi ini sekaligus memberikan penyuluhan kepada warga setempat 

diharapkan dapat diterapkan oleh masyarakat dan dapat mengurangi kasus penyebaran 

COVID-19. Agar tidak bosan kami juga mengajari warga bagaimana membuat konektor 

masker yang menarik. 

 
Gambar 1. Kegiatan penyuluhan tentang cara isolasi mandiri yang baik dan benar kepada 

warga setempat oleh kelompok 75 
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Gambar 2. Kegiatan penyuluhan mengenai cara menjaga pola hidup sehat oleh kelompok 

75 

 

2. Pembuatan Poster 

Materi yang kami bahas adalah cara isolasi mandiri yang baik dan benar. Pemilihan 

materi ini agar warga Genuksari Atas IV RT 08 RW 09 Kelurahan Tegalsari Kecamatan 

Candisari dapat memahami bagaimana cara isolasi mandiri yang baik dan benar. Poster 

kami tempel di wilayah yang mudah dilihat dan ditemukan oleh masyarakat sekitar. 

 
Gambar 3. Kegiatan penempelan poster di wilayah Genuksari Atas IV RT 08 RW 09 

Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari 

3. Pembuatan Buku Saku dan Membagikannya Kepada Warga Sekitar 

Tema yang kami pilih dalam pembuatan saku adalah menjaga pola hidup sehat di 

tengah pandemi serta cara isoman yang baik dan benar. Pembuatan saku kami buat 

semenarik mungkin agar memudahkan masyarakat dalam memahami materi yang ada 

di buku saku tersebut. Buku saku kami bagikan kepada warga Genuksari Atas IV RT 08 

RW 09 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari dari rumah ke rumah sehingga dapat 

menghindari kerumunan. 
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Gambar 4. Kegiatan pembagian buku saku kepada warga Genuksari Atas IV RT 

08 RW 09 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari 

 

4. Pendampingan Belajar untuk Murid-Murid SD-SMP 

Pemilihan program kerja ini memiliki tujuan untuk membantu menyelesaikan 

masalah murid-murid dan para orang tua murid yang menemui kendala dalam 

pembelajaran secara daring. Pendampingan belajar dilakukan oleh Alya, Devya, Jauza, 

Yolanda, serta Ragil yang bertugas sebagai dokumentasi. Dengan pelaksanaan program 

kerja ini diharapkan dapat membantu murid-murid SD-SMP yang ada di daerah 

Genuksari Atas IV RT 08 RW 09 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari yang 

menemukan kendala dalam pembelajaran secara daring. Tidak lupa kami memberikan 

bingkisan kepada murid-murid SD-SMP yang berpartisipasi agar lebih bersemangat 

belajar. 

 
Gambar 5. Kegiatan pendampingan belajar bagi murid-murid SD-SMP Genuksari Atas IV 

RT 08 RW 09 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari 

 

PENUTUP 

Tim KKN Kelompok 75 telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa 

video edukasi mengenai cara isolasi mandiri dan cara pola hidup yang sehat serta penyuluhan 

kepada warga setempat, penempelan poster dengan tema cara isolasi mandiri yang baik dan 

benar, membagikan buku saku dengan tema menjaga pola hidup sehat di tengah pandemi 

serta cara isoman yang baik dan benar, dan pendampingan belajar bagi murid-murid SD-
SMP. Kami berharap kegiatan KKN ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di 
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Genuksari Atas IV RT 08 RW 09 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari supaya lebih 

memahami bagaimana agar terhindar dari virus COVID-19.  
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ABSTRAK 

Desa Banyumeneng merupakan desa yang berlokasi di Kecamatan Mranggen, Kabupaten 

Demak. Mayoritas penduduk belum mematuhi protokol kesehatan. Kondisi tersebut dapat 

diketahui berdasarkan pengamatan lapangan, dimana ditemukan masyarakat yang tidak 

menggunakan masker dan tidak menjaga jarak ketika berada ditempat kerumunan. Oleh 

sebab itu, perlu adanya tindakan lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut, 

sehingga dapat mencegah persebaran covid-19. Metode yang digunakan dalam mengatasi 

permasalahan tersebut yaitu dengan menggunakan metode survei, kemudian dilanjutkan oleh 

analisis kelompok dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG), yang memiliki 

keluaran peta titik lokasi rawan keramaian. Peta tersebut dapat digunakan sebagai acuan 
Pemerintah Desa dalam membuat keputusan dan kebijakan terkakit lokasi yang rawan 

terhadap kerumunan, sehingga dapat meminimalisir adanya penyebaran covid-19. 

Kata Kunci: Covid-19, kerumunan, SIG 

 

PENDAHULUAN 

Covid-19 atau Corona Virus Infectious Disease merupakan penyakit menular yang 

disebabkan oleh jenis virus corona yang diketahui pada saat terjadi perjangkitan di Wuhan, 

Tiongkok pada Desember 2019 (Mustaqim, ect 2021). Infeksi Covid-19 yang disebabkan 

oleh virus corona baru merupakan suatu pandemik baru dengan penyebaran antar manusia 

yang sangat cepat (Handayani, 2019). Orang dengan riwayat penyakit jantung, ginjal, usia 

lanjut, dan daya tahan tubuh lemah menjadi golongan orang-orang yang memiliki resiko 

tinggi tertular Covid-19 (Nurislaminingsih, 2020). Covid-19 ini merupakan penyakit 

menular yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Gejala klinis 

utama Covid-19 yang muncul yaitu demam (suhu >380C), batuk dan kesulitan bernapas. 

Selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, fatigue, mialgia, gejala gastrointestinal 

seperti diare dan gejala saluran napas lain. Setengah dari pasien timbul sesak dalam satu 

minggu (Yuliana, 2020). 
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Pada tanggal 2 Maret 2020 di Negara Indonesia terdapat dua kasus positif Covid-19 

yang pertama kali dilaporkan (Hendryco, Susanti, & Irwan, 2020). Dalam meminimalisir 

penyebaran Covid-19 di masyarakat, Pemerintah menghibau kepada masyarakat untuk rajin 

mencuci tangan, menjaga kebersihan pernapasan, menjauhi keramaian, serta kontak dekat 

dengan orang sakit (Ozdemir, 2020).  

Desa Banyumeneng merupakan desa yang berlokasi di Kecamatan Mranggen, 

Kabupaten Demak. Mayoritas penduduk Desa Banyumeneng belum mematuhi protokol 

kesehatan seperti tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Tidak jauh berbeda 

dengan wilayah di Indonesia lainnya, di Desa Banyumeneng juga pernah terjadi kasus 

Covid-19. Dalam menanggulangi maupun sebagai pencegahan di masa yang akan datang, 

maka program pembuatan peta titik potensi keramaian di Desa Banyumeneng yang berbasis 

data spasial dari Sistem Informasi Geografis (SIG) sangat diperlukan. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem yang dirancang untuk bekerja 

dengan data yang tereferensi secara spasial atau koordinat-koordinat geografi. Sistem 

informasi geografis adalah bentuk sistem informasi yang menyajikan informasi dalam 

bentuk grafis dengan menggunakan peta sebagai antar muka (Jumardi & Karmila Putri, 

2021). Menurut Murai (1999), Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu sistem 

informasi yang digunakan untuk menyimpan, memasukan, memanggil kembali, mengolah, 

menganalisis hingga menghasilkan data dengan referensi geografis atau data geospatial, 

tujuannya  mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan perencanaan 

penggunaan lahan, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, sumber daya alam, dan pelayanan 

umum lainnya. Bernhardsen (2002) berpendapat bahwa Sistem Informasi Geografis (SIG) 

menjadi sistem komputer yang kemudian digunakan untuk memanipulasi data geografi. 

Sistem ini kemudian diimplementasikan juga dengan hardware atau perangkat keras dan 

software atau perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk verifikasi data, kompilasi, 

penyimpanan, akusisi, perubahan hingga pembaharuan data. Selain itu, juga berfungsi 

sebagai pemanggilan dan presentasi data, manajemen dan pertukaran data, manipulasi data, 

hingga analisa data.  

Berdasarkan data hasil survei, wawancara dengan warga dan kepala desa, serta analisis 

yang telah dilakukan selama masa KKN, telah didapatkan beberapa titik lokasi yang 

berpotensi memiliki keramaian. Dengan adanya peta tersebut, masyarakat dapat mengetahui 

dan mewaspadai titik-titik lokasi tersebut. Oleh karena itu, pembuatan peta potensi titik 

keramaian diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap berkurangnya maupun 

mencegah persebaran Covid-19 di Desa Banyumeneng. 

 

METODE PELAKSANAAN 

Data spasial geografis dalam penelitian ini difungsikan sebagai alat yang digunakan 

dalam proses pembuatan peta titik lokasi rawan keramaian. Peta titik lokasi rawan keramaian 

bermanfaat sebagai informasi terkait lokasi yang rawan terhadap Covid-19, sehingga 

Pemerintah Desa dapat melakukan tindakan lebih lanjut terhadap lokasi tersebut dan 

mencegah terjadinya penyebaran Covid-19. Metode yang digunakan yaitu dengan 

menggunakan metode survei. Survei merupakan suatu bentuk aktifitas yang sudah menjadi 

kebiasaan pada masyarakat. Teknik penelitian survey yaitu dengan menanyakan kepada 

beberapa responden tentang kepercayaannya, pendapat-pendapat, karakteristik, dan perilaku 

yang telah atau sedang terjadi (Adiyanta, 2019).  
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Berikut ini merupakan tahap pelaksanaan yang dilakukan dalam mencapai tujuan 

program. 

   
Mempersiapkan peta 

administrasi desa 

Melakukakan 

wawancara kepada 

Kepala Desa 

Banyumeneng terkait 

lokasi yang biasa terjadi 

keramaian 

 

 

Survei lapangan 

dan penitikan 

lokasi 

 
 

 

Penyerahan Peta titik 

lokasi rawan keramaian 

kepada pihak 

Pemerintahan Desa 

Melakukan diskusi 

kepada Kepala Desa 

Banyumeneng 

Pengolahan data 

hasil survei 

dengan 

menggunakan 

GIS 

Gambar 7 Alur Metode Pelaksanaan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembuatan dan pemasangan peta titik lokasi rawan keramaian di Desa Banyumeneng. 

Peta titik lokasi rawan keramaian berisi informasi terkait lokasi yang rawan terhadap 

kerumunan oleh masyarakat di Desa Banyumeneng. Berdasarkan hasil analisis yang sudah 

dilakukan, terdapat 23 titik lokasi rawan keramaian yang terdiri dari 9 (sembilan) klasifikasi 

lokasi diantaranya: Balaidesa, Jembatan, lapangan, pemakaman, masjid/musholla, pasar, 

sarana pendidikan, persimpangan, dan warung makan. 
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Berikut ini merupakan penjelasan titik lokasi rawan kerumunan di Desa Banyumeneng, 

Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak: 

1. Balai desa 

Balai desa menjadi tempat yang rawan terhadap kerumunan, dikarenakan balaidesa 

merupakan tempat yang digunakan sebagai tempat bekerja bagi pegawai pemerintahan 

desa. Sistem kerja yang diterapkan di Balai Desa Banyumeneng yaitu Work Form Office 

(WFO). Oleh sebab itu, Balaidesa banyak dikunjungi oleh masyarakat yang memiliki 

kepentngan terkait administrasi maupun  kepentingan lainnya. 

 
Gambar 3. Balai desa Banyumeneng, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak 

 

 

Gambar 8 Peta Titik Lokasi Rawan 

Keramaian di Desa Banyumeneng 
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2. Jembatan 

Pada saat malam minggu atau minggu pagi, jembatan yang berlokasi di dekat Balaidesa 

rawan terhadap kerumununan dikarenakan terdapat kegiatan pasar tiban. Hal tersebut 

menyebabkan masyarakat berdatangan, sehingga menimbulkan kerumunan di lokasi 

tersebut. 

 
Gambar 4. Jembatan 

 

3. Lapangan 

Pada saat sore hari, lapangan voli yang berlokasi di  bagian selatan Desa Banyuwangi 

ramai dikunjungi oleh anak-anak untuk bermain voli dan berolahraga. Selain kerumunan 

dari anak-anak yang berolahraga, kerumunan juga berasal dari anak-anak atau warga yang 

menonton. 

 
Gambar 5. Lapangan 

 

4. Pemakaman 

Pemakaman memiliki potensi sebagai titik keramaian pada saat ada acara peringatan 

acara keagamaan, seperti ziarah sebelum hari raya dam setiap malam jum’at. Terdapat 2 

lokasi pemakaman di Desa Banyumeneng sebagai titik lokasi rawan Keramaian.  
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Gambar 6. Pemakaman 

5. Masjid/Musholla 

Masjid/musholla menjadi titik lokasi keramaian pada saat memasuki waktu sholat 

ataupun saat acara pengajian. Dalam melakukan sholat berjamaah, masyarakat tidak 

menerapakan jaga jarak. Terdapat 9 titik masjid/musholla sebagai titik rawan keramaian.  

 
Gambar 7. Masjid 

 

6. Pasar 

Pasar di Desa Banyumeneng berlokasi di di sebelah Balaidesa  dan digelar pada saat wetn 

pon dan kliwon. Ketika pasar dibuka, masyarakat ramai berdatangan menuju pasar. 

 
Gambar 8. Pasar 
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7. Sarana Pendidikan 

Beberapa sekolah di Desa Banyumeneng telah menerapakan  sistem pembelajaran offline. 

Meskipun jam pembelajar lebih dipersingkat, tetapi tetap saja keramaian akan terjadi. 

Maka dari itu, perlu adanya pergantian sesi belajar antar kelas. Terdapat 5 titik lokasi 

sarana pendidikan yang rawan terhadap keramaian. 

  
Gambar 9. Sekolah 

8. Persimpangan 

Banyak pedagang-pedagang kecil yang berjualan di persimpangan Desa Banyumeneng, 

sehingga mengundang warga untuk berdatangan ke lokasi tersebut. 

 
Gambar 10. Persimpangan 

9. Warung Makan 

Warung makan yang berlokasi di dekat sekolah merupakan titik keramaian, dikarenakan 

ketika jam istirahat banyak siswa yang memenuhi area tersebut. Selain itu, banyak siswa 

yang tidak menerapkan protokol kesehatan yaitu tidak menggunakan masker dan tidak 

berjaga jarak. 

 
Gambar 11. Warung 
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Setelah peta titik lokasi keramaian selesasi dibuat, kemudian peta tersebut dijadikan 

poster dengan menampilkan deskripsi-deskripsi untuk setiap lokasi titik keramaian. Berikut 

ini merupakan hasil dari pembuatan poster peta titik lokasi keramaian. 

 
Gambar 12 Poster Titik Keramaian 

 

Gambar 13. Pemasangan Poster 
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PENUTUP 

Berdasarkan hasil dari pembahasan dapat diketahui bahwa di Desa Banyumeneng 

terdapat 23 titik lokasi yang rawan terhadap keramaian penduduk. Dengan adanya peta titik 

lokasi rawan keramaian, diharapkan dapat membantu pihak-pihak pemerintahan dalam 

mempermudah pengontrolan kegiatan masyarakat.  Adapun solusi yang diberikan oleh 

kelompok yaitu dengan membuat dan memasang poster tentang menjaga diri dari Covid-19. 

Poster tersebut dipasang di titik lokasi yang rawan terhadap keramaian. 

Selain itu, kelompok memberikan saran kepada Pemerintah Desa supaya lebih tegas 

untuk mengawasi dan menghibau masyarakat agar dapat menghindari dari kerumunan serta 

masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 5M (mencuci tangan, 

memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi dan 

interaksi) dilingkungannya, hidup bersih dan sehat. Masyarakat juga perlu meningkatkan 

pengetahuan yang benar terkait virus Covid-19, mengetahui bagaimana cara mencegah 

penyebaran virus Covid-19 seperti menjaga jarak, mencuci tangan dengan benar, 

menggunakan masker, keluar rumah jika dirasa sangat penting, mencucui tangan dan 

menggunakan hand sanitizer. 
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ABSTRAK 

Pandemi COVID-19 sangat berdampak dalam berbagai bidang, 

termasukkesehatan,pendidikan dan usaha kecil dan menengah. Melalui mahasiswa 

Kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik COVID-19 Periode XII yang terdiri dari lima 

orang anggota turun langsung ke masyarakat dengan beberapa programnya yaitu pembuatan 

video, pamflet, dan poster, lalu pendampingan belajar, dan pendampingan dalam 

pemanfaatan marketplace. Tujuan kegiatan KKN Tematik COVID-19 ini untuk mengajak 

masyarakat mematuhi anjuran pemerintah dan menerapkan protokol kesehatan, 

meningkatkan semangat belajar untuk adik-adik, dan meningkatkan penjualan UMKM yang 

terdampak COVID-19. Hasil dari kegiatan ini adalah masyarakat disiplin mematuhi protokol 

kesehatan dan berani untuk vaksin, adik-adik antusias dan bersemangat kembali dalam 

pembelajaran sekolahnya, UMKM lebih bersemangat untuk promosi melalui marketplace 

dan penjualan meningkat. 

Kata Kunci : COVID-19, protokol kesehatan, pemasaran marketplace, pendampingan 

belajar.   
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PENDAHULUAN 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang bersifat khusus, karena dalam KKN darma pendidikan dan pengajaran, 

penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dipadukan kedalamnya dan melibatkan 

sejumlah mahasiswa dan sejumlah staf pengajar ditambah unsur masyarakat.Kuliah Kerja 

Nyata adalah suatu kegiatan intrakulikuler yang memadukan pelaksanaan Tri Darma dengan 

metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam kegiatan 

pemberdayaan masyarakat. KKN juga merupakan wahana penerapan serta pengembangan 

ilmu teknologi, dilaksanakan diluar kampus dalam waktu, mekanisme kerja, dan persyaratan 

tertentu.(Sulistyo, A., Ulum, M. and Aminullah, S. 2020) 

KKN Tematik Covid-19 merupakan aktualisasi kolaborasi Ditjen Dikti Kemdikbud 

bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ikatan Senat Mahasiswa 

Kedokteran Indonesia (ISMKI), Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia 

(AIPKI), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Rektor Perguruan Tinggi dan pemangku 

kepentingan terkait (hingga tingkat daerah). KKN tematik adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

yang orientasi program kegiatannya terfokus pada bidang tertentu sesuai dengan 

permasalahan kemasyarakatan dan arah kebijakan pembangunan yang diselenggarakan 

pemerintah wilayah tertentu (Kabupaten/Kota). KKN Tematik ini diharapkan dapat 

meningkatkan sinergi perguruan tinggi, pemerintah dan stakeholders (hingga tingkat 

wilayah) dalam upaya penanganan Covid-19, khususnya untuk memberikan edukasi dan 

meningkatkan kesadaran tentang Adaptasi Kebiasaan Baru untuk masyarakat.(Septiani 

2019). 

Virus Corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 

adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut 

Covid-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi 

paru-paru yang berat, hingga kematian. Infeksi virus Corona disebut Covid-19 (Corona Virus 

Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. 

Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, 

termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan.(Otálora 2020) Hal tersebut 

membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam 

rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. (Aulia, 

2020)Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada 

banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, 

virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru 

(pneumoniaHal ini mengakibatkan sistem aktifitas keseharian berubah. Penyebaran virus ini 

tentu saja berdampak pada berbagai bidang,yaitu : Kesehatan,ekonomi mupun 

Pendidikan.(biofarma, 2021) 

KKN TEMATIK COVID-19 ber-BudAI merupakan mata kuliah yang berbentuk 

kegiatan pengabdian masyarakat bagi masyarakat terdampak covid 19 melalui penerapan 

bidang ilmu dan kegiatan yang berbasis desa mitra serta dapat digunakan untuk pemanfaatan 
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hasil penelitian guna mewujudkan masyarakat berperadaban Islam yang dilakukan oleh 

mahasiswa secara terintegrasi, interdisipiner dan berkelanjutan.(lembaga penelitian dan 

pengabdian masyarakat (LPPM) 2021) 

Kuliah Kerja Nyata Tematik yang dilakukan mahasiswa bersama dengan masyarakat 

desa, aparatur desa secara langsung melakukan kegiatan menyadarkan untuk selalu hidup 

sehat dengan pembuatan poster dan video.Pendampingan usaha UMKM yang berdasarkan 

situasi dan kondisi yang berdampak besar pada UMKM saat pandemi sehingga masyarakat 

yang memiliki usaha diharuskan mampu beradaptasi dalam penggunaan teknologi yang 

dituntut untuk melakukan pemasaran online serta mengelola keuangan dengan kondisi yang 

sangat minim. Disamping itu juga pengetahuan bagaimana membangun citra merek dari 

produk yang dihasilkan, pengelolaan keuangan dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya 

dilakukan rogram pendampingan belajar untuk siswa Sekolah Dasar dengan tujuan agar 

siswa dapat mematangkan pembelajaran yang telah diberikan oleh guru selama proses 

pembelajaran daring.  

Kegiatan KKN Tematik Covid 19 diharapkan mahasiswa dapat memperoleh 

pengalaman hidup bermasyarakat serta dapat mengembangkan dan menerapkan 

pengetahuan akademik. Semua program kegiatan selama KKN dijalankan dengan tetap 

memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan ajuran pemerintah. 

 

METODE 

 Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik COVID-19 Periode XII Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang dilakukan pada 2-19 Agustus 2021. Dalam kegiatan ini, 

dimana masyarakat terlibat langsung dalam program kerja yang kami usulkan. Metode yang 

dilaksanakan untuk kegiatan KKN ini terbagi kedalam 3 tahap yaitu tahap Perencanaan, 

Pelaksanaan, dan Pelaporan.  

Pada Tahap Perencanaan, dilakukan pembuatan program-program KKN tematik 

dengan arahan dan bimbingan dari dosen pembimbing lapangan untuk pelaksanaan KKN 

Tematik Covid-19 melalui video conference. 

Dalam  tahap pelaksanaan digunakan dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan 

Kepala Desa dan ketua RT/RW serta masyarakat desa lingkungan tempat tinggal terkait 

kegiatan KKN yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 20 hari. Metode yang akan kami 

gunakan dalam pelaksanaan KKN Tematik Covid-19 ini adalah:  

a. Memberikan pendampingan pembelajaran kepada anak-anak yang ada di desa 

tempat kami KKN. Pendampingan belajar dilakukan hanya untuk siswa SD, dengan 

membantu belajar apa yang tidak dipahami. 

b. Edukasi protokol kesehatan, dengan pembuatan video edukasi tentang pencegahan 

Covid-19 dan pembuatan poster dan MMT yang akan disebarkan di sekitar 

lingkungan desa. 

c. Melakukan pendampingan untuk melatih UMKM untuk memasarkan produknya 

secara on-line yang ada di Desa Damarwulan. 
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Pada tahap pelaporan ini dilakukan diskusi hasil dari program kegiatan KKN, 

penyusunan laporan kegiatan, dan penyerahan laporan kepada pihak-pihak yang bertugas 

mengevaluasi laporan kegiatan pengabdian masyarakat.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil perincian prioritas permasalahan, maka dilaksanakan kegiatan-

kegiatansebagai berikut : 

1. Edukasi protokol kesehatan 

 Edukasi protokol kesehatan di lingkungan masyarakat dilakukan dengan kegiatan 

pembuatan video, pamfler dan poster. Pada kegiatan pembuatan video ini konsep yang kami 

usung adalah video edukasi covid 19. Dimulai dari gambaran awal ketika covid19 masuk ke 

Indonesia, bagaimana respon masyarakat serta pemerintah dan yang terakhir mengenai 

anjuran penerapan protokol kesehatan 6M yang didalamnya terdapat aturan mengenai tata 

cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, 

mengurangi mobilitas serta melakukan vaksin.  

Video tersebut dinarasikan serta diperagakan oleh anggota kelompok 90. Video 

tersebut kami share di media KKN yang sudah kami buat sebelumnya seperti media sosial 

Facebook, Youtube, dan Instagram. 

 
Gambar 9.Pembuatan Video Edukasi Tenntang Informasi Covid 19 

 

Pamflet dan MMT yang dibuat berisi tentang aturan menjaga jarak, aturan mencuci 

tangan yang baik dan benar, aturan yang harus dilakukan sebelum bepergian, dan lain 

sebagainya. Desa Damarwulan sendiri memiliki 4 dusun diantaranya dusun Damarwulan, 

Bajangan, Ngrambe dan Medono. (Admin, 2020)’  Pamlfet disebar di sekitar 4 dusun 

tersebut, untuk lebih jelasnya yaitu pada 15 titik yaitu SD 5 Damarwulan, Masjid Jami Al-

Munir, Gardu Mendak, MI Miftahul huda, gardu dukuh Bajangan, gardu dukuh Ngrambe, 

MI Darul Falah, Masjid Darul Falah, Pos kamling RT 3 RW 1, Masjid Sulthon Ibrohim rw 

1 rt 3, Pos kamling rt 2 rw 2, Mts Matholiul Huda, Pos kamling samping Mts Matholiul 

Huda, SDN 5 Damarwulan, TK Miftakhul Ulum dan Pondok Thoriqoh an naqsyabandiyyah.  
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Selain itu  juga diberikan edukasi COVID-19 kepada ibu-ibu jama’ah tahlil di Pondok 

Thoriqoh An Naqsyabandiyyah. Tujuan dari pembuatan video, pamflet, poster, dan edukasi 

langsung ke masyarakat ini agar masyarakat semakin tersadarkan akan bahaya virus covid-

19 dan memiliki kemauan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan 

sehari-hari. 

 
Gambar 10.Pembuatan Media Edukasi Daring Berupa Gambar MMT Tentang 

Informasi COVID-19 

 
Gambar 11. Pembuatan Media Edukasi Daring Berupa Poster MMT Tentang Informasi 

COVID-19 
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Gambar 12. Pemasangan MMT dan Poster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Edukasi Tentang Protocol Kesehatankepada ibu-ibu jama’ah tahlil di Pondok 

Thoriqoh An Naqsyabandiyyah 

2. Pendampingan Belajar  

Selama KKN berlangsung, dilakukan program kerja pendampingan belajar anak-anak 

di desa Damarwulan. Pendampingan belajar dilaksanakan secara terjadwal setiap harinya 2-

3 jam selama 7 hari untuk anak SD/MI Sederajat.Kegiatan pendampingan belajar ini 

dilakukan di mushola terdekat dari posko KKN. Pembelajaran terdiri dari pelajaran sekolah, 

mengaji, praktik sholat dan wudhu. 
 

 

 
lijx asaudh u 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Pendampingan Belajar Mengaji Pada Anak-Anak Sekolah Dasar 
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Gambar 7.Pendampingan Belajar Sholat Dan WudhuPada Anak-Anak Sekolah Dasar 

 

 

Gambar 8.Pendampingan Belajar Dengan Membantu Dalam Memahami Materi Yang 

Diberikan Secara Online Pada Siswa 

 

Tujuan dari adanya pendampingan belajar ini adalah agar anak terbantu dalam 

memahami materi yang telah diterima secara online. Pendampingan ini dilakukan dengan 

menjelaskan dan mengulang materi yang telah diberikan oleh guru sebelumnya. 

 

3. Pendampingan dalam pemanfaatan marketplace 

 Pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap ekonomi, sosial, dan politik bukan 

hanya negara-negara besar akan tetapi hampir seluruh negara di dunia. Indonesia yang 

didominasi oleh Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) perlu memberikanperhatian  

khusus terhadap sektor ini karena kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional yang 

cukup besar(Nalini 2021)Oleh karena itu, salah satu kegiatan penting KKN adalah 

melakukan pendampingan untuk melatih atau mendaftarkan usaha warga secara on-line yang 

ada di desa Damarwulan. Tujuan adanya pendampingan dalam pemanfaatan marketplace ini 

adalah membantu agar masyarakat dapat mengetahui pemanfaatan teknologi sebagai strategi 

untuk meningkatkan usaha mereka. 

 Dalam UMKM yang pertama yaitu UMKM Ceriping dengan nama pemilik Ibu 

Rukayatun. Kami membantu Ibu Rukayatun dalam memasarkan produknya melalui 
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facebook marketplace. Produknya terdiri dari ceriping pisang, talas, singkong, dll. UMKM 

kedua yaitu kopi dan minuman herbal dengan nama pemiliknya yaitu Ibu Ufah. Kami 

membantu Ibu Ufah dalam memasarkan produknya melalui shopee. Produknya terdiri dari 

berbagai minuman kopi seperti kopi lanang, kopi damarwulan, kopi excelsa, kopi robusta, 

kopi arabika, dan minuman herbal seperti jahe original, kunyit original, 3in1 (jahe, kunyit, 

temulawak), dll. UMKM yang ketiga yaitu UMKM Catering dengan nama pemilik Pak 

Marlan. Kami membantu Pak Marlan dalam memasarkan produknya melalui facebook 

marketplace. Produknya terdiri dari kue ringan, kue basah, tahu bakso, nasi tumpeng, dll. 

UMKM yang keempat yaitu UMKM Kopi dan bubuk minuman herbal dengan nama pemilik 

Ibu Wati. Kami membantu Ibu Rukayatun dalam memasarkan produknya melalui facebook 

marketplace. Produknya terdiri dari bubuk jahe, bubuk kunyit, kopi, dll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 9.Pendaftaran UMKM Melalui Media Social Seperti Shopee Dan 

FacebookAgar Produk Yang Dijual Mampu Bersaing Di Masa Pandemi 
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Gambar 10.Mendampingi Dan Melatih Salah Satu Pelaku UMKMMemasarkan Produk 

Kripik Kremes  Melalui Facebook  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11.Mendampingi Dan Melatih Salah Satu Pelaku UMKM Memasarkan Produk 

Kopi Dan Rempah-Rempah Melalui Facebook  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.Mendampingi Dan Melatih Salah Satu Pelaku UMKMMemasarkan Produk 

Kopi Dan Jamu MelaluiShopee  
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Gambar 13.Mendampingi Dan Melatih Salah Satu Pelaku UMKMMemasarkan Produk 

Kopi Dan Rempah-Rempah Melalui Facebook 

 

 

PENUTUP 

 Kelompok KKN 90 telah melaksanakan beberapa program kerja yaitu edukasi 

protokol kesehatan COVID-19 berupa pembuatan video, pamflet, dan poster untuk 

memberikan kedasaran masyarakat akan perlunya mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan 

pendampingan belajar dilakukan terhadap siswa SD dan MI untuk membantu siswa 

memahami materi sekolah dan membiasakan belajar dengan baik. Pendampingan UMKM 

dilakukan dengan pendampingan dalam pemanfaatan marketplace di Facebook dan Shopee.  

 Masyarakat diharapkan dapat melanjutkan aktivitas-aktivitas yang telah dirintis 

bersama mahasiswa KKN agar dapat memperoleh manfaat yang nyata, dengan 

pendampingan dari aparat desa. Bagi mahasiswa LPPM Unissula dapat menggunakan lokasi 

KKN yang sudah pernah ada untuk menjamin keberlajutan program-program KKN sehingga 

dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. 
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ABSTRAK 

 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Covid-19 ber-BudAI periode XII 

Universitas Islam Sultan Agung mengangkat tema “Sehat, Bangkit, dan Maju Berdampingan 

Dengan Covid-19”. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh kelompok 97 di 

Desa Larikrejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus ini bertujuan untuk memberikan 

edukasi mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan Covid-19 sebagai upaya 

dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Metode yang dilakukan berupa pendekatan secara 

dalam jaringan (daring) dan pendekatan secara luar jaringan (luring) meliputi pemberian 

edukasi mengenai protokol kesehatan Covid-19 dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui 

penyebaran poster dan MMT, pembuatan masterplan RTH aktif , Pendampingan Belajar baik 

secara on-line maupun offline untuk siswa SD/SMP. Kegiatan ini diharapkan dapat 

memberikan banyak manfaat sehingga masyarakat lebih peka dan sadar terhadap bahayanya 

virus Covid-19 serta masyarakat dapat terhindar dari penularan virus Covid-19. 

 

PENDAHULUAN 

Kasus positif Corona (Covid-19) di Indonesia pertama kali pada awal bulan Maret 

2020. Presiden Joko Widodo memberikan informasi bahwa ada dua orang warga negara 

Indonesia yang terjangkit virus ini. sejak pertengahan bulan Maret, Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta memutuskan untuk menyelenggarakan pembelajaran dari jarak jauh atau daring, 

pembelajaran jarak jauh juga bisa menggunakan media platform sebagai cara mengganti 

tatap muka untuk memanfatkan teknologi maupun komunikasi (Kemendikbud, 2020). 

mailto:Ayosemangat2019@gmail.com
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Corona  virus  adalah  keluargabesar  virus  yang  menyebabkan  penyakit  mulai  dari  

gejala ringan  sampai  berat.  Ada  setidaknya  dua  jenis  corona  virus  yang  diketahui  

menyebabkan penyakit  yang  dapat  menimbulkan  gejala  berat  seperti Middle  East  

Respiratory  Syndrome(MERS)  dan Severe  Acute  Respiratory  Syndrome(SARS). Corona  

Virus  Disease2019 (Covid-19)  adalah  penyakit  jenis  baru  yang  belum  pernah  

diidentifikasi  sebelumnya  pada manusia. Virus penyebab Covid-19 ini dinamakan 

SarsCoV-2 (Depkes, 2020) 

Covid-19  merupakanpenyakit  yang  baru ditemukan oleh karena itu pengetahuan 

terkait pencegahannya masih terbatas.  Kunci pencegahan meliputi pemutusan rantai 

penularan dengan isolasi,  deteksi dini,  dan melakukan proteksi dasar. Perjalanan penyakit 

dimulai dengan masa inkubasi  yang  lamanyas ekitar  3-14  hari  (median 5 hari).  Pada fase 

berikutnya (gejala awal),  virus  menyebar melalui aliran darah,  diduga terutama pada 

jaringan seperti paru-paru, saluran cerna dan jantung. Gejala pada fase ini umumnya ringan. 

Serangan kedua terjadi empat hingga tujuh hari setelah timbul gejala awal. Pada saat ini 

pasien masih demam dan mulai sesak,  lesu  di  paru memburuk dan limfosit menurun.  

Gejala ringan didefinisikan sebagai pasien dengan infeksi akut saluran napas atas tanpa 

komplikasi, bisadisertai dengan demam, fatigue, batuk  (dengan atau tanpa  sputum),  

anoreksia,  malaise,  nyeri tenggorokan, kongesti nasal, atau sakit kepala. 

Melihat kondisi yang kini terjadi, kita sebagai mahasiswa harus hadir di masyarakat 

lewat kegiatan pengabdian kepada masyarakat wujud dari kegiatan pengabdian masyarakat 

tersebut salah satunya adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN). Tim perguruan tinggi yang tengah 

bertugas dalam program Kuliah Kerja Nyata Covid-19 Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang (Unissula) mencoba hadir di tengah-tengah masyarakat dalam upaya 

penanggulangan pandemi Covid-19 dan tentunya program KKN Univesitas Islam Sultan 

Agung ini berintegrasi dengan nilai-nilai Islam, sehingga disebut KKN Temartik Covid-19 

ber-BudAI. 

Program KKN Tematik Covid-19 ber-BudAI periode XII akan dilaksanakan pada 2 

Agustus s.d. 19 Agustus 2021 di Desa Larikrejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. 

KKN Tematik Covid-19 ber-BudAI periode XII merupakan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat dengan cara menerjunkan mahasiswa ke masyarakat. Mahasiswa membantu 

untuk memecahkan berbagai permasalahan di desa di mana mereka ditempatkan. Sesuai 

dengan situasi dan kondisi masyarakat yang saat ini terdampak oleh pandemi Covid-19 maka 

program KKN dapat diarahkan untuk membantu masyarakat mengatasi pandemi ini. Sebagai 

kelompok masyarakat dengan jenjang pendidikan tinggi diharapkan mahasiswa dapat 

mengedukasi masyarakat untuk mencegah penularan Covid di daerah serta memberikan 

penguatan dalam menghadapi kondisi luar biasa (KLB) akibat pandemi Covid-19. 

METODE PELAKSANAAN 

Kegiatan pengabdian masyarakat yang disebut dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
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ini merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pelaksanaan 

KKN dilakukan dalam situasi pandemi Covid-19 yang belum berakhir diwujudkan dalam 

bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang bertemakan “Sehat, Bangkit, dan Maju 

Berdampingan Dengan Covid-19”. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan selama 

delapan belas hari yaitu mulai tanggal 2 Agustus s.d. 19 Agustus 2021 yang berlokasi di 

Desa Larikrejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Sasaran kegiatan ini adalah 

masyarakat Desa Larikrejo. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah 

pendekatan secara dalam jaringan (daring) dan pendekatan secara luar jaringan 

(luring)meliputi pemberian edukasi mengenai protokol kesehatan Covid-19 dan perilaku 

hidup bersih dan sehat melalui penyebaran poster tentang vaksinasi dan poster tentang bijak 

dalam menyebarkan berita hoax yang sedang ramai di media sosial. Serta pemasangan MMT 

cara menang dalam menghadapi COVID-19, pembuatan masterplan RTH aktif dengan 

melihat langsung kondisi lapangan, Pendampingan Belajar baik secara on-line maupun 

offline untuk siswa SD/SMP. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam situasi pandemi Covid-19 dilakukan 

dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang bertemakan “Sehat, Bangkit, dan Maju 

Berdampingan Dengan Covid-19” dimana diselaraskan dengan program kerja KKN. 

Program kerja KKN dilakukan sebagi bentuk penyuluhan disiplin protokol kesehatan Covid-

19 agar masyarakat lebih memiliki tingkat kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap 

bahaya penularan Covid-19.  

Pelaksanaan seluruh program dilakukan secara langsung dan melalui sosial media di 

Instagram serta Youtube. Oleh karena itu, waktu pelaksanaan lebih fleksibel mengingat 

kondisi diantara pandemi Covid-19 yang mengharuskan membatasi kegiatan interaksi secara 

langsung.  

Program kerja KKN Tematik ini dilaksanakan di Desa Sengon, Kecamatan Subah, 

Kabupaten Batang pada tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan 19 Agustus 2021. 

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui sembilan program inti yaitu (1) Penyebaran 

poster tentang pentingnya vaksinasi, (2) penyebaran poster tentang cara bijak dalam 

menyebarkan berita, (3) pemasangan MMT cara menang dalam menghadapi COVID-19, (4) 

Pembuatan masterplan tentang RTH (Ruang Terbuka Hijau) aktif untuk menambah sirkulasi 

desa, (5) Pendampingan Belajar baik secara on-line maupun offline untuk siswa 

SD/SMP.Berikut ini adalah kegiatan yang telah dilaksanakan. (6) menjadi relawan dalam 

kegiatan vaksinasi 

1) Penyebaran Poster Pentingnya Vaksinasi 

Persiapan poster dimulai dari tanggal 2 Agustus 2021 dan pelaksanaan 

kegiatan penyebaran poster dilakukan pada tanggal 18 Agustus di 15 titik strategis di 

Desa Larikrejo. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan 

pemahaman tentang pentingnya vaksinasi sebagai bentuk upaya pencegahan dan 
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penyebaran COVID-19 di sekitarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 poster pentingnya vaksinasi dan dokumentasi pemasangan 

2) Penyebaran Poster Tentang Cara Bijak Dalam Menyebarkan Berita 

Persiapan poster dimulai dari tanggal 2 Agustus 2021 dan pelaksanaan 

kegiatan penyebaran poster dilakukan pada tanggal 18 Agustus di 15 titik strategis di 

Desa Larikrejo. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan bijak dalam 

menyebarkan berita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Tentang cara bijak dalam menyebarkan berita dan dokumentasi pemasangan 
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3) Pemasangan MMT Cara Menang Dalam Menghadapi COVID-19 

Persiapan poster dimulai dari tanggal 2 Agustus 2021 dan pelaksanaan 

kegiatan penyebaran poster dilakukan pada tanggal18 Agustus di  papan informasi 

desa di Desa Larikrejo. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan 

pemahaman tentang cara dalam melawan dan mencegah COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 MMT cara menang melawan COVID-19 

 

 

Gambar 1.4 Dokumentasi pemasangan MMT 
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4) Pembuatan masterplan tentang RTH (Ruang Terbuka Hijau) aktif untuk 

menambah sirkulasi desa 

Pembuatan masterplan dimulai dari tanggal 2 Agustus 2021 dengan 

melakukan survey lapangan lokasi pembuatan RTH yang di lakukan pada tanggal 6 

Agustus 2021. Kemudian menyerahkan hasil desain masterplan di lakukan pada 

tanggal 19 Agustus 2021. Pembuatan desain masterplan diharapkan dapat membantu 

Desa Larikrejo untuk menambah RTH sebagai sirkulasi. Juga diharapkan dapat 

membantu agar sirkulasi dan udara lebih segar dimasa pandemi COVID-19. 

 

 

 

 

Gambar 1.5 Desain Marterplan RTH dan Gedung Serbaguna Desa Larikrejo 

5) Pendampingan Belajar baik secara on-line maupun offline untuk siswa 

SD/SMP 

Pendampingan belajar offline dipersiapkan  dari tanggal 2 Agustus 2021 dan 

pelaksanaan kegiatan di lakukan pada tanggal 9, 10 dan 12 Agustus 2021. Kegiatan 

yang dilakukan bertujuan agar para siswa dapat lebih memahami materi 

pembelajaran yang diberikan,sehingga dapat mewujudkan siswa yang cerdas, dan 

berbudi pekerti sesuai nilainilai Islam. 

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tercapainya progress 

yaitu dengan memberikan bimbingan belajar mata pelajaran umum yang dilakukan 

secara offline.  
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Gambar 1.6 Dampingan belajar offline 

6) Menjadi Relawan Dalam Membantu Petugas Puskesmas Untuk Memenuhi 

Target 100 Orang Dalam  Kegiatan Vaksinasi 

Kegiatan vaksinasi di lakukan pada tanggal 13 Agustus 2021. Kegiatan ini 

bertujuan untuk membantu petugas puskesmas untuk memenuhi target vaksinasi 

juga bertujuan untuk menyadarkan masyarakat pentingnya vaksinasi sebagai salah 

satu bentuk upaya pencegahan COVID-19.  

  

Gambar 1.7 kegiatan vaksinasi 

Selain itu, pengabdian masyarakat ini juga memiliki programkerja tambahan. Program 

kerja tambahan disusun berdasarkan permintaan pemerintah Desa Larikrejo dan keinginan 

kami untuk membantu pemerintah desa dan masyarakat Desa Larikrejo dalam kegiatan yang 

diadakan oleh pemerintah desa dan masyarakat Desa Larikrejo. Berikut adalah program kerja 

tambahan dari kelompok 97 KKN Tematik Covid-19 Ber-BudAI: 
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1. Kegiatan membantu pemerintah desa dalam acara yang dilaksanakan oleh dinas 

pertanian 

Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 11 Agustus 2021 di persawahan RW 02 Desa 

Larikrejo 

2. Membantu kegiatan posyandu balita yang di laksanakan pada tanggal 16 Agustus 

2021Kegiatan yang dilakukan meliputi pengukuran pada berat badan, lingkar kepala, 

dan tinggi dari balita. 

3. Membantu kegiatan posyandu lansia yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 

2021. . Kegiatan yang dilakukan adalah dengan membantu mengukur tensi darah dari 

lansia. 

4. Pembuatan peta Administrasi dan desain gedung serbaguna Desa Larikrejo, 

diserahkan pada tanggal 19 Agustus 2021 

 

PENUTUP 

Kegiatan KKN Tematik Covid-19 ber BudAI ini diharapkan dapat membantu 

masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Dengan ini kami harapkan 

kerjasama dari semua pihak baik moril maupun material karena kesuksesan dari kegiatan ini 

hanya dapat tercapai apabila ada kerjasama dari seluruh pihak yang terkait. 

Semua program kerja yang telah kami rencanakan dapat tercapai dan berjalan dengan 

lancar. Program kerja ini sebagai kegiatan yang kami rencanakan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN yaitu Desa Larikrejo yang mana juga selaras 

dalam pelaksanaan pencegahan Covid-19 sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi masyarakat desa dan meningkatkan kesadaran masyarakat desa dalam pencegahan dan 

penanganan Covid-19. Kami mewujudkan program kerja tersebut dengan edukasi mengenai 

pencegahan dan penanganan permasalahan Covid-19 dengan melakukan pendekatan secara 

sosial terhadap masyarakat desa melalui program kerja yang telah ditetapkan dan sesuai 

dengan anjuran pemerintah mengenai protokol kesehatan. 

Kehadiran mahasiswa KKN UNISSULA terasa membantu masyarakat maupun pihak 

kantor desa dalam upaya pemecahan masalah masyarakat yang setidaknya akan membawa 

perubahan yang membangun masyarakat mampu menjalankan dengan baik,  sesuai 

denganTri Darma Perguruan Tinggi yang diharapkan mampu dirasakan oleh mahsiswa KKN 

sendiri. 
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ABSTRAK 

 

Kesadaran masyarakat terhadap masa pandemi ini sangatlah minim, banyak yang 

menganggap COVID-19 tidak terlalu menyeramkan. Wabah Covid-19 melanda dunia sejak 

Desember 2019. Penyebaran wabah Covid -19 sangat cepat dan mematikan, penularannya 

melalui kontak fisik ditularkan melalui mulut, mata dan hidung. Wabah Covid-19 sangat 

berdampak kepada kehidupan sosial dan melemahnya ekonomi masyarakat. Dengan 

demikian perlu dilakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pencegahan 

penularan COVID-19 dengan menciptakan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat 

dimasa pandemic COVID-19 untuk membantu kesadaran masyarakat di Semarang. Target 

sasaran pengabdian adalah Ngumpulsari RT 04 RW 04 Kelurahan Bulusan Kecamatan 

Tembalang Kabupaten Kota Semarang. Masyarakat terus dihimbau untuk meningkatkan 

prilaku hidup bersih dan sehat dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, karena 

perilaku masyarakat sangat berperan penting dalam penurunan angka penyebaran Covid-19. 

Adapun metode yang digunakan selama pelaksanaan KKN kelompok 101 yaitu perencanaan, 

persiapan, pelaksanaan, dan  evaluasi. Adapun program yang dilakukan yaitu pendampingan 

bimbinga belajar anak- anak RT 04, pemasangan MMT di RT 04, Penyemprotan Disenfektan 

di setiap rumah warga RT 04, penempelan poster dan pembagian korona kit. 

 
Kata Kunci : COVID-19, Gerakan Masyarakat 

 
PENDAHULUAN 

Covid-19 melanda banyak Negara di dunia termasuk Indonesia. Wabah Covid-19 tidak 

hanya merupakan masalah nasional dalam suatu Negara, tapi sudah merupakan masalah 

mailto:sandy@unissula.ac.id
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global. Wabah virus Corona berkembang begitu cepat berdampak negatif terhadap aktivitas 

sosial masyarakat dan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara. Penyebarannya yang cepat 

membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk 

mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan 

Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)  untuk  menekan  penyebaran  

virus  ini.  Saat  ini,  Indonesia   sedang  melakukan vaksinasi COVID-19 secara berkala ke 

masyarakat Indonesia. Meskipun vaksinasi sudah mulai di jalankan, cara pencegahan yang 

terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi 

virus ini, yaitu: 

 
 Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 2 meter dari 

orang lain, dan jangan dulu ke luar rumah kecuali ada keperluan mendesak. 

 Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk 

saat pergi berbelanja bahan makanan. 

 Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang 

mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar 

rumah atau di tempat umum. 

 Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. 

 Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, misalnya olahraga  

rutin dan konsumsi makanan bergizi serta suplemen. 

 Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif 

terinfeksi COVID-19, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau 

pilek. 

 Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang 

tisu ke tempat sampah. 

 Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan  kebersihan  lingkungan,  

termasuk kebersihan rumah. 

 Jaga sirkulasi dan kebersihan udara di dalam ruangan. Bila perlu, Anda bisa 

menggunakan air purifier. 

 
METODE/METODE PELAKSANAAN 

Metode yang digunakan pada pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik 

covid-19 ber-BudAi ini menggunakan metode offline yang dilaksanakan pada tanggal 2 

Agustus sampai 19 Agustus 2021 di Ngumpulsari RT 04 RW 04 Kelurahan Bulusan 

Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Jawa Tengah. Adapun metode yang digunakan 

selama pelaksanaan KKN kelompok 101 yaitu : 

1) Tahap Perencanaan 

Melakukan survey lapangan untuk lokasi Kuliah Kerja Nyata di RT 04 RW 

04 Keluahan Bulusan Kecamatan Tembalang Kota Semarang. 
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2) Tahap Persiapan 

1. Melakukan Perizinan ke Kepala Desa di Kantor Kelurahan Bulusan dan 

Pembahasan Program Tambahan Bersama Kepala Desa. 

2. Melakukan Perizinan ke Ketua RW 04 di Kediaman Ketua RW 04 dan 

Pembahasan Program Tambahan Bersama ketua RW 04. 

3. Melakukan Perizinan ke Ketua RT 04 di Kediaman Ketua RT 04 dan 

Pembahasan Program Tambahan Bersama ketua RT 04. 

3) Tahap Pelaksanaan 

Adapun Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik covid-19 ber-BUDAI ini 

meliputi: 

 

No. Nama Kegiatan Waktu 

1. Pelepasan KKN Periode XII 02 Agustus 2021 

 

2. 
Pembahasan Program Tambahan 

Bersama Kepala Desa 

 

03 Agustus 2021 

 

3. 
Pembahasan Program Tambahan 

Bersama Ketua RW 

 

04 Agustus 2021 

 

4. 
Pembahasan Program Tambahan 

Bersama Ketua RT 

 

05 Agustus 2021 

 

5. 
Pengenalan Lokasi RT 04 dan 

Pemberitahuan Bimbingan Belajar 

 

06 Agustus 2021 

 

6. 
Pendampingan Bimbingan Belajar 

Anak-Anak RT 04 hari ke-1 

 

07 Agustus 2021 

7. 
Penyemprotan Disenfektan di RT.04 

RW.04 Minggu ke-1 
08 Agustus 2021 

8. 
Sharing dan Diskusi Bersama Ketua 

RT.04 
08 Agustus 2021 

9. 
Pendampingan Bimbingan Belajar 

Anak-Anak RT.04 hari ke-2 
9 Agustus 2021 

10. Mengikuti Acara Suronan RT.04 9 Agustus 2021 

11. 
Pendampingan Bimbingan Belajar 

Anak-Anak RT.04 hari ke-3 
11 Agustus 2021 

12. Pemasangan MMT di RT.04 12 Agustus 2021 

13. 
Mengikuti Lomba Memasak Ibu-Ibu 

Yang Diadakan Warga RT.04 
13 Agustus 2021 
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14. 
Pendampingan Bimbingan Belajar 

Anak-Anak RT.04 hari ke-4 
14 Agustus 2021 

15. 
Penyemprotan Disenfektan di RT.04 

RW.04 Minggu ke-2 
15 Agustus 2021 

16. 
Beberapa Lomba Anak Untuk 

Menyambut 17 Agustus 2021 
15 Agustus 2021 

17. 
Pendampingan Bimbingan Belajar 

Anak-Anak RT.04 hari ke-5 
16 Agustus 2021 

18. 
Mengikuti Tirakatan dan Slametan 

Memperingati Hari Kemedekaan RI 
16 Agustus 2021 

19. 
Penempelan Poster dan Pembagian 

Korona Kit 
17 Agustus 2021 

 
20. 

Perpisahan dan Pamitan Kepada 

Ketua RT.04, Ketua RW.04, dan 

Kepala Desa Kelurahan Bulusan 

 
18 Agustus 2021- 19 Agustus 2021 

 

4) Tahap Evaluasi 

Respon yang ditunjukan warga terhadap kegiata Kuliah Kerja Nyata cukup 

baik, tetapi ada salah satu program yang antusias warga terhadap program 

tersebut masih kurang yaitu program penyempotan disenfektan (program 

tambahan yang  disarankan dari kelurahan) karena dengan seiring berjalanya 

wabah  COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun mungkin program 

penyemprotan disenfektan tersebut kurang efektif dilaksanakan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan program KKN Tematik Covid-19 ber-BUDAI periode XII di 

RT 04 RW 04 Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang Kota Semarang Jawa 

Tengah dilaksananakan selama kurang lebih 18 hari, terhitung dari tanggal 02 

Agustus - 19 Agustus 2021. Sesuai dengan tema yang diangkat pada periode XI ini 

yaitu “ Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19”, maka program 

kerja yang dilaksanakan tidak jauh dari edukasi kepada masyarakat terkait dengan 

bagaimana jaga diri dan keluarga dengan gerakan masyarakat hidup sehat. 

Adapun program yang dilakukan yaitu pendampingan bimbinga belajar 

anak-anak RT 04, pemasangan MMT di RT 04, Penyemprotan Disenfektan di setiap 

rumah warga RT 04, penempelan poster dan pembagian korona kit. 

 

1. Pendambingan Bimbingan Belajar Anak-Anak RT 04 

Pendambingan bimbingan belajar anak-anak yang ditujukan untuk anak-anak 
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setara SD Sederajat, pendampingan bimbingan dilakukan 5x dengan durasi 

setiap pendampingan bimbingan belajar yaitu 2,5 jam. 

 
 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi  

Gambar 1.  Pendambingan  Bimbingan Belajar 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar 2.  Pendambingan  Bimbingan Belajar 

 
2. Pemasangan MMT (Metro Media Teknologi) 

MMT berisikan ajakan untuk jaga diri dan keluarga dengan cara Germas 

(Gerakan Masyarakat) hidup sehat. MMT dipasang di tempat umum yang 

dapat dilihat semua warga RT 04 yaitu di Pos Kampling dan rumah Ketua RT 

04. 
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Sumber :  Dokumentasi  Pribadi 

Gambar 3. Pemasangan MMT di Pos Kampling 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar 4. Pemasangan MMT di Rumah Ketua RT 04 
 

 

 

3. Penyemprotan Disenfektan 

Penyemprotan disenfektan dilakukan di lingkup RT 04 RW 04. 



Book Chapter KKN Tematik Covid-19 Unissula Periode XII Tahun 2021 

 

 

 “Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 171 
 

 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar 5. Penyemprotan 

Disenfektan 

 
4. Penempelan Poster Dan Pembagian Korona Kit 

Penempelan poster dan pembagian korona kit ditujukan kepada warga RT 04 

sejumlah KK yang ada dalam RT 04. Korona kit berisikan masker, hand 

sanitizer, dan stiker. 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi  

Gambar 6. Pembagian Korona Kit 
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Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar 7. Penempelan Poster 

 

KESIMPULAN 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu mata kuliah dengan tujuan 

utama untuk memberikan pengalaman pengabdian dan pemberdayaan masyarakat 

kepada mahasiswa. Pengalaman dalam bentuk keterlibatan dalam peran 

dimasyarakat melalui KKN akan memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun 

masyarakat itu sendiri. Metode yang digunakan pada pelaksanaan Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) Tematik covid-19 ber- BudAi ini menggunakan metode offline, 

Adapun metode yang digunakan selama pelaksanaan KKN kelompok 101 yaitu 

perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan  evaluasi. Adapun program yang 

dilakukan yaitu pendampingan bimbinga belajar anak- anak RT 04, pemasangan 

MMT di RT 04, Penyemprotan Disenfektan di setiap rumah warga RT 04, 

penempelan poster dan pembagian korona kit. 
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ABSTRAK 

 

Hampir seluruh lini kehidupan dirugikan akibat dari adanya pandemi Covid-19. 

Dampak terdalam dari pandemi ini adalah kesehatan masyarakat Indonesia dalam 

jangka panjang. Dengan adanya hal tersebut, kelompok KKN 102 UNISSULA 

periode XII memberikan pelayanan vaksinasi yang dilaksanakan di Auditorium 

Sentra Vaksin UNISSULA. Pelaksanan pemberian vaksinasi pada pandemi 

Covid-19 ini dengan tujuan untuk memperkuat imun tubuh masyarakat agar dapat 

bertahan hidup dan tidak memberi dampak kerugian di masa pandemi ini. 

Kegiatan pemberian vaksinasi ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat 

dimulai selama 2 bulan dimulai dari bulan Juli sampai bulan September. 

Kemudian dilakukan edukasi mengenai protokol kesehatan kepada masyarakat di 

Sentra Vaksin UNISSULA agar tetap menjaga jarak dan mematuhi protkol untuk 

menjaga diri dan orang sekitar. Serta pemasangan poster sebagai pengingat untuk 

sekitar agar tidak lengah untuk menegakkan protokol kesehatan. Dengan adanya 

kegiatan ini diharapkan masyarakat di Sentra Vaksin UNISSULA sadar akan 

pentingnya menjaga diri dan mendapatkan vaksin secepat mungkin untuk meja 

diri sendiri maupun orang sekitar. 

 

PENDAHULUAN 
Corona Virus Disease (COVID-19) merupakan penyakit jenis baru yang 

belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Sampai saat ini, virus 

tersebut masih menjadi kasus permasalahan penting dunia kesehatan di seluruh 

dunia. Hal yang sama telah dilakukan oleh berbagai pihak negara yang terpapar 

virus ini, kebijakan lockdown atau karantina menjadi salah satu upaya yang sudah 

dilakukan untuk mengurangi interaksi banyak orang. Untuk mengatasi cepatnya 

penyebaran virus Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan 

mailto:bagusswp@unissula.ac.id
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seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan pembatasan sosial berskala 

besar (PSBB). Hal ini mengakibatkan system aktivitas keseharian berubah. 

Upaya untuk mencegah penyebaran virus corona termasuk pembatasan 

perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan 

acara, serta penutupan fasilitas. Berbagai penutupan pembatasan negara atau 

warga asing yang masuk, penapisan di bandara dan stasiun kereta, serta informasi 

perjalanan mengenai daerah dengan transmisi lokal. Sekolah dan universitas telah 

ditutup baik secara nasional atau lokal lebih dari 124 negara. 

Pandemi ini telah menyebabkan gangguan sosioekonomi global, penundaan atau 

pembatalan acara olahraga dan budaya, dan kekhawatiran luas tentang kekurangan 

persediaan barang yang mendorong pembelian panik. Hasil dari pengabdian yang 

telah kami lakukan dengan pemberian vaksin dapat disimpulkan sebagai antibodi 

bagi masyarakat agar dapat berkembang hidup di sitausi pandemi seperti sekarang 

ini. 

 

METODE 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode XII Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang dilakukkan pada bulan Agustus 2021. Program kerja yang 

dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku guna mencegah 

penularan virus Covid-19 semakin bertambah. Pada kesempatan ini tim KKN 

Kelompok 102 menggunakan metode tidak terbatas dalam kegiatan yaitu 

melakukan pelaksanaan pemberian vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan di 

Sentra Vaksin Unissula dengan dihadiri masyarakat yang telah mendaftarkan diri 

melalui aplikasi peduli lindungi. 

Program kerja ini kami laksanakan pada setiap hari Senin sampai Jumat yang 

dilaksanakan di Auditorium Sentra Vaksin Unissula, Semarang. Pelaksanaan 

kegiatan tersebut mulai pukul 08.00 – 12.00 WIB. Dengan melakukan proses input 

data registrasi dan proses cetak sertifikasi. Serta pemasangan poster dan 

melakukan edukasi bagi masyarakat di Sentra Vaksin Unissula untuk tetap 

menerapkan protokol kesehatan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dengan adanya kegiatan pemberian vaksin Covid-19 dapat memperkuat imun 

masyarakat agar tidak terpapar virus yang menjadi pandemi pada saat ini. Serta 

dapat membentengi diri maupun orang sekitar agar tidak menularkan virus 

tersebut. Program kerja kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pemberian vaksinasi 

ini dalam pelaksanaannya dilakukan secara langsung dengan pemberian beberapa 

kegiatan oleh tiap mahasiswa tim KKN Kelompok 102, kegiatan tersebut 

dilakukan secara bertahap yaitu : 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Karantina
https://id.wikipedia.org/wiki/Jam_malam
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1. Input Data Registrasi Vaksinasi 
Kegiatan ini merupakan langkah pertama dari serangkaian kegiatan pemberian 

vaksinasi Covid-19 ini yang dimana pada kegiatan ini melakukan input data diri 

calon vaksinator dengan menunjukan KTP serta form pendaftaran yang telah 

dilakukan melalui aplikasi peduli lindungi. Dengan adanya hal tersebut kami dapat 

melakukan pengecekan kembali data diri calon vaksinator yang terdiri dari NIK, 

nama, tanggal lahir, alamat domisili, pekerjaan, serta nomor yang dapat dihubungi. 

Kegiatan ini sangat penting dilakukan mengingat data diri yang harus valid agar 

pada proses selanjtnya dapat berjalan lancar. 

 

 
Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan vaksinasi dengan melakukan input data 

registrasi. 

 

2. Sertifikasi Kartu Vaksinasi 
Sertifikasi merupakan kegiatan paling akhir dalam serangkaian kegiatan 

pemberian vaksinasi. Dengan runtutan kegiatan yaitu registrasi, screening, 

vaksinasi, observasi dan sertifikasi. Dalam hal ini kegiatan sertifikasi melakukan 

cetak kartu vaksin yang nanti sebagai bukti bahwa orang tersebut telah melakukan 

vaksin Covid-19 sebagai bentuk perlindungan diri agar dapat melakukan 

perjalanan, kewajiban bekerja, maupun hal lain. Dari kegiatan ini mahasiswa 

KKN kelompok 102 melakukan cetak sertifikat dengan mempertimbangkan hal-

hal yang dialami oleh peserta vaksin dengan menanyakan efek setelah vaksin dan 

observasi, serta pengecekan data diri mulai dari NIK, nama, tanggal lahir, alamat, 

nomor telfon, pekerjaan, instansi dan selanjutnya baru dapat dilakukan cetak kartu 

tersebut. 
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Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Dengan Melakukan Cetak Kartu 

Sertifikasi 

 

3. Pemasangan Poster Edukasi Protokol Kesehatan 
Kegiatan pemasangan poster kali ini dengan tujuan agar masyrakat peserta 

vaksin di Auditorium Sentra Vaksin Unissula tetap melakukan protokol kesehatan 

Covid-19. Pada poster tersebut terdapat kiat-kiat yang harus kita lakukan pada 

masa pandemi ini agar tetap sehat dan aman terjangkit virus Covid-19. Dengan 

adanya poster yang berisi informasi mengenai pencegahan Covid-19 dan gejala-

gejala umum yang dialami oleh penderita Covid-19 diharapkan untuk masyarakat 

sadar akan kesehatan pada masa pandemi ini dan tetap berjaga-jaga untuk tetap 

mengamankan diri dari lingkungan luar semaksimal mungkin. 

 

 
Gambar 3. Pemasangan Poster Covid-19 oleh Kelompok KKN 102 Periode XII 

 

PENUTUP 
Tim KKN Kelompok 102 telah melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat di Auditorium Sentra Vaksin Unissula berupa pelaksanaan kegiatan 

pemberian vaksinasi yang ditargetkan kurang lebih 400-1000 orang perhari. 

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk memutus rantai penularan 
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penyakit dan menghentikan wabah COVID-19. Vaksin COVID-19 bermanfaat 

untuk memberi perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19 

dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh 

dengan pemberian vaksin. Pentingnya pemberian vaksin ini di masa pandemi 

Covid-19 guna untuk memperkuat imun agar tidak mudah terpapar virus Covid-

19 dan apabila terpapar tidak menyusahkan dalam penanganan tersebut. Hal ini 

diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat Indonesia untuk selalu 

menjaga kesehatan dengan memiliki gaya hidup sehat, menjaga kebersihan, 

menjaga kesehatan tubuh, dan meminimalisir kontak dengan orang luar. 
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ABSTRAK 

COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 

sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi 

berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di 

Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. 

Penyebaran COVID-19 yang cukup luas membawa banyak dampak bagi 

masyarakat dan terkhusus pasien COVID-19 sendiri. Dampak adanya COVID-19 

diantaranya ialah kehilangan nyawa, penurunan ekonomi, terkendala aktivitas 

pendidikan, dan sosial. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah sebuah bentuk 

intrakulikuler yang merupakan implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi 

menggunakan metode memperkenalkan dan memberikan pengalaman bekerja dan 

belajar mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat. Menyikapi adanya berbagai 

dampak tersebut, disusunlah program yang Kuliah Kerja Nyata di Trangkil, 

Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati yang difokuskan pada pencegahan dan 

penananganan kasus COVID- 19 melalui penyebarluasan video mengenai istilah 

dalam kondisi pandemi COVID-19, video PHBS dan pencegahan COVID-19, 

penempelan poster tata cara mencuci tangan sesuai WHO, penyebarluasan 

pamphlet tentang SOP berkerumun, pamphlet tentang peningkatan imun tubuh, 

poster cara pemakaian masker yang baik dan benar, dan pemasangan MMT 

vaksinasi COVID-19. 

 

LATAR BELAKANG 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan intrakulikuler yang 

memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan metode 

pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam kegiatan 

pemberdayaan masyarakat. Salah satu kegiatan yang menambah daya kritis dan 

pengalaman bagi mahasiswa dalam bentuk nyata yaitu melalui kegiatan Kuliah 
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Kerja Nyata. Program Kuliah Kerja Nyata merupakan mata kuliah intrakulikuler 

yang wajib ditempuh oleh mahasiswa pada tiap- tiap program studi jenjang S-1. 

Kegiatan KKN ini didasari pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 20 Ayat 2 

dinyatakan bahwa: “Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat”. Begitu pula pada Pasal 24 

Ayat 2 disebutkan: “Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri 

lembaga sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan 

pengabdian kepada masyarakat” (BP-KKN, 2016). Pada Desember 2019, kasus 

pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber 

penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan 

dengan pasar ikan di Wuhan. Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, 

terdapat lima pasien yang dirawat dengan Acute Respiratory Distress Syndrome 

(ARDS). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat 

pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu 

bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, 

Jepang, dan Korea Selatan. COVID- 19 pertama dilaporkan di Indonesia pada 

tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan 

kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. 

Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan 

yang tertinggi di Asia Tenggara. Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke 

manusia dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan 

teritori lainnya. Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai 

pandemik. Hingga tanggal 29 Maret 2020, terdapat 634.835 kasus dan 33.106 

jumlah kematian di seluruh dunia. Sementara di Indonesia sudah ditetapkan 1.528 

kasus dengan positif COVID-19 dan 136 kasus kematian (Susilo, Aditya et al., 

2020) 

Sedangkan total kasus terkonfirmasi perhari ini 17 Agustus 2021 di Kota 

Pati mencapai 9.152 penderita (Diskominfo Kab. Pati). Oleh karena itu, upaya 

yang perlu dilakukan untuk dapat mengendalikan atau mencegah penyebaran 

virus COVID-19 dengan menciptakan kepedulian masyarakat yang dimulai dari 

level rumah tangga melalui edukasi atau sosialisasi dan pengembangan potensi 

desa dalam penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Budaya PHBS 

yang dimulai dari rumah tangga ini memiliki pengaruh yang besar dalam 

pemutusan mata rantai penularan COVID-19. Upaya PHBS yang dapat 

diterapkan yakni dengan membiasakan diri mencuci tangan sebelum dan sesudah 

beraktivitas. Kegiatan mencuci tangan ini dilakukan pada air yang mengalir dan 

menggunakan sabun. Selain itu juga dapat dilakukan dengan pembersih tangan 

berbasis alkohol (hand sanitizer) yang berperan sebagai antiseptic (Tabi'in, A, 

2020). 
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Upaya-upaya PHBS tersebut tentu harus disertai dengan asupan gizi 

seimbang dan aktif berolahraga agar daya tahan tubuh meningkat. Apabila sedang 

sakit, sebaiknya menerapkan etika batuk dan bersin, yakni menjauhi keramaian, 

serta menutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau lipatan siku. Setelahnya, 

tisu dibuang ke tempat sampah tertutup. Penggunaan masker juga dilakukan baik 

bagi orang yang sedang sakit maupun yang sehat, untuk meminimalisasi 

penyebaran virus COVID-19. Penerapan PHBS di masyarakat juga mampu 

menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup 

(Kementerian PUPR RI, 2020). 

Oleh karena itu sebagai tindak lanjut Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai 

bentuk pengabdian masyarakat, kelompok KKN 109 memberikan penyuluhan 

mengenai pola hidup bersih dan sehat di masa pandemi melalui video, melakukan 

edukasi terkait pentingnya vaksin. Kelompok KKN 109 juga melakukan 

pembagian masker dan hand sanitizer kepada masyarakat bersamaan dengan 

dilakukannya penyuluhan terkait panduan isolasi mandiri sebagai upaya untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan diadakannnya program ini 

diharapkan masyarakat dapat memahami akan pentingnya pola hidup sehat di 

masa pandemi. 

 

METODE PELAKSANAAN 

1. Persiapan Pelaksanaan 

a. Penjadwalan pelaksanaan kegiatan KKN Periode XII 

b. Mahasiswa mendapatkan pengarahan dan pembekalan dari kampus. 

c. Melakukan survey lokasi desa KKN 

d. Diskusi mengenai program kerja dengan DPL. 

e. Melakukan perizinan dengan Kepala Desa Trangkil , Kecamatan Trangkil 

Kabupaten Pati. 

f. Melakukan koordinasi terkait program kerja KKN kepada Kepala Desa 

Trangkil , Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. 

g. Melakukan koordinasi dengan Sekretraris Desa Trangkil terkait dengan 

progam permintaan bantuan dari Desa Trangkil terhadap mahasiswa 

KKN Kelompok 109. 

h. Melakukan persiapan rangkaian kegiatan dengan pengadaan masker, 

hand sanitizer, pengadaan poster untuk penempelan di wilayah desa 

Trangkil dan pamflet untuk penyuluhan, pengadaan plakat dan kenang- 

kenangan untuk Kepala Desa dan seluruh jajaran Perangkat Desa 

Trangkil, Kecamatan Trangkil. 

 

2. Tahapan Pelaksanaan 

a. Menyiapkan tempat pelaksanaan guna membantu kegiatan 
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pendataan vaksin dan penyaluran bantuan BLT-DD tahun anggaran 

2021 

b. Membantu pelaksanaan kegiatan vaksin bersama dengan petugas 

kesehatan dari Puskesmas Trangkil 

c. Membantu pemutakhiran data penerima bantuan PKH di Kantor 

Kepala Desa Trangkil bersama dengan sekretaris desa 

d. Melakukan kunjungan dan pendaftaran salah satu UKM di Desa 

Trangkil ke e-commerce tokopedia 

e. Melakukan penempelan poster, penyuluhan pamflet bersamaan 

dengan pembagian masker dan hand sanitizer kepada masyarakat 

sekitar desa Trangkil 

f. Membantu kegiatan penyaluran bantuan sosial berupa beras di 

Kantor Kepala Desa Trangkil 

g. Pembuatan video edukasi mengenai PHBS 

3. Tahap Akhir 

Kepala Desa dari Desa Trangkil memberikan perizinan untuk memantau 

perkembangan dan pelaksanaan seluruh kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat di Desa Trangkil, Kecamatan 

Trangkil, Kabupaten Pati. 

4. Evaluasi dan Tahapan Pencapaian 

a. Warga Desa Trangkil menjadi antusias dalam mengikuti program vaksin 

b. Warga Desa Trangkil menjadi paham dan tahu bagaimana etika dalan 

batuk dan bersin yang benar 

c. Warga Desa Trangkil menjadi tahu bagaimana pemakaian double masker 

dengan benar 

d. Warga Desa Trangkil memahami bagaimana isolasi mandiri yang tepat di 

masa pandemi 

e. Pelaku UKM terbantu dengan adanya bantuan mahasiswi melakukan 

pendaftaran ke e-commerce 

f. Masyarakat Desa Trangkil memahami bagaimana pola hidup bersih sehat 

di masa pandemi. 

g. Kepala desa dan perangkat desa terbantu dengan adanya bantuan 

mahasiswi pada kegiatan penyaluran bantuan BLT-DD dan bantuan 

sosial berupa beras 

h. Kepala desa dan perangkat desa terbantu dengan adanya bantuan 

mahasiswi pada kegiatan pendataan masyarakat penerima bantuan PKH 

di Kantor Kepala Desa Trangkil, Kecamatan Trangkil 

i. Kepala desa dan petugas kesehatan dari Puskesmas Trangkil terbantu 

dengan adanya bantuan mahasiswi pada kegiatan vaksinasi 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom 

pernapasan akut coronavirus 2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 

2 atau SARS-CoV-2). Virus ini merupakan keluarga besar Coronavirus yang 

dapat menyerang hewan. Ketika menyerang manusia, Coronavirus biasanya 

menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, seperti flu, MERS (Middle 

East Respiratory Syndrome), dan SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). 

COVID-19 sendiri merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan di Wuhan, 

Hubei, China pada tahun 2019 (Ilmiyah, 2020; Hui, et al., 2020). Karena itu, 

Coronavirus jenis baru ini diberi nama Coronavirus disease-2019 yang disingkat 

menjadi COVID-19. COVID-19 sejak ditemukan menyebar secara luas hingga 

mengakibatkan pandemi global yang berlangsung sampai saat ini. Gejala 

COVID- 19 umumnya berupa demam 38°C, batuk kering, dan sesak nafas serta 

dampak paling buruk untuk manusia ialah kematian. Sampai 19 April 2020 

pukul 10:38:37 WIB, dilaporkan terdapat 2.329.539 kasus terkonfirmasi dari 

185 negara yang 160.717 orang diantaranya meninggal dunia serta 595.229 

orang bisa disembuhkan (Setiawan, Adib Rifqi, 2020) 

Virus ini dapat menyebar melalu droplet yang berasal dari orang yang 

terinfeksi batuk, bersin, hembusan nafas. Droplet ini dapat menempel di lantai 

dan dipermukaan benda mati. Dan apabila orang yang tidak terinfeksi 

menyentuh benda tersebut maka akan dapat tertular. Oleh sebab itu, 

diperlukannya pola hidup bersih dan sehat yaitu bisa dengan rajin mencuci 

tangan dengan baik dan benar, menggunakan handsanitizer (Intan, T et al., 

2021). Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS adalah upaya untuk 

memperkuat budaya seseorang, kelompok maupun masyarakat agar peduli dan 

mengutamakan kesehatan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas. 

PHBS merupakan perilaku yang harus dipraktikkan secara terus menerus agar 

menjadi suatu pola kebiasaan. Keterlibatan seluruh anggota keluarga akan 

menciptakan suasana yang mendukung bagi terbentuknya pola perilaku hidup 

bersih dan sehat. Anak-anak lebih berpotensi meniru perilaku orang dewasa, 

daripada melakukan perintah atau suara ataupun instruksi dari orang dewasa. 

Orang dewasa harus mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat secara 

terus-menerus (konsisten) dan benar baik saat di rumah maupun di luar rumah. 

Dengan begitu, maka anak-anak akan mempunyai pola perilaku hidup bersih 

dan sehat yang akan dipraktikkan sepanjang hidupnya. Berperilaku hidup 

bersih dan sehat harus dilakukan dimana pun kita berada.Perilaku  hisup  bersih  

dan  sehat dapat meningkatkan ketahanan dari serangan berbagai penyakit 

(Kementrian Sosial Republik Indonesia, 2020). 

Pola hidup bersih dan sehat dapat dilakukan dengan cara berpikir positif, 

hindari stress, karena stres yang tidak terkendali dapat meningkatkan produksi 
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hormone kortisol, dalam jangka panjang dapat menurunkan sistem kekebalan 

tubuh. Hal ini dapat menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit atau 

virus. Kemudian makan makanan yang bergizi seimbang, perbanyak 

mengonsumsi buah dan sayur. Buah banyak mengandung vitamin, sedangkan 

sayur mengandung serat dan mineral. Berdasarkan penelitian orang yang banyak 

mengonsumsi buah dan sayur lebih tidak mudah sakit. Kemudian olahraga 

teratur, sebaiknya olahraga dilakukan paling tidak selama 30 menit setiap 

harinya.. Istirahat yang cukup, mencuci tangan dengan benar menggunakan 

sabun dan air bersih atau menggunakan handsanitizer. PHBS ini bertujuan 

menjaga kebersihan pribadi dan mencegah penularan berbagai penyakit melalui 

tangan yang terkontaminasi kuman. Penularan penyakit dapat terjadi melalui 

rute face-oral, saat seseorang yang mengidap penyakit tidak mencuci tangan 

setelah menggunakan toilet, semua yang disentuh akan terkontaminasi, jika 

benda yang terkontaminasi tersebut dipegang oleh orang lain, dan kemudian 

orang tersebut mengonsumsi makanan tanpa mencuci tangan maka, orang 

tersebut akan tertular. Dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat dapat 

memberikan manfaat bagi tubuh kita antara lain imun tubuh kita menjadi 

meningkat (Karo, M. B, 2020). 

 

Program kerja selama KKN di Desa Trangkil, Kecamatan Trangkil , 

Kabupaten Pati sebagai berikut : 

 

Gambar 1. Membantu kegiatan penyaluran BLT-DD di Desa 

Trangkil 
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Gambar 2. Membantu kegiatan pendataan vaksin dan vaksinasi bersama 

petugas Kesehatan puskesmas Trangkil 

 

 

Gambar 3. Membantu Pemutakhiran Data Penerima Bantuan Beras di Desa 

Trangkil Bersama dengan Sekretaris Desa 

 

 

Gambar 4. Melakukan Kunjungan Kepada Pemiliki UKM dan Mendaftarkan Hasil 

Produksi UKM Secara Online yaitu dengan Tokopedia 
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Gambar 5. Penempelan Poster dan Pamflet yang Telah di Cetak di tempat strategis 

di wilayah Trangkil. 

 

 

Gambar 6. Ikut Serta dalam Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Beras 10 kg 

Bersama dengan Perangkat Desa Trangkil. 
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Gambar 7. Ikut Serta Dalam Penyaluran Bantuan BLT-DD Kedua Tahun 

Anggaran 2021 
 

 
 

 

Gambar 8. Membuat Video Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
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Gambar 9. Melakukan Penyuluhan Kepada Masyarakat Sekitar Desa Trangkil dengan 

Menggunakan Media Pamflet serta Pembagian Masker dan Handsanitizer 

PENUTUP 

Dalam menurunkan angka penyebaran covid-19 perlu menerapkan 

perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara rajin mencuci tangan, berolahraga, 

mengonsumsi makanan bergizi seimbang, istirahat yang cukup, mematuhi 

protokol kesehatan seperti penggunaan masker yang benar, cara batuk dan bersin 

yang benar. Contoh penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dapat dieduksi 

melalui poster, penyuluhan serta dengan video. Kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat di wilayah Desa Trangkil dapat berjalan dengan baik dan benar. 

Masyarakat sangat aktif, antusias dan dapat bekerjasama dengan baik dalam 

pelaksanaan kegiatan KKN. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya 

pengetahuan masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masa 

pandemi. 
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PENDAHULUAN 

KKN atau Kuliah Kerja Nyata merupakan wadah penerapan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dilaksanakan di luar kampus 

dalam waktu, mekanisme kerja dan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, kegiatan 

dan pengelolaan KKN tersebut menjamin adanya “keterkaitan” antara dunia 

akademik yang teoritik dengan dunia nyata. Selain membangun kepribadian 

mahasiswa, program KKN juga bertujuan untuk mengembangkan institusi dam 

memberdayakan mahasiswa serta masyarakat (Noorisa et al, 2016). 

KKN atau Kuliah Kerja Nyata merupakan kegiatan akademik perguruan tinggi 

yang ditunjukkan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian masyarakat, salah satu untuk mewujudkannya melalui 

kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) (Maksum & Tarigan, 2020). Kegiatan KKN 

adalah proses pembelajaran sekaligus sebagai penerapan dari Tri Dharma 

Perguruan Tinggi bagi mahasiswa di Universitas Islam Sultan Agung yang 

dikembangkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat berbasis hasil-hasil 

penelitian, hasil observasi maupun pendampingan yang pernah dilakukan atau 

dimiliki oleh mahasiswa sebelumnya serta berintegrasi dengan nilai-nilai islam. 

Namun karena Indonesia masih pada masa pandemic Covid-19 yang mengharuskan 

mematuhi himbauan pemerintah terhadap protokol kesehatan, sehingga program 

KKN di Universitas Islam Sultan Agung memiliki tematik “Covid-19” ber-BudAI.  
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KKN tematik “Covid-19” periode XII ber-BudAI adalah KKN dalam bentuk 

pengabdian masyarakat yang dilaksankan di desa mitra maupun non mitra 

bertemakan Covid-19 bagi masyarakat terdampak yang dilaksanakan secara 

langsung dilapangan dengan mengikuti protokol kesehatan serta dengan sistem 

online dengan tetap memegang nilai – nilai BudAI Universitas Islam Sultan Agung. 

KKN tematik “Covid-19” periode XII ber-BudAI dilaksanakan pada tanggal 02 

Agustus – 19 Agustus 2021 dilakukan melalui berbagai kegiatan langsung dan tidak 

langsung di tengah masyarakat untuk terlibat aktif dan kreatif meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat.  

KKN tematik “Covid-19” periode XII ber-BudAI dilaksanakan agara 

mahasiswa dapat menyalurkan kreatifitas, ilmu ataupun pengalaman serta ikut 

membantu menyelesaikan masalah yang ada di desa baik dalam bidang ekonomi, 

pendidikan, maupun bidang yang lainnya dalam kondisi pandemi ini. Program 

KKN dimana mahasiswa hidup di tengah masyarakat dapat membuat mahasiswa 

berlatih untuk hidup bersosialisai langsung dengan masyarakat dan menambah 

pengalaman yang akan menjadi nilai tambah mahasiswa selama kuliah di 

Universitas Islam Sultan Agung. Pada KKN tematik “Covid-19” periode XII ber-

BudAI kali ini kelompok 115 Universitas Islam Sultan Agung akan dilaksanakan 

di Kelurahan Gunung Pati, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, dimana pada 

lokasi tersebut memiliki beberapa potensi dan permasalahan yang akan dijadikan 

sebagai pengembangan program kerja kelompok. 

METODE PELAKSANAAN 

Metode pelaksanaan KKN tematik “Covid-19” periode XII ber-BudAI ini, 

terbagai dalam tiga tahapan pelaksanaan yaitu tahapan pelaksanaan pembuatan 

peta, tahapan pelaksanaan kesehatan masyarakat dan tahapan pelaksanaan kegiatan 

sosial budaya. Dalam pembagian tahapan pelaksanaan tersebut, kami melaksanakan 

program kegiatan yang telah disesuaikan dengan potensi dan kondisi masyarakat di 

Kelurahan Gunungpati. 

1. Tahapan Pelaksanaan Pembuatan Peta: (i) Pembuatan Peta Administrasi. (ii) 

Pembuatan Peta Potensi. (iii) Pembuatan Peta Kerumunan. 

2. Tahapan Pelaksanaan Kesehatan Masyarakat: (i) Penyuluhan Pentingnya 

Melakukan Vaksinasi. (ii) Pembuatan dan Penempelan Poster Terkait Covid-

19. 

3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Sosial Budaya: (i) Mempersiapkan Kegiatan 

Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) ke-76. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pembuatan Peta Administrasi 

Peta admistrasi merupakan salah satu jenis petas dasar karena berisi 

informasi utama mengenai batas administrasi. Menurut Peraturan Menteri Agraria 

Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 

14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana 

Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, Peta dasar merupakan bahan untuk membuat 

peta tematik dan peta rencana. Peta tematik contohnya peta kebencanaan, peta 

sumber daya alam, peta potensi, dan sejenisnya. Sementara peta rencana itu ada dua 

yaitu rencana struktur ruang dan pola ruang. Berdasarkan penjelasan di atas dapat 

dipahami bahwa tujuan umum pembuatan peta admnistrasi yaitu untuk bahan 

pembuatan peta tematik dan rencana. Tujuan khusus pembuatan peta admnistrasi 

Kelurahan Gunungpati di antaranya sebagai pedoman setiap RW terkait batas 

wilayah admnistrasi masing-masing dan bahan visualisasi masyarakat terkait 

kondisi tempat tinggal mereka. 

Pembuatan Peta Admnistrasi Wilayah diawali dengan diskusi bersama kasi 

pembangunan kelurahan khususnya terkait batas wilayah. Dari diskusi tersebut 

menghasilkan kondisi batas wilayah Kelurahan Gunungpati saat ini dan strategi 

untuk membenarkan batas wilayah yang salah. Di Kelurahan Gunungpati terdapat 

peta admnistrasi wilayah akan tetapi menurut kasi pembangunan kelurahan perlu 

adanya revisi karena banyak batas wilayah yang salah di antaranya batas antar RW, 

batas Kelurahan Gunungpati dengan Kelurahan Cepoko, Kelurahan Nongkosawit, 

Kelurahan Plalangan, dan batas Kelurahan Gunungpati dengan Kabupaten 

Semarang dan Kabupaten Kendal. Batas tersebut salah karena dalam pembuatan 

peta masih menggunakan cara konvensional jadi koordinatnya tidak ada. Selain itu, 

Kelurahan Gunungpati belum mempunyai peta yang memiliki koordinat sehingga 

peta tersebut susah diolah. Dari permasalahan tersebut penting dilakukan 

pembuatan peta administrasi wilayah karena Kelurahan Gunungpati terletak 

dipaling ujung Kota Semarang. Banyak batas antar tingkat wilayah yang perlu 

diperbaiki baik itu batas antar kelurahan maupun batas antar kota. 
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Gambar 1. Peta Administrasi Kelurahan Gunung Pati, Kecamatan Gunung 

Pati, Kota Semarang 

Adapun strategi untuk memperbaiki batas wilayah yaitu : 

a) Menyiapkan alat dan bahan survey lapangan.  

Alat yang digunakan yaitu GPS handle dan andorid, papan kertas, dan 

spidol. GPS handle berfungsi untuk membuat titik-titik yang dianggap perlu 

diketahui detail koordinatnya karena sebagai acuan batas wilayah, misalnya 

batas wilayah tepat di perpotongan antara saluran air, batas wilayah tepat di 

pojok bangunan (masjid, rumah, pemakaman, dll), serta batas wilayah yang 

tepat di pojok lahan terbuka (sawah, lapangan, tegalan, dll). 

Bahan yang digunakan yaitu peta citra satu kelurahan dan per-RW yang 

sudah dicetak berbahan HVS. Peta citra yang sudah dicetak harus memuat 

minimal arah mata angin dan batas admnistrasi sementara supaya seseorang 

akan lebih mudah memahami lokasi saat survey di peta dan mudah untuk  

menuliskan batas di yang benar di kertas peta citra. Peta citra kelurahan 

bertujuan untuk mempermudah informasi posisi RW. Sementara peta citra 

RW bertujuan untuk mempermudah dalam interpretasi peta citra yang 

disandingkan dengan kondisi lapangan yang ada khususnya terkait batas 

fisik wilayah. Dengan ukuran peta yang detail yaitu satu RW maka dapat 

mempermudah TIM survey dalam membuat batas yang kemudian dituliskan 

di kertas peta citra. 



Book Chapter KKN Tematik Covid-19 Unissula Periode XII Tahun 2021 

 

 

 “Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 195 
 

 

b) Melakukan survey lapangan dengan kasi pembangunan dan ketua RW 

masing-masing. 

Survey batas wilayah di lapangan didahului dengan Tim KKN bersama 

kasi pembagunan di semua RW. Kasi pembangunan menunjukan batas 

wilayah yang kemudian kami tuliskan di kertas peta citra. Setelah itu Tim 

KKN menemui ketua RW di wilayah yang dianggap susah untuk diketahui 

batas wilayahnya. Wilayah yang susah untuk diketahui batas wilayahnya 

yaitu wilayah yang batasnya susah dilalui kendaraan (area sawah dan hutan) 

dan wilayah yang tidak memiliki fisik yang jelas. Batas fisik yang jelas dan 

mudah dipahami seperti saluran air, sungai, dan jalan. Wilayah yang susah 

untuk diketahui batas wilayahnya meliputi RW 6, RW 7, RW 8, RW 9, dan 

RW 10. Di wilayah yang susah untuk diketahui batasnya kami menuju ke 

rumah beliau untuk berdiskusi dan mengecek kondisi batas wilayah di 

lapangan. Dari penjelasan tersebut kami menyelesaikan batas wilayah di 

semua RW yang dituliskan di kertas peta citra. Melalui kertas citra tersebut 

menjadi bahan untuk diolah menjadi suatu peta yang memilki koordinat. 

 

Gambar 2 Pelaksanaan Survey Lapangan 

c) Mengolah hasil survey menjadi sebuah peta cetak yang berkoordinat. 

Dalam pengolahan hasil survey sebaiknya segera dituangkan ke dalam 

bentuk file untuk mengurangi kesalahan batas dan kerusakan kertas peta 

citra. Untuk mengolah hasil survey ke dalam bentuk file Tim KKN 
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menggunakan sofware ArcGIS. Software tersebut berfungsi untuk membuat 

peta yang memiliki berkoordinat. Seletah semua isi peta sudah cukup baik 

batas wilayah maupun unsur-unsur peta, maka dilakukan eksport file peta 

ke dalam bentuk pdf dengan. Memilih format PDF karena dalam ArcGIS 

tidak membutuhkan kapasitas file yang besar untuk memberikan resolusi 

yang tinggi. Berbeda dengan format JPG ataupun PNG yang membutuhka 

resolusi besar untuk memberikan resolusi tinggi. 

 

Gambar 3 Penyerahan Hasil Peta Cetak 

2. Pembuatan Peta Potensi 

Kelurahan Gunungpati dikenal dengan Kampung Tematik Malon yang 

memiliki potensi seperti wisata alam dan UMKM. Potensi yang dimiliki suatu 

wilayah dapat menjadi salah satu keunggulan yang apabila dikembangkan dan 

dapat meningkatkan perekonomian wilayah tersebut. Pada Teori Mesin 

Pertumbuhan (Growth Machine Theory) oleh (Molotch, 1976) yaitu dalam 

meningkatkan strategi pertumbuhan wilayah bermula dari memajukan potensi dan 

ekonomi lokal (Adnyani, 2021). Oleh karena itu, pemetaan potensi perlu dilakukan 

karena menjadi salah satu langkah awal untuk mempermudah dalam melakukan 

pengembangkan wilayah secara berkelanjutan.  
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Gambar 4. Peta potensi wilayah Kelurahan Gunung Pati, Kecamatan 

Gunung Pati, Kota Semarang 

Berdasarkan hasil survei lapangan, terdapat 4 potensi di Kelurahan 

Gunungpati yaitu UMKM Batik Pewarna Alam Zie Batik, Sentra Durian, 

Padepokan Ilir-Ilir dan Wisata Ngrembel Asri. Oleh karena itu, perlu adanya 

pemetaan potensi di Kelurahan Gunungpati yang nantinya dapat menjadi salah satu 

langkah untuk mengkuatkan sumber daya yang dimiliki wilayah tersebut. Survei 

dilakukan dengan menggunakan peta citra dan GPS android untuk menyimpan 

koordinat lokasi yang nantinya data tersebut digunakan untuk pembuatan peta 

potensi. Adapun penjabaran potensi yaitu : 

a) Batik Pewarna Alam, Zie Batik berlokasi Kampung Tematik Malon.  Zie 

Batik merupakan pelopor batik yang menggunakan pewarna alami dari 

tanaman yang memiliki warna bervariasi untuk menghindari pencemaran 

lingkungan dan memiliki corak yang khas yaitu corak Semarangan dan 

daun. Selain itu, Zie Batik sudah banyak mendapat berbagai penghargaan 
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Gambar 5 Produk Batik Zie 

b) Padepokan Lir-Ilir berlokasi di Kampung Tematik Malon. Padepokan Lir-

Ilir merupakan salah satu wisata budaya religi di Kota Semarang. 

Padepokan ini banyak melakukan event budaya yang bekerja sama dengan 

Taman Budaya Raden Saleh serta event  religi seperti pengajian.  

 

Gambar 6 Panggung Padepokan Ilir-Ilir 

 

c) Wisata Ngrembel Asri berlokasi di Jl. Raya Manyaran-Gunungpati KM 

10. Ngrembel Asri merupakan wisata keluarga yang memiliki banyak spot 

yang tersedia disini seperti area bermain anak, kolam renang, pemancingan, 

restoran, dan masih banyak lagi spot lainnya. Selama PPKM hanya 

resaturan yang dibuka  untuk menghindari terjadinya kerumunan pada area 

permainan. 
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Gambar 7 Area Wisata Ngrembel Asri 

3. Pembuatan Peta Kerumunan 

Pada masa pandemi covid-19 setiap orang memiliki potensi tertular oleh 

virus tersebut. Virus tersebut bisa menular kepada siapapun baik disertai gejala 

maupun tidak disertai gejala. Penularan yang tanpa gejala sangat berhaya karena 

kita tidak dapat mengetahui secara fisik. Dengan karakter yang seperti itu 

Pemerintah memberikan arahan untuk mencegah penularan covid yaitu dengan 

menghindari penularan. Dari Pemerintah untuk covid-19 dr. Achmad Yurianto 

mengatakan bahwa langkah yang bisa untuk mencegah penularan Covid-19 yaitu 

menghin dari kerumunan. Karena dalam kerumunan tersebut tidak dapat diketahui 

siapa yang terkena Covid-19, apalagi jika tanpa gejala. Dengan adanya hal tersebut 

perlu adanya suatu informasi terkait sebaran lokasi yang rawan kerumunan sebagai 

instrumen untuk mensyarakat supaya mengurangi aktivitas di lokasi tersebut. 

Pembuatan peta rawan kerumunan diawali diskusi dengan perangkat 

kelurahan terkait covid yan terjadi di Kelurahan Gunungpati. Untuk menentukan 

titik-titik rawan kerumunan tim survey melakukan observasi lapangan di pagi, 

siang, sore, ataupun malam hari dengan hari yang berbeda. Terdapat lokasi yang 

ramai di pagi dan siang hari misalnya pasar dan area indomaret.  Adapun yang ramai 

di waktu sore dan malam hari yaitu warung dan tempat nongkrong. Dari data hasil 

observasi lapangan kami olah menggunakan sofware ArcGIS sehingga membentuk 

peta sebaran rawan kerumunan. 

Peta sebaran rawan kerumunan tersebut di overlay dengan batas wilayah 

yang sebelumnya telah dibuat. Tujuannya untuk mempermudah orang dalam 

memahami wilayah mana yang rawan kerumunan. Dengan demikian seseorang 

akan lebih bisa berhati-hati jika berada dititik yang rawan akan kerumunan. Peta 

tersebut juga dapat mempermudah perangkat kelurahan dalam membuat kebijakan 

terkait covid 19 yang ada di Kelurahan Gunungpati. 
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Gambar 8 Kondsi Kerumunan Pasar Gunungpati 

 

Gambar 9. Peta Kerumunan Kelurahan Gunung Pati, Kecamatan Gunung Pati, Kota 

Semarang 
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4. Penyuluhan Pentingnya Vaksinasi 

Penyakit Coronavirus 2019 dinyatakan sebagai pandemi pada Maret 2020. 

Beberaoa vaksin profilaksis Covid-19 terus dikembangkan. Vaksin adalah produk 

biologi yang berisi antigenyang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan 

kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Produk/zat yang 

dimasukkan melalui suntikan kedalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun 

tubuh (Ichsan, Hafid, Ramadhan, & Taqwin, 2021). Vaksin Covid-19 memang 

adalah sebuah wacana yang akhir ini terus ditunggu banyak orang, setelah adanya 

kebijakan baru hsebagai warga Indonesia harus melaksanakan vaksin. Adanya virus 

ini memaksa setiap orang menahan diri dari aktivias sosial (Akbar, 2021).  

Pelaksanaan penyuluhan diawali dengan diskusi Sosialisasi Penyuluhan 

Vaksin bersama Lurah Kelurahan Gunungpati dan bersama dengan Sekretaris RW  

08 dari diskusi tersebut, yang terpilih dari 10 RW yang ada di Kelurahan 

Gunungpati untuk dilaksanakannya sosialisasi penyuluhan vaksin yaitu di RW 08, 

dengan kegiatan tersebut kami dari Tim KKN untuk bisa menghubungi ketua RW 

08 pemberitahuan kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Vaksin dan ketua RW 08  

mengambil keputusan hari jumat malam bertempat di rumah ketua RW 08. 

Adapun persiapan sosialisasi penyuluhan vaksin yaitu, Pembuatan video 

pendek dan pembuatan PPT berisikan pengertian Vaksin Covid-19, tujuan 

dilaksanakannya vaksin, macam-macam vaksin yang sudah ada di Indonesia, cara 

kerja vaksin, upaya memaksimalkan fungsi vaksin, jangan ragu di vaksin, dalam 

pembahasan dan diskusi. Dalam diskusi penyuluhan tersebut kami saling berbagi 

informasi tentang perkembangan vaksin di Indonesia serta pengalaman para warga 

kenapa ingin vaksin dan kenapa ragu vaksin. Kami memberi informasi tentang 

vaksin seperti Vaksin Sinovac yaitu mekanisme virus yang di inaktifkan diberikan 

dalam 2 dosis pada hari ke-0 dan ke-14. Vaksin AstraZeneca dengan mekanisme 

non replikasi viral vektor, diberikan dalam 1 dosis selanjutnya dan terakhir kami 

menginformasikan vaksin yang terbaru yang akan datang ke Indonesia yaitu Vaksin 

Moderna dan Vaksin Pfizer dengan keduanya mekanisme vaksin RNA, diberikan 

dalam 2 dosis pada hari ke-0 dan ke-28 (Aditama, 2020). 

Penyuluhan Vaksin tersebut dihadiri oleh pengurus RW bersama ketua RW 

08 beserta jajarannya dengan memghadirkan 20 orang peserta di acara tersebut 

sesuai protokol kesehatan, ada nya penyuluhan tersebut bisa bermanfaat menambah 

wawasan tentang vaksin kedepannya. 
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Gambar 10 Penyuluhan Bersama Warga RW 8 

5. Pembuatan dan Penempelan Poster Covid-19 

Pembuatan poster penerapan protokol kesehatan 5M bertujuan untuk 

mengedukasi serta sebagai pengingat untuk masyarakat di masa pandemi Covid-19 

untuk mencegah terjadinya penularan.  Poster dibuat dengan memperhatikan 

prinsip keseimbangan elemen gambar, warna, latar belakang, dan font. Sehingga 

mampu mengarahkan pembaca melihat ke seluruh area. Selain itu, poster ini 

memiliki beberapa ketentuan yaitu :  

 Pin yang wajib ditampilkan: 

• UNISSULA | LPPM 

• Logo Akreditasi Internasional ASIC 

• Logo Akreditasi A BAN-PT 

• Motto UNISSULA: Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah, 

Your 

• Gateway to Global Network 

• Pita UNISSULA 

• Link Website UNISSULA 

 Identitas Kelompok: Nama Dosen Pembimbing Lapangan, Nama Anggota 

Kelompok KKN, Periode KKN XII Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISSULA) Semarang ditaruh dibagian kanan atas dibawah tagline dan 

achievement 
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Gambar 11 Proses Pembuatan Poster 

Selanjutnya, poster ini dicetak dalam ukuran A1 dan di sebarkan di 15 titik tempat 

strategis Kelurahan Gunungpati yang sebelumnya sudah mendapatkan izin dari 

ketua RW setempat. 
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Gambar 12 Proses Penempelan Poster 

 

6. Kegiatan Kerja Bakti 

Kerja Bakti di Kelurahan Gunungpati setiap tahun untuk menyambut 

kemerdekaan dikoordinasi ketua RW setiap wilayah Kelurahan Gunungpati, 

kegiatan kerja bakti KKN kami diawali dengan berkumpul dirumah ketua RW 08 

untuk pengarahan dan pembagian kerja bakti di RT masing-masing supaya tidak 

terjadi kerumunan. 

Berikut ini kegiatan kerja bakti Kelurahan Gunungpati yaitu: 

a)  Alat dan Bahan Kerja Bakti 

1) Alat  

 Kuas 

 Gergaji 

 Arit 

 Bambu potongan 

 Bendrat atau tali 

 Cangkul 

2) Bahan  

 Cat Kayu 

 Bambu 

 Bendera merah putih 

 Bendera umbul-umbul 

b) Menyiapkan Bambu Buat Pemasangan Bendera 

Membantu para warga menyiapkan bambu. Hal pertama yang dilakukan 

adalah mengambil bambu di kebun dan membawa ke pos ronda. Setelah itu 

bambu di kumpulkan jadi satu di pilih yang cocok untuk tiang bendera 

merah putih atau tiang bendera umbul-umbul, bambu di bersihkan 

menggunakan arit, di potong sama panjang menggunakan gergaji. 
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Gambar 13 Proses Mengambil Bambu di Kebun 

c) Proses cat bambu untuk bendera  

Setelah bambu dibersihkan kemudian menyiapkan cat dan kuas lalu cat 

semua bambu, gotong royong antara warga dan mahasiswa membuat 

pekerjaan cepat selesai. Semua bambu sudah di cat letakan ditempat panas  

supaya cat cepat kering dan bisa digunakan. 

 

Gambar 14 Proses Pengecatan Tiang Bendera 

d) Pemasangan Bendera disetiap Pinggiran Jalan 

Setelah cat kering warga  lalu pasang bendera merah putih dan bendera 

umbul-umbul kemudian semua tiang bendera dipasang setiap pinggiran 

jalan Kelurahan Gunungpati terutama di Wilayah RW 08. 
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Gambar 15 Proses Pemasangan Tiang Bendera di Pinggir Jalan 

 

Gambar 13. Poster Prokes Covid 19 

 

PENUTUP 

KKN tematik “Covid-19” periode XII ber-BudAI telah terlaksanakan pada 

tanggal 02 Agustus – 19 Agustus 2021 dilakukan melalui berbagai kegiatan 

langsung dan tidak langsung di tengah masyarakat untuk terlibat aktif dan kreatif 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program kerja KKN tematik “Covid-19” 
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periode XII ber-BudAI Kelompok 115 yang telah direncanakan sebelumnya dapat 

semua terlaksanakan dengan baik, adapun program kerja tersebut adalah pembuatan 

peta administrasi, peta kerumunan, peta potensi, penyuluhan vaksin serta 

penempelan poster di 15 titik di Kelurahan Gunungpati. Dari semua program kerja 

yang kami laksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Kelurahan 

Gunungpati baik itu perangkat desa maupun masyarakat yang tinggal di Kelurahan 

Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang dan kami selaku mahasiswa 

Universitas Islam Sultan Agung. 

DAFTAR PUSTAKA 

Aditama, T. Y. (2020). Covid-19 Dalam Tulisan Prof. Tjandra. Jakarta: 

Balitbangkes 

Adnyani, N. K. S. (2021). Penguatan Kewilayahan dengan Pemetaan Keunggulan 

Potensi Daerah di Era New Normal. Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 3(1), 

59–66. 

Akbar, I. (2021). Vaksinasi Covid-19 dan Kebijakan Negara: Perspektif Ekonomi 

Politik. Jurnal Academia Praja, 4(1), 244–254. 

Anasmk., Rosikin, Ahmad Nur. (2020, Oktober 10). Kliwonan, Budaya Khas di 

Pasar Gunungpati Samarang. Agustus 21, 2021. 

https://tribunjatengwiki.tribunnews.com/2020/10/10/kliwonan-budaya-khas-

di-pasar-gunungpati-semarang?page=all 

Ichsan, D. S., Hafid, F., Ramadhan, K., & Taqwin, T. (2021). Determinan 

Kesediaan Masyarakat menerima Vaksinasi Covid-19 di Sulawesi Tengah. 

Poltekita : Jurnal Ilmu Kesehatan, 15(1), 1–11. 

https://doi.org/10.33860/jik.v15i1.430 

Maksum, T. S., & Tarigan, S. F. N. (2020). Sosialisasi dan Pengemangan Potensi 

Desa Melalui Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Sebagai Upaya 

Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19. Composites Part A: Applied 

Science and Manufacturing, 68(1), 1–12. Retrieved from 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ndteint.2014.07.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.

ndteint.2017.12.003%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2017.02.024 

Nariswari, Sekar. L., Wadrianto, Glori. K. (2021, Juli 15). Kenali, 6 Jenis Vaksin 

Covid-19 yang Dipakai Di Indonesia. Agustus 21, 2021. 

https://lifestyle.kompas.com/read/2021/07/15/155004420/kenali-6-jenis-

vaksin-covid-19-yang-dipakai-di-indonesia?page=all 

Noorisa, R., Nathania, M., Wijayanti, A. A., & Ratnasari, D. (2016). Laporan 

Akhir KKN Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas 

Airlangga. 1–58. Retrieved from https://rsu.untad.ac.id/upload/4Lampiran 

Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2018.pdf 

 Rokom (2021, Januari 19). Tips Cegah Penularan Covid-19: Hindari Kerumunan. 

https://tribunjatengwiki.tribunnews.com/2020/10/10/kliwonan-budaya-khas-di-pasar-gunungpati-semarang?page=all
https://tribunjatengwiki.tribunnews.com/2020/10/10/kliwonan-budaya-khas-di-pasar-gunungpati-semarang?page=all
https://lifestyle.kompas.com/read/2021/07/15/155004420/kenali-6-jenis-vaksin-covid-19-yang-dipakai-di-indonesia?page=all
https://lifestyle.kompas.com/read/2021/07/15/155004420/kenali-6-jenis-vaksin-covid-19-yang-dipakai-di-indonesia?page=all


Book Chapter KKN Tematik Covid-19 Unissula Periode XII Tahun 2021 

 

 

 “Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 208 
 

 

Agustus 21, 2021. 

https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20200425/3033756/tips-

cegah-penularan-covid-19-hindari-kerumunan/ 

Sunariyah (2021, Juli 6). Perkembangan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia. 

Agustus 21, 2021. 

https://www.idntimes.com/news/indonesia/sunariyah/linimasa-

perkembangan-vaksinasi-covid-19-di-indonesia 

 

 

https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20200425/3033756/tips-cegah-penularan-covid-19-hindari-kerumunan/
https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20200425/3033756/tips-cegah-penularan-covid-19-hindari-kerumunan/
https://www.idntimes.com/news/indonesia/sunariyah/linimasa-perkembangan-vaksinasi-covid-19-di-indonesia
https://www.idntimes.com/news/indonesia/sunariyah/linimasa-perkembangan-vaksinasi-covid-19-di-indonesia


Book Chapter KKN Tematik Covid-19 Unissula Periode XII Tahun 2021 

 

 

 “Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 209 
 

 

 

CHAPTER 
23  

PENDAMPINGAN USAHA KECIL & 
MENENGAH (UKM) GUNA 

MENINGKATKAN 
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

DESA TRANGKIL PATI 
 

Adisty Restu Poetri1, Kholifah2, Mohamad Syukron2, Predi Avit B.H.S2, 

Rizka Robi’atul Ummah2, Ulul Azmi2 

 
1Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2Prodi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

 

Coresponding author : adistyrestupoetri@unissula.ac.id 

 

ABSTRAK 

 

Sejak awal tahun 2021 tepatnya pada tanggal 2 Maret 2021 untuk pertama kalinya 

Indonesia mendapati kasus terpapar virus Covid-19. Berdasarkan data Kementerian 

Kesehatan RI di Jakarta, Minggu (22/8) total ada 3.979.456 orang yang terpapar 

Covid-19. Adapun secara total, kasus terbanyak masih DKI Jakarta sebanyak 

845.931 orang, Jawa Barat 669.102 dan Jawa Tengah 462.179 kasus.  Penyebaran 

dan peningkatan jumlah kasus covid-19 terjadi dengan waktu yang sangat cepat 

akan berdampak pada penurunan perekonomian di Indonesia. Pada tanggal 3 Juli 

pemerintah menetapkan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat), hal tersebut mendesak UKM dengan mengalami penurunan 

penghasilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu UKM meningkatkan 

hasil penjualan dan memasarkannya agar mudah dijangkau khalayak luas. Hal 

tersebut dilakukan dengan cara mendampingi pembuatan online shop dan 

Marketplace, serta kelompok KKN 119 juga menempatkan lokasi UKM ini di 

google maps. Kami kelompok KKN 119 berhasil melakukan pendampingan 

pembuatan online shop, Marketplace dan lokasi google maps angkringan Joss 

bapak Salam, dengan begitu sekarang angkringan ini bisa dijangkau secara online 

dan memudahkan pembeli dalam pemesanan serta meningkatkan hasil jual 

Angkringan Joss Bapak Salam. 

 
PENDAHULUAN 

Meningkatnya penyebaran covid-19 di Indonesia semakin meluas dan 

hampir tidak bisa dicegah. Sehingga banyak warga yang mengalami PHK dari 

perusahaan dikarenakan produksi perusahaan yang menurun. Usaha Kecil dan 

mailto:adistyrestupoetri@unissula.ac.id
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Menengah (UKM) sebagai salah satu elemen petumbuhan perekonomian yang 

menempati posisi strategis untuk mempercepat perubahan struktural dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan program kerja ini diharapkan 

masyarakat menjadi lebih paham akan pentingnya sebuah teknolgi dalam masa 

pandemic Covid-19 seperti sekarang. Karena KKN Tematik Periode XI Unissula 

Semarang harus tetap melaksanakan protocol kesehatan saat sedang transaksi. 

Transaksi secara online merupakan sebuah solusi yang sangat tepat di masa 

sekarang. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 17 Maret 2021 dan Rabu, 18 

Maret 2021 selama 2 hari di 2 tempat. Karena sebagian dari  warga Desa 

Barugenjang Undaan Kudus. masih banyak yang belum sadar dan masih bingung, 

oleh karenanya peserta KKN Tematik Periode IX Unissula Semarang membantu  

warga Desa Barugenjang Undaan Kudus. tentang bagaimana adaptasi di era 

pandemi dengam tetap menjalankan produknya secara online. Pendampingan UKM 

yang diselenggarakan kelompok 161 berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan 

awal yaitu memberikan pendampingan terkait proses bisnis produksi dan 

marketing, pendampingan pendaftaran UKM di olshop, serta memberikan 

pembelajaran terkait dengan pengoperasian digital marketing. Program 

pendampingan UKM oleh Mahasiswa KKNT UNISSULA disambut baik oleh para 

owner UKM dan seluruh warga desa Berugenjang, Undaan, Kudus. Bertahan dan 

berkembangnya UKM di Desa berugenjang adalah harapan peserta KKN Tematik 

Periode IX Unissula Semarang kedepannya. 

Pandemi Covid-19 yang masih terus berjalan selama ini memaksa berbagai 

macam kegiatan yang awalnya semua orang dapat bertemu dengan yang lain namun 

diubah menjadi belajar, bekerja, ibadah dari rumah guna untuk memutus rantai 

penyebaran Covid-19. Dimana pandemi ini sebagai bencana alam yang tetapkan 

oleh presiden melalui surat keputusan presiden republik indonesia nomor 12 tahun 

2020 tentang penetapan bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) sebagai bencana nasional yang telah ditetapkan tanggal 13 April 2020. 

Dengan adanya Covid-19, beberapa negara mengambil kebijakan untuk 

mencegah meluasnya penularan dengan melakukan lockdown, mulai dari China, 

Italia, Prancis, Amerika Serikat, dan Thailand. lockdown berarti mengunci seluruh 

akses masuk maupun keluar dari suatu daerah maupun negara (Daryono,2020). 

Pada tanggal 3 Juli 2021 pemerintah Indonesia menerapkan Pemerlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna mencegah penyebaran virus 

(“Perjalanan PPKM Jakarta Hingga Kembali ke Titik Nol,2021). 

PPKM adalah suatu kebijakan yang diwujudkan dengan adanya kedaruratan 

kesehatan untuk membatasi kegiatan penduduk di wilayah yang memiliki kasus 

terinfeksi Covid-19 guna mencegah penyebaran virus lebih luas. PPKM 

mendukung penerapan social distancing guna menjaga jarak antar orang untuk 

memutuskan rantai penyebaran virus. Secara umum, penerapan PPKM membawa 
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pengaruh pada sektor ekonomi, industri, pariwisata, dan pendidikan. Banyak hal 

yang harus dipersiapkan untuk menghadapi pandemi ini terutama pada sektor 

ekonomi. Berjalannya waktu pandemi ini memberikan beberapa dampak yang 

terjadi, baik pada siswa,guru,maupun para pekerja. 

Hampir seluruh masyarakat di dunia sudah menggunakan teknologi digital 

sebagai bagian dari kebutuhan sehari-harinya. Perkembangan pesat di era digital ini 

tak dapat dipungkiri, sebab kemudahan dan kecepatan fasilitas yang ditawarkan 

memang sangat membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. 

Perkembangan pesat di era digital ini tentu bersamaan dengan penggunaan internet 

yang turut melambung tinggi. Di Indonesia, tercatat sebanyak 175,4 juta orang telah 

menggukan internet pada awal tahun 2020 (We Are Social,2020). 

Perkembangan di bidang teknologi informasi sekarang ini telah mengalami 

kemajuan secara pesat, hal ini tidak terlepas dari keberadaan internet. Internet 

bermanfaat bagi aktifitas kehidupan, salah satunya dalam dunia bisnis. E-

marketplace adalah sebuah sistem informasi antar organisasi dimana pembeli dan 

penjual di pasar mengkomunikasikan informasi tentang harga, produk dan mampu 

menyelesaikan transaksi melalui saluran komunikasi elektronik. Dengan melalui 

internet para penjual dimudahkan dalam melakukan promosi dan memasarkan 

produknya dalam jangkauan yang lebih luas. 

Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Era Covid-19 Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang (KKN Tematik Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Pandemi 

Covid -19) melakukan kegiatan pendampingan pelatihan UKM di Desa Trangkil, 

Kabupaten Pati. 

Program kerja yang dilakukan berupa kegiatan mendampingi dan melatih 

para pemilik UKM untuk bisa mempromosikan produknya secara online dan 

meluas di market place seperti shopee, lazada, dll. Selain membantu melatih para 

pemilik UKM untuk mengelola pasar secara online mahasiswa juga membantu 

menangani masalah yang ada seperti masalah manajemen dari UKM tersebut. 

Berjualan secara online juga merupakan salah satu upaya mencegah Covid-

19 karena transaksi yang terjadi antara produsen dan konsumen dilakukan secara 

online tanpa adanya tatap muka. Semua transaksi dilakukan secara online dan 

pembayaran pun online. Hal ini mencegah produsen dan konsumen dari Covid-19. 

Dengan program kerja yang telah dilakukan diharapkan masyarakat menjadi 

lebih paham akan pentingnya sebuah teknolgi dalam masa pandemic Covid-19 

seperti sekarang. Karena KKN Tematik Periode XII Unissula Semarang harus tetap 

melaksanakan protocol kesehatan saat sedang transaksi. Transaksi secara online 

merupakan sebuah solusi yang sangat tepat di masa sekarang. 

 

 

 



Book Chapter KKN Tematik Covid-19 Unissula Periode XII Tahun 2021 

 

 

 “Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 212 
 

 

METODE 

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat 6 Agustus 2021. Karena sebagian 

dari  warga Desa Trangkil Pati masih banyak yang belum sadar dan masih bingung 

akan pemasaran produk melalui social media, oleh karenanya peserta KKN Tematik 

Periode XII Unissula Semarang membantu  warga Desa Trangkil Pati tentang 

bagaimana adaptasi di era pandemi dengam tetap menjalankan produknya secara 

online. 

Langkah awal kelompok kkn yang kami lakukan adalah membantu pemilik 

untuk pengenalan sosial media. Kami meminta izin kepada pemilik untuk 

memasarkan produknya secara online melalui instagram dan marketplace. Setelah 

disetujui kami membuatkan beberapa akun di marketplace. 

Selanjutnya kami membantu pemilik untuk menambahkan lokasi 

Angkringan Joss ke GoogleMaps. Agar masyarakat lebih mudah untuk mengetahui 

lokasi Angkringan Joss milik Bapak Salam. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 
Gambar 1. Foto Pendampingan UKM Kopi Lelet dengan Bapak Salam Owner 

Kopi Lelet di Desa Trangkil Pati, Jumat 6 Agustus 2021 
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Gambar 2. Foto Pendampingan Pembuatan Online Shop dan Marketplace 

 

Gambar 3. Foto Pendampingan Penambahan Lokasi Angkringan Joss ke 

Google Maps 

 

Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang (UNISSULA) yang melakukan pengabdian masyarakat di Desa 

Trangkil. Pengabdian tersebut adalah Pendampingan UKM dan juga salah satu 

progam utama dari tim KKN Tematik UNISSULA kelompok 119. Kegiatan ini 

berlangsung pada tanggal 6 Agustus 2021, kegiatan pendampingan UKM ini di 

ikuti oleh ukm Kopi Lelet yang beralamtkan di Plasemen Traangkil Pati. 

Berdasarkan hasil survei Katadata Insight Center (KIC) yang dilakukan 

terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek, mayoritas UMKM sebesar 82,9% 

merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya 5,9% yang mengalami 

pertumbuhan positif. Kondisi Pandemi ini bahkan menyebabkan 63,9% dari 

UMKM yang terdampak mengalami penurunan omzet lebih dari 30%. Hanya 3,8% 

UMKM yang mengalami peningkatan omzet. Survei KIC tersebut juga 
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menunjukkan para UMKM melakukan sejumlah upaya untuk mempertahankan 

kondisi usahanya. Mereka melakukan  
sejumlah langkah efisiensi seperti: menurunkan produksi barang/jasa, mengurangi 

jam kerja dan jumlah karyawan dan saluran penjualan/pemasaran. Meski begitu, 

ada juga UMKM yang mengambil langkah sebaliknya, yaitu menambah saluran 

pemasaran sebagai bagian strategi bertahan (Katadata.co.id, 2020). Sementara itu, 

hasil survei  
dari beberapa lembaga seperti BPS, Bappenas, dan World Bank menunjukkan 

bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman 

serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Bahkan beberapa di 

antaranya terpaksa sampai harus melakukan PHK. Kendala lain yang dialami 

UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan 

menurun, distribusi dan produksi terhambat. Selain itu, perubahan Perilaku 

Konsumen dan Peta Kompetisi Bisnis juga perlu diantisipasi oleh para pelaku usaha 

karena adanya pembatasan kegiatan. Konsumen lebih banyak melakukan aktivitas 

di rumah dengan memanfaatkan teknologi digital. Sedangkan perubahan lanskap 

industri dan peta kompetisi baru ditandai dengan empat karateristik bisnis yaitu 

Hygiene, Low-Touch, Less Crowd, dan Low-Mobility (CNBC Indonesia, 28 April 

2021). 

Dari kondisi tersebut, dapat terlihat bahwa sektor UMKM yang mayoritas 

pelakunya adalah warga kelas menengah ke bawah terdampak besar akibat pandemi 

Covid-19. Perusahaan yang sukses di era pandemi merupakan perusahaan yang 

dapat beradaptasi dengan empat karakteristik tersebut. Pelaku usaha ke termasuk 

UMKM perlu berinovasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan 

kebutuhan pasar. Para pelaku usaha ini juga dapat menumbuh-kembangkan 

berbagai gagasan dan ide usaha baru yang juga dapat berkontribusi sebagai 

pemecah persoalan sosial-ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi. 
UKM adalah sektor yang paling terdampak dalam pandemi Covid-19. 

Pelaku UKM sulit untuk mendistribusikan produk-produk mereka karena Covid-

19. Sehingga banyak karyawan yang dirumahkan sehingga berkurangnya SDM. 

Salah satu penyebabnya yakni sebagian besar UKM di Indonesia belum 

memanfaatkan internet sebagai sarana untuk mempromosikan serta menjual 

produk. Mereka dapat bertahan dan menyesuaikan diri disaat pandemi ini dengan 

menggunakan sosial media untuk media pemasaran produk. Berbagai strategi telah 

dilakukan pemerintah untuk UKM yang terdampak Covid-19, salah satunya dengan 

mengalihakn dari took fisik ke marketplace. Banyak UKM yang telah bergabung 

dengan marketplace seperti Tokopedia, Shopee dll. 

Salah satu solusi penting pemulihan UMKM adalah insentif bagi UMKM 

melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah pusat di 2020 

dan dilanjutkan di 2021. Hasilnya adalah sebagian sektor informal dan UMKM 

dapat bertahan menghadapi dampak pandemi Covid-19. Artinya tidak mengalami 

krisis yang sangat berat dibandingkan beberapa industri besar. Selain itu, program 

ini diharapkan dapat membantu menekan penurunan pemutusan hak kerja (PHK) 
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pada UMKM. Pasalnya, berdasarkan data BPS per Agustus 2020, terdapat 

penciptaan kesempatan kerja baru dengan penambahan 760 ribu orang yang 

membuka usaha dan kenaikan 4,55 juta buruh informal (CNBC Indonesia, 28 April 

2021). 
Sebelum membuka usaha kopi lelet, pak salam terlebih dahulu membuka 

angkringan yang diberi nama angkringan joss, yang berdiri sejak tahun 2012. 

Berhubung pak salam pecinta kopi, maka pak salam berinisiatif untuk membuat 

produk kopi lelet yang merupakan brand dari angkringan joss. Awalnya pak salam 

mempunyai teman seorang yang mengenal tentang kopi, lalu pak salam mulai 

menggali informasi mengenai kopi dari temannya. Pak salam juga mencari sendiri 

mulai dari biji kopi, membeli mesin roasting, dan mencari tempat penggilingan kopi 

sendiri. Jadi paksalam tidak perlumembeli kopi lelet dari orang lain. 

Pada program ini, terdapat beberapa UKM yang menjadi sasaran peserta 

KKN Tematik Periode XII Unissula Semarang terkait peningkatan UKM di masa 

pandemi ini. Segala informasi telah peserta KKN Tematik Periode XII Unissula 

Semarang diskusikan dengan kelompok kami terkait UKM yang sangat terdampak 

di pandemi ini. Dari diskusi tersebut, terdapat 1 nama UKM yang disepakati untuk 

mendapatkan pendampingan khusus dari tim KKN Tematik Unissula Kelompok 

119, yaitu UKM kopi lelet angkringan joss. 

 Program ini ditujukan untuk memberikan pendampingan terkait proses 

bisnis  produksi dan marketing, pendampingan pendaftaran UKM di olshop, serta 

memberikan pembelajaran terkait dengan pengoperasian digital marketing. “Tujuan 

dari KKN ini adalah untuk memajukan digital marketing UKM desa Trangkil,” 

jelas Mohammad Syukron, anggota tim KKN Tematik UNISSULA pada hari Jumat 

(6/8). Hal ini peserta KKN Tematik Periode XII Unissula Semarang programkan 

supaya dapat menjadi solusi untuk para UKM terkait dampak pandemi Covid-19 

ini, khususnya di Desa Trangkil.  

Proses KKN ini didampingi oleh drg. Adisty Restu Poetri, MDSc., SpPerio 

dari Fakultas Kedokteran Gigi UNISSULA, sebagai Dosen Pembimbing Lapangan 

(DPL).  Ada 5 mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan KKN yang berasal dari 

berbagai fakultas dan program studi di UNISSULA. KKN ini adalah bagian dari 

implementasi catur darma perguruan tinggi UNISSULA secara nyata di bidang 

pengabdian di masa pandemi. 

Penerapan metode branding dan pemanfaatan teknologi tersebut benar-

benar dirasakan manfaatnya oleh Bapak Salam Owner UKM Kopi Lelet. ’’Selama 

pendampingan saya minta lebih dibantu dalam ilmu digital marketing, dan 

alhamdulillah mas-mas dan mbak-mbak KKN memberikan apa yang saya 

harapkan’’ kata Bapak Salam. Pada kesempatan itu juga, peserta KKN Tematik 

Periode XII Unissula Semarang ajarkan strategi memasarkan produk di olshop serta 

media sosial. Dia optimistis di tengah pandemi ini usaha Kopi Leletnya dapat terus 

berkembang. 
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Dengan demikian, Pendampingan UKM yang diselenggarakan kelompok 

119 berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan awal yaitu memberikan 

pendampingan terkait proses bisnis produksi dan marketing, pendampingan 

pendaftaran UKM di olshop, serta memberikan pembelajaran terkait dengan 

pengoperasian digital marketing. Program pendampingan UKM oleh Mahasiswa 

KKNT UNISSULA disambut baik oleh para owner UKM dan seluruh warga desa 

Trangkil, Pati. Bertahan dan berkembangnya UKM di Desa Trangkil adalah 

harapan peserta KKN Tematik Periode XII Unissula Semarang kedepannya 

 

 

PENUTUP 

Kelompok KKN kami berhasil membantu Bapak Salam selaku pemilik dari 

Angkringan Joss untuk membuat online shop di media sosial Instagram dan 

marketplace diantaranya Shopee, Tokopedia, dan Lazada, serta menambahkan 

lokasi Angkringan Joss ke Google Maps agar mudah dijangkau oleh masyarakat. 

Ucapan terimakasih peserta KKN Tematik Periode XII Unissula Semarang 

sampaikan kepada Kepala Desa Bapak Suremi yang telah membantu dalam 

kegiatan peserta KKN Tematik Periode XII Unissula Semarang selama KKNT di 

Desa Trangkil Kabupaten Pati. Terimakasih juga kepada Dosen Pembimbing 

Lapangan peserta KKN Tematik Periode XII Unissula Semarang yaitu Ibu drg. 

Adisty Restu Poetri, MDSc., SpPerio yang telah membimbing peserta KKN 

Tematik Periode XII Unissula Semarang dalam kegiatan KKNT COVID-19 ber-

BudAI. Terimakasih kepada Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tak lupa 

pula terimakasih kepada warga Desa Trangkil, Kabupaten Pati yang telah ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan KKNT.  
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ABSTRAK 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu mata kuliah yang wajib 

ditempuh mahasiswa program S1. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan 

kompetensi mahasiswa melalui pengalaman nyata di masyarakat dan menyiapkan 

mahasiswa untuk bersosialisasi secara langsung dengan masyarakat setelah lulus. 

Sesuai dengan pengertiannya, KKN dilaksanakan di masyarakat dengan tujuan 

untuk memajukan dan memberdayakan masyarakat melalui berbagai program kerja 

yang dirancang secara sengaja, terencana, dan sistematis. Tematik adalah bentuk 

model pembelajaran terpadu yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa 

materi, pelajaran atau bidang studi menjadi satu tema atau topik pembahasan 

tertentu sehingga terjadi integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang 

memungkinkan mahasiswa aktif menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara 

holistik, bermakna dan otentik.  

Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar 

sambil melakukan sesuatu (learning by doing). Sebagai perguruan tinggi yang ada 

di provinsi Jawa Tengah, maka Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 

terpanggil untuk berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 yang 

mailto:panjikusuma@std.unissula.ac.id
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sedang mewabah di masyarakat. Melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat (LPPM) yang ada di lingkungan Unissula, maka dapat dirumuskan 

kegiatan KKN Tematik Covid-19 ber-BudAI untuk percepatan penanggulangan 

Covid-19. Kegiatan ini merupakan kegiatan akademik perguruan tinggi yang 

dimanifestasikan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi; yaitu pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara integrasi 

berdasar nilai-nilai Islam. KKN Tematik Covid-19 ber-BudAI dilaksanakan di desa 

mitra maupun non mitra Unissula bertema-kan “SEHAT, BANGKIT DAN MAJU 

BERDAMPINGAN DENGAN COVID-19” bagi masyarakat terdampak Covid-

19 melalui penerapan bidang ilmu dan pemanfaatan hasil penelitian guna 

mewujudkan masyarakat berperadaban Islam yang dilakukan oleh mahasiswa 

secara terintegrasi, interdisipiner dan berkelanjutan yang dilaksanakan secara 

langsung dilapangan dengan mengikuti protokol kesehatan. 

 

PENDAHULUAN 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang bersifat khusus, karena dalam KKN darma pendidikan dan 

pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dipadukan kedalamnya 

dan melibatkan sejumlah mahasiswa dan sejumlah staf pengajar ditambah unsur 

masyarakat. Kuliah Kerja Nyata adalah suatu kegiatan intrakulikuler yang 

memadukan pelaksanaan Tri Darma dengan metode pemberian pengalaman belajar 

dan bekerja kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. KKN 

juga merupakan wahana penerapan serta pengembangan ilmu teknologi, 

dilaksanakan diluar kampus dalam waktu, mekanisme kerja, dan persyaratan 

tertentu. 

KKN Tematik Covid-19 merupakan aktualisasi kolaborasi Ditjen Dikti 

Kemdikbud bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ikatan 

Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI), Asosiasi Institusi Pendidikan 

Kedokteran Indonesia (AIPKI), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Rektor 

Perguruan Tinggi dan pemangku kepentingan terkait (hingga tingkat daerah). KKN 

tematik adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang orientasi program kegiatannya 

terfokus pada bidang tertentu sesuai dengan permasalahan kemasyarakatan dan arah 

kebijakan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah wilayah tertentu 

(Kabupaten/Kota). KKN Tematik ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi 

perguruan tinggi, pemerintah dan stakeholders (hingga tingkat wilayah) dalam 

upaya penanganan Covid-19, khususnya untuk memberikan edukasi dan 

meningkatkan kesadaran tentang Adaptasi Kebiasaan Baru untuk masyarakat. 

Virus Corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 

(SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena 

infeksi virus ini disebut Covid-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan 
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ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. 

Infeksi virus Corona disebut Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama 

kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular 

dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk 

Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa 

negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka 

mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. 

Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada 

banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. 

Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi 

paru-paru (pneumonia). 

Kuliah Kerja Nyata Tematik yang dilakukan mahasiswa bersama dengan 

masyarakat desa, aparatur desa secara langsung melakukan kegiatan seperti seminar 

yang dilakukan untuk mensosialisasikan pentingnya peran orang tua terhadap 

belajar siswa di tengah pandemi covid 19. Selain itu, terdapat program 

pendampingan belajar untuk siswa Sekolah Dasar dengan tujuan agar siswa dapat 

mematangkan pembelajaran yang telah diberikan oleh guru sehingga siswa ada 

yang mendampingi selama proses pembelajaran daring. Selanjutnya ada program 

poster dan juga video untuk menyadarkan masyarakat agar hidup sesuai dengan 

protokol kesehatan. 

Kegiatan KKN Tematik Covid 19 diharapakan mahasiswa dapat memperoleh 

pengalaman hidup bermasyarakat serta dapat mengembangkan dan menerapkan 

pengetahuan akademik. Semua rencana program kegiatan selama KKN dijalankan 

dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan ajuran pemerintah. 

 

METODE PELAKSANAAN 

 Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik COVID-19 Periode XII 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang dilakukan pada 2-19 Agustus 2021. 

Dalam kegiatan ini, dimana masyarakat terlibat langsung dalam program kerja yang 

kami usulkan. Metode yang dilaksanakan untuk kegiatan KKN ini terbagi kedalam 

3 tahap yaitu tahap Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan.  

1. Tahap Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan digunakan untuk mengikuti arahan dan bimbingan 

untuk pelaksanaan KKN Tematik Covid-19 melalui video conference. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Dalam  tahap pelaksanaan digunakan dalam berkomunikasi dan 

berkoordinasi dengan Kepala Desa dan ketua RT/RW serta masyarakat desa 

lingkungan tempat tinggal terkait kegiatan KKN yang akan dilaksanakan 
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selama kurang lebih 20 hari. Metode yang akan kami gunakan dalam 

pelaksanaan KKN Tematik Covid-19 ini adalah: 

d. Memberikan pendampingan pembelajaran kepada anak-anak yang ada di 

desa tempat kami KKN. Pendampingan belajar dilakukan hanya untuk 

siswa SD/MI, dengan membantu belajar apa yang tidak dipahami dari 

tidak paham menjadi paham. 

e. Pembuatan video edukasi tentang pencegahan Covid-19. 

f. Pembuatan poster dan MMT yang akan disebarkan di sekitar lingkungan 

kelurahan. 

g. Melakukan pendampingan untuk melatih atau mendaftarkan jualannya 

secara on-line yang ada di Kelurahan Sembungharjo. 

3. Tahap Pelaporan 

Dalam tahap ini dilakukan diskusi hasil kegitan, penyusunan laporan 

kegiatan, dan penyerahan laporan kepada pihak-pihak yang bertugas 

mengevaluasi laporan kegiatan pengabdian masyarakat.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil perincian prioritas permasalahan, kami akan merencanakan 

program kerja sebagai berikut : 

1. Pembuatan Video edukasi pencegahan COVID-19 

Video merupakan media elektronik yang mampu menggabungkan teknologi 

audio dan visual secara bersama sehingga menghasilkan suatu tayangan yang 

dinamis dan menarik. Video dapat dikemas dalam bentuk VCD dan DVD sehingga 

mudah dibawa kemana-mana, mudah digunakan, dapat menjangkau audiens yang 

luas dan menarik untuk ditayangkan. Media video memiliki fungsi sebagai media 

pembelajaran yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif dan fungsi 

kompensatoris. Fungsi atensi yaitu media video dapat menarik perhatian dan 

mengarahkan konsentrasi audiens pada materi video. Fungsi afektif yaitu media 

video mampu menggugah emosi dan sikap audiens. Fungsi kognitif dapat 

mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran untuk memahami dan mengingat 

pesan atau informasi yang terkandung dalam gambar atau lambang. Sedangkan 

fungsi kompensatoris adalah memberikan konteks kepada audiens yang 

kemampuannya lemah dalam mengorgani- sasikan dan mengingat kembali 

informasi yang telah diperoleh. Dengan demikian media video dapat membantu 

audiens yaitu anak-anak yang lemah dan lambat menangkap suatu pesan menjadi 

mudah dalam menerima dan memahami inovasi yang disampaikan, hal ini 

disebabkan karena video mampu mengkombinasikan antara visual (gambar) 

dengan audio (suara) 

Penggunaan video sebagai bahan bantu mengajar memberikan satu 

pengalaman baru kepada sebilangan pelajar. Media video dapat membawa pelajar 
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ke manapun dan dimanapun, terutama sekali jika tempat atau peristiwa yang 

ditayangkan itu terlalu jauh untuk dilawati, atau berbahaya. Dengan penayangan 

video, pelajar dapat merasa seolah-olah mereka berada atau turut serta dalam 

suasana yang digambarkan. Sebagai contoh, proses penjalanan elektrik dapat 

ditunjukkan kepada pelajar melalui video. Kiranya dapat membantu pelajar 

membayangkan cara kerja stesen janakuasa elektrik di samping memberi 

pengalaman kepada para pelajar secara visual. Sesuatu media berbentuk simulasi 

adalah perisian yang memberi gambaran situasi sesuatu keadaan. Pengguna akan 

seolah-olah berada di tempat kejadian dan boleh bertindak balas terhadap keadaan 

tersebut. Pengaruh media video akan lebih cepat masuk ke dalam diri manusia 

daripada media yang lainnya. Karena penayanggannya berupa cahaya titik fokus, 

sehingga dapat mempengaruhi fikiran dan emosi manusia. Dalam kegiatan belajar 

mengajar, fokus dan mempengaruhi emosi dan psikologi anak didik sangat 

diperlukan. Karena dengan hal tersebut peserta didik akan lebih mudah memehami 

pelajarannya. Tentunya media video yang disampaikan kepada anak didik harus 

bersangkutan dengan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, kami akan membuat 

berbagai video edukasi tentang COVID-19, lalu video akan kami share di media 

KKN yang sudah kami buat sebelumnya seperti media sosial Facebook, Youtube, 

dan Instagram. 

 

 

 

 

Gambar 1. Pembuatan video edukasi 

2.      Pembuatan Poster 

         Di masa New Normal ini pemerintah sudah sedikit mengizinkan kegiatan-

kegiatan di luar rumah, temasuk seperti mengunjungi tempat ibadah, rumah-rumah, 

dan lain-lain. Agar masyarakat memahami pentingnya tata cara bertamu yang baik 

dan benar untuk tetap menjaga 222esehatan, maka diperlukan media kampanye 

yang efektif. Salah satunya adalah melalui media 222esehata. Kampanye 

merupakan adalah sebuah 222esehata dan usaha yang bertujuan mendapatkan 

pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh peorangan atau 

sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses 
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pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok. Kampanye biasa juga dilakukan 

guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pecapaian. Kampanye umumnya 

dilakukan dengan slogan, pembicaraan, barang cetakan, penyiaran barang rekaman 

berbentuk gambar atau suara, dan 223eseha-simbol. Dalam proses pembuatan 

223esehata yang dilakukan pertama kali adalah mendesain poster semenarik 

mungkin agar warga dapat terkesan degan peraturan yang sudah kita buat sehingga 

warga sekitar dapat meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya akan 

223esehatan salah satunya adalah memahami tata cara bertamu dengan baik dan 

benar. Pamflet ini tidak hanya di tempelkan di msusholah akan tetapi juga di tempel 

ditempat umum, warung-warung, dan rumah-rumah orang penting di lingkungan 

masyarakat. 

 

 

 

Gambar 2. Pemasangan poster 

2. Pendampingan Belajar  

 Dunia pendidikan di Indonesia untuk saat ini sedang memberlakukan sistem 

pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, mulai dari tingkat sekolah dasar 

hingga perguruan tinggi. Pandemi telah memaksa dan mengharuskan pembelajaran 

jarak jauh, maka mau tidak mau guru pun juga harus mempelajari bagaimana 

menjalankan sistem pembelajaran online. Banyak kendala yang dialami oleh 

pengajar maupun peserta didik. Mulai dari terbatasnya fasilitas, materi, dan 

ekonomi. Oleh sebab itu, banyak sekali para pemuda membantu anak-anak untuk 
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belajar di rumah, karena banyaknya peserta didik yang kurang paham akan materi 

yang diberikan oleh guru mereka masing-masing. 

 Di era New Normal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

mengeluarkan kebijakan bahwa untuk wilayah yang sudah zona hijau dan kuning 

sudah boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Dengan syarat harus memenuhi 

syarat protokol kesehatan yang berlaku. Untuk sekolah buka atau belum itu semua 

merupakan kebijakan dari sekolah masing-masing, apakah sudah siap menjalankan 

pembelajaran secara tatap muka. Salah satunya di wilayah Kelurahan 

Sembungharjo ini, beberapa sekolah sudah mulai menerapkan sistem tatap muka. 

Dan beberapa juga belum melaksanakan dikarenakan kendala pada izin orang tua. 

Pendampingan belajar ini dilaksanakan untuk membantu siswa sekolah yang 

melaksanakan sekolah daring (online) selama pandemi atau balita peserta taman 

kanak-kanak agar tetap ada pendampingan belajar. Maka dari itu, diperlukan 

pendampingan bagi anak sebagai wujud solusi terkait permasalahan yang timbul 

akibat pandemi Covid-19 pada dunia pendidikan Islam. Kami akan melakukan 

pendampingan belajar selama 14 hari yang setiap harinya dilakukan selama 90 

menit yang dilakukan dirumah Keua RW 06. 
  
  
  

Tujuan dari adanya pendampingan belajar ini adalah agar anak terbantu dalam 

memahami materi yang telah diterima secara online. Kami akan membantu 

menjelaskan dan mengulang materi yang telah diberikan oleh guru sebelumnya agar 

materi yang belum paham menjadi paham. 

 

 

 

Gambar 3. Pendampingan belajar 
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3. Pendampingan UMKM 

 Banyaknya warga yang mengeluhkan penurunan dibidang ekonomi 

dikarenakan usahnya yang terkena dampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, 

kami melakukan pendampingan untuk melatih atau mendaftarkan usaha warga 

secara on-line yang ada di Desa Damarwulan. Tujuan adanya pendampingan dalam 

pemanfaatan marketplace ini adalah membantu agar masyarakat dapat mengetahui 

pemanfaatan teknologi sebagai strategi untuk meningkatkan usaha mereka. 

 UMKM yang kita pilih yaitu UMKM produksi tempe dengan nama pemilik 

Pak Rukayatun. Kami membantu Ibu Rukayatun dalam memasarkan produknya 

melalui facebook marketplace. Produknya terdiri dari tempe yang harganya kisaran 

Rp 2.500 sampai Rp 6.000.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pendampingan UMKM 

 

PENUTUP 

 Berdasarkan pemaparan yang terjadi di Kelurahan Sembungharjo RW 06, 

Kecamatan Genuk Kota Semarang terkait adanya pandemi covid-19 yang 

memberikan dampak kepada masyarakat diberbagai kalangan usia. Permasalahan 

tersebut meliputi kurangnya kesadaran masyarakat di semua kalangan dalam 
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menerapkan protokol kesehatan pada pandemi covid-19 dan juga kurangnya 

pengawasan orang tua terhadap anak-anak karena sibuk bekerja yang membuat 

anak-anak menghabiskan waktu yang tidak penting dengan bermain gadget 

seharian. Oleh karena itu, kelompok kami akan melakukan program kerja yang 

memberikan solusi dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut. Sehubungan 

dengan berakhirnya kegiatan KKN Tematik Covid-19, kami memiliki beberapa 

saran demi kebaikan semua pihak dan tercapainya tujuan KKN ini, yaitu :  

 1. Bagi pihak pelaksana kegiatan KKN Tematik Covid-19, sebaiknya masa 

KKN lebih diperpanjang waktu pelaksanaannya agar mahasiswa dapat 

memaksimalkan program kerja yang telah direncanakan mengingat 

pandemi covid-19 masih belum berakhir dan masih kurangnya kesadaran 

masyarakat menerapkan protokol kesehatan dan juga menerapkan pola 

hidup sehat.  

 2. Untuk semua pihak agar mampu memberikan perhatian lebih kepada desa 

maupun kelurahan yang bersangkutan demi pembangunan desa/kelurahan 

yang baik sebagai pencegahan penyebaran covid-19, dan program KKN 

Tematik Covid-19 harus terus dijalankan hingga pandemi covid-19 ini 

berakhir karena masih banyak desa-desa yang tertinggal yang sekiranya 

masih memerlukan perhatian dan upaya perubahan ke arah pencegahahan 

covid-19 yang lebih baik. 
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ABSTRAK 

Pada awal 2020, dunia dikejutkan oleh penyakit serius yang menular dan  

tidak diketahui dari mana asalnya. Covid – 19 merupakan penyakit akibat virus 

corona jenis baru yang muncul pada akhir 2019 di Wuhan, China untuk pertama 

kalinya yang menyebabkan pandemi hampir di seluruh dunia. Virus corona atau 

Covid – 19 juga sangat berdampak pada banyak sektor salah satunya pendidikan. 

Banyak orangtua yang mengeluh akan metode pembelajaran online selama 

pandemi, mulai dari kurangnya pemahaman orangtua mengenai fitur – fitur 

pembelajaran, kesulitan murid dalam memahami materi yang disampaikan oleh 

guru sehingga mereka tidak maksimal dalam mengerjakan tugas – tugas sekolah, 

lagi dan lagi membuat orangtua harus ikut andil dalam hal tersebut. Berdasarkan 

fenomena tersebut, KKN Tematik UNISSULA kelompok 133 melaksanakan 

program kerja pendampingan belajar offline dan penyuluhan mengenai Covid 19 

yang dilakukan secara luring (luar jaringan) di Dusun Ngunut, Desa Jetis, 

Kecamatan Bandungan. Kegiatan tersebut secara spesifik terdiri dari pendampingan 

mailto:bjanuarti@unissula.ac.id
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belajar, mengaji dan rebana di TPA Dusun Ngunut dan penyuluhan yang terdiri dari 

pemasangan MMT, poster, dan pembuatan buku saku. Tema yang kami ambil 

dalam penyuluhan mengenai Covid 19 kali ini adalah gejala, cara pencegahan, dan 

buku saku yang membahas tentang peningkatan daya tahan tubuh pada masa 

pandemi. 

 

PENDAHULUAN 

Pada awal 2020, dunia dikejutkan oleh penyakit serius yang menular dan 

tidak diketahui dari mana asalnya. Dimulai dengan adanya pemberitahuan dari 

China ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) diakhir  tahun 2019, kota Wuhan, 

provinsi Hubei, China. Dugaan awal tersebut berasal dari sebuah isu di pasar segar 

yang menjual ikan, hewan laut, dan berbagai hewan lainnya. Pada 10 Januari 2020 

penyebabnya mulai teridentifikasi dan didapatkannya kode genetik yang 

menyatakan kemunculan virus baru tersebut yaitu Virus Corona. Penelitian 

selanjutnya menunjukkan hubungan erat antara virus corona dan Sars yang 

mengakibatkan sindrom pernapasan akut parah di Hong Kong pada tahun 2003, 

sehingga WHO menamainya novel coronavirus (nCoV19). Tak lama kemudian, 

riwayat perjalanan mulai menerima laporan dari negara bagian selain China. 

Sebanyak 25 negara dari Malaysia, Prancis, Jerman, Amerika Serikat, Unit Emirat 

Arab, Vietnam, dan Kamboja. 

Covid – 19 merupakan penyakit akibat virus corona jenis baru yang muncul 

pada akhir 2019 di Wuhan, China untuk pertama kalinya yang menyebabkan 

pandemi hampir di seluruh dunia. Gejala utama penyakit Covid – 19 yaitu batuk, 

demam, dan sesak nafas (Kemkes, 2020). Angka kejadian penyakit akibat Covid – 

19 di dunia pada tanggal 8 Mei 2020 mencapai 3.679.449 orang dengan angka 

kematian 254.199 orang di 215 negara (WHO, 2020). Di Indonesia sendiri, angka 

kasusnya mencapai 12.776 orang dengan angka kematian mencapai 930 orang 

(Kemkes, 2020). Kasus tersebut menunjukkan tingkat penularan yang sangat tinggi 

seperti kegiatan di rumah sakit, dokter atau petugas kesehatan lainnya yang sedang 

merawat pasien dan kemudian tertular virus tersebut, dan masih banyak contoh 

kegiatan dengan tingkat penularan yang sangat tinggi seperti di pasar atau 

minimarket lainnya. Cara penularan tersebut bisa dari manusia ke manusia yang 

saling bersentuhan atau bahkan dari droplet atau udara ketika seseorang berbicara, 

batuk, atau bahkan bersin dan tidak dalam keadaan menggunakan masker, sehingga 

virus tersebut dapat dengan mudah menular kepada orang di sekitarnya. Penularan 

langsung dari manusia ke manusia sebanyak ini menyebabkan peningkatan 

abnormal dalam jumlah kasus pada akhir Januari 2020, sehingga terjadi 

peningkatan menjadi 2000 kasus terkonfirmasi dalam 2 jam. Pada akhir Januari 
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2020, WHO mendeklarasikan keadaan darurat global untuk kasus virus corona ini, 

dan pada 11 Februari 2020, WHO menamakannya COVID 19.  

Tentu saja informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Hal ini 

dikarenakan masih banyak penelitian dan sejumlah data epidemiologi yang sedang 

dikembangkan. Virus corona ini mempengaruhi beberapa aspek kehidupan, 

termasuk pendidikan dan kesehatan, terutama kesehatan mental. Epidemi pandemi 

virus corona atau COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi institusi pendidikan 

di Indonesia. Untuk mengantisipasi penularan virus tersebut, pemerintah telah 

menempuh kebijakan seperti menjaga jarak secara fisik atau sosial, dan pembatasan 

sosial berskala besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM). Dalam situasi ini, orang perlu tinggal di rumah, belajar, 

bekerja, dan berdoa di rumah. Untuk aspek pendidikan, proses pembelajaran 

sebelumnya menggunakan metode tatap muka, namun kebijakan pemerintah untuk 

menekan peningkatan penyebaran virus corona, kini telah mengubah metode 

pembelajarannya menjadi metode online.  

Dalam kebijakan ini, sikap yang harus diambil oleh masyarakat adalah 

mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap menjaga kesehatan dengan mengurangi 

mobilitas di luar rumah agar tidak menjangkiti lebih banyak warga. Upaya tersebut 

dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah dan menunda penyebaran virus 

corona. Seperti yang disarankan oleh Organisasi Kesehatan Dunia dan Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia antara lain:  

1) Jaga jarak setidaknya 1,5 meter dari orang lain, terutama jika Anda jauh dari 

rumah atau di tempat umum. Tempat-tempat yang penuh sesak 

(overcrowded);  

2) Hindari keluar rumah. Jika diharuskan keluar rumah hanya karena alasan 

yang sangat penting dan mendesak.  

3) Selalu gunakan masker saat bepergian atau keluar rumah dan tutup mulut 

dan hidung dengan siku tertekuk atau tisu saat batuk atau bersin. Demi 

kesehatan, segera buang tisu bekas.  

4) Selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.  

5) Selalu bersihkan permukaan dan benda yang sering disentuh dengan 

disinfektan.  

6) Biasakan mengkonsumsi makanan dan minuman dengan pola makan 

seimbang.  

7) Meningkatkan kekebalan tubuh melalui olahraga teratur, istirahat yang 

cukup dan berjemur di pagi hari, serta menkonsumsi makanan yang sehat. 

8) Hindari kecemasan, agitasi, panik dan stres berlebihan yang akan 

menurunkan kekebalan tubuh. 
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Virus corona atau Covid – 19 juga sangat berdampak pada banyak sektor 

salah satunya pendidikan. Banyak orangtua yang mengeluh akan metode 

pembelajaran online selama pandemi, mulai dari kurangnya pemahaman orangtua 

mengenai fitur – fitur pembelajaran, kesulitan murid dalam memahami materi yang 

disampaikan oleh guru sehingga mereka tidak maksimal dalam mengerjakan tugas 

– tugas sekolah, lagi dan lagi membuat orangtua harus ikut andil dalam hal tersebut. 

Menurut Crow & Crow (Prayitno, 2004: 94) adalah bantuan yang diberikan oleh 

seseorang yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik 

kepada individu – individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan 

hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri, dan menanggung bebannya sendiri. 

Sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang mandiri. Sedangkan pengertian belajar 

menurut E.R.Hilgard dalam Susanto (2016: 3) adalah suatu perubahan seseorang ke 

arah yang lebih baik sebagai reaksi terhadap lingkungan yang mencakup 

pengetahuan, kecakapan, dan tingkah laku yang diperoleh melalui pelatihan, 

pembiasaan, atau pengalaman. Definisi pembelajaran menurut Hamalik (2005: 57) 

adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur – unsur manusiawi, material, 

fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan 

pembelajaran. Jadi, bimbingan belajar merupakan proses pemberian bantuan atau 

pertolongan baik bagi individu maupun kelompok oleh seorang atau lebih 

pembimbing yang memiliki keahlian pada bidang tersebut dalam menentukan 

pilihan, penyesuaian serta pemecahan masalah belajar yang berkaitan dengan 

perubahan tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman, latihan maupun 

rangsangan (Rosaria, dkk, 2017). 

Di Dusun Ngunut masih sangat kurang sekali kesadaran dalam penerapan 

protokol kesehatan, masyarakat masih banyak yang ketika keluar rumah atau 

berpergian tidak menggunakan masker, banyak sekali alasan yang mereka 

sampaikan karena tidak nyaman menggunakan masker, masyarakat juga sudah abai 

dengan penyakit covid ini. Selain kurangnya kesadaran masyarakat dalam 

penerapan protokol kesehatan, banyak juga orangtua yang mengeluh perihal tugas 

sekolah, karena banyak dari anak – anaknya kurang menguasai materi sehingga 

mereka kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah tersebut. Maka dari itu 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang ikut serta berperan aktif dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan dan melakukan 

bimbingan terhadap murid Sekolah Dasar melalui program KKN Tematik COVID-

19 periode XII. Melalui pengadaan program kerja kami dengan melakukan 

penyuluhan bertemakan Covid – 19 dan bimbingan belajar yang telah dilaksanakan 

di Dusun Ngunut, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan.  
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METODE PELAKSANAAN  

Pelaksanaan kegiatan KKN ini dilaksanakan secara luring (luar jaringan) 

sehingga bisa berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Adapun metode 

yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai 

pendampingan belajar serta penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

dalam mematuhi protokol di masa pandemi: 

1. Pendampingan belajar 

Pengaruh dari adanya penyebaran Covid 19 yang semakin 

meluas salah satunya di bidang pendidikan. Meski sudah banyak bidang 

lain yang telah melakukan aktifitas kembali, namun di bidang 

pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak sampai dengan jenjang 

perkuliahan, masih dilakukan secara daring (dalam jaringan) yaitu 

ketika guru dan siswa tidak dapat melakukan tatap muka atau 

berhadapan langsung dan hanya bisa memanfaatkan jaringan internet.  

 Dalam pelaksanaannya Guru dituntut harus kreatif dan 

inovatif dalam penyampaian materi kepada siswa sekalipun dalam 

keadaan daring sekalipun. Tantangan yang dihadapi pun tak hanya soal 

materi namun juga kendala seperti jaringan yang kurang memadai, 

kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan, dan 

sebagainya. Oleh karena itu, salah satu penyelesaian masalah yang bisa 

dilakukan dalam bidang pendidikan yaitu dengan melakukan 

pendampingan belajar terhadap anak-anak yang sedang melaksanakan 

pembelajaran daring. 

 Pendampingan belajar secara offline bertujuan untuk 

membantu siswa yang kesulitan belajar selama pelaksanaan 

pembelajaran di masa pandemi. Dalam pelaksanaannya bantuan yang 

dilakukan berupa berbagi pengetahuan atau transfer ilmu dari anggota 

kelompok kepada siswa. Karena tidak sedikit anak yang kurang 

memahami materi yang disampaikan oleh guru mereka. Mahasiswa bisa 

membantu mendampingi mereka belajar dengan cara yang lebih santai 

dan menyenangkan sesuai dengan materi yang dibutuhkan oleh siswa. 

Selain itu, mahasiswa juga membantu penggunaan teknologi yang 

diterapkan oleh sekolah kepada siswa. Misalnya penggunaan aplikasi 

google classroom sebagai media pengganti untuk pengerjaan tugas dan 

materi yang disampaikan oleh guru.  

 Dengan adanya program ini, mahasiswa juga membantu 

orang tua yang tidak memahami materi pelajaran anaknya ataupun orang 

tua yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak bisa mendampingi 

anaknya untuk sekolah secara daring. Oleh karena itu, dengan 

dilaksanakannya program kerja pendampingan belajar secara offline 
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diharapkan mampu membantu dan meminimalisir dampak dari adanya 

Covid-19 di bidang pendidikan. 

2. Penyuluhan mengenai Covid 19 

Penyuluhan mengenai Covid 19 dilakukan secara luring (luar 

jaringan) di Dusun Ngunut, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan. 

Kegiatan penyuluhan tersebut dilakukan mulai dari pemasangan MMT, 

poster, dan pembuatan buku saku.  

Tema yang kami ambil dalam penyuluhan mengenai Covid 19 

kali ini adalah gejala, cara pencegahan, dan buku saku yang membahas 

tentang peningkatan daya tahan tubuh pada masa pandemi. Penyuluhan 

yang kami lakukan adalah berupa penempelan poster, pemasangan 

MMT, dan pembuatan buku saku. Berikut penempelan poster dan 

pemasangan MMT diletakkan di beberapa titik di sekitar Dusun Ngunut 

seperti di gapura, di TPA, di Balai Dusun dan masih banyak lainnya. 

Kemudian pembagian buku saku dalam bentuk hardcopy kepada 

beberpa masyarakat dusun Ngunut juga pembagian buku saku dalam 

bentuk softcopy yang dikirimkan melalui beberapa WhatsApp grup dan 

akun sosial media lainnya.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pelaksanaan program kerja KKN Tematik Periode XII di Dusun 

Ngunut, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang dilaksanakan 

selama 19 hari, tanggal 2 Agustus sampai dengan 19 Agustus 2021.  

Program kerja yang telah dilaksanakan KKN Tematik adalah KKN terfokus 

pada bidang tertentu sesuai dengan permasalahan kemasyarakatan dan arah 

kebijakan dalam menanggulangi covid 19. Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan 

adalah sebagai berikut : 

1. Pendampingan Belajar 

Pendampingan belajar yang dilaksanakan di Dusun Ngunut dimulai pada 

tanggal 05 Agustus - 13 Agustus 2021. Sasaran utama dari program ini yaitu anak-

anak yang masih duduk di jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. 

Target pembelajaran mencakup dua hal yaitu pembelajaran materi yang diberikan 

oleh sekolah mereka masing-masing dan pembelajaran mengaji serta rebana. 

Selama mengajar waktunya sangat fleksibel, bisa dilaksanakan sekitar pukul 10.00 

- 12.00, 13.00 - 15.00 ataupun 16.00 - 17.30. Tempat pelaksanaannya di kediaman 

rumah Bapak Saifudin selaku pengajar di TPA Dusun Ngunut. Dalam 

pelaksanaanya tetap mematuhi protokol kesehatan, sebelum siswa memasuki ruang 

kelas diwajibkan untuk menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak.  

Pembelajaran pertama yaitu materi sekolah yang dilakukan dengan 

menyesuaikan waktu senggang antara kedua belah pihak. Materi yang diajarkan 

sesuai dengan materi yang diberikan oleh guru mereka. Misalnya mulai dari Ilmu 

Pengetahuan Alam, Pendidikan Kewarganegaraan, Agama, Matematika, Bahasa 

Indonesia, Bahasa Inggris dan sebagainya.  

Berdasarkan pengalaman di lapangan, tidak sedikit siswa yang kurang 

memahami materi dikarenakan tidak adanya penjelasan secara langsung. Bahkan 

ada diantaranya siswa yang belum bisa dan belum lancar membaca. Sehingga lebih 

sulit untuk memahami materi yang dikhawatirkan akan membuat mereka 

kehilangan motivasi dalam belajar. Dengan adanya pendampingan belajar offline, 

mahasiswa KKN memberikan motivasi dan semangat untuk tetap belajar meski 

belajar di masa pandemi seperti sekarang ini. Sebagai hiburan, di akhir 

pembelajaran diselingi dengan lagu-lagu berbahasa Inggris, jadi mereka juga 

mempelajari bahasa Inggris melalui lagu-lagu yang diajarkan. 

Selanjutnya yaitu materi agama yang diajarkan setiap sore ba’da ashar. 

Materi agama ini mencakup mengaji Al Qur’an dan latihan rebana. Mahasiswa 

mengajar mengaji kepada siswa mulai dari jilid sampai dengan Al Qur’an. Namun, 

sejak adanya pandemi Covid-19 jumlah siswa yang mengaji berkurang dan 

beberapa kegiatan lainnya pun terbengkalai. Melalui program pendampingan 

belajar ini mahasiswa kembali membangkitkan antusias siswa untuk mengaji dan 

berlatih rebana lagi. Menghidupkan kembali semangat siswa untuk berlatih rebana 
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sebagai salah satu bentuk mempertahankan budaya Islami yang ada di Dusun 

Ngunut.  

 
Gambar 1. Pendampingan Belajar 

Dengan diadakannya pendampingan belajar yang efektif maka akan 

membantu siswa dalam mengatasi masalah-masalah dalam belajar sehingga 

mendapat hasil yang baik.  

1. Penyuluhan Covid – 19 

Adapun program lain selain program bimbingan belajar adalah kegiatan 

penyuluhan mengenai Covid – 19. Ada beberapa kegiatan penyuluhan yang kita 

lakukan seperti poster dan MMT yang membahas tentang gejala dan cara 

pencegahan covid, serta buku saku yang berisikan mengenai cara meningkatkan 

daya tahan tubuh, seperti pada dokumentasi berikut: 

 
Gambar 2. Penyuluhan Covid berupa poster, MMT, dan buku saku 
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Tujuan dari dilaksanakannya penyuluhan mengenai Covid 19 

adalah untuk meningkatkan masyarakat akan pentingnya mengetahui 

gejala, cara pencegahan Covid 19 serta cara meningkatkan daya tahan 

tubuh pada masa pandemi. Penyuluhan ini kami kemas dalam bentuk 

poster, MMT, dan buku saku yang kemudian kami tempelkan di 

beberapa titik strategis di Dusun Ngunut dan beberapa tempat umum 

agar dapat di jangkau dan dibaca oleh banyak orang.  

Masyarakat Dusun Ngunut sudah mulai abai dengan keberadaan 

Covid 19 di sekelilingnya, maka dari itu kami melakukan penyuluhan 

dengan tema “Cara Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Pada Masa 

Pandemi”. Penyuluhan Covid 19 dilakukan dengan tujuan 

menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kasus Covid 19 yang masih 

terus meningkat dan pentingnya mengetahui cara meningkatkan daya 

tahan tubuh pada masa pandemi untuk mencegah percepatan penularan 

virus corona. Penyuluhan tersebut dilakukan dalam bentuk pembuatan 

buku saku, penempelan poster dan MMT yang kemudian bisa dibagikan 

kepada beberapa masyarakat Dusun Ngunut.  

 

PENUTUP 

KKN Tematik UNISSULA Kelompok 133 telah melaksanakan Kegiatan 

KKN dan menyelesaikan program kerja yang telah disusun. Diharapkan dengan 

adanya program kerja yang telah kami susun, masyarakat dapat tau bagimana cara 

meningkatkan daya tahan tubuh di masa pandemi COVID-19 seperti ini, serta dapat 

membangkitkan kesadaran terhadap semua lapisan masyarakat yang ada untuk tetap 

mematuhi protokol kesehatan dimana pun berada. Selain itu dapat menjadi awal 

membangkitkan kembali semangat anak-anak di lingkungan sekitar untuk tetap 

terus mencari ilmu dan dapat menggapai mimpi setelah sekian lama hanya belajar 

melalui rumah saja. Selain itu kami juga membantu dalam pelaksanaan program 

kerja yang ada di dalam Balai desa dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.  
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ABSTRAK 

Keadaan yang dialami oleh dunia saat ini merupakan ujian yang harus dihadapi 

oleh berbagai lapisan masyarakat dunia maupun Indonesia. Penyebabnya adalah 

penyebaran virus, yang disebut dengan Covid-19. Kegiatan ini bertujuan untuk 

memberikan edukasi dalam menjaga kesehatan fisik dan mental di masa pandemi 

Covid-19. Dilakukan dengan dua kali webinar dengan judul “Jangan Panik, Ketika 

Tetangga Terpapar Covid-19” dan “Jaga Kesehatan Mental Selama Pandemi 

Covid-19”. Mencetak dan menempelkan pamflet “Manfaat Vaksinasi Covid-19” 

dan pamflet “Perawatan Masker Medis dan Masker Kain” di 15 tempat strategis 

di Kelurahan Betokan. Kegiatan webinar ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 7 

Agustus 2021 dan 14 Agustus 2021 yang dihadiri oleh warga Kelurahan Betokan 

dan terbuka untuk masyarakat umum. Dan dilanjutkan rangkaian acara 

penempelan pamflet di 15 tempat strategis. Dengan rangkaian kegiatan ini, warga 

lebih siap menghadapi pandemi Covid-19 dengan menjaga kesehatan fisik dan 

mental. 
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PENDAHULUAN 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan intrakulikuler yang 

memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan metode pemberian 

pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan 

masyarakat. Salah satu kegiatan yang menambah daya kritis dan pengalaman bagi 

mahasiswa dalam bentuk nyata yaitu melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata. 

Program Kuliah Kerja Nyata merupakan mata kuliah intrakulikuler yang wajib 

ditempuh oleh mahasiswa pada tiap-tiap program studi jenjang S-1 (Syardiansah, 

2019). 

Keadaan yang dialami oleh dunia saat ini merupakan ujian yang harus 

dihadapi oleh berbagai lapisan masyarakat dunia maupun Indonesia. Penyebabnya 

adalah penyebaran virus, yang disebut dengan Covid-19. Covid-19 atau disebut 

juga dengan corona virus adalah merupakan keluarga besar virus yang 

menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan yang penularannya sangat cepat, 

sehingga masa ini disebut dengan masa pandemi Covid-19. Masa pandemi ini 

menimbulkan berbagai dampak di setiap segi kehidupan. Baik dari segi ekonomi, 

sosial, agama, dan psikologis (Fitria et al., 2020). 

Salah satu upaya untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19, yaitu 

dengan menjaga jarak fisik (physical distancing). Physical distancing dapat 

menimbulkan banyak kecemasan pada masyarakat. Perasaan terasing akibat 

menjaga jarak sosial dan isolasi mandiri telah mengganggu aktivitas normal. 

Pandemi Covid-19 telah memicu krisis ekonomi global yang kemungkinan akan 

meningkatkan risiko bunuh diri terkait dengan pengangguran dan tekanan 

ekonomi. Perasaan ketidakpastian, putus asa, dan tidak berharga meningkatkan 

angka bunuh diri (Ridlo, 2020). 

Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai 

bentuk pengabdian masyarakat, maka tim KKN kelompok 139 mengadakan 

kegiatan sosialisasi pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental di masa 

pandemi melalui webinar dan penempelan pamflet di tempat strategis. Melalui 

program ini diharapkan masyarakat paham akan pentingnya kesehatan fisik dan 

mental di masa pandemi Covid-19. 

 
METODE 

1. Persiapan Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai bentuk 

pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

a. Penjadwalan pelaksanaan kegiatan. 

b. Melakukan perizinan dengan Perangkat Kelurahan Betokan, 
Kecamatan Demak. 



Book Chapter KKN Tematik Covid-19 Unissula Periode XII Tahun 2021 

 

 

 “Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 240 
 

 

c. Melakukan koordinasi terkait program kerja KKN kepada Lurah 

Betokan, Kecamatan Demak. 

d. Melakukan kunjungan dan pemberian proposal kegiatan KKN ke 

Kantor Kelurahan Betokan, Kecamatan Demak. 

e. Melakukan persiapan rangkaian kegiatan dengan pembuatan desain 

pamflet “Manfaat Vaksinasi Covid-19” dan pamflet “Perawatan 

Masker Medis dan Masker Kain”. 

f. Melakukan persiapan kegiatan webinar yang berjudul “Jangan Panik, 

Ketika Tetangga Terpapar Covid-19” dan “Jaga Kesehatan Mental 

Selama Pandemi Covid-19”. 

g. Pemberian plakat dan kenang-kenangan untuk Lurah Kelurahan 

Betokan, Kecamatan Demak. 

 
2. Tahapan Pelaksanaan 

a. Menentukan waktu pelaksanaan kegiatan webinar “Jangan Panik, 

Ketika Tetangga Terpapar Covid-19” dan “Jaga Kesehatan Mental 

Selama Pandemi Covid-19”. 

b. Memberikan surat undangan pelaksanaan acara webinar ke Kelurahan 

Betokan. 

c. Melakukan persiapan kegiatan webinar seperti menghubungi 

narasumber, membuat poster untuk promosi, menyiapkan link 

pendaftaran, dan membuat sertifikat. 

d. Menyiapkan link Zoom Meeting untuk pelaksanaan webinar “Jangan 

Panik, Ketika Tetangga Terpapar Covid-19” dan “Jaga Kesehatan 

Mental Selama Pandemi Covid-19”. 

e. Mencetak dan menempelkan pamflet “Manfaat Vaksinasi Covid-19” 

dan pamflet “Perawatan Masker Medis dan Masker Kain” di 15 

tempat strategis di Kelurahan Betokan. 

 
3. Tahap Akhir 

Perangkat Kelurahan memberikan perizinan untuk memantau 

perkembangan dan kelanjutan pelaksanaan seluruh kegiatan Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat di 

Kelurahan Betokan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. 

 
4. Evaluasi dan Tahapan Pencapaian 

a. Warga Keluran Betokan sudah memahami manfaat vaksinasi dan 

cara merawat masker medis dan masker kain melalui pamflet yang 

sudah disebar. 

b. Masyarakat umum dan mahasiswa dari universitas lain memahami bagaimana 
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cara menjaga kesehatan fisik dan mental di masa pandemi Covid-19. 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Pentingnya Menjaga Kesehatan Fisik di Masa Pandemi Covid-19 

Dalam mennjaga Kesehatan fisik di masa pandemi banyak hal 

yang bisa dilakukan antara lain melakukan 3M yaitu menggunakan 

masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dalam menggunakan 

masker yang perlu diperhatikan adalah: (1) Pastikan kebersihan tangan 

sebelum, saat berganti, dan saat membuka memakai masker. (2) 

Tempatkan masker dengan hati-hati, pastikan menutupi mulut dan 

hidung, dan ikat dengan erat untuk meminimalkan celah di antara wajah 

dan masker. (3) Hindari menyentuh bagian selain tali pengkat atau 

belakang masker saat memakainya. (4) Ganti masker segera setelah 

lembab dengan masker baru yang bersih dan kering. (5) Lepaskan masker 

menggunakan teknik yang sesuai: jangan sentuh bagian depan masker 

tetapi lepaskan dari belakang atau dari tali pengikat. (6) Setelah melepas 

atau setiap kali memakai kembali masker bekas bersihkan dengan sabun 

atau antiseptik berbasis alkohol dan air jika tangan terlihat kotor (Atmojo 

et al., 2020). 

Cara mencuci dan merawat masker kain antara lain: (1) Cuci 

masker kain dengan sabun dan air panas (setidaknya 60 derajat) 

setidaknya sekali dalam satu hari. (2) Jangan berbagi masker anda dengan 

orang lain jika telah digunakan. (3) Ganti masker anda jika kotor atau 

basah. Jika anda perlu menggunakannya kembali, simpan di dalam 

kantong yang bersih, atau kantong plastik yang dapat ditutup kembali 

(Atmojo et al., 2020). 

Membuat atau memilih membeli masker kain yang dapat 

melindungi diri dari paparan infeksi Covid-19 haruslah benar. Beberapa 

hal yang harus dilakukan antara lain: (1) Jangan gunakan masker kain 

yang hanya memiliki satu lapisan. (2) WHO menyarankan tentang 

komposisi kain masker harus memiliki 3 lapisan (lapisan dalam dari 

bahan penyerap seperti kapas, lapisan tengah dari bahan bukan tenunan 

seperti polypropylene, dan lapisan luar dari bahan non-penyerap, seperti 

campuran poliester atau polyester). Berdasarkan keterangan diatas dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan dan pemilihan masker jenis scuba dan 

buff sangat tidak dianjurkan (Atmojo et al., 2020). 

Pemerintah Indonesia dan juga negara-negara di dunia tengah 

berupaya mengembangkan dan menghadirkan vaksin Covid-19. Vaksin 

tidak hanya melindungi individu namun juga memberikan perlindungan 

bagi orang orang yang tidak dapat diimunisasi contohmya pada usia 
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tertentu maupun orang dengan penyakit tertentu. Vaksin tidak 

menimbulkan penyakit. Vaksin yang sudah dipakai di masyarakat sudah 

dijamin keamanannya dan umumnya tidak menimbulkan reaksi simpang 

(efek samping) yang berat (Iskak et al., 2021). 

Menurut Martani (2021), selaku pemateri webinar pertama yang 

bertemakan “Jangan Panik, Ketika Tetangga Terpapar Covid-19”, gejala-

gejala orang terpapar Covid-19 adalah: 

 

A. SUSPEK 

1) Orang dengan infeksi saluran pernapasan Akut (ISPA) dan pada 

14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat 

perjalanan atau tinggal di negara/wilayah indonesia yang 

melaporkan transmisi lokal. 

2) Orang dengan demam dan batuk atau minimal 3 gejala berikut : 

demam, batuk, lemas, sakit kepala, nyeri otot, nyeri tenggorokan, 

pilik/hidung tersumbat, sesak nafas, anoreksia/mual/muntah, 

diare, atau penurunan kesadaran. 

3) Orang dengan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) berat 

dengan riwayat demam (˃38oC) dan batuk yang terjadi dalam 10 

hari terakhir, serta membutuhkan perawatan dirumah sakit. 

4) Ansomia (kehilangan penciuman) akut tanpa penyebab lain yang 

teridentifikasi. 

5) Ageusia (kehilangan pengecapan) akut tanpa penyebab lain yang 

teridentifikasi. 

6) Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan 

perawatan dirumah sakit dan tidak ada penyebabnya berdasarkan 

gambaram klinis yang meyakinkan. 

7) Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 hari 

terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan 

kasus konfirmasi/ probable/cluster covid-19 dan memiliki kriteria 

2, kriteria 3, kriteria 4, kriteria 5. 

8) Orang dengan tidak gejala dan tidak memenuhi kriteria kontak 

erat dengan hasil Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag) 

positif pada daerah tertentu yang memenuhi kriteria kecepatan 

pemeriksaan Nuclic Acid Amplification Test (NAAT) dan kriteria 

akses terhadap NAAT berupa daerah dengan kriteria A dan 

kriteria B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

 
B. PROBABLE 

1) Kasus suspek dengan ISPA berat/ARDS/Meninggal dengan 

gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada 
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hasil pemeriksaan laboratorium NAAT termasuk RT-PCR atau 

pemeriksaan RDT-Ag. 

2) Pasien suspek yang meninggal dengan gambaran klinis 

meyakinkan covid- 19 dan tidak dilakukan pemeriksaan 

laboratorium NAAT/RDT-Ag atau hasil pemeriksaan

laboratorium   tidak memenuhi   kriteria kasus konfirmasi 

maupun bukan covid-19 (discarded). 

 
C. KONFIRMASI 

1) Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 

yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium NAAT 

termasuk hasil RT- PCR positif. 

2) Seseorang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang 

dibuktikan dengan hasil pemeriksaan RDT-Ag positif pada 

daerah tertentu yang memenuhi kriteria kecepatan pemeriksaan 

NAAT dan kriteria akses terhadap NAAT berupa daerah dengan 

kriteria B dan kriteria C sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 
2. PENTINGYA MENJAGA KESEHATAN MENTAL DI MASA 

PANDEMI COVID-19 

Pada dasarnya semua gangguan kesehatan mental diawali oleh 

perasaan cemas (anxiety). Kecemasan adalah respons terhadap situasi 

tertentu yang mengancam, dan merupakan hal yang normal terjadi. 

Kecemasan diawali dari adanya situasi yang mengancam sebagai suatu 

stimulus yang berbahaya (stressor). Pada tingkatan tertentu kecemasan 

dapat menjadikan seseorang lebih waspada (aware) terhadap suatu 

ancaman, karena jika ancaman tersebut dinilai tidak membahayakan, 

maka seseorang tidak akan melakukan pertahanan diri (self defence). 

Sehubungan dengan menghadapi pandemi Covid-19 ini, kecemasan perlu 

dikelola dengan baik sehingga tetap memberikan awareness namun tidak 

sampai menimbulkan kepanikan yang berlebihan atau sampai pada 

gangguan kesehatan kejiwaan yang lebih buruk (Vibriyanti, 2020). 

Menurut Dewi (2021), selaku pemateri webinar kedua yang 

bertemakan “Jaga Kesehatan Mental Selama Pandemi Covid-19”, stres 

adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional 

(mental/psikis) apabila ada perubahan dari lingkungan yang 

mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Ciri-ciri stres ada dua yaitu 

faktor internal dan eksternal. Contoh internal: mudah marah, sifat 

memberontak, dan meledak-ledak. Sedangkan contoh eksternal: rasa 

bersalah, depresi, gelisah, jerawat, susah tidur, dan tidak nafsu. Apabila 

ada orang sekitar terpapar Covid-19, yang harus kita dilakukan adalah 
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tidak panik dan tenang, mengenali dan mengetahui cara pencegahan, serta 

paham dengan apa yang akan dilakukan. 
 

PROGRAM KERJA KAMI SELAMA KKN DI KELURAHAN 

BETOKAN, KECAMATAN DEMAK, KABUPATEN DEMAK 

SEBAGAI BERIKUT : 

 

Gambar 1. Kunjungan dan pemberian proposal kegiatan KKN ke kantor 

Kelurahan Betokan Kecamatan Demak Kabupaten Demak 

 

  

Gambar 2. Pembuatan desain pamflet “Manfaat Vaksinasi Covid-19” 
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Gambar 3. Kunjungan ke kelurahan perihal pemberian surat undangan 

pelaksanaan acara webinar dan pengumpulan data Kelurahan Betokan 

 

  

Gambar 4. Gladi bersih webinar “Jangan Panik, Ketika Tetangga Terpapar 
Covid-19” 

 

  

Gambar 5. Pelaksanaan acara webinar “Jangan Panik, Ketika Tetangga Terpapar 

Covid-19” 
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Gambar 6. Pencetakan pamflet “Manfaat Vaksinasi Covid-19” 

 

  

Gambar 7. Pembuatan desain pamflet “Panduan Perawatan Masker Medis dan 
Masker Kain” 
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Gambar 8. Pencetakan pamflet “Panduan Perawatan Masker Medis dan 

Masker Kain” 
 

 

Gambar 9. Penempelan pamflet “Manfaat Vaksinasi Covid-19” di 15 tempat 

strategis di Kelurahan Betokan 

 

  

Gambar 10. Penempelan pamflet “Panduan Perawatan Masker Medis dan 

Masker Kain” di 15 tempat strategis di Kelurahan Betokan 
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Gambar 11. Gladi bersih webinar “Jaga Kesehatan Mental Selama Pandemi 

Covid-19” 
 

  
Gambar 12. Pelaksanaan acara webinar “Jaga Kesehatan Mental Selama 

Pandemi Covid-19” 
 

PENUTUP 

Tim KKN Kelompok 139 telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di 

Kelurahan Betokan Demak dengan kegiatan webinar dan penempelan pamflet. Kegiatan 

webinar via zoom meeting ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 7 Agustus 2021 dan 14 

Agustus 2021 yang dihadiri oleh warga Kelurahan Betokan Demak dan terbuka untuk 

masyarakat umum. Dan dilanjutkan rangkaian acara penempelan pamflet di 15 tempat 

strategis. Diharapkan dengan rangkaian kegiatan ini, warga lebih siap menghadapi 

pandemi Covid-19 dengan menjaga kesehatan fisik dan mental. 
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27  
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ABSTRAK 

Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi Covid-19. 

Penyakit Corona virus 2019 ( COVID-19 ) adalah penyakit menular yang 

disebabkan olehsindrom pernapasan akut corona virus 2 (SARS-CoV-2). 

Sehingga berdampak kepada Masyarakat dan Mahasiswa tidak bisa bertemu 

langsung di kampus atau di tempat umumu. Berdasarkan Riset Nielsen yang 

bertajuk “Race Against the Virus, Indonesian Consumer Response towards 

COVID-19” mengungkapkan bahwa sebanyak 50% masyarakat Indonesia mulai 

mengurangi aktivitas di luar rumah, dan 30% di antaranya mengatakan bahwa 

mereka berencana untuk lebih sering berbelanja online. Begitu jugakegiatan 

proses belajar mengajar dilaksanakan dari rumah bahkan bekerja pun 

dilakukandari rumah dengan tujuan agar bisa mengurangi penularan Covid-19. 

 
PENDAHULUAN 

 

Penyakit Corona virus 2019 ( COVID-19 ) adalah penyakit menular yang 

disebabkan oleh sindrom pernapasan akut corona virus 2 (SARS-CoV-2). Penyakit 

ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibukota provinsi 

Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemic 

korona virus 2019-20 yang sedang berlangsung. Gejala umum termasuk demam 

,batuk, dansesaknapas. Gejala lain mungkin termasuk nyeriotot, diare, sakit 

tenggorokan , kehilangan bau , dan sakit perut. Sementara sebagian besar kasus 

mengakibatkan gejala ringan, beberapa berkembang menjadi pneumonia virus 

dan kegagalan multiorgan. Pada 5 April 2020, lebih dari 1,2 juta kasus telah 
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dilaporkan di lebih dari dua ratus Negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 

64.700 kematian. Lebih dari 246.000 orang telah pulih. Akibat dari pandemi 

covid-19 ini, menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus 

mata rantai penyebaran virus covid19 di Indonesia. 

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia salah satunya dengan 

menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing 

yaitu himbauan untuk menjaga jarak diantara masyarakat, menjauhi aktivitas 

dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya 

pertemuan yang melibatkan banyak orang. Upaya tersebut ditujukan kepada 

masyarakat agar dapat dilakukan untuk memutus rantai penyebaran pandemi 

covid-19 yang terjadi saat ini. Pemerintah menerapkan kebijakan yaitu Work From 

Home (WFH). Kebijakan Ini merupakan upaya yang diterapkan kepada 

masyarakat agar dapat menyelesaikan segala pekerjaan di rumah. Pendidikan di 

Indonesia pun menjadi salah satu bidang yang terdampak akibat adanya pandemi 

covid-19 tersebut.Tentunya kebijakan WFH yang di perintahkan oleh pemerintah 

sangat merugikan dunia Pekerjaan , dalam kurun waktu 2 tahun ini hanya beberapa 

persen melaksanakan pekerjaan tatap muka langsung dengan klien atau lainnya , 

Hal itu menyebabkan beberapa perusahaan memotong gaji pegawainya bahkan 

beberapa ada juga yang kehilangan perkejaan di karenakan WFH yang 

menyebabkan kebangkrutan beberapa perusahaan. 

 

METODE 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode XII Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang dilakukkan pada bulan 02 - 22 Agustus 2021. Program kerja yang 

dilakukandengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku guna mencegah 

penularan virus Covid-19 semakin bertambah. Pada kesempatan ini tim KKN 

Kelompok 146 menggunakan metode terbatas dalam kegiatan yaitu pelaksanaan 

beberapa proker serta membantu memberikan penyaluran bantuan seperti BST 

(Bantuan Sosial Tunai), pembagian beras bagi yang terdampak DLL. Selain hal 

tersebut kelompok kkn tematik 146 juga ikut dalam tim gugus tugas covid 19 

dalam pemberian vaksin pertama. Penggunaan metode tersebut dikarenakan faktor 

pandemic yang menyebabkan kelompok 146 harus turun tangan untuk membantu 

masyrakat khususnya di pedurungan kidul. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menteri Keuangan (Menkeu) menjelaskan Pendapatan Negara pada bulan Maret 

2020 tumbuh positif. Meskipun kemudian Pemerintah waspada terhadap dampak 

pandemi di bulan mendatang, mengingat wabah ini baru mulai meluas di Indonesia 

pada minggu kedua Maret 2020. “Untuk Indonesia kita lihat sudah ada 5.516 kasus 

baru Covid-19 sesuai data kemarin dan masih terkonsentrasi mayoritas ada di 

Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Ini yang menyebabkan bahwa DKI Jakarta, 
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Jawa Barat, dan Jawa Timur, serta Banten adalah tempat terbesar dari penularan 

positif dari kasus Covid-19”, jelas Menkeu. Menkeu juga menambahkan bahwa 

pulau Jawa adalah pulau yang memberikan kontribusi sangat besar bagi 

perekonomian Indonesia. “Lebih dari 57% ini nanti akan mempengaruhi cukup 

besar dari sisi prospek ekonomi dan kegiatan dari ekonomi masyarakat”, tukas 

Menkeu dalam video conference APBN KITA April 2020. Untuk itu dalam 

pengurangan masyarakat yang terdampak khususnya orang orang yang tidak 

mampu akan mendapatkan beberapa bantuan melalui pemerintah yang akan di 

salurkan ke beberapa daerah dan di distribusikan melauli kelurahan setempat. 

Karena itu KKN Kelompok 146 Unissula selain membuat program kerja kita juga 

membantu dalam penyaluran bantuan tersebut seperti : 

1. BST (BANTUAN SOSIAL TUNAI) 
 

BST Kemensos merupakan program bantuan dari pemerintah yang 

diinisiasi oleh Kementerian Sosial dan menyasar beberapa masyarakat yang 

berstatus sebagai Penerima Manfaat (PM). Masyarakat yang ingin mendapatkan 

bantuan BST Kemensos ini harus melakukan beberapa tahapan yang telah 

ditetapkan oleh Kementerian Sosial baik . Untuk melakukan cek penerima bantuan 

BST Kemensos Rp 600 ribu dapat dilakukan dengan mudah oleh masyarakat 

melalui laman resmi yang telah disiapkan oleh Kementerian Sosial. Namun 

sebelum melakukan cek penerima bantuan BST Kemensos, masyarakat harus 

terlebih dahulu memastikan bahwa perangkat atau gawai yang digunakan telah 

terhubung dengan koneksi internet yang baik. 

 

Dalam Pembagian BST ini kelompok kkn 146 ikut serta dalam pendataan 

pemberian nomor antrian dan pengarahan seperti pada foto dokumentasi di bawah 

ini 

https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/tag/BST
https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/tag/bantuan
https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/tag/bantuan
https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/tag/BST
https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/tag/cek
https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/tag/penerima
https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/tag/bantuan
https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/tag/bantuan
https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/tag/BST
https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/tag/Rp%20600%20ribu
https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/tag/laman
https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/tag/cek
https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/tag/penerima
https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/tag/bantuan
https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/tag/BST
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2. BST NON TUNAI 
 

Selain bantuan sosial berupa tunai kelurahan pedurunan kidul juga 

mebagikan bantuan sosial non tunai seperti pembagian beras dan nasi 

kotak, dengan target seprti lansia dan yang kurang berkecukupan agar tidak 

makin susah di saat pandemi sedang berlangsung. Bantuan tersebut di 

distribusikan langsung dor to dor di bantu dengan rw setempat. 

 



Book Chapter KKN Tematik Covid-19 Unissula Periode XII Tahun 2021 

 

 

 “Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 254 
 

 

Selain Membantu menyerahkan dan mendata BST tunai dan non tunai 

Kelompok kkn temaik 146 unissula juga membantu dalam pelaksanaan 

vaksin moderna pertama yang berada pada kelurahan pedurungan kidul 

yang terlaksana selama 3 hari. Dalam pelaksanaan nya awal mula panitia 

membentuk sosialisasi dengan rt rw serta ibu ibu pkk mengenai teknisi dan 

pelaksanaan pelaksanaan pada saat vaksin dilaksanakan seperti pada 

gambar berikut 

 

Pelaksanaan sosisaliasi tersebut dengan tujuan untuk 

menginfokan kepada ketua rw masing masing mengenai teknisi 

dan syarat syarat vaksin yang akan dilaksanakan keesokan hari. 

Pada saat vaksin dilaksanakan pembagian masing masing Rw di 

bagi menjadi beberapa hari agar tidak menumpuk dan 

terkendalinya situasi. Berikut kontribusi yang dilakukan 

kelompok 146 pada saan pelaksanaan vaksin : 
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kunjungan bapak wali kota ke kelurahan pedurungan kidul 

 

Pada saat melaksanakan kegiatan kegiatan tersebut kelompok 146 

mengalami beberapa kendala yang sulit seperti : 

1. Pembagian waktu antara proker dan kegiatan yang ada pada kelurahan 

2. Banyaknya orang dri luar pedurungan kidul yang ingin 

mengikuti vaksin akan tetapi karena terbatasnya vaksin maka 

hanya di khususkan untuk pedurungan kidul 

3. Banyaknya orang yang berkerumun yang susah untuk di atur 

mengakibatkan teguran dari pemkot 

Selain Mambantu kegiatan yang ada pada kelurahan pedurungan 

kidul kelompok kkn 146 tidak lupa juga membuat program kerja yang 

sudah dipilih seperti pembuatan video pembuatan buku saku 

penempelan poster dll .berikut dokumentasi pengerjaan program kerja 

kkn tematik 146. 
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Pembuatan dan penyerahan buku saku serta penyerahan kenang kenanagan 

kepada ibu lurah 
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Pelaksanaan webinar 
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Penempelan poster 

 

Pembuatan video 

 

PENUTUP 

Tim KKN Kelompok 146 telah melaksanakan pengabdian 

kepada masyarakat berupa mambantu penyaluran BST tunai dan non 

tunai dan tidak lupa juga panitia vaksin. Adapun masksud dan tujuan 
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kami kelompok 146 melaksanakan tugas tersebut adalah untuk 

membantu penyaluran bantuan dan vaksin agar masyarakat yang 

terdampak dan yang berkebutuhan kurang bisa segera mendapat 

bantuan agar lebih meringankan beban . Harapan kami semoga hasil 

yang telah kami laksankan selama menyalurkan bantuan tidak terhenti 

seketika karena program telah selesai . Semoga apa yang kelompok 

KKN 146 laksankan bermanfaat dan berjalan efektif . 
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ABSTRAK 

 

Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi Covid-19. Penyakit 

Corona virus 2019 ( COVID-19 ) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh 

sindrom pernapasan akut corona virus 2 (SARS-CoV-2). Sehingga berdampak 

kepada Masyarakat dan Mahasiswa tidak bisa bertemu langsung di kampus atau di 

tempat umumu. Berdasarkan Riset Nielsen yang bertajuk “Race Against the Virus, 

Indonesian Consumer Response towards COVID-19” mengungkapkan bahwa 

sebanyak 50% masyarakat Indonesia mulai mengurangi aktivitas di luar rumah, dan 

30% di antaranya mengatakan bahwa mereka berencana untuk lebih sering 

berbelanja online. Begitu juga kegiatan proses belajar mengajar dilaksanakan dari 

rumah bahkan bekerja pun dilakukan dari rumah dengan tujuan agar bisa 

mengurangi penularan Covid-19.  

 

PENDAHULUAN   

Penyakit Corona virus 2019 ( COVID-19 ) adalah penyakit menular yang 

disebabkan oleh sindrom pernapasan akut corona virus 2 (SARS-CoV-2). Penyakiti 

ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibukota provinsi 

mailto:ddy.kurniadi@unissula.ac.id
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Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemic 

korona virus 2019-20 yang sedang berlangsung. Gejala umum termasuk demam 

,batuk, dansesaknapas. Gejala lain mungkin termasuk nyeriotot, diare, sakit 

tenggorokan , kehilangan bau , dan sakit perut. Sementara sebagian besar kasus 

mengakibatkan gejala ringan, beberapa berkembang menjadi pneumonia virus dan 

kegagalan multiorgan. Pada 5 April 2020, lebih dari 1,2 juta kasus telah dilaporkan 

di lebih dari dua ratus Negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 64.700 

kematian. Lebih dari 246.000 orang telah pulih.Akibat dari pandemi covid-19 ini, 

menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai 

penyebaran virus covid19 di Indonesia.   

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia salah satunya dengan 

menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing 

yaitu himbauan untuk menjaga jarak diantara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam 

segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang 

melibatkan banyak orang. Upaya tersebut ditujukan kepada masyarakat agar dapat 

dilakukan untuk memutus rantai penyebaran pandemi covid-19 yang terjadi saat 

ini. Pemerintah menerapkan kebijakan yaitu Work From Home (WFH). Kebijakan 

inimerupakan upaya yang diterapkan kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan 

segala pekerjaan di rumah. Pendidikan di Indonesia pun menjadi salah satu bidang 

yang terdampak akibat adanya pandemi covid-19 tersebut. Dengan adanya 

pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan 

kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) dengan menggunakan sistem dalam jaringan (daring). Dengan 

menggunakan sistem pembelajaran secara daring ini, terkadang muncul berbagai 

masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru, seperti materi pelajaran yang belum 

selesai disampaikan oleh guru kemudian guru mengganti dengan tugas lainnya. Hal 

tersebut menjadi keluhan bagi siswa karena tugas yang diberikan oleh guru lebih 

banyak.  

Tentunya kebijakan WFH yang di perintahkan oleh pemerintah sangat merugikan 

dunia Pendidikan , dalam kurun waktu 2 tahun ini hanya 35% siswa melaksanakan 

pembeajaran tatap muka langsung dengan guru , untuk kelas rendah yang 

mebutuhkan pengawasan guru langsung dalam membaca dan menulispun menjadi 

tertinggal.  

  

METODE  

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode XII Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang dilakukkan pada bulan 02 - 22 Agustus 2021. Program kerja yang 

dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku guna mencegah 

penularan virus Covid-19 semakin bertambah. Pada kesempatan ini tim KKN 

Kelompok 152 menggunakan metode terbatas dalam kegiatan yaitu hanya 
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mendampingi 5 -7 anak dalam sebagai pelakon atau yang melaksanakan 

bimbimbangan belajar di Dusun Templek Desa Jambon Kecamatan Pulokulon 

Kabupaten Grobogan . Penggunaan metode tersebut dikarenakan faktor resiko 

tertular virus Covid-19 apabila mengundang terlalu banyak audien untuk 

mengikuti kegiatan dan memenuhi aturan pemerintah untuk tetap membatasi 

kegiatan umum, sehingga diminimalisir dengan cara membatasi peserta yang 

mengikuti kegiatan Bimbingan belajar .  

Program kerja ini kami laksanakan pada hari Senin – Jum’at  pada pukul 14.30 

– 16.30 di rumah ibu RT 01 Dusun Templek Desa Jambon Kecamatan Pulokulon 

Kabpaten Grobogan . Sasarn dari program kami adalah anak anak dikelas rendah 

1-3 SD dengan materi Literasi membaca dan menulis .  

  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pembelajaran merupakan proses interaksi seorang yang memiliki ilmu dengan 

orang yang membutuhkan ilmu , guna mnegetahui hal yang belum atau tidak di 

ketahui sebelumnya. pembelajaran dimaksudkan untuk menghasilkan belajar, 

situasi eksternal harus dirancang sedemikian rupa untuk mengaktifkan, 

mendukung, dan mempertahankan proses internal yang terdapat dalam setiap 

peristiwa belajar.( Robbins 2002: 310) normalnya pembelajaran berlangsung di 

sekolah , namun dengan adanya Pandemi Covid 19 ini dan sesuai dengan surat 

edaran pemerintah adalah Surat Edaran Mendikbud Nomor: 

36962/MPK.A/HK/2020 tentang   

Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan 

Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). Maka embelakjaranpun tak 

berlangsung sebagaimana mestinya . Guru yang tidak dapat langsung mengawasi 

anak didiknya dalam pembelajaran dan orang tua yang tidak bisa terlalu mengawasi 

anaknya karena mencari nafkah mengakibatkan kemunduran kemunduran 

pembelajaran .  

Dari masalah Pendidikan yang ada maka Program kerja kegiatan Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) Melaksanakan Program Pendampingan belajar litrasi menulis dan 

membaca , dengan tahapan sebagai berikut :  

1. Observasi   

 Observasi Menurut Widoyoko (2014:46) observasi merupakan “pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu 

gejala pada objek penelitian”. Observasi ini di laksanakan guna mengetahui 

kemapuan belajar anak anak kemudian mengelompoknya sesai dengan 

kemampuan kemudian menentukan metode yang tepat untuk 

pelaksaaan  bimbingan belajar  . Observasi kami laksanakan dengan cara 

memberikan gambar buah kemudian meminta mereka untuk menilskan apa 

nama buah itu  Adapun  hasil observasi yang di daptkan adalah , anak kelas 2 
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memiliki lavel kerampilan literasi menulis dan membaca yang sama dengan anak 

kelas 1 Sd . Hal ini di akibatkan karena orang tua jarang mendampingi anaknya 

untuk belajar mandiri di rumah , selama masuk sekolah dasar mereka juga tidak 

pernah di ampu oleh gruru mereka .   

  

 
Gambar 1. Mengobservasi anak anak guna menentukan tingkat pembe;ajaran dan 

metode pebelajaran yang Tepat Observasi di laksanakan oleh Nur Hayati 

 

2. Pemilihan Metode Pembelajaran yang tepat untuk pendampingan 

Pembelajarn berbasis WFH 

Sutikno (2014, hlm. 33) berpendapat bahwa pengertian (Metode) secara harfiah 

berarti (cara), metode adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Adapun metode pembelajaran yang telah kami pilih 

sesuai dengan kebutuhan anak anak adalah metode pembelajaran  Metode 

Ceramah Plus Tanya Jawab dan Tugas (CPTT) metode ini dirasa tepat karena 

kita sebagi pendamping dapat terlebih dahulu memberikan atau menejlaskan 

mengenai bagaimana hars menulis dll, kemudian mmemberikan pertnyaan 

kepada anak anak  gna menstimlus keterampilan bertanya , setelah menjelasakn 

anak anak akan langsung diminta untuk menuliskan atau membaca kembali 

mengenai apa yang di sudah di sampaikan .  

 
  

Gambar2. Penerapan Metode Pembelajaran Ceramah Pls Tanya jawab dan 

Tugas /CPTT . Menjelaskan Kepada Anak anak mengnai huruf vocal dan huruf 
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mati bagaimana harus di tulis . Penyampaian tersebut di sampaikan oleh 

Shafira Ali 

3. Pelkasanan Bimbingan Belajar dengan Metode Pembelajaran 

Ceramah Plus Tanya Jawab dan Tugas (CPTT) dengan pembelajaran 

berbasis WFH  

 Setelah melaksankan Observasi dan mendaptkan metode pembelajaran yang 

tepat , maka pendampingan belajarpun dilaksankan . Pendampingan ini 

bertujuan untuk mengembalikan  fungsi dari Pendidikan itu sendiri dan 

membantu anak agar tidak tertinggal dalam hal pembelajran adapun tujuan 

pembelajaran  Oemar Hamalik (2005) menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran 

adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh 

siswa setelah berlangsung pembelajaran. Adapun  harapan perubahan tingkah 

laku yang kami harapkan adalah  perubahan tingkah laku dari tidak Bisa menulis 

menjadi bisa menulis .   

Selama melakasanakan program bimbingan ini kelompok KKN Tematik 152 

mengaami kendala seperti naik turunya kemauan belajar anak anak dan mudah 

bosanya anak anak terhadap apa yang kita sampaikan . Berikut adalah table 

perkembangan menulis dan membaca :  

  

No  Pelaksanaan  Keterangan  

1  Minggu ke 1  Di hari pertama pertemuan anak anak sudah bisa mnulis 

nama mereka masing tetapi sulit untuk menulis hal 

lainya , dan untuk membaca masih cenderung memilah 

huruf terlebih dahulu dari A-Z kemudian baru 

membacanya .  

2  Minggu ke 2  Di Minggu ke 2 ini anak anak sudah bisa mengenali 

huruf yang akan ditulisnya tetapi masih harus melihat 

table alfabeth ketika akan menulis dan Untuk membaca 

anak anak sudah sedikit hafal mengenai huruf alfabeth 

tetapi harus di baca perhuruf atau di eja setiap huruf baru 

merangkainya agar bisa dibaca  

3  Minggu Ke 

3  

Di Minggu ke 3 ini anak anak sudah mampu menulis 

huruf vocal tanpa melihat table alphabet terlebih dahulu 

tetai masih belum bisa meletakan huruf mati dan untuk 

membaca anak anak sudah mampu membaca langsung 

menggabungkan 2 huruf tetapi tetap dengan bantuan 

table aplhabet  
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Gambar 3. Pendampingan belajar pembasaan menulis , Munuliskan nama buah 

kesukaan . Pendampingan oleh Nur Hayati 

  

4. Memeberika edukasi dan pendampingan pada orang tua mengani belajar 

anak .   

Selama terselenggaranya sekolah daring ini orang tua sangat berperan dalam 

keberhasilan pendidikan anak,dirumah orang tua memiliki peran mengdukasi 

anak , menjelasakn betapa berbahanyanya pandemi ini dan mengawasi anak 

agar tidak tetinggal pembelajaran oleh karena itu kami Kelompok KKN 152 

melakukan visit kerumah salah satu orangtua anak guna menyampaikan hasil 

belajar  selama 3 pekan kemudian memberikan pengarahan yang mungkin bisa 

di gunakan oleh orang tua untuk mendampingi anak belajar. Tentunya apa yang 

telah kelompok KKN 152 laksanakan yaitu pendampinga belajar putus begitu 

saja , artinya peran orangtua disini sangatlah berarti. 

 

 
Gambar 4. Visit keruma Ibu selkau orang tua dari    yang mengikuti bimbingan 

belajar . visit dilaksankan oleh 
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PENUTUP  

Tim KKN Kelompok 152 telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

berupa bimbingan belajar dimana terget kami adalah anak anak pada kelas rendah 

yaitu    kelas 1,2 &3 . Adapun askud dan tujuan kami kelompok 152 melaksanakan 

bimbingan belajar adalah agar anak anak tidak terbelakang dalam Pendidikan dan 

mampu menguasi dasar pembelajarn yaitu membaca dan menulis. Harapan kami 

semoga hasil yang telah kami laksankan selama bimbingan belajar 3 peka tidak 

lantas terputus seketika karena program telah selsai . Semoga apa yang kelompok 

KKN 152 laksankan bermanfaat dan berjalan efektif .   
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ABSTRAK 

 

Hampir semua usaha UMKM di indonesia terkena dampak dari adanya pandemi 

covid-19 salah satunya adalah pelaku usaha UMKM yang mengalami penurunan 

dari segi pendapatan yang sangat signifikan yang di sebabkan oleh adanya 

pembatasan aktivitas masyarakat. Oleh karena itu kelompok KKN UNISSULA 

periode XII Kelompok 157 Memberikan pendampingan serta himbauan kepada 

pelaku UMKM di Desa Pantiharjo  kaliori Kabupaten Rembang agar dapat dapat 

mempertahankan usahanya di situasi pandemi seperti saat ini,yang dilaksanakan 

dengan metode mendatangi lokasi UMKM secara langsung, kegiatan 

pendampingan diawali dengan bertanya kepada pelaku UMKM dawet mengenai 

apa saja perubahan yang terjadi karena adanya pandemi dan sebelum adanya 

pandemi covid-19 ini,lalu kegiatan kelomok KKN UNISSULA Periode XII 

Kelompok 157 dilanjutkan dengan membantu serta belajar dalam pembuatan dan 

penjualan dawet ayu yang memiliki banyak varian salah satunya adalah dawet kopi 

serta memberikan pelatihan dalam memanajemen keuangan yang baik dan benar 

agar tidak menglami kerugian kemudian memberikan pembelajaran tentang 

strategi-strategi dalam penjualan offlin maupun onlline yang dapat dilakukan pada 

saat pandemi seperti saat ini. Dengan adanya pendampingan ini diharapkan pelaku 

UMKM dapat menjalankan Usahanya dengan baik dan dapat mempertahanka 

usahanya meskipun di kondisi pandemi seperti saat ini. Adanya pandemi covid-19 

ini banyak sekali dampak yang dirasakan oleh pemerintah bahkan masyarakat kecil 

mailto:henni@unissula.ac.id
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sekalipun. Salah satu dampak yang memiliki pengaruh yang sangat besar yakni 

masalah perekonomian. pertumbuhan ekonomi global juga menurun ditandai 

dengan PDB dunia yang menurun di angka 2%. Perekonomian Indonesia ke depan 

akan sangat bergantung pada proses penanganan pandemi ini. Penelitian ini 

menjelaskan tentang bagaimana keadaan UMKM saat ini yang sedang mengalami 

resesi, dan bagaimana cara para pelaku UMKM untuk bisa mempertahankan 

usahanya. 

 

Kata Kunci : UMKM, pendampingan, pandemi 

 

PENDAHULUAN 

Pada saat ini dunia sedang dilanda dengan wabah corona virus. Coronavirus 

merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala 

ringan hingga berat. Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis 

coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan 

Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Virus corona bisa menyebabkan 

gangguan ringan pada sistem pernafasa, infeksi paru- paru yang berat, hingga 

kematian. KKN 2021 atau disebut KKN tematik Covid-19 dalam pelaksanaannya 

tetap berorientasi mengabdikan diri terhadap masyarakat yang bertujuan menekan 

angka penyebaran Covid-19. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik 

merupakan kegiatan yang terjadwal secara akademik di Universitas Islam Sultan 

Agung.  Oleh karena itu, percepatan penanggulangan COVID-19 sangat srategis 

jika dilakukan melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) Tematik  

Merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh 

mahasiswa secara interdisipliner, institusional, dan kemitraan sebagai salah satu 

wujud dari tridharma perguruan tinggi Dalam menjalani kegiatan dimasyarakat 

yang sebelumnya dilakukan secara normal atau tanpa harus memakai masker dan 

lain lain. 

Meskipun jika dirasakan lebih efektif dari yang kita rasakan atau dibandingkan 

dengan kegiatan dimasyarakat seperti sekarang ini, kegiatan yang kita lakukan jadi 

dibatasi tidak bisa leluasa seperti hari hari sebelum munculnya covid-19 ini, 

banyak yang merasaakan dampaknya dari pandemi covid-19 ini oleh karena itu 

kita harus siap dan mematuhi semua aturan yang suda ada pada aturan pemerintah 

sebelumnya dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM dapat dilihat dari sisi 

penawaran dan sisi permintaan. Dari sisi penawaran, dengan adanya pandemi 

Covid-19, banyak UMKM mengalami kekurangan tenaga kerja. Hal itu terjadi 

karena alasan menjaga kesehatan pekerja dan adanya pemberlakuan pembatasan 

sosial (social distancing). Kedua sebab tersebut berujung pada keengganan 

masyarakat untuk bekerja sementara waktu pandemi masih ada COVID-19. Pada 

sisi permintaan, berkurangnya permintaan akan barang dan jasa berdampak pada 
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UKM tidak dapat berfungsi optimal yang berujung pada berkurangnya likuiditas 

perusahaan. Hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan pendapatan, karena 

UKM tidak berkemampuan membayar hak upah pekerja.  

Pada kondisi terburuk, pemutusan hubungan kerja terjadi secara sepihak, dalam 

Akibat pandemi COVID-19 juga dirasakan pada perekonomian sektor Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Yang mana saat ini UMKM di Indonesia 

mengalami resesi karena melemahnya perekonomian. Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah besar jika 

dilihat dari perspektif perkembangannya. UMKM terbukti tahan terhadap berbagai 

macam masalah pada krisi ekonomi. Sehingga kelompok Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah yang melibatkan banyak kelompok sebagai penguat. Supaya 

perekonomian di Indonesia bisa kembali stabil karena UMKM merupakan salah 

satu kontribusi terbesar pada perekonomian Indonesia suatu bentuk usaha 

ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu perorangan atau badan usaha 

perorangan yang telah memenuhi kriteria dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

tersebut Pandemi covid-19 memiliki dampak besar diberbagai sektor di seluruh 

negara di dunia. Tidak hanya sektor kesehatan, sektor ekonomi, pendidikan, 

politik juga terdampak Dan pada penelitian ini kami membahas  UMKM yang 

mana UMKM merupakan salah satu penguat perekonomi di Indonesia. 

 

METODE 

Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif. Dalam pelaksanaan KKN Tematik 

Periode Xll UNISSULA kami segenap kelompok membantu memberi 

pendampingan dalam mencegah penularan virus covid-19 di Desa Pantiharjo 

Kaliori Kab. Rembang baik secara daring maupun luring dengan selalu 

memperhatikan protokol kesehatan selama beraktivitas dimanapun saja.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Bagaimana cara penanggulangan COVID-19 

Memberikan suatu arahan kepada masyarakat sekitar agar tetap menjalankan 

protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah kepada 

masyarakat agar penyebaran virus corona ini cepat selesei dan kembali new 

normal. Karena Masyarakat sendiri awalnya juga menganggap remeh virus 

ini. Mereka menganggap bahwa indonesia akan aman-aman saja. 

Himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah juga dianggap angin 

lalu. Mereka lebih percaya terhadap berita-berita yang di share melalui 

media sosial, dan mereka dengan mudahnya ikut menyebar luaskannya 

tanpa proses verifikasi kebenaran dari berita tersebut. Mendadak semua 

menjadi dokter, semua menganggap setiap berita yang dibaca adalah berita 

yang valid. Akibatnya mereka sangat percaya diri bahwa mereka tidak akan 
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tertular oleh virus tersebut. Oleh karena itu kita mengarahkan masyarakat 

agar mematuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah 

sebelumnya kepada masyarakat. Maka dari itu, penting untuk mengetahui 

cara yang paling tepat sebagai pencegahan dari COVID-19. 5M adalah 

metode gagasan pemerintah untuk menekan kenaikan angka dari COVID-

19, antara lain: 

1.  Menggunakan Masker 

Cara pencegahan COVID-19 yang paling efektif untuk dilakukan adalah 

dengan menggunakan masker. Alat ini harus digunakan terutama saat 

berada di tempat umum atau berinteraksi dengan orang lain. Penutupan 

pada mulut dan hidung ampuh untuk menurunkan risiko penyebaran virus 

corona dengan memblokir tetesan air liur, agar tidak masuk ke tubuh. 

Sebaran dari udara juga dapat terjadi, sehingga perlu digunakan saat 

kamu berada di dalam ruangan, terutama yang ber-AC. 

2.  Mencuci Tangan secara Rutin 

Kamu juga dapat mencegah risiko terserang COVID-19 dengan mencuci 

tangan secara rutin. Cobalah untuk lebih sering mencuci tangan dengan 

sabun dan air selama 20 detik setelah melakukan beberapa aktivitas, 

seperti menyentuh suatu benda, memegang bagian depan masker, hingga 

menyentuh hewan. Kamu juga perlu mencuci tangan sebelum makan dan 

juga menyentuh wajah. Jika air dan sabun tidak memungkinkan, gunakan 

hand sanitizer dengan kandungan minimal 60 persen alkohol. 

3.  Menjaga Jarak 

5M lainnya yang harus dilakukan untuk pencegahan COVID-19, yaitu 

menjaga jarak. Saat berada di luar rumah, pastikan untuk menjauhkan diri 

sekitar 1–2 meter. Pastikan untuk selalu ingat jika beberapa orang tidak 

memiliki gejala, meski telah terserang virus corona. Selain itu, hindari 

juga ruangan tertutup dan lebih banyak aktivitas di ruangan terbuka yang 

menyediakan udara segar. 

4.  Menjauhi Kerumunan 

Saat berada di keramaian atau kerumunan, risiko untuk tertular COVID-

19 menjadi lebih tinggi. Jika ingin melakukan interaksi dengan beberapa 

orang, pastikan berada di luar ruangan, menggunakan masker, dan tidak 

lebih dari 5 orang. Intensitas dan jumlah orang sangat berpengaruh 

terhadap tingkat risiko yang dapat terjadi. 

5.  Mengurangi Mobilitas 

Setiap orang harus benar-benar menanamkan pemahaman jika 

keperluannya tidak terlalu mendesak, ada baiknya untuk tetap di rumah. 

Meskipun merasa sehat, belum tentu saat berada di rumah tetap dalam 

keadaan yang sama atau menyebarkan virusnya pada keluarga di rumah. 
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Tingkatkan perhatian terlebih lagi jika terdapat orang tua atau anak-anak 

di rumah yang masih rentan terhadap COVID-19. 

 

b. Pendampingan UMKM secara online maupun offline  

Dengan adanya pandemi seperti ini penghasilan pada sebuah usaha setiap 

orang sudah pasti akan menurun karna banyak tempat tempat yang ditutup atau 

di liburkan karena pandemi covid-19, seperti yang kita temui pada usaha dawet 

dari salah orang di desa pantiharjo kaliori ini yang awalnya sebelum adanya 

pandemi covid-19 pemasukan yang di dapat cukup untuk kebutuhan sehari-hari 

dan untuk modal dihari berikutnya namun kini menurun sangat drastis karena 

sebelumnya pembeli yang dihasilkan kebanyakan dari anak sekolah dan ikut 

serta dalam event event besar kini menurun drtastis karena banyak sekolah 

yang di liburkan atau dilakukan secara daring atau online dan event event pun 

sudah di ijinkan oleh pemerintag karena adanya pandemi covid-19 ini  

Disini kelompok kkn kami membantu dalam memasarkan produk dawetnya 

secara offline maupun secara online, kita juga ikut serta dalam proses 

pembuatan dawet yang dilakukan untuk dijual selain kita membantu 

memasarkan produknya kita juga belajar dalam pembuatannya secara 

langsung. Dengan begitu kita juga merasakan betapa susahnya menjual 

produk dimasa pandemi seperti sekarang ini yang telah dirasakan bapak 

penjual dawet tersebut dan Berdasarkan situasi tersebut, maka pelaksanaan 

pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagaimana menerapkan 

pelaksanaan strategi pemasaran yang tepat bagi pelaku usaha UMKM dan 

bagaimana cara meningkatkan volume penjualan bagi pelaku usaha UMKM 

Dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat ini adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai cara 

melaksanakan strategi pemasaran yang tepat bagi pelaku usaha UMKM dan 

untuk memberikan pemahaman terkait cara meningkatkan volume penjualan 

bagi pelaku usaha UMKM Alternatif pemecahan masalah dilakukan dengan 

mengadakan pelatihan baik dari sisi pemberian materi marketing baik secara 

online maupun offline, selain itu pelatihan praktik juga dilakukan bagaimana 

memanfaatkan digital marketing untuk meningkatkan volume penjualan 

tersebut  Pemasaran merupakan aspek penting bagi keberhasilan suatu usaha. 

Definisi tersebut mengatakan bahwa Pemasaran adalah proses dimana 

perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan 

yang kuat dengan pelanggan, dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan 

sebagai imbalannya. strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan 

sasaran, kebijakan serta aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha 

pemasaran dari waktu ke waktu dari masing-masing tingkatan serta 

lokasinya.   
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Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran , kebijakan dan 

aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari 

waktu ke waktu , pada masing-masing tingkatan dan acuan serta lokasinya 

terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan 

keadaan persaingan yang selalu berubah dengan kata lain strategi pemasaran 

adalah rujuan dan sasaran kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada 

usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan 

dan acuan serta lokasinya terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam 

menghadapi lingkungan dan keadaan. 

c. Membantu Pemerintah dalam ikut serta dalam penanggulangan 

pandemi covid 19, khususnya masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi 

masyarakat yang terdampak covid 19 seperti sekarang ini. 

Dalam masa pandemi seperti sekarang ini banyak masyarakat yang 

mengalami kesulitan dibidang ekonomi, sosial, kesehatan bagi masyarakat 

yang terdampak covid-19 seperti sekarang ini, kita membantu dalam 

mencarikan dan memberikan solusi kepada masyarakat agar ekonomi dan 

sosial mereka dalam kehidupan mereka mampu membaik karena akibat  

andemic . 

 

 
Gambar 1. Memberi arahan pada warga tentang protocol Kesehatan 

 

Memberikan arahan kepada masyarakat sekitar agar tetap menjaga kesehatan 

mereka ditengah pandemi covid-19, untuk mematuhi semua anjuran yang 

sudah ada sebelumnya yang diberikan pada masyarakat oleh pemerintah 

tentang mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker dan jangan 

melepasnya kecuali ketika makan atau minum, membawa hansanitizer 

kemanapun mereka pergi agar penyebaran virus tidak mudah tersebar, bersih 

bersih setelah dari luar rumah agar tubuhnya kembali terhindar dari kuman 

kuman dan mencegah masuknya virus pada tubuh mereka. kini kami lakukan 

supaya apa yang kita lakukan di desa pantiharjo ini mampu bermanfaat bagi 
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setiap orang yang tinggal disana agar tetap bertahan hidup dengan layak dan 

hidup sehat seperti biasanya agar tetap bisa berkumpul dengan keluarga 

mereka masing-masing tanpa takut akan dampak virus corona ini Upaya 

pencegahan menularan covid-19 serta memberikan edukasi kepada 

masyarakat. 

Terkait perkembangan virus corona tersebut akhirnya pemerintah membuat 

kebijakan sebagai langkah pertama yaitu berupa anjuran social distancing. Ini 

dimaknai bahwa pemerintah menyadari sepenuhnya penularan dari Covid-19 

ini bersifat droplet percikan lendir kecil-kecil dari dinding saluran pernapasan 

seseorang yang sakit yang keluar pada saat batuk dan bersin. Oleh karena itu, 

pemerintah menganjurkan kepada siapapun yang batuk dan yang menderita 

penyakit influenza untuk menggunakan masker, tujuannya untuk membatasi 

percikan droplet dari yang bersangkutan. Karenanya sangat penting untuk di 

sadari bersama dari seluruh komponen masyarakat untuk tidak melaksanakan 

kegiatan yang mengerahkan banyak orang dalam satu tempat yang tidak 

terlalu luas dan menyebabkan kerumunan. Hal ini dianggap sebagai salah satu 

upaya yang sangat efektif untuk mengurangi sebaran virus. 

Dalam masa pandemi seperti sekarang ini banyak masyarakat yang 

mengalami kesulitan dibidang ekonomi, sosial, kesehatan bagi masyarakat 

yang terdampak covid-19 seperti sekarang ini ada beberapa cara, pertama 

kami melakukan pembagian masker  kepada masyarakat pantiharjo kaliori. 

 
Gambar 2. Pembagian Masker dan Handsanitizier 

Upaya yang kedua, kami melakukan pembagian hansanitizer kepada 

masyarakat sekitar agar penyebaran kuman akibat bersentuhan tangan tidak 

gampang tertular pada masyarakat lainya. Upaya yang ketiga, kami 

melakukan penempelan poster pada area yang gampang dilihat banyak orang 

dan papan pengumuman didesa pantiharjo kaliori, mengapa kita memasang 

dilokasi tersebut tempat atau lokasi tersebut sering terjadi interaksi antar 

warga sehingga mereka melihat dan membaca dengan harapan mematuhi 
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protokol dalam menerapkan 5M yang sudah di jelaskan dalam poster dan 

bener tersebut. Tentang edukasi covid-19 dengan menerapkan 5M. 5M 

merupakan suatu gerakan atau tujuan untuk membantu mencegah penularan 

dan penyebaran virus corona di masyarakat. 5M itu sendiri meliputi antara 

lain memakai masker, menjaga jarak, menjauhi keumunan , mengurangi 

mobilitas. 

Dari upaya yang kita lakukan mendapatkan hasil yang positif dari warga 

sekitar, dan bahkan mendapat sambutan baik untuk kita semua dalam 

menanggulangi terjadinya virus Covid-19 di desa tersebut dengan cara kita 

melakukan pembagian masker dan hansanitizer dan kita memberitahukan atau 

menginformasikan ke semua warga dengan cara kita menempelkan poster dan 

bener di desa tersebut bahwasanya kita harus selalu menjaga kebersihan, 

menjaga jiwa dan kesehatan tubuh kita agar kita semua selalu sehat dan 

terhidar dari paparnya virus Covid-19. Bahkan kita memberitahu warga 

sekitar untuk selalu menerapkan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan, 

menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Saat ini 

diseluruh penjuru dunia sedang menghadapi pandemi yang Saat ini diseluruh 

penjuru dunia sedang menghadapi pandemi yang mengakibatkan banyak 

kerugian dan menelan banyak korban, pandemi ini berasal dari sebuah virus 

yang diketahui dimulai dari negara tionghoa china. Virus yang dikenal dengan 

nama coronovirus atau covid-19, coronavirus merupakan suatu virus yang 

menyerang sistem pernafasan dan dapat menular melalui droplet air liur dari 

seseorang yang terinfeksi apabila mengenai bagian tubuh seperti mata, 

hidung, dan mulut. Dengan adanya pandemi ini banyak sekali negara-negara 

yang terpengaruh baik dalam dampak ekonomi atau lainya. Salah satu negara 

yang terdampak covid-19 adalah negara Indonesia. Indonesia merupakan 

negara yang tingkat kematian karena pandemi covid-19 cukup tinggi, hal ini 

merupakan sebuah masalah yang mengakibatkan adanya beberapa perubahan 

dalam kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari. Perubahan terjadi di 

berbagai bidang seperti bidang ekonomi,sosial, budaya dan lainya. Pihak 

pemerintahan dari Indonesia mengupayakan berbagai cara untuk memutus 

mata rantai penyebaran virus covid-19, hal yang dilakukan diantaranya 

adanya aturan social distancing bahkan diberlakukan adanya PSBB di 

beberapa daerah di Indonesia, serta adanya aturan wajib menggunakan masker 

dan mencuci tangan. Selain itu juga diberlakukannya peraturan untuk dirumah 

saja bagi para pekerja dan memberlakukan adanya sekolah melalui media 

jaringan online.  
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PENUTUP 

Dalam menjalani atau melaksanakan aktivitas sehari-hari baik ketika diluar rumah 

maupun di tempat keramaian baik di tempat bekerja seperti kantor, pabrik maupun 

tempat dipedesaan seperti di lingkungan perkampungan, perlu adanya kesadaran 

masyarakat terhadap pandemi yang sedang melanda dunia ini. Adanya edukasi 

kepada masyarakat sangat diperlukan dengan tetap melihat situasi dan kondisi 

lingkungan yang sedang terjadi. Dalam penanggulangan covid-19 di desa 

pantiharjo kaliori kabupaten rembang ini kita di perlukan kesadaran sesama agar 

tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah di terapkan oleh pemerintah 

agar dilaksanakan dimanapun tempatnya maupun di desa desa sekalipun karna 

demi kebaikan bersama-sama  

Untuk melakukan pencegahan dan menghindari covid-19 tetap dengan 

memperhatikan, memahami, menghayati dan mempraktikkan tentang protokol 

kesehatan yang dihimbaukan dari Pemerintah, guna memutus mata rantai 

penyebaran virus covid19 tersebut \ sehingga aktivitas harian dapat kembali 

normal seperti sediakala, baik dari sektor ekonomi, dan sosial, maupun pendidikan 

dan budaya indonesia tersebut . 
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ABSTRAK 

 

Kasus COVID-19 semakin meningkat dan hal ini menyebabkan peningkatan pada 

pasien yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Pasien tersebut membutuhkan 

dukungan baik bio, psiko, sosial, dan spiritual. Dukungan yang diberikan kepada 

pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah dapat dilakukan secara 

online atau daring dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Hal tersebut 

dikarenakan dengan menggunakan layanan virtual lebih efektif dan efisien dalam 

menekan angka penyebaran COVID-19 ditunjang dengan jumlah pengguna internet 

di Indonesia yang mengalami peningkatan sehingga kelompok 164 KKN Tematik 

COVID-19 menjalankan layanan virtual yang bernama Unissula Virtual Home Care 

(UVHC) mulai tanggal 19 Juli sampai dengan 4 Agustus 2021 yang dapat 

membantu pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Dengan adanya 

layanan tersebut diharapkan pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah 

dapat memiliki progress penyembuhan yang baik. 

Salah satu tanda dan gejala penderita COVID-19 adalah mengalami sesak napas. 

Bernapas adalah salah satu hal yang utama dan sangat penting dalam 

melangsungkan kehidupan, dengan demikian apabila sesak napas tidak segera 

ditangani maka dapat berdampak fatal. Oleh karena itu kelompok 164 KKN 

Tematik COVID-19 Unissula membuat video edukasi cara mengatasi sesak napas 

akibat COVID-19.Melalui video tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan masyarakat cara mengatasi sesak napas akibat COVID-19. 

 

PENDAHULUAN 

Pada saat ini terdapat krisis kesehatan masyarakat yang mengancam dunia dengan 

munculnya penyebaran 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) atau sindrom 

pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Coronavirus adalah virus RNA 

about:blank


Book Chapter KKN Tematik Covid-19 Unissula Periode XII Tahun 2021 

 

 

 “Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 277 
 

 

sense positif yang diselimuti dengan diameter mulai dari 60 nm hingga 140 nm 

dengan tonjolan seperti paku di permukaannya sehingga memberikan tampilan 

seperti mahkota di bawah mikroskop elektron. Virus ini berasal dari kelelawar dan 

ditularkan ke manusia melalui hewan perantara yang belum diketahui di Wuhan, 

provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019.Ada sekitar 96.000 kasus penyakit 

coronavirus yang dilaporkan pada tahun 2019 dan 3300 kematian yang dilaporkan 

hingga 05 Maret 2020. Penyakit ini ditularkan melalui inhalasi atau kontak dengan 

droplet yang terinfeksi dan masa inkubasi berkisar antara 2 sampai 14 hari.(Singhal, 

2020). COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan 

oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di 

Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. (Kemenkes RI, 2021).  

Pada bulan Desember 2019, pneumonia baru dengan potensi penularan yang tinggi 

antar manusia telah dilaporkan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan 

peringatan pada 30 Desember 2019 dan pada 30 Januari 2020 menyatakan infeksi 

virus ini sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian 

internasional. Pada 11 Februari Tahun 2020, International Committee of Taxonomy 

of Viruses menamakan virus ini Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)- 

CoV-2 berdasarkan hubungan filogenetik virus corona yang menyebabkan wabah 

SARS pada tahun 2003. Pada hari yang sama, WHO mengumumkan COVID-19 

sebagai nama penyakit baru yang disebabkan oleh virus ini mengikuti pedoman dari 

Organisasi Kesehatan Hewan Dunia dan Organisasi Pangan dan Pertanian 

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 1 Februari 2021 terdapat lebih dari 100 juta 

orang di seluruh dunia di lebih dari 210 negara dinyatakan telah terinfeksi dan dua 

juta orang telah meninggal karena COVID-19.(Wang et al., 2021) 

Gambaran klinis COVID-19 bervariasi, mulai dari keadaan tanpa gejala hingga 

sindrom gangguan pernapasan akut dan disfungsi multi organ. Gambaran klinis 

yang umum adalah demam (tidak semuanya), batuk, sakit tenggorokan, sakit 

kepala, kelelahan, sakit kepala, mialgia, dan sesak napas. (Singhal, 2020) 

Gejala klinis awal COVID-19 mirip dengan semua jenis pneumonia virus, dengan 

tingkat keparahan yang bervariasi. Masa inkubasi SARS CoV-2 umumnya antara 

3-7 hari. Menurut US Center of Disease Control (CDC) memperkirakan rentang 

masa inkubasi antara 2-14 hari, dengan yang terpendek adalah 1 hari dan sebagian 

besar dalam 2 minggu.Demam, batuk, dan sesak napas adalahgejala khas pertama 

pneumonia COVID-19 yang awalnya disorot oleh CDC, dan kedinginan, nyeri otot, 

sakit tenggorokan, serta kehilangan indra penciuman baru. Beberapa pasien 

mengalami sakit kepala dan mialgia, dan mungkin mengalami diare. Pasien dengan 

gejala parah biasanya mengalami sesak dada dan sesak napas pada 7-10 hari setelah 

timbulnya gejala, dan sebagian akan berkembang menjadi sindrom gangguan 

pernapasan akut, syok septik, asidosis metabolik, dan koagulopati. Perlu juga 

dicatat bahwa beberapa pasien yang sakit parah awalnya memiliki gejala ringan 
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seperti demam ringan dan batuk ringan, tetapi dengan cepat memburuk.(Wang et 

al., 2021) 

Virus SARS CoV-2 menyebabkan pneumonia yang diidentifikasi melalui demam, 

dyspnea, dan gejala pernapasan akut dan diberi nama COVID-19. Penyakit ini 

memburuk pada sejumlah pasien dan menyebabkan edema paru, kegagalan multi-

organ, dan sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS). Prevalensi ARDS di antara 

pasien COVID-19 telah dilaporkan hingga 17%. (Ghelichkhani & Esmaeili, 2020) 

Berdasarkan data dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) 

menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengguna internet di 

Indonesiaperiode2019-2020 menjadi 73,7 % (171 juta) dibandingkan tahun 2018 

yang hanya 64,8 %.(APJII, 2020) 

Semakin tinggi kasus COVID-19, maka semakin tinggi pula orang yang melakukan 

isolasi mandiri di rumah. Orang yang sedang melakukan isolasi mandiri perlu 

diberikan edukasi dan pengawasan/pemantauan sehingga jika ada hal yang darurat 

seperti keadaan yang semakin memburuk dapat segera ditangani. Sebagian besar 

masyarakat yang terinfeksi COVID-19 dan mengalami gejala seperti sesak napas 

belum mengetahui cara mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, dengan 

memanfaatkan teknologi dapat membantu masyarakat di masa pandemi COVID-19 

ini.  

KKN Tematik COVID-19 ber-budAI merupakan bentuk pengabdian kepada 

masyarakat yang mengusung tema sehat, bangkit, dan maju berdampingan dengan 

COVID-19. Dengan demikian, kami kelompok 164 KKN Tematik COVID-

19menyusun program kerjapendampingan secara virtual pada pasien COVID-19 

yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah dan membuat video edukasi cara 

mengatasi sesak napas akibatCOVID-19 yang dapat membantu orang yang 

terinfeksi dalam mengurangi sesak napas. 

 

METODE PELAKSANAAN 

KKN Tematik COVID-19 periode XII kelompok 164 ini menggunakan metode 

daring atau online dengan memanfaatkan sosial media seperti WhatsApp, youtube, 

instagram, dan facebook. Sebelum mahasiswa diterjunkan untuk mengikuti KKN, 

mahasiswa KKN Tematik COVID-19 akan memperoleh pembekalan secara 

daring/online. Kemudian mahasiswa akan menyusun program kerja. Pada masa 

pandemi COVID-19 banyak permasalahan yang terjadi salah satunya di bidang 

kesehatan. Dengan meningkatnya kasus COVID-19 maka meningkat pula orang 

yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Oleh karena itu, kami menyusun dua 

program kerja yaitu pendampingan secara virtual kepada pasien COVID-19 yang 

sedang menjalani isolasi mandiri di rumah dan membuat video edukasi cara 

mengatasi sesak napas akibat COVID-19. Program kerja tersebut dilaksanakan 

selama 20 hari dari tanggal 19 Juli sampai dengan 4 Agustus 2021. 
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Target/luaran yang ingin kami capai melalui kegiatan KKN Tematik COVID-19 

periode XII : 

1. Pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah mendapatkan 

layanan kesehatan secara virtual. 

2. Adanya pemantauan kesehatan secara virtual pada pasien yang sedang menjalani 

isolasi mandiri di rumah. 

3. Adanya peningkatan pengetahuan pada pasien COVID-19 yang sedang 

menjalani isolasi mandiri mengenai perawatan mandiri di rumah. 

4. Adanya peningkatan pengetahuan pada pasien COVID-19 mengenai cara 

mengatasi sesak napas. 

5. Adanya pencegahan penyebaran COVID-19 karena penyuluhan kesehatan 

dilakukan secara daring atau online. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Program kerja KKN Tematik COVID-19 periode XII kelompok 164 dilaksanakan 

selama 20 hari dari tanggal 19 Juli sampai dengan 4 Agustus 2021 secara 

daring/online. Program kerja yang telah dilaksanakan berfokus pada bidang tertentu 

dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini.  

Hasil pelaksanaan program kerja KKN Tematik COVID-19 periode XII kelompok 

164 : 

1. Upaya pendampingan dan pelayanan secara virtual kepada pasien COVID-19 

yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah 

Pendampingan dan pelayanan kesehatan secara virtual kepada pasien COVID-

19 yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah termasuk ke dalam 

telehealth/telemedicine. Telemedicine adalah layanan yang berkembang untuk 

memberikan peningkatan akses layanan kesehatan berkualitas tinggi yang 

efisien dan hemat biaya terutama di tangah pandemi COVID-19 saat ini. 

Layanan ini mengacu pada penggunaan telekomunikasi dan teknologi informasi 

untuk menyediakan akses ke penilaian kesehatan, diagnosis, intervensi, 

konsultasi, pengawasan dan informasi jarak jauh. (Kichloo et al., 2020) 

Program virtual ini dilaksanakan dengan menggunakan sosial media whatsapp 

dan bernama Unissula Virtual Home Care (UVHC). UVHC merupakan suatu 

sistem terintegrasi yang didalamnya terdapat dokter, perawat, psikolog dan 

ustadz serta mahasiswa KKN Tematik COVID-19 yang membantu pasien 

COVID-19 dalam menjalani isolasi mandiri di rumah. Dalam program tersebut, 

pasien dapat berkonsultasi dan mendapatkan perawatan serta pendampingan 

secara online.Program tersebut sangat efektif karena dapat menghemat waktu, 

tenaga, dan biaya serta masalah pasien dapat segera ditangani.Mahasiswa KKN 

Tematik COVID-19 Kelompok 164 melaksanakan program UVHC selama 20 

hari mulai tanggal 19 Juli sampai dengan 4 Agustus 2021. Alur pelaksanaan 
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program UVHC yaitu informasi mengenai program UVHC akan dibagikan ke 

masyarakat melalui sosial media,kemudian masyarakat yang sedang menjalani 

isolasi mandiri di rumah akan bergabung ke grup whatsapp UVHC. Setelah itu 

pasien akan di arahkan untuk berkonsultasi dengan dokter, kemudian pasien 

akan dimasukkan ke grup pemantauan untuk memantau keadaan pasien setiap 

hari serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pasien. Ketika keadaan 

pasien sudah membaik pasien akan dikeluarkan dari grup UVHC. Pasien isolasi 

mandiri yang mengikuti program UVHC ini memiliki progress penyembuhan 

yang sangat baik. 

 

 
Foto pelaksanaan layanan Unissula Virtual Home Care (UVHC) 

 

 
Menyapa pasien yang baru 

bergabung di grup UVHC dan 

mengarahkan untuk mengisi link 

pendaftaran. 

 
Setelah mengisi link pendaftaran, 

pasien diarahkan untuk berkonsultasi 

dengan dokter yang sedang berjaga 

pada hari tersebut. 

 



Book Chapter KKN Tematik Covid-19 Unissula Periode XII Tahun 2021 

 

 

 “Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 281 
 

 

 
Pasien yang sudah berkonsultasi dengan dokter akan dimasukkan ke grup 

pemantauan sesuai dengan kondisi klinisnya.  
 

2. Pembuatan video edukasi cara mengatasi sesak napas akibat COVID-19 

Kegiatan pembuatan video edukasi cara mengatasi sesak napas akibat COVID-

19 dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2021. Pembuatan video diawali dengan 

mengumpulkan materi yang bersumber dari buku, jurnal, atau dari referensi lain 

yang valid. Kemudian menentukan software/aplikasi pembuat video dan setelah 

itu proses pembuatan video. Hasil video berdurasi 2 menit lebih 54 detik. Isi dari 

video tersebut adalah cara mengatasi sesak napas akibat COVID-19.  

Virus SARS-CoV-2 (COVID-19)  terutama mempengaruhi sistem pernapasan, 

meskipun sistem organ lain juga terlibat. Gejala terkait infeksi saluran 

pernapasan bawah termasuk demam, batuk kering dan dyspnea dilaporkan dalam 

rangkaian kasus awal dari Wuhan, China. Sekarang diakui secara luas bahwa 

gejala pernapasan COVID-19 sangat heterogen, mulai dari gejala minimal 

hingga hipoksia signifikan dengan ARDS. COVID-19 dianggap sebagai 

penyakit pernapasan virus karena agen penyebabnya, SARS-CoV-2, terutama 

menargetkan sistem pernapasan. Patogenesis pneumonia yang diinduksi 

SARS-CoV-2 dijelaskan oleh dua tahap, yaitu pada fase awal dan fase akhir. 

Fase awal ditandai dengan replikasi virus yang mengakibatkan kerusakan 

jaringan yang dimediasi virus secara langsung yang diikuti oleh fase akhir ketika 

sel inang yang terinfeksi memicu respon imun dengan perekrutan limfosit T, 

monosit, dan perekrutan neutrofil yang melepaskan sitokin seperti faktor 

nekrosis tumor-α (TNF), faktor perangsang koloni granulosit-makrofag (GM-

CSF), interleukin-1 (IL-1), interleukin-6 (IL-6), IL-1β, IL-8, IL-12 dan 

interferon (IFN)-γ. Pada COVID-19 yang parah, aktivasi sistem kekebalan yang 

berlebihan menghasilkan ‘badai sitokin’ yang ditandai dengan pelepasan sitokin 

tingkat tinggi, terutama IL-6 dan TFN-α ke dalam sirkulasi, menyebabkan 

respon inflamasi lokal dan sistematik. Peningkatan permeabilitas vascular dan 

perkembangan selanjutnya dari edema paru pada pasien dengan COVID-19 yang 

parah dijelaskan oleh beberapa mekanisme yang meliputi: a) endotelitis sebagai 

akibat dari cedera virus langsung dan peradangan perivaskular yang 

menyebabkan deposisi mikrovaskular dan mikrotrombus, b) disregulasi RAAS 

karena peningkatan-peningkatan virus ke reseptor ACE2, c) aktivasi jalur 
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kalikreinbradikinin, aktivasi yang meningkatkan permeabilitas vaskular, dan d) 

peningkatan kontraksi sel epitel yang menhyebabkan pembengkakan sel dan 

gangguan sambungan antar sel. Selain IL-6 dan TNF-α, peningkatan SARS-

CoV-2 ke Toll-Like Receptor (TLR) menginduksi pelepasan pro-IL-1β yang 

dipecah menjadi IL-1β matang aktif yang memediasi peradangan paru-paru, 

sampai fibrosis.(Marco Cascella, 2021).  Oleh karena itu, sesak napas 

merupakan masalah utama yang terjadi pada penderita COVID-19 karena yang 

diserang adalah sistem pernapasan. 

Hirarki Maslow mengatur tingkat kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari lima 

tingkat prioritas. Tingkat yang paling mendasar atau pertama adalah kebutuhan 

seperti udara (oksigen).Sistem respirasi atau pernapasan merupakan organ vital 

yang penting dan jika ada masalah pada sistem tersebut maka harus segera 

ditangani. 

Adapun tiga gangguan pernapasan akibat COVID-19 di antaranya : 

a. gagal napas akut. ketika terjadi gagal napas akut, paru-paru tidak bisa 

memompa cukup oksigen ke dalam darah atau tak dapat mengeluarkan cukup 

karbondioksida. 

b. Pneumonia. Pneumonia membuat kantong udara di paru-paru meradang 

sehingga penderita COVID-19 mengalami sesak napas. 

c. Sindrom gangguan pernapasan akut. Sindrom gangguan pernapasan akut juga 

merupakan gangguan pernapasan akibat COVID-19 yang ditandai dengan 

adanya kerusakan alveoli akibat merembesnya cairan dari pembuluh darah 

kapiler di dalam paru-paru ke alveoli. Hal tersebut menyebabkan 

penumpukan cairan yang membuat paru-paru tidak bisa terisi udara sehingga 

terjadi sesak napas dan pasokan oksigen ke aliran darah dan tubuh menjadi 

berkurang. 

Gejala utama dari tiga gangguan pernapasan akibat COVID-19 tersebut adalah 

adanya sesak napas.Oleh karena itu, kami kelompok 164 KKN Tematik 

COVID-19 membuat video edukasi cara/terapi mengurangi sesak napas akibat 

COVID-19 yang dapat dilakukan secara mandiri.  

Terdapat dua cara atau terapi  yang dapat dilakukan untuk mengatasi sesak napas 

akibat COVID-19 secara mandiri yaitu latihan napas dalam dan pengaturan 

posisi proning.Salah satu latihan napas dalam untuk mengurangi sesak napas 

karena COVID-19 adalah latihan pernapasan diafragma (Diafragma Breathing). 

Diafragma adalah salah satu otot pernapasan utama, dan fungsinya sangat 

penting untuk pernapasan yang tepat. Pada akhir abad ke-19, Sewall dan Pollard 

yang pertama meneliti hubungan antara gerakan diafragma dan dada selama 

respirasi.Pernapasan diafragma adalah pernapasan lambat dan dalam yang 

mempengaruhi otak dan sistem kardiovaskular, pernapasan, dan gastrointestinal 

melalui modulasi fungsi saraf otonom.Cara melakukan pernapasan diafragma 
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adalah dengan bernapas secara perlahan dan dalam melalui hidung dengan 

gerakan dada minimal dalam posisi terlentang dengan satu tangan diletakkan di 

dada dan tangan lainnya di perut kemudian menghirup dan tahan selama tiga 

detik kemudian menghembuskan napas secara perlahan.(Hamasaki, 2020) 

Intervensi kedua yang dapat dilakukan untuk mengatasi sesak napas akibat 

COVID-19 adalah pengaturan posisi proning. Proning atau memindahkan pasien 

dari berbaring telentang ke berbaring telungkup adalah terapi yang digunakan 

untuk meningkatkan kemungkinan bertahan hidup pada pasien dengan penyakit 

COVID-19. Proning pertama kali dijelaskan sebagai pengobatan untuk sindrom 

gangguan pernapasan akut dalam literatur medis lebih dari 40 tahun yang lalu. 

Prosedur ini awalnya digunakan sebagai upaya terakhir ketika semua perawatan 

lain gagal, tetapi temuan terbaru menunjukkan bahwa penggunaan posisi 

tengkurap harus dimasukkan sebagi bagian dari manajemen awal ARDS parah 

(Koulouras et al., 2016). Posisi tengkurap telah menunjukkan keefektifan untuk 

mengobati sindrom gangguan pernapasan akut akibat COVID-19 dengan tingkat 

mortalitas sebesar 16 % lebih rendah dibandingkan posisi telentang sebesar 33% 

(Guérin, 2018). Mekanisme utama dari posisi tengkurap dalam perbaikan 

kondisi pasien dengan gejala sesak napas adalah mempengaruhi rekrutmen di 

daerah dorsal paru, meningkatkan volume akhir ekspirasi paru, meningkatkan 

elastane dinding dada, menurunkan pirau alveolar, dan meningkatkan volume 

tidal.Terdapat tiga metode pengaturan posisi proning yaitu metode manual, 

dibantu dengan lembar pemosisian ulang, dan dengan bantuan tali. Proning 

dengan metode manual dilakukan dengan prosedur pasien direposisi secara 

lateral kemudian diangkat dan diputar, kemudian diturunkan. Semua langkah 

tersebut adalah manual tetapi lembar pengurang gesekan dapat digunakan untuk 

membantu. Proning dengan lembar pemosisian ulang dilakukan dengan cara 

pasien direposisi ke lateral, diangkat dan di putar kemudian diturunkan. Lift 

membantu semua langkah tersebut kecuali menurunkan. Proning dengan 

bantuan tali dapat dilakukan dengan cara pasien diangkat dan diputar, direposisi 

ke lateral dengan sebagian besar beban ditopang oleh lift kemudian diturunkan. 

(Wiggermann et al., 2020) 

Terdapat tiga langkah mudah yang dapat dilakukan oleh pasien COVID-19 di 

rumah secara mandiri dalam mengatur posisi proning. Pertama, siapkan 3-5 

bantal, lalu tidur tengkurap dengan satu bantal di bawah leher, satu atau dua 

bantal di antara dada sampai paha atas, dua bantal di bawah tulang kering. 

Kedua, ubah posisi tidur menghadap ke kanan atau ke kiri. Ketiga, tidur dengan 

posisi setengah duduk, bagian punggung sampai tengkuk diganjal bantal. 

Pastikan mengubah posisi berbaring tiap 30 menit dari posisi tengkurap ke 

berbaring sisi kanan, sisi kiri, kemudian duduk sebelum kembali ke posisi 

pertama (tengkurap).   
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Hasil video edukasi cara mengatasi sesak napas akibat COVID-19 dengan durasi 

2 menit lebih 54 detik : 

 
Video latihan napas dalam 

 
Video posisi proning 1 
 

 
Video posisi proning 2 

 
Video posisi proning 3 

Hasil video edukasi cara mengatasi sesak napas akibat COVID-19 tersebut 

kemudian akan dibagikan kepada masyarakat melalui sosial media facebook, 

instagram, dan youtube. 



Book Chapter KKN Tematik Covid-19 Unissula Periode XII Tahun 2021 

 

 

 “Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 285 
 

 

 
Link facebook : dengan jumlah viewer 7 

https://www.facebook.com/100070737465065/posts/112

408254460423/?app=fbl 

 
Link instagram : dengan 

jumlah viewer 43 

https://www.instagram.com

/p/CSI-

_xph9Cq/?utm_medium=co

py_link 

 
Link youtube : dengan jumlah viewer 75 

https://youtu.be/fj9PatT2ArQ 

 

 

PENUTUP 

Kelompok 164 KKN Tematik COVID-19 Unissula telah melaksanakan pengabdian 

kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan dan dukungan kepada 

masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah karena COVID-19 

melalui layanan virtual yang bernama Unissula Virtual Home Care. Dengan adanya 

layanan tersebut diharapkan pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah 

https://www.facebook.com/100070737465065/posts/112408254460423/?app=fbl
https://www.facebook.com/100070737465065/posts/112408254460423/?app=fbl
https://www.instagram.com/p/CSI-_xph9Cq/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CSI-_xph9Cq/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CSI-_xph9Cq/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CSI-_xph9Cq/?utm_medium=copy_link
https://youtu.be/fj9PatT2ArQ
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memiliki progress penyembuhan yang baik. Selain itu, tim KKN kelompok 164 

juga melaksanakan pembuatan video edukasi cara mengatasi sesak napas akibat 

COVID-19. Dengan video tersebut diharapkan dapat mengedukasi atau 

meningkatkan pengetahuan masyarakat cara mengatasi sesak napas akibat COVID-

19. 
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ABSTRAK 
Penyakit yang disebabkan virus corona atau dikenal dengan COVID-19, adalah 

jenis baru yang ditemukan pada tahun 2019, virus ini dapat menular secara mudah 

melalui kontak dengan penderita. Karena alasan inilah pemerintah di beberapa 

negara memutuskan untuk menerapkan isolasi mandiri bagi penderita yang 

terkonfirmasi COVID-19 dengan gejala ringan. Namun sebagian masyarakat belum 

mengetahui protokol atau tatacara isolasi mandiri yang tepat. Oleh sebab itu KKN 

UNISSULA Periode XII mengusung tema “SEHAT, BANGKIT, DAN MAJU 

BERDAMPINGAN DENGAN COVID-19”. Kelompok KKN 170 memberikan 

pendampingan pada pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri pada 

Program UNISSULA VIRTUAL HOME CARE (UVHC). Kegiatan ini dimulai 

pada hari Kamis, 5 Agustus - 21 Agustus 2021 di Desa Terboyo Kulon, Kecamatan 

Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah. Program UVHC bertujuan untuk 

memberikan pendampingan kesehatan pasien yang sedang menjalani isolasi 

mandiri agar dapat melalui proses isolasi dan terapi dengan optimal. Kegiatan ini 

diawali dengan menyebarkan link yang berisi informasi terkait pendaftaran dan 

konsultasi dengan dokter. Kemudian dilanjutkan dengan pemantauan pasien oleh 

dokter ahli, perawat atau nurse, farmasi, psikolog, serta bimbingan spiritual atau 

keagamaan. Dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu  masyarakat 

yang sedang melakukan isolasi mandiri menjadi termotivasi untuk sembuh dan 

memahami tata cara isolasi mandiri yang tepat.  

 

PENDAHULUAN 

Coronavirus (CoV) merupakan bagian dari keluarga virus yang menyebabkan 

penyakit mulai dari flu hingga penyakit yang lebih berat seperti Middle East 

mailto:hernandia@unissula.ac.id
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Respiratory Syndrome (MERS-CoV) and Severe Acute Respiratory Syndrome 

(SARS-CoV)(Purba, 2021). Penyakit yang disebabkan virus corona atau dikenal 

dengan COVID-19, adalah jenis baru yang ditemukan pada tahun 2019 dan belum 

pernah diidentifikasi menyerang manusia sebelumnya (World Health Organization, 

2019). 

Transmisi  COVID-19 dapat terjadi melalui kontak langsung/droplet dan udara 

(Nugroho et al., 2020). Pada transmisi kontak atau droplet seperti kontak langsung, 

kontak tidak langsung, atau kontak erat dengan orang yang terinfeksi terjadi pada 

saat penderita sedang batuk, bersin atau berbicara serta droplet pada air liur. 

Sedangkan pada transmisi udara diakibatkan oleh penyebaran droplet nuclei 

(aerosol) yang tetap infeksius saat melayang di udara dan bergerak hingga jarak 

yang jauh. Transmisi melalui udara dapat terjadi selama pelaksanaan prosedur 

medis yang menghasilkan aerosol (prosedur yang menghasilkan aerosol) (World 

Health Organization, 2019). Karena transmisi COVID-19 yang mudah menyebar 

dan menginfeksi siapapun tanpa pandang usia, peningkatan jumlah kasus corona 

terjadi dalam waktu singkat dan membutuhkan penanganan segera. Sebab inilah 

pemerintah di beberapa negara memutuskan untuk menerapkan lockdown atau 

isolasi mandiri atau karantina (Mona, 2020). Karantina menurut UU Republik 

Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah 

pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit 

menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun 

belum menunjukkan gejala apapun untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke 

orang di sekitarnya (Presiden Republik Indonesia, 2018) 

Tidak semua pasien terkonfirmasi COVID-19 harus dirawat di rumah sakit, 

penderita dengan gejala ringan  cukup melakukan isolasi mandiri di rumah. 

Pentingnya isolasi diri selama lebih kurang 14 hari karena gejala COVID-19 akan 

muncul dalam rentang waktu tersebut berupa batuk, demam, atau sesak napas. 

Dalam selang waktu tersebut, kondisi orang yang diduga terinfeksi COVID-19 

diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah atau tempat lain (Kemenkes RI, 2020). 

Isolasi mandiri merupakan upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 

dengan  berdiam diri dirumah sambil memantau kondisi serta menjaga jarak dengan 

orang sekitar (Oris et al., 2020). Dengan adanya Isolasi mandiri dapat mengurangi 

penyebaran dan memperingan beban rumah sakit yang tiap harinya pasien 

terkonfirmasi COVID-19 bertambah (Anwar et al., 2021). 

Masyarakat masih banyak yang tidak paham dengan isolasi mandiri terutama ketika 

mereka memiliki riwayat kontak dengan kasus positif, baru pulang atau berpergian 

dari luar kota, memiliki gejala serupa COVID-19 sehingga masih saja berkontak 

dengan anggota keluarga lainnya. Hal ini tentu akan menimbulkan perluasan 

penularan infeksi COVID-19 dan peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19 

(Putri & Rahmah, 2020). 



Book Chapter KKN Tematik Covid-19 Unissula Periode XII Tahun 2021 

 

 

 “Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 289 
 

 

Novia dkk. menyebutkan kegiatan edukasi berupa flyer, leaflet, buku saku, untuk 

pasien isolasi mandiri  merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat tentang 

bagaimana dan apa yang harus dilakukan jika masyarakat terkonfirmasi positif 

COVID-19. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan 

pengetahuan terkait hal-hal yang berhubungan dengan tindakan yang dapat 

dilakukan selama isolasi mandiri. Seperti mencuci tangan, menjaga jarak, memakai 

masker, menerapkan kan pola hidup sehat antara lain makan makanan bergizi 

seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan 

dan hindari merokok atau minuman alkohol. Serta Hal-hal yang tidak boleh 

dilakukan saat isolasi mandiri seperti tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan 

pakaian bersama anggota keluarga lain (Putri & Rahmah, 2020). Tujuan dari 

program ini untuk memberikan edukasi terkait tata cara isolasi mandiri yang benar, 

pemantauan Kesehatan dengan dokter ahli, bimbingan oleh perawat, obat-obatan 

dibidang farmasi, dan pemberian motivasi kepada pasien secara psikis dan 

spiritual.  

 

METODE 

Kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) Periode XII Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang dilakukan pada bulan 5 Agustus – 21 Agustus 2021 dengan tema 

“SEHAT, BANGKIT, DAN MAJU BERDAMPINGAN DENGAN COVID-19”. 

Pada kesempatan ini tim KKN 170 tergabung sebagai relawan dalam program 

Unissula Virtual Home Care (UVHC). Program UVHC dilakukan secara virtual 

sehingga lebih aman dan dapat mencegah penularan dari COVID-19. Program ini 

tidak terbatas disuatu wilayah melainkan dapat diakses oleh seluruh masyarakat 

umum melalui media social dan website. Dalam pelaksaan program UVHC ini 

terbagi menjadi beberapa kelompok yang bergiliran bertugas setiap harinya  yang 

mana sudah disesuaikan dengan jadwal dokter yang ditentukan, kami secara aktif 

ikut mendampingi dokter dalam memberikan anamnesis dan konsultasi terkait 

keluhan pasien. Sebelum berkonsultasi dengan dokter pasien sebelumnya akan 

diarahkan masuk ke grup Admin/ Pendaftaran untuk mengisi identitas, dilanjutkan 

dengan konsultasi dokter, dan setelah itu masuk ke dalam grup pemantauan untuk 

evaluasi dan melihat perkembangan kesehatan pasien. Selain itu akan dibekali oleh 

video-video edukasi yang terkait dengan COVID-19, dan konseling psikis dan 

spiritual  

Unissula Virtual Home Care (UVHC) dilaksanakan setiap hari dengan jam kerja 

08.00-12.00 WIB untuk shift pagi dan 12.00-16.00 WIB untuk shift siang hingga 

sore, dimana secara aktif berinteraksi dengan pasien terkonfirmasi COVID-19 yang 

sedang menjalankan isolasi mandiri secara virtual menggunakan Website atau 

aplikasi Whatsapp baik secara pesan/chat,telpon, maupun videocall. Tim KKN 170 

bertugas membuka sesi konsultasi melakukan anamnesis, menutup sesi konsultasi 
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dan mengarahkan pasien ke grup pemantauan serta selalu aktif berkontribusi dalam 

seluruh rangkaian kegiatan UVHC. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menurut Novia dkk. Pemberian edukasi berupa flyer, leaflet, buku saku, kepada 

masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai isolasi mandiri 

jika mengalami geiala mirip COVID-19 atau berkontak dengan penderita COVID-

19 yang mana hal ini merupakan upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 

(Putri & Rahmah, 2020). Selain itu penggunaan media internet akan sangat efektif 

apabila digunakan sebagai media untuk memberikan edukasi dan informasi baik 

mengenai upaya pencegahan COVID-19 maupun program- program 

penanggulangan COVID-19 dari Pemerintah karna dapat diakses oleh semua orang 

dengan cara yang cepat dan mudah (Audry, 2020). Unissula berperan dengan 

mengeluarkan layanan secara virtual pendampingan kesehatan bagi pasien COVID-

19 yang diberi nama Unissula Virtual Home Care (UVHC) dimana tim nya terdiri 

dari gabungan beberapa fakultas diantaranya, fakultas kedokteran, fakultas ilmu 

keperawatan, fakultas kedokteran gigi, fakultas psikologi, farmasi, dan fakultas 

agama islam.  

Program keria kegiatan Kuliah Keria Nyata (KKN) kelompok 170 dalam hal ini 

yaitu : 

1. Penyebaran flyer yang berisikan link pendaftaran ke media social  

Masyarakat lebih banyak menggunakan media elektronik dibandingkan media 

massa. Media sosial yang mayoritas digunakan penduduk yaitu WhatsApp, 

Youtube, Instagram  sebagai media penyalur informasi dibandingkan dengan 

media lainnya (Audry, 2020). Karena hal tersebut penyebaran flyer dan link 

pendaftaran yang dilakukan pagi dan siang sebelum shift hari dan jam tersebut 

disebarkan melalui media social Whatsapp Group, Instagram, dan media social 

lainnya yang memungkinkan dapat dilihat dan dibaca oleh banyak orang dengan 

harapan info yang kami sebarluaskan dapat tersampaikan kepada pihak yang 

membutuhkan layanan ISOMAN.  
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Gambar 1. Penyebarluasan Informasi Terkait UVHC Di Media Social Oleh 

Ghaniyya Chandra Nada Pada Akun Pribadi Dengan Jangkauan Lebih Dari 4000 

Pengikut 

2. Grup pendaftaran/admin  

Saat Pasien bergabung dalam ruang percakapan pertama maka pasien akan 

disapa dan diarahkan untuk mengisi identitas pada google form yang sudah 

disediakan oleh admin pendaftaran, selanjutnya apabila pasien sudah mengisi 

data diri dengan lengkap maka akan diarahkan oleh admin untuk menuju ke 

ruang percakapan dengan dokter sesuai dengan jadwal hari dan jam pasien 

tersebut selesai melakukan registrasi. Pengisian data diri melalui google form 

dilakukan untuk mencari informasi yang lengkap dan juga sebagai sarana untuk 

mengumpulkan informasi yang nantinya digunakan untuk bahan dasar 

penyusunan laporan (Audry, 2020). 

 
Gambar 2. Pengarahan Pasien Untuk Melakukan Pengisian Identitas Oleh Admin 

Jaga 

3. Konsultasi dokter 

Pasien yang telah menyelesaikan pendaftraan akan memasuki grup konsultasi 

dengan dokter dan bertemu dengan admin dari mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Kedokteran yang akan menanyakan beberapa hal terkait kondisi dan 

keluhan yang dirasakan pasien, selanjutnya admin akan menyampaikan 

rangkuman hasil tanya jawab dengan pasien kepada dokter jaga. Selanjutnya 
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dokter akan memberikan jawaban terkait keluhan pasien, memberikan edukasi 

serta semangat kepada pasien. Dapat dilakukan melalui percakapan teks maupun 

melalui pesan suara atau media yang lain sesuai dengan kehendak dokter jaga. 

Apabila dokter menghendaki konsultasi melalui media Videocall atau Telepon 

maka admin akan bertugas untuk memberitahu pasien terlebih dahulu apakah 

berkenan untuk melakukan videocall atau telepon, dan menjadwalkan pertemuan 

bersama dokter. Konsultasi secara online menjadi salah satu solusi di masa 

Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) akibat COVID-19 yang membatasi 

masyarakat untuk berkunjung ketempat umum terutama Rumah Sakit. 

Ketakutan masyarakat akan virus ini menyebabkan masyarakat enggan untuk 

berobat kerumah sakit, situs konsultasi online menjadi salah satu solusinya (Sari 

& Wirman, 2021). 

 
Gambar 3. Dokumentasi Pada Saat Proses Konsultasi Bersama Dr. Henny 

4. Grup pemantauan  

Setelah memasuki tahap konsultasi dokter maka pasien akan ditentukan akan 

bergabung pada grup pemantauan berwarna hijau atau kuning. Grup pemantauan 

hijau untuk pasien yang masih dalam keadaan ringan-sedang dan grup berwarna 

kuning untuk pasien dengan kondisi yang harus diperhatikan lebih. Pada grup 

hijau pasien akan diberikan edukasi terkait pendampingan spiritual, video 

edukasi, bahkan konsultasi terkait pemantauan dapat dilakukan pada grup hijau 

dan akan direspon langsung oleh dokter pemantauan. Terkait grup kuning kami 

tidak bergabung dikarenakan sesuai arahan mahasiswa tidak perlu bergabung 

pada grup kuning.  
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Gambar 4. Broadcast Materi Zikir Oleh Admin Mahasiwa Fakultas Agama 

Islam Kepada Pasien ISOMAN Pada Grup Hijau 

Pada grup pemantauan pasien akan dibekali pengetahuan mengenai gejala dan 

tanda serta hal-hal yang berkaitan dengan isolasi mandiri. Pada video edukasi 

tersebut membahas tentang pengertian dari COVID-19, penyebaran, tanda gejala 

serta penanganan pertama ketika tejangkit virus tersebut. Secara umum, COVID-

19 menyebar terutama dari orang-orang yang melakukan kontak dekat satu sama 

lain (dalam jarak sekitar 6 kaki) melalui droplet atau cipratan air liur ketika 

seseorang berbicara, batuk atau bersin (Pennsylvania Departement Of Health).  

 
Gambar 5. Video Edukasi Oleh Admin Mahasiwa Fakultas Kedokteran Kepada 

Pasien ISOMAN Dibagikan  Melalui Media Youtube Agar Masyarakat Umum 

Juga Mendapatkan Informasi Mengenai COVID-19 

 

Isolasi mandiri berarti tinggal di rumah dan menghindari kontak dengan orang 

lain termasuk keluarga dekat. Isolasi mandiri dilakukan untuk membantu 

mengendalikan penyebaran virus corona (Coronavirus COVID-19 Public Health 

Advice). Tata cara melakukan isolasi mandiri tentunya perlu diperhatikan 

dengan seksama. Ada beberapa hal yang harus dilakukan saat isolasi mandiri 

diantaranya ; 

 



Book Chapter KKN Tematik Covid-19 Unissula Periode XII Tahun 2021 

 

 

 “Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 294 
 

 

a. Tetap tinggal dirumah 

Jangan keluar rumah kecuali jika ingin berjemur atau mencari udara segar. 

Bila butuh bantuan seperti bahan makanan, belanjaan lain, atau obat-obatan 

hibungin keluarga atau orang terdekat. 

b. Jaga Jarak  

Tinggallah di ruangan terpisah dengan jendela yang dapat dibuka, jika 

memungkinkan, Jika pergi ke ruangan yang sama dengan orang lain di rumah 

jaga jarak setidaknya 1 meter (3 kaki) dan jika mungkin 2 meter dari mereka. 

Cuci tangan secara teratur. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung 

dengan tisu bersih. Masukkan tisu bekas ke dalam tempat sampah. Atau dapat 

mengunakan bagian dalam siku. Gunakan toilet dan kamar mandi terpisah 

dari semua orang di rumah. Namun jika tidak memiliki toilet dan kamar 

mandi sendiri, pastikan untuk menjaga kebersihan toilet dan kamar mandi. 

c. Cuci Tangan 

Bersihkan tangan secara teratur dan cobalah untuk tidak menyentuh area 

wajah. 

d. Menerapkan etika batuk dan bersin 

Tutup  mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Masukkan tisu 

bekas ke dalam kantong sampah plastic dan segera bersihkan tangan dengan 

alkohol atau cuci tangan dengan sabun dan air selama minimal 20 detik. 

e. Jangan berbagi barang dengan orang lain 

Jangan berbagi makanan, piring, gelas minum, cangkir, pisau, garpu dan 

sendok atau barang lainnya dengan orang lain di rumah. Cuci peralatan dapur 

di mesin pencuci piring atau dengan cairan pencuci dan air panas, setelah 

digunakan. Jangan berbagi handuk, tempat tidur, atau barang lain dengan 

orang lain di rumah. Jika menggunakan remote control atau konsol game, 

bersihkan secara menyeluruh sebelum orang lain di rumah menggunakannya. 

Jika batuk atau bersin dan mengenai layar, ponsel, atau konsol game, segera 

bersihkan layar. 

f. Jangan biarkan tamu masuk kerumah 

Jangan mengundang atau mengizinkan pengunjung yang tidak perlu masuk 

ke rumah. Jika seseorang sangat perlu datang ke rumah, jaga jarak setidaknya 

1 meter (3 kaki) dan jika mungkin 2 meter (6,5 kaki) dari mereka.  

g. Toilet dan mandi 

Gunakan toilet yang tidak digunakan orang lain. Jika tidak memungkinkan 

dan tidak memiliki toilet atau kamar mandi sendiri, bersihkan tangan sebelum 

masuk, setelah menggunakan toilet dan sebelum meninggalkan ruangan. 

Setelah mandi bersihkan semua permukaan disentuh sebelumnya dan 

gunakan handuk pribadi. 
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h. Kebersihan rumah 

Semua permukaan, seperti meja, bagian atas meja, gagang pintu, pegangan 

tangga, perlengkapan kamar mandi, toilet dan pegangan toilet, telepon, 

keyboard, tablet, dan meja samping tempat tidur, harus dibersihkan setiap hari 

dengan produk pembersih seperti deterjen dan pemutih karena sangat baik 

untuk menghilangkan virus. Kenakan sarung tangan rumah tangga atau karet, 

jika ada, saat membersihkan permukaan atau menangani cucian kotor. Cuci 

dan keringkan setelah digunakan. Selalu cuci tangan setelah melepas sarung 

tangan.  

i. Pakaian Kotor 

Cuci cucian pada suhu tertinggi. Pakai sarung tangan rumah tangga atau karet 

saat menangani cucian kotor. Cuci tangan setelah menangani cucian kotor, 

baik menggunakan sarung tangan maupun tidak. Jangan mengirim cucian ke 

tempat laundry. 

j. Mengelola sampah 

Masukkan semua sampah pribadi termasuk tisu bekas dan semua sampah 

lainnya  ke dalam kantong sampah plastik. Ikat kantong saat hampir penuh, 

masukkan ke kantong sampah kedua dan ikat. Setelah diikat dengan aman, 

tinggalkan di tempat yang aman dan terlindungi. Kantong-kantong tersebut 

harus disimpan di tempat yang aman selama tiga hari sebelum dikeluarkan 

untuk dikumpulkan oleh perusahaan limbah (Coronavirus COVID-19 Public 

Health Advice).  
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Gambar 6 Etika batuk dan bersin dan Cuci Tangan menurut WHO. 

Coronavirus COVID-19 Public Health Advice 

 

Tidak semua orang yang terinfeksi virus corona akan memiliki gejala yang sama 

(Coronavirus COVID-19 Public Health Advice). Studi dari Pusat Pengendalian dan 

Pencegahan Penyakit China menunjukkan bahwa 40% dari kasus yang dikonfirmasi 

melaporkan gejala ringan, 40% gejala sedang, 15% gejala berat dan 5% gejala 

kritis. Pasien dengan gejala ringan dapat melakukan isolasi mandiri dan tidak 

memerlukan rawat inap. Pasien dengan gejala sedang dapat melakukan isolasi 

mandiri namun harus dipantau oleh petugas kesehatan atau melakukan rawat inap 

dirumah sakit, sedangkan pasien dengan gejala berat dan kritis wajib rawat inap 

dirumah sakit (World Health Organization, 2020).  

Jika mengalami gejala mirip COVID-19, segera periksa ke layanan kesehatan 

terdekat untuk melakukan tes dengan menggunakan Swab Antigen/PCR. Hasil akan 

diberikan oleh penyedia layanan kesehatan selama beberapa menit hingga tujuh hari 

setelah pengujian. Waktu yang dibutuhkan tergantung pada jenis pengujian, volume 

pengujian dan laboratorium yang melakukan pengujian (Pennsylvania Departement 

Of Health). 

Saat menunggu hasil lab keluar lakukankan Isolasi Mandiri di rumah, Jika tinggal 

bersama orang lain, isolasi diri di kamar pribadi dan gunakan kamar mandi pribadi 
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jika memungkinkan, buat daftar kontak dekat yang ditemui sejak dua hari sebelum 

sakit (atau dinyatakan positif jika tidak memiliki gejala) sampai mulai isolasi. 

Kontak dekat adalah orang-orang yang berada dalam jarak 6 kaki dari anda selama 

15 menit atau lebih. Kontak dekat juga bisa berupa seseorang yang pernah 

berhubungan sangat dekat (tatap muka) meskipun kurang dari 15 menit. Kurangi 

berinteraksi dengan orang lain dan kenakan masker. Jika gejala memburuk, hubungi 

penyedia layanan kesehatan untuk mendapatkan petunjuk (Pennsylvania 

Departement Of Health). 

Setelah hasil lab keluar dan hasilnya positif lakukan lah hal-hal berikut ini : 

a. Segera hubungi orang terdekat dan beri tahu mereka bahwa mereka perlu 

dikarantina di rumah termasuk anggota keluarga. 

b. Lakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Namun, untuk individu yang tidak 

menunjukkan gejala, karantina dapat berakhir setelah Hari ke-10 tanpa tes atau 

setelah Hari ke-7 jika spesimen yang dikumpulkan setelah Hari ke-5 dinyatakan 

negatif pada uji diagnostik (yaitu, PCR, antigen). Kontak dekat harus memantau 

kesehatan mereka untuk gejala apa pun selama 14 hari penuh setelah terpapar.  

c. Jika kontak dekat tidak menunjukkan gejala, karantina dapat dilakukan selama 

17 hari (dengan tes negatif seperti dijelaskan di atas) atau 20-24 hari jika tidak 

dilakukan tes. 

d. Jika kontak dekat divaksinasi lengkap, tidak perlu isolasi mandiri tetapi tetap 

memantau sendiri gejalanya. Seorang individu dianggap divaksinasi lengkap 

ketika 2 minggu atau lebih telah berlalu setelah menerima dosis kedua dalam 

seri vaksin 2 dosis, atau 2 minggu atau lebih telah berlalu setelah menerima satu 

dosis vaksin dosis tunggal. Individu yang mengembangkan gejala yang sesuai 

dengan COVID-19, terlepas dari status vaksinasi, harus dievaluasi oleh penyedia 

layanan kesehatan dan diuji sebagaimana mestinya. 

e. Jika memiliki gejala, isolasi diri di rumah sampai kedua kondisi berikut 

terpenuhi: 1. Sudah setidaknya sepuluh hari sejak gejala pertama kali muncul 

DAN 2. Sudah setidaknya satu hari tidak memiliki gejala demam (tanpa 

menggunakan obat penurun demam) dan gejala pernapasan (misalnya, batuk, 

sesak napas).  

f. Jika tidak menunjukkan gejala, isolasi diri di rumah sampai setidaknya sepuluh 

hari sejak spesimen tes.  

g. Jika gejala  memburuk atau memerlukan rawat inap, segera beri tahu penyedia 

layanan kesehatan. 

Namun bila hasil lab menunjukan negative perhatikan beberapa hal dibawah ini ; 

a. Jika sebelumnya pernah kontak dengan orang yang terkonfirmasi, lanjutkan 

isolasi mandiri idealnya selama 14 hari sejak terakhir kali melakukan kontak. 

Namun, untuk individu yang tidak mengalami gejala, karantina dapat berakhir 

setelah Hari ke-10 tanpa pengujian atau setelah Hari ke-7 jika spesimen yang 
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dikumpulkan pada atau setelah Hari ke-5 dinyatakan negatif pada uji diagnostik 

(yaitu, PCR, antigen). Kontak dekat harus memantau kesehatan mereka untuk 

gejala apa pun selama 14 hari penuh setelah terpapar. Jika telah divaksinasi 

lengkap tidak perlu melakukan isolasi tetapi tetap harus memantau gejalanya 

sendiri. Seorang individu dianggap divaksinasi lengkap ketika 2 minggu atau 

lebih telah berlalu setelah menerima dosis kedua dalam seri vaksin 2 dosis, atau 

2 minggu atau lebih telah berlalu setelah menerima satu dosis vaksin dosis 

tunggal. Individu yang mengembangkan gejala yang sesuai dengan COVID-19, 

terlepas dari status vaksinasi, harus dievaluasi oleh penyedia layanan kesehatan 

dan diuji sebagaimana mestinya.  

b. Jika tidak ada kontak langsung dengan orang yang terkonfirmasi, dan tidak 

memiliki gejala apa pun, isomalsi mandiri dapat dihentikan. 

c. Namun jika ada gejala yang muncul maka kemungkinan memiliki patogen 

pernapasan lain. Sehingga hindari keramaian dan jaga jarak dengan orang sekitar 

sampai tiga hari (Pennsylvania Departement Of Health). 

 

PENUTUPAN  

Tim KKN kelompok 170 telah melaksanakan pendampingan pasien terkonfirmasi 

COVID-19 secara online yang difasilitasi oleh Unissula melalui program UVHC 

(Unissula Virtual Home Care) selanjutnya dengan harapan masyarakat Indonesia 

dapat mendapatkan layanan konsultasi medis dan pemantauan oleh pihak yang 

expert dalam bidangnya agar dapat mendukung program pemerintah yaitu 

menurunkan angka mortalitas dan morbiditas pada kasus pandemi COVID-19. 

Program UVHC tersebut juga diharapkan dapat menjadi platform yang dapat 

diakses dengan fitur yang lengkap sesuai dengan kebutuhan pasien.  
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