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EDUKASI POLA HIDUP SEHAT 
SERTA PENDAMPINGAN 

KEGIATAN BELAJAR DI MASA 
PANDEMI COVID-19 PADA 

LINGKUNGAN DESA SISALAM 
KABUPATEN BREBES 

 

 

Wahyu Satyaning Budhi1), Mukhamad Efendi1), Maulana Iqbal Nafi2), Melani 

Widias Tuty2), Muhammad Iqbal Hasbullah2), Nabilla Yudi Agista2) 

 
1)Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan Agung 

2)Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung 

 

Email : satyaningb@unissula.ac.id  

 

 

ABSTRAK 

 

COVID-19 diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari 

batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome 

(MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Persebaran virus 

COVID-19 meningkat semakin cepat melalui tetesan air liur atau keluar dari hidung 

ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Akan tetapi, masih sangat minim 

masyarakat di Desa Sisalam Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes menggunakan 

masker saat beraktivitas di luar rumah. Lokasi tersebut merupakan padat penduduk 

yang berada di keramaian kota. Oleh karena itu, perlunya pemahaman mengenai 

protokol kesehatan penanggulangan COVID-19. Berdasakan permasalahan 

tersebut, pengabdian pada masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

melakukan kegiatan dengan metode sosialisasi PHBS, pendampingan kegiatan 

mengajar dan video edukasi untuk keselamatan masyarakat terhadap COVID-19. 

Selain itu dilakukan kegiatan pembagian buku saku yang selanjutnya disalurkan 

kepada warga Desa Sisalam dan edukasi perilaku hidup sehat dan bersih. Adanya 

program tersebut bertujuan menambah kasadaran warga mengenai pentingnya 

pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan penyebaran virus corona. Dengan 

sistem edukasi tersebut, warga Desa Sisalam diharapkan lebih peduli terhadap 

dirinya sendiri dari  wabah COVID-19 yang sedang berlangsung saat ini.  

 

 

 

PENDAHULUAN 

Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang sangat 

kecil berukuran 125 nanometer.  Covid-19 ditandai dengan munculnya gejala batuk 

mailto:satyaningb@unissula.ac.id


2 
 

pilek, flu, demam, dan gangguan pernapasan. Namun, seiring berkembangnya virus 

tersebut, orang yang terkena Covid-19 tidak ditandai munculnya gejala-gejala 

Covid-19 yang sering disebut Orang Tanpa Gejala (OTG). Virus ini sangat 

berbahaya hingga bisa menyebabkan kematian (Velavan & Meyer, 2020). 

Sampai saat ini virus ini masih menyebabkan banyak kematian di dunia 

maupun di Indonesia sendiri dan setiap hari makin meningkat. Upaya pemerintah 

dalam menanggulangi Covid-19 yang dilakukan secara intensif mulai dari awal 

bulan Maret 2020 adalah dengan mengeluarkan kebijakan untuk melakukan 

aktivitas di rumah saja untuk menurunkan angka interaksi sosial yang secara 

otomatis bisa mengurangi potensi penularan Covid-19.(Ciotti et al., 2020) 

Seiring menyebarnya Covid-19, pemerintah memberitahu kepada rakyat 

Indonesia agar hidup berdamai dan berdampingan dengan Virus Corona. Berdamai 

dengan Virus Corona berarti berdamai menghadapi pandemi dengan menjalankan 

kehidupan normal baru (new normal). New normal saat pandemi Covid-19 

merupakan masa kembali normal selama pandemi Covid-19. Penerapan new 

normal harus disertai protokol kesehatan yakni, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) (Ramidah, 2020). PHBS merupakan langkah yang harus dilakukan untuk 

memenuhi standar kesehatan yang optimal bagi setiap orang. Kegiatan PHBS yang 

dilakukan selama pandemi meliputi (Mencuci tangan dengan sabun, Memakai 

masker, tidak saling bersentuhan, menggunakan handsanitizer, menjaga Jarak dan 

tetap dirumah).(Transformation, 2021) 

Adaptasi kebiasaan baru (AKB) merupakan pengganti istilah new normal 

yang dinilai pemerintah salah dimengerti oleh masyarakat. AKB tidak hanya 

dilakukan oleh orang dewasa saja, namun juga harus dilakukan oleh anak-anak. 

Karena balita dan anak-anak merupakan kelompok yang rentan terhadap penularan 

virus corona (Rohmah, 2021). 

 Saat ini, tingkat kesadaran akan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat 

di Desa Sisalam Desa Sisalam, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa 

Tengah rendah. Sehingga berdasarkan kondisi tersebut kegiatan KKN TEMATIK 

COVID-19 ini dilakukan pada desa tersebut. Pelaksanaan progam kerja kegiatan 

KKN dipilih dan dilaksanakan sesuai dengan hasil survey awal terkait kebutuhan 

penunjang kebiasaan hidup baru masyarakat desa setempat. 

 

METODE 

Kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) yang dilaksanakan pada 2-19 Agustus 

2021 dengan memberikan penjelasan dan pemahaman tentang perilaku hidup sehat 

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

menghargai kerja keras para tenaga medis khusus Covid-19 dan peduli terhadap 

sesama yang dirugikan akibat pandemi Covid-19 melalui media gambar, poster, 

video, buku saku, dan sosialisasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan para 
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warga dapat menerapkan cara hidup bersih dan sehat untuk menghindari penularan 

Covid-19. 

Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah para warga di Desa 

Sisalam, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Kegiatan yang pertama 

dilakukan adalah melakukan perizinan lokasi kepada bapak lurah setempat. 

Kegiatan kedua, yaitu melaksanakan kegiatan penempelan poster mengenai cara 

hidup sehat dan himbauan pemerintah untuk mematuhi potokol kesehatan di papan 

informasi yang ada di lingkungan desa.  

Kegiatan ketiga, mengadakan sosialisasi PHBS kepada masyarakat. 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 8 menggunakan 

metode terbatas dalam kegiatan yaitu mengundang 25 orang masyarakat Desa 

Sisalam yang terdiri dari pemuda dan orang tua serta dihadiri oleh Kepala Desa dan 

staf desa. 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 sosialisasi. 

Program kerja ini dilaksanakan pada hari Minggu, 15 Agustus 2021 

Dilaksanakan di Aula Balai Desa Sisalam, Kecamatan Wanasari, Kabupaten 

Brebes. Pelaksanaan kegiatan tersebut mulai pukul 15.30 – 17.00 WIB. 

Penyampaian materi terdiri dari 2 (dua) sesi yaitu : Pentingnya Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat Di Masa Pandemi. Penyampaian materi dilakukan oleh tim KKN 8 secara 

bergantian dengan sesi tanya jawab di akhir presentasi. 

 Kegiatan keempat, melakukan kegiatan pembagian buku saku untuk 

Masyarakat di desa Sisalam. Selain itu kita ikut serta acara upacara beserta 

meramaikan acara Hari Kemerdekaan Indonesia. Kegiatan kelima pendampingan 

pembelajaran di SDN Sisalam 01. Dalam kegiatan ini berupa mendampingi 

bapak/ibu guru kelas 6 dalam mendampingi murid kelas 6 dalam belajar. Kegiatan 

ini dilaksanakan pada tanggal 18-19 Agustus pukul 08.00-10.00 WIB. Selama 

pendampingan tim menggantikan bapak/ibu guru di kelas 6A dan 6B dengan 

melanjutkan pembelajaran di hari sebelumnya. Pada tanggal 19 Agustus 

mengadakan lomba menggambar untuk kelas 6A dan 6B. 

Kegiatan keenam yaitu membantu proses pendataan vaksinasi yang dilakukan 

oleh pihak-pihak terkait di Desa Sisalam. Kegiatan ini dilakukan pada Hari Rabu 

18 Agustus 2021. Dikarenakan bertepatan di Desa Sisalam tidak ada kegiatan 

vaksinasi untuk minggu tersebut, maka hanya diberi akses oleh desa mengenai 

informasi warga yang telah melaksanakan vaksinasi. 
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Kemudian untuk kegiatan terakhir, melakukan penanaman bibit tumbuhan 

sebagai tanda syukur dan terimakasih kepada seluruh perangkat desa dan 

masyarakat desa Sisalam yang sudah membantu tim dalam pelaksanaan KKN 

TEMATIK COVID-19. Kegiatan ini dilakukan pada hari Jum’at 20 Agustus 2021 

pukul 08.00-selesai. Dan bersamaan dengan adanya kegiatan kerja bakti rutin yang 

dilakukan oleh staf kantor kepala desa dan ibu-ibu PKK di setiap hari Jum’at. 

Untuk meningkatkan potensi keberhasilan dari kegiatan KKN TEMATIK 

COVID-19 ini dibutuhkan faktor-faktor pendukung. Faktor pendukung yang 

pertama, kontribusi kepala desa dan masyarakat Desa Sisalam dalam membantu 

merealisasikan program kerja. Faktor pendukung kedua, yaitu terwujudnya 

kerjasama antara seluruh anggota kelompok VIII KKN TEMATIK COVID-19 

dalam menjalankan kegiatan yang dilakukan mulai dari perizinan dan koordinasi 

dengan kepala desa, pembuatan media dalam pelaksanaan kegiatan hingga 

pelaporan hasil kegiatan KKN TEMATIK COVID-19. 

 

HASIL  

Terkait program kerja yang dilaksankan, ketika dirangkum semua 

kegiatannya bersangkutan dengan kesehatan. Program kerja ini mulai dengan 

pembuatan video edukasi terkait penyuluhan Covid-19, dilanjutkan dengan 

pembuatan buku saku terkait tentang garis besar Covid-19 dan sikap apa yang 

diperlukan masyarakat untuk menghadapinya. Untuk poster sendiri berisi tentang 

perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandmei Covid-19. Kemudian dilanjutkan 

dengan mengadakan sosialisasi terhaap masyarkat Desa Sisalam terkait perilaku 

hidup bersih an sehat secara umum dan ketika di masa pandemi. Terkait pendataan 

vaksinasi dilakukan karena dalam program mengetahui tingkat kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya vaksin saat pandemi. Hal tersebut demi 

menyukseskan program vaksinasi dari pemerintah. 

 

Program Kerja KKN TEMATIK COVID-19 

a. Pembuatan konten video penyuluhan  

Pembuatan konten yang berupa video penyuluhan mengenai cara 

hidup sehat agar dapat meningkatkan imun tubuh, bentuk olah raga ringan 

apa saja saat kondisi pandemi. Pembuatan konten berupa video penyuluhan 

mengenai Covid-19 ini bertujuan untuk memberitahukan kepada 

masyarakat yang ada di Desa Sisalam bagaimana cara memakai masker 

yang benar dan tata cara bertamu yang benar. Kemudian, membagikan 

melalui whatsapp group yang beranggotakan masyarakat di desa tersebut. 
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Gambar 1. Penyuluhan Gaya Hidup baru 

 

b. Penyerahan buku saku 

Buku saku ini meliputi pengertian Covid-19, cara penularan, gejala-

gejala, tata cara melayat jenazah Covid-19, serta menghargai kerja dari 

tenaga kesehatan. Penyerahan buku ini, diserahkan kepada masyrakat 

setempat sebagai perwakilan agar nantinya bisa di terapkan di kehidupan 

sehari-hari. 

 
Gambar 2. Pemberian Buku Saku 

 

c. Pemasangan poster dan publikasi poster 

Program kerja yang pertama dilakukan adalah pemasangan poster 

tentang cara hidup sehat dan himbauan pemerintah akan pentingnya untuk 

tetap menjalankan protokol kesehatan yang dipasang di papan informasi 

yang ada di lingkungan Desa Sisalam yang berfungsi untuk mengedukasi 

warga setempat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan 
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penyebaran virus Covid-19 dan kemudian juga mengunggah poster tersebut 

di media sosial. 

 

     
Gambar 3. Pemasangan poster 

 

d. Mendampingi anak-anak belajar di dalam sekolah. 

Proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka atau offline. 

Dalam  proses pembelajaran kita memberikan sebuah arahan bagaimana 

cara belajar di lingkungan sekolah dengan tetap menjalankan protokol 

kesehatan (Nurfadillah, 2020). Selain itu juga mendampingi murid-murid 

dengan membantu mereka memahami mata pelajaran terkait materi yang 

belum dipahami oleh murid-murid pasca sekolah. Dalam pembelajaran agar 

murid tetap bersemangat untuk beraktifitas mulai berangkat menuju sekolah 

sampai pembelajaran disekolah, kita memberikan kuis dan perlombaan 

sehingga suasana tidaklah hening.(Chandra et al., 2021) 
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Gambar 4. Proses Pembelajaran 

 

e. Mensosialisasikan PHBS pasca Covid-19 kepada masyarakat Desa 

Sisalam 

 Sosialisasi PHBS ini berisikan penjelasan pemahaman kepada 

masyarakat tentang pentingnya pemahaman kita dalam hidup bersih dan 

sehat secara universal maupun selama pandemi. Notoadmodjo S (2007) 

mengatakan bahwa  perilaku hidup bersih dan sehat bertujuan memberikan 

pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, 

kelompok, keluarga, dengan membuka jalur komunikasi, informasi, dan 

edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, serta perilaku sehingga 

masyarakat sadar, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih 

dan sehat. Melalui PHBS diharapkan masyarakat dapat mengenali dan 

mengatasi masalah sendiri dan dapat menerapkan cara-cara hidup sehat 

dengan menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatannya (Kemensos 

RI, 2020). Selain itu juga mensosialisasikan tentang PHBS pasca pandemi 

agar masyarakat dapat lebih memperhatikan kesehatannya (Nurfiana, 

2020). Tujuan kegiatan ini adalah masyarakat lebih memperhatikan 

kesehatan diri mereka sendiri dan orang yang mereka sayangi tidak hanya 

di mas pandemi saja. Tapi dapat menerapkan PHBS sampai di akhir 
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hidupnya sehingga menjadi sebuah kebiasan bagi diri mereka sendiri. (Karo, 

2012) 

   

 
Gambar 5. Proses Sosialisasi PHBS 

 

f. Pendataan vaksinasi  

Pendataan vaksinasi dalam program mengetahui tingkat kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya vaksin saat pandemi. Dalam program 

vaksinansi sendiri kita belum diberi kesempatan dalam membantu program 

kerja vaksinasi yang dilakukan di pukesmas maupun balai desa. Program 

vaksinasi yang dapat dilakukan adalah dengan pendataan masyarakat desa 

Sisalam yang sudah melakukan vaksin sehingga data tersebut dapat 

bermanfaat untuk kegiatan vaksinasi berikutnya. 
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Gambar 6. Pendataan Vaksinasi 

 

PENUTUP 

Kegiatan KKN TEMATIK COVID-19 yang dilaksanakan diharapkan dapat 

memberikan manfaat yaitu adanya peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan 

kesadaran masyarakat di Desa Sisalam khususnya untuk selalu menerapkan 

protokol kesehatan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat agar terhindar 

dari penularan virus Covid-19 yang masih belum dapat teratasi dan dapat mencegah 

penyakit selain Covid-19. 
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ABSTRAK 

Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, sebagai salah satu 

desa yang mengalami salah satu permasalahan pembelajaran online (daring) 

sebagai dampak pandemi Covid-19. Beberapa permasalahan yang dijumpai 

khususnya bagi siswa-siswa sekolah dasar antara lain: kegiatan pembelajaran 

online sering dirasa siswa membosankan karena terlalu banyak materi dan tugas. 

Selain itu adanya kendala teknis seperti tidak mempunyai handphone maupun 

kuota, orang tua siswa yang tidak memiliki kemampuan mengajari anaknya jika 

belajar dilakukan dirumah,  dan kesibukan  orang  tua  murid  yang  bekerja  

sehingga  tidak dapat menemani  dan mengawasi putra-putrinya saat belajar online. 

Berdasarkan hal tersebut, Kelompok 12 KKN Tematik XII UNISSULA 

mengadakan salah satu program kerja pendampingan belajar secara offline untuk 

siswa-siswi sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darunnajah Desa Ngemplak 

Kidul. Program kerja ini bertujuan untuk membantu siswa siswi sekolah dasar 

dalam mengatasi kesulitan belajar di masa pandemi serta mengembangkan sikap 

belajar yang baik. 

 

 

 

mailto:hermin@unissula.ac.id
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PENDAHULUAN 

Corona Virus Desease-19 (COVID-19) mempengaruhi hampir seluruh 

aspek kehidupan. Virus ini resmi ditetapkan sebagai pandemi oleh organisasi 

kesehatan dunia (WHO) pada awal tahun 2020 tepatnya pada bulan Maret (Sohrabi 

et al., 2020). Masuknya  virus  corona  di  Indonesia  membuat  pemerintah  

bergerak  cepat  untuk berusaha   memutus   rantai   penyebaran   virus   corona.   

Berbagai   usaha   dilakukan pemerintah untuk memutus penyebaran virus ini, 

seperti penyeruan kepada masyarakat untuk melakukan gerakan dirumah saja, 

penggunaan masker ketika bepergian, rajin mencuci tangan, melakukan physical 

distancing dan social distancing, melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM). Kadek Wira (2021) berpendapat bahwa Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat sebagai kebijakan untuk 

merespon lonjakan angka positif covid-19. Pandemi Covid-19 ini tidak hanya 

berdampak pada kehidupan masyarakat dan perekonomian secara global, akan 

tetapi berdampak besar  pula pada sektor pendidikan (Aprinia et al., 2020). 

Sebelum adanya pandemi Covid-19 melanda Indonesia, kegiatan belajar 

mengajar dilaksanakan secara tatap muka langsung di sekolah. Setelah adanya 

pandemi Covid-19  proses pembelajaran dilaksanakan secara daring (jarak jauh). 

Pembelajaran  daring merupakan pemanfaatan jaringan internet oleh 

siswa/mahasiswa dalam proses  pembelajaran  (Isman,  2016).  Bagi  negara-

negara  maju,  pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

bukan hal yang baru karena mereka telah terlebih dulu dan lebih maju dalam 

menerapkan berbagai teknik dan model pendidikan berbasis TIK, sedangkan 

Indonesia masih tergolong baru dalam menerapkan sistem ini (Imania & Bariah, 

2019). Di   Indonesia   tidak   semua   guru  menguasai   teknologi   untuk   

melakukan pembelajaran secara daring (online). Seluruh kegiatan pembelajaran 

online sering dirasa siswa membosankan karena terlalu banyak materi dan tugas, 

sehingga dengan adanya pendampingan belajar yang dilakukan dengan berbagai 

cara mengajar, maka siswa diharapkan tidak merasa bosan dan lebih bersemangat 

untuk belajar. Perubahan sistem pengajaran yang mendadak  menimbulkan 

beberapa masalah bagi guru karena tidak adanya persiapan sebelumnya (Rigianti, 

2020). 

Selain dari munculnya permasalahan yang di alami oleh guru, pandemi 

COVID-19 juga memberikan dampak yang besar kepada peserta didik, pelajaran 

yang biasanya dilakukan di dalam kelas dengan suasana banyak teman, sekarang 

harus berbanding terbalik dengan kondisi yang mengharuskan peserta didik belajar 

dari rumah (Sari et al., 2021). Pembelajaran daring (online) biasanya dilakukan 

menggunakan aplikasi seperti Whatsapp grup, Google Classroom, Google Meet, 

Zoom, dan lain sebagainya. Setiap guru memiliki cara yang berbeda dalam 
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melakukan pembelajaran secara daring (online), antara lain  menggunakan  konsep 

ceramah online, mengajar di kelas seperti biasa tetapi divideokan kemudian 

dikirim ke aplikasi Whatsapp siswa, atau memanfaatkan  konten-konten  gratis  

dari  berbagai  sumber  (Dewi,  2020). Teknologi komunikasi dan internet 

khususnya gadget sangat berperan penting dalam keberhasilan pembelajaran 

secara daring ini. 

Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, sebagai 

salah satu desa yang juga mengalami salah satu permasalahan pembelajaran daring 

sebagai dampak pandemi Covid-19.  Pada masa pandemi sekarang ini anak-anak 

kurang efektif dalam mengikuti pembelajaran secara daring, khususnya siswa-

siswi setingkat sekolah dasar. Hal ini dikarenakan berbagai macam kendala seperti: 

tidak mempunyai handphone maupun kuota; dimasa pandemi ini siswa siswi 

banyak menghabiskan waktunya untuk bermain daripada belajar, sehingga 

semangat belajarnya menurun; siswa-siswi kurang memahami materi yang 

disampaikan oleh guru serta minimnya interaksi antara murid dengan guru. Selain 

itu tidak  semua  orang  tua  di  desa  Ngemplak  Kidul dapat mengoperasikan 

gadget / menggunakan aplikasi tertentu sehingga tidak dapat mengajari anaknya 

jika belajar dilakukan dirumah, disamping itu banyak  juga  orang  tua  murid  yang  

bekerja  sehingga  tidak dapat menemani  dan mengawasi putra-putrinya saat 

belajar online.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka Kelompok 12 

KKN Tematik XII UNISSULA dengan tema “Sehat Bangkit dan Maju 

Berdampingan dengan Covid-19”, membuat program kerja berupa kegiatan 

pendampingan belajar offline bagi siswa-siswi Madrasah Ibtida’iyah (MI). 

Program kerja pendampingan belajar diharapkan dapat membantu siswa-siswi 

Sekolah Dasar melakukan aktivitas belajar di masa pandemi, mengingat siswa 

sekolah dasar sangat membutuhkan pendampingan secara intensif dalam kegiatan 

belajarnya. 

 

METODE  

Untuk mencapai tujuan dari kegiatan ini, maka metode pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan adalah : memberikan pendampingan belajar secara 

luring atau tatap muka secara langsung dengan tetap patuh menggunakan protokol 

kesehatan seperti menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan. 

Pendampingan belajar  dilaksanakan dengan  tujuan untuk membantu siswa yang 

mengalami kesulitan belajar sehingga akan meningkatkan pemahaman  karena 

pembelajaran yang masih berlangsung secara daring, serta mengembangkan 

sikap dan kebiasaan belajar  yang baik. Tempat  yang digunakan untuk 
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melakukan pendampingan belajar berada di Mushola Al-Barokah Desa Ngemplak 

Kidul, Kecamatan Margoyoso, Pati.  

 

HASIL  

Salah satu program kerja yang kami lakukan pada Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

di Desa Ngemplak Kidul adalah melakukan pendampingan belajar untuk sisw-

siswi sekolah dasar yaitu di Madrasah Ibtida’iyah (MI) Darunnajah. Beberapa hal 

yang mendasari adanya kegiatan program pendampingan belajar ini, diantaranya 

adalah : 

1.   Membantu siswa dalam memecahkan kesulitan belajar 

Masalah yang sering dialami oleh siswa salah satunya adalah kesulitan dalam 

memahami  materi  pembelajaran  yang  disampaikan  oleh  guru.  Hal  tersebut 

menjadi dorongan mahasiswa KKNT untuk memecahkan permasalahan 

mengenai kesulitan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Dalam 

memecahkan permasalahan tersebut, kami berusaha untuk melakukan 

pendampingan belajar dengan cara yang interaktif. Hal ini bertujuan agar 

terjadi interaksi antara siswa dengan siswi, dengan tim KKN. 

 

Gambar 1. Proses Bimbingan Belajar 

2.   Mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik 

Sikap dan kebiasaan belajar yang baik merupakan hal utama yang harus 

dimiliki oleh siswa untuk meningkatkan kualitas belajar. Pengembangan sikap 

dan kebiasaan belajar yang baik untuk siswa Sekolah Dasar ini diperlukan 

pendampingan dari orang disekitarnya. Oleh sebab itu, tim KKN memiliki 

langkah-langkah untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang 

baik, antara lain: 

a. Mengatur waktu. 

b. Memilih tempat belajar yang nyaman 
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c. Siswa dilatih membiasakan diri untuk bertanya terhadap hal-hal 

yang belum diketahui. 

d. Memberikan motivasi kepada siswa terkait kegiatan 

pembelajaran. 

e. Memberikan   reward   kepada   siswa   agar   lebih   bersemangat   

mengikuti pembelajaran. 

 

Gambar 2. Pemberian motivasi belajar 

 

Selain memberikan pendampingan belajar untuk memecahkan kesulitan 

belajar siswa dan mengembangkan sikap serta kebiasaan belajar yang baik, 

kami juga memberikan edukasi dan memberikan sosialisasi kepada siswa 

mengenai  cara menjaga diri sendiri dan orang lain dari paparan Covid-19. 

Edukasi yang kami sampaikan adalah tentang cara menjaga diri sendiri dan 

orang lain dari paparan Covid-19 dengan lima tips yang dapat dilakukan agar 

dapat terhindar dari paparan covid-19, antara lain mencuci tangan 

menggunakan sabun di air yang mengalir, menghindari menyentuh wajah, 

social distancing, menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat saat batuk 

dan bersin, serta memakai masker saat keluar rumah. 

 

PENUTUP 

Di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, terdapat 

sekolah dasar yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darunnajah yang telah memutuskan 

untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan beberapa pertimbangan antara 

lain: tidak  semua  orang  tua  di  desa  Ngemplak  Kidul dapat mengoperasikan 

gadget / menggunakan aplikasi tertentu; banyak orang tua yang mengeluh karena 

tidak dapat mengajari anaknya jika belajar dilakukan dirumah; selain itu banyak  

juga  orang  tua  murid  yang  bekerja  sehingga  tidak dapat menemani  dan 

mengawasi putra-putrinya saat belajar online.  
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Melalui pelaksanaa KKN  Tematik  XII Universitas  Islam  Sultan  Agung  

Semarang  dengan tema “Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan dengan 

Covid-19”, maka kami dari Kelompok 12 mengadakan salah satu program kerja 

pendampingan belajar secara offline untuk siswa-siswi sekolah dasar MI 

Darunnajah Desa Ngemplak Kidul. Program kerja ini bertujuan untuk membantu 

siswa siswi sekolah dasar dalam mengatasi kesulitan belajar di masa pandemi 

serta mengembangkan sikap belajar yang baik. Pendampingan pembelajaran 

offline siswa siswi MI Darunnajah dilakukan dengan sangat tertib dan sangat 

memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah seperti 

mewajibkan siswa siswi nya memakai masker, mencuci tangan dengan sabun 

dan menjaga jarak. 
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ABSTRAK 

 

Adanya pandemi covid-19 telah merugikan berbagai pihak. Dalam membantu 

pemerintah untuk meningkatkan masyarakat gemar belajar melalui gemar 

membaca, taman baca merupakan peranan yang sangat penting karena taman baca 

sendiri didirikan oleh, untuk dan berada di tengah-tengah masyarakat. Serta 

sosisalisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sangat penting dilakukan 

karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat 

disaat pandemi seperti ini. Dengan tema KKN periode XII “Sehat, Bangkit dan 

Maju berdampingan dengan covid-19” memfokuskan untuk membuat program 

yang bermanfaat di lingkungan sekitar, yaitu program pembangunan taman baca 

serta sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Hasil dari program ini bertujuan 

untuk meningkatkan minat baca siswa serta meningkatkan kesadaran masyarakat 

untuk hidup bersih dan sehat agar ikut membantu program pemerintah untuk 

mengurangi penularan virus covid-19.  

 

PENDAHULUAN 

Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak Covid-19. Sejak 2 

Maret 2020, Indonesia mulai menyatakan bahwa telah ditemukan dua kasus infeksi 

akibat virus Covid-19 [1]. Hingga saat ini penambahan jumlah kasus di Indonesia 

masih meningkat. Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi yang memiliki kasus 
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Covid-19 terbesar ke dua di Indonesia. Saat ini terdapat sebanyak 49.174 kasus 

terkonfirmasi positif Covid-19. (Widyastuti & Budhi, 2021)  

(Purwanto et al., 2020) menjelaskan dalam Studi Eksploratif Dampak 

Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar 

menemukan beberapa dampak pada murid, antara lain : 1) para murid merasa 

dipaksa belajar jarak jauh tanpa sarana dan prasarana yang memadai di rumah; 2) 

murid belum ada budaya belajar jarak jauh karena selama ini sistem belajar 

dilaksanakan adalah melalui tatap muka; 3) sekolah diliburkan terlalu lama 

membuat anak- anak jenuh; dan 4) murid akan kehilangan jiwa sosial. Di samping 

dampak terhadap murid, penelitian ini juga menemukan dampak atau kendala 

terhadap orang tua, antara lain; 1) penambahan biaya pembelian kuota internet; dan 

2) orang tua harus meluangkan waktu lebih untuk mendampingi anak belajar. 

Sedangkan dampak yang terjadi pada guru menurut penelitian ini antara lain; 1) 

belum semua guru mahir menggunakan media pembelajaran berbasis internet; 2) 

sarana dan prasarana belum memadai; 3) guru belum terbiasa melakukan 

pembelajaran jarak jauh; 4) guru akan kekurangan jiwa sosial; 5) penambahan biaya 

pengeluaran untuk membeli kuota 

Kualitas sumber daya manusia merupakan modal dasar bagi suatu negara 

untuk membangun masyarakat dan bangsanya yang makmur dan berkeadilan. Oleh 

karena itu, pembangunan pendidikan merupakan sebuah investasi masa depan 

dalam rangka menyiapkan manusia berkualitas yang mampu menghadapi tantangan 

dan persaingan global. Pembangunan pendidikan dalam rangka peningkatan 

sumber daya manusia yang berkualitas tidak dapat dilakukan secara fragmental dan 

terkotak-kotak, melainkan harus diselenggarakan secara terpadu dan sinergis 

melalui berbagai jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. Pendidikan bukanlah kegiatan 

yang terkotak-kotak, dilakukan untuk waktu tertentu, dalam tempat-tempat tertentu, 

dan pada suatu rentang kehidupan tertentu. Pendidikan adalah sebuah proses yang 

berlangsung sepanjang hayat melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan 

informal. (Sitepu, 2017)  

Taman baca sebagai wisata literasi merupakan suatu tempat yang mewadahi  

sebagai  wahana pendidikan, penelitian, informasi, pelestarian, dan rekreasi, yang 

pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. 

Dapat dikatakan, perpustakaan berperan sebagai pusat belajar sepanjang hayat 

ditengah masyarakat. (Wahyudi, 2021) 

Maka dari itu kami melaksanakan program kerja yaitu “Pengembangan 

Taman Baca Sebagai Sarana Pembelajaran Masa Pandemi Serta Upaya Edukasi 

Pemahaman Pola Hidup Baru Pada Masyarakat Dan Santri Di Desa Banyumeneng 

Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak” yaitu dengan membangun sebuah taman 

baca serta sosialisasi pola hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui media cetak yaitu 

poster dan mmt. Selain membekali masyarakat dengan pengetahuan tentang Covid-
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19, perlu juga diberikan pengetahuan tentang kunci penting untuk terhindar dari 

penularan/transmisi virus Covid-19 yaitu pengetahuan tentang kesehatan dan pola 

hidup bersih dan sehat (PHBS). Pemberian materi tentang lingkungan dan 

kesehatan serta pola hidup bersih dan sehat akan membantu masyarakat terhindar 

dari Covid-19 dan penyakit infeksius lainnya. Penyuluhan kesehatan juga akan 

meningkatkan kesadartahuan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan 

diri agar tetap sehat (Pengabdian, 2020). Sesuai dengan judulnya, program ini 

dilakukan untuk meningkatkan minat baca pada lingkungan yang kondusif selama 

pandemic Covid-19 ini hingga kegiatan sekolah tatap muka dilaksanakan kembali 

serta turut berkontribusi membantu pemerintah untuk mencegah penyebaran virus 

covid-19. 

 

METODE  

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

Agung Semarang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2021 hingga 19 Agustus 

2021. Sesuai dengan tema KKN Tematik Periode XII yaitu “Sehat, Bangkit dan 

Maju Berdampingan Dengan Covid-19’ program kerja yang dilakukan tetap 

mematuhi protokol kesehatan yang berlaku guna mencegah penularan virus Covid-

19. Objek pada pelaksanaan kegiatan program ini adalah wilayah RW 03 Desa 

Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Dalam metode 

pelaksanaan ini tebagi menjadi 3 tahapan yaitu tahapan pelaksanaan pembuatan 

taman baca, tahapan pelaksanaan edukasi pola hidup baru melalui media cetak 

poster dan mmt yang meliputi anjuran menggunakan masker dua lapis, jaga jarak 

saat melakukan sholat, disiplin menjaga 5M serta ajakan untuk melakukan 

vaksinasi.  

Dalam  kuliah  kerja  nyata ini,  mahasiswa  wajib  mengisi  logbook  harian  

yang  diberikan  oleh  LPPM Universitas Islam Sultan Agung,  yang bertujuan  

memantau  setiap  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  mahasiswa,  juga 

mempermudah dalam  penghitungan jam kerja, serta  mengkoreksi apakah kegiatan 

harian sudah sesuai dengan matriks kerja yang telah diprogramkan. Adapun 

pelaksanaan serta pembahasan hasil program kerja fisik akan dibahas pada bagian 

hasil dan pembahasan.  

HASIL  

1. Program Kerja Taman Baca 

Pelaksanaan taman baca dibangun melalui langkah-langkah berikut: 

1. Tahap persiapan 

Tahap persiapan merupakan langkah awal untuk persiapan lapangan serta 

relawan atau pengurus untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh taman 

baca ini. Relawan atau pengurus untuk taman baca ini yaitu para pemuda karang 
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taruna RT 02 RW 03 Desa Banyumeneng. Selain persiapan relawan, persiapan 

lapangan yang dilakukan antara lain mempersiapkan tempat-tempat yang akan 

dijadikan sasaran kegiatan. Bentuk dari tahap persiapan ini yaitu melakukan 

survey serta diskusi yang dilakukan baik secara formal maupun informal. 

Berdasarkan diskusi yang dilakukan bersama warga pada tanggal 7 Agustus 

2021 lokasi yang digunakan sebagai taman baca berada disamping pos ronda 

lebih tepatnya didepan rumah ketua RT 02. 

 

Gambar 1 Diskusi penempatan taman baca dengan warga 

2. Tahap Pengkajian 

Tahap pengkajian ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah 

berhubungunan dengan kebutuhan yang dirasakan ataupun kebutuhan yang 

diekspresikan dan juga sumber daya yang dimiliki masyarakat. 

3. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan tindak lanjut dari tahap pengkajian. Pada tahap 

ini tim KKN Tematik kelompok 7 melakukan diskusi dengan pihak ketua RT 02 

untuk pemilihan desain serta program yang bisa dijalankan di taman baca. Dalam 

perencanaan desain taman baca menggunakan software archicad. Penggunaan 

software pemodelan seakan-akan sudah menjadi hal yang wajib dalam proses 

desain arsitektur karena dapat menghasilkan media visual secara efektif (Arif et 

al., 2012).   
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Gambar 2. Desain 3D menggunakan software archicad 

 

4. Tahap Pelaksanaan Kegiatan 

Pada tahap pelaksaan kegiatan ini merupakan tahapan yang krusial, dalam 

tahapan ini para anggota serta pemuda sekitar mengimplementasikan rencana 

yang telah disusun sedimikian rupa pada tahap-tahap sebelumnya. Pada tahap ini 

pihak tim KKN Tematik kelompok 7 dan karang taruna berkontribusi langsung 

dalam pembangunan taman baca hal ini dilakukan agar selalu dapat memantau 

langsung kegiatan serta memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan 

rencana. Pemantauan langsung juga dilakukan oleh ketua RT 02 yang bertujuan 

untuk pengambilan keputusan secara cepat oleh tim KKN, karang taruna dan 

perwakilan masyarakat agar apabila terdapar kendala-kendala yang dapat 

menghambat kegiatan pembangunan maupun terdapat perubahan rencana di 

lapangan dalam pelaksanaan pembangunan. Langkah pertama yang dilakukan 

adalah adalah pemilihan bambu, yakni melakukan pemilihan bambu yang 

berkualitas bagus yang akan dijadikan sebagai kerangka utama bangunan taman 

baca dapat dilihat pada gambar 3. 

 
Gambar 3. Dokumentasi pemilihan pengangkutan bambu 
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Tahap selanjutnya adalah pemotongan batang bambu sesuai dengan keperluan 

rencana. Sebelum dilakukan pemotongan, batang bambu dibersihkan dari sisa-

sisa akar yang masih menempel. Lalu sebanyak 4 batang bambu dipotong 

sepanjang 4 m yang digunakan sebagai kolom bangunan. Kemudian untuk kuda-

kuda sendiri menggunakan bambu dengan panjang 2,5 m. 

 
Gambar 4. Pemotongan Bambu sebagai Kerangka Bangunan 

 

Setelah tahapan pemotongan bambu, yang dilakukan yaitu penyusunan kerangka 

bambu menjadi suatu bangunan taman baca yang telah direncanakan seperti 

terlihat pada gambar 4 

      
      Gambar 5. Penyusunan Kerangka Bangunan 

 

Tahapan berikutnya yaitu pemasangan asbes sebagai atap bangunan. Asbes yang 

digunakan sebagai atap sebanyak 6 lembar. Asbes dipilih karena memiliki 

banyak keuntungan antara lain harganya yang relatif murah dibandingkan 

dengan genteng, serta pemasangan asbes sebagai atap lebih mudah dan cepat 

sehingga mampu menghemat pengeluaran. Proses pemasangan asbes dapat 

dilihat pada gambar 5. 
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Gambar 6. Proses Pemasangan Asbes 

 

Pekerjaan lantai pada taman baca menggunakan campuran agregat kasar dan 

agregat halus dengan perbandingan 1 semen : 2 pasir : 3 kerikil. Dengan 

ketebalan lantai 12 cm. pekerjaan pelat lantai dapat dilihat pada gambar 6. 

 
Gambar 7.  Pekerjaan lantai 

 

Tahap selanjutnya adalah pembuatan rak buku dan kursi serta pengadaan buku 

bacaan, meja dan tanaman sebagai fasilitas penunjang yang ada di taman baca 

ini.  

  
Gambar 8. Pembuatan Rak Buku  
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Gambar 9. Pengadaan penanaman beberapa tanaman 

 

 
Gambar 10. Pengadaan Kursi dan Meja 

 

Hampir keseluruhan pada saat pelaksaan pekerjaan tidak terjadi halangan 

ataupun hambatan yang berarti, secara keseluruhan kegiatan yang sudah 

direncanakan dapat berjalan sesuai rencana, dan diterima oleh masyarakat RW 

03 Desa Banyumeneng.  

 

2. Program Kerja Video Edukasi Pola Hidup Sehat 

Banyak negara telah    melakukan dan memperkenalkan cara pencegahan  

penyebaran COVID-19  dengan  megikuti  petunjuk  WHO  dan mencuci  tangan  

menjadi  hal  yang  paling    banyak dilakukan   sebagai   wujud   tindakan   

pencegahan dini.   Karena   selain   sederhana,   mencuci   tangan juga   dinilai   

sangat   efisien   dalam   pencegahan penyebaran   COVID-19   jika   dilakukan   

dengan benar. (Alzyood et al., 2020). Pelaksanaan video edukasi melalui langkah-

langkah berikut: 
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1. Tahap Perencanaan 

Pelaksanaan video edukasi diawali dengan pembuatan konsep yang akan 

disampaikan didalam video. Dalam video edukasi membahas penjelasan singkat 

mengenai Covid-19, cara mencuci tangan dengan baik dan benar, dan cara 

menggunakan masker medis dengan baik dan benar yang mengacu pada sumber 

protokol hidup bersih dari pemerintah. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahapan ini melibatkan seluruh anggota kelompok untuk menyampaikan 

pesan didalam video edukasi ini.  

 
Gambar 11. Proses perekaman mengenai Covid-19 secara singkat 

 
Gambar 12. Wawancara dengan salah satu remaja Desa Banyumeneng 

 

Pada saat melakukan program kerja video edukasi tidak ada hambatan yang 

berarti. Program kerja berjalan sesuai rencana yang sudah disepakati. Video 

edukasi ini disebarkan melalui beberapa social media seperti Instagram, youtube 

dan facebook. 

 

3. Program Kerja Media Cetak 

Salah satu cara untuk dapat menarik perhatian, merubah perilaku, membangun 

kesadaran  masyarakat menggunakan promosi (Petra et al., 2010). (Utomo et al., 

2018) menyatakan bahwa ”Learning media are used to generate the same 

perception of what learning is being done”. Pembelajaran dengan menggunakan 
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media dapat membantu peserta didik untuk membangun persepsi pembelajaran 

yang sama, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami materi 

pembelajaran.  Supaya poster dapat diakses secara lebih luas oleh masyarakat maka 

poster disebar melalui media sosial. Berdasarkan kajian studi, saat ini media social 

adalah agenda teratas bagi para eksekutif bisnis untuk memanfaatkan aplikasi yang 

menguntungkan seperti Wikipedia, Youtube, Facebook, Second Life, dan Twitter 

untuk mengembangkan bisnis mereka (Kaplan & Haenlein, 2017).  

Pelaksanaan edukasi melalui media cetak dengan langkah-langkah berikut: 

1. Tahap Perencanaan 

Promosi tentang Kesehatan dapat dilakukan melalui media cetak. Media cetak yang 

digunakan untuk mempromosikan Kesehatan yaitu poster dan mmt.  Pembuatan 

poster dengan memperhatikan keseimbangan gambar, warna, latar belakang dan 

font. 

 
Gambar 13. Pengeditan Poster 

 
Gambar 14. Hasil desain poster 
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Gambar 15. Hasil desain mmt  

2. Tahap Pelaksanaan 

Kemudian poster dicetak dengan ukuran A1 dengan masing-masing tema 

sebanyak 15 pcs, serta mmt dicetak dengan ukuran 2 m x 1 m dan dicetak dengan 

jumlah 15 pcs. Kemudian media cetak ini dibagikan di 15 titik lokasi strategis di 

Desa Banyumeneng, diantaranya pos ronda, balai desa, masjid dan tempat 

strategis lainnya. 

  

 

Gambar 16. Pemasangan 3 tema poster di 15 titik strategis 
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Gambar 17. Penempelan media cetak di 15 lokasi strategis 

 

PENUTUP 

Tim KKN Kelompok 7 telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

berupa pembuatan taman baca yang ditunjukkan kepada masyarakat warga RW 03 

Desa Banyumeneng khususnya anak-anak dan para santri di lingkungan desa ini 

serta sosialisasi PHBS melalui video edukasi serta media edukasi poster dan mmt. 

Pentingnya program ini yaitu untuk meningkatkan minat baca disaat kondisi 

pandemic covid-19 seperti ini serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat untuk 

tetap menjaga protokol kesehatan. Kehadiran mahasiswa Universitas Sultan Agung 

Semarang di tengah-tengah masyarakat terasa membantu masyarakat maupun pihak 

desa dalam upaya pemecahan masalah yang mampu membawa perubahan dengan 

tujuan membangun masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang 

diharapkan mampu dirasakan oleh mahasiswa KKN sendiri. 
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ABSTRAK 

 

Masyarakat global diterpa pandemi COVID-19 terhitung sejak awal tahun 2019 

yang memporak-porandakan pola hidup yang sebelumnya. Sektor kemasyarakatan 

serta pendidikan dasar terus terhambat dengan adanya penyesuaian kegiatan 

mengajar dari luring ke daring serta sosialisasi yang kurang mantap. Proses adaptasi 

ke pola hidup yang baru ini membutuhkan usaha yang lebih, sehingga, Kelompok 

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

Agung Semarang menyusun program kerja yang dilaksanakan di Kelurahan 

Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Kegiatan ini dilakukan pada 

tanggal 2 Agustus hingga 19 Agustus 2021, yang meliputi Penyusunan Buku Saku 

Pendamping COVID-19, lalu Peta Rawan Kerumunan serta Tips-tips bepergian 

saat Pandemi, dan video edukasi berbahasa Inggris bagi siswa-siswi Taman Kanak-

kanak. Pertama, penyusunan buku saku berdasar pada kurangnya pengetahuan 

masyarakat terhadap wawasan dasar terhadap pandemi serta respon apa saja yang 

harus diketahui dalam menghadapinya. Lalu, pembuatan peta kerumunan 

didasarkan pada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap resiko-resiko yang ada 

di kawasan padat penduduk seperti Perumahan Sendang Indah yang menjadi pusat 

mobilitas masyarakat. Terakhir, cibuatnya video edukasi merupakan inisiatif dari 

Kelompok 23 yang bekerjasama dengan TK Pertiwi 28, yang dasarnya kekurangan 

dalam bidang pembelajaran bahasa Inggris, sehingga disusunlah video 

pembelajaran berbahasa Inggris yang bisa dimanfaatkan oleh pihak TK secara 

berkelanjutan. Dengan adanya program kerja tadi, diharapkan taraf hidup 

masyarakat Kelurahan Muktiharjo Lor akan semakin meningkat secara signifikan. 

 

mailto:lisa.fitriyana@unissula.ac.id
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PENDAHULUAN 

Sudah lebih dari 1 tahun kita berperang melawan pandemi COVID-19. Konfirmasi 

kasus awal yang menyerupai pneumonia diumumkan pada tanggal 31 Desember 

2019 (WHO, 2020). Pandemi yang telah berlangsung di Indonesia sejak bulan 

Maret 2020 silam mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Pandemi mengubah 

cara kita melaksanakan aktivitas sehari-hari, memaksa kita untuk beradaptasi 

terhadap kondisi kehidupan baru, atau yang sering disebut new normal. Jika 

sebelum pandemi kita terbiasa melakukan kegiatan seperti pergi ke tempat kerja, 

tempat kuliah, tempat kebugaran, berbelanja ke pasar dan makan di restoran, kini 

pandemi benar-benar mengubah itu semua. Berbagai hal telah dilakukan 

pemerintah maupun masyarakat untuk memutus rantai persebaran virus tersebut, 

mulai dari pemberlakukan aturan dan kebijakan seperti PSBB, PKM hingga PPKM 

di sejumlah daerah. Pembatasan sosial yang diberlakukan semata-mata hanya 

efektif untuk menghambat laju persebaran COVID-19, tidak secara langsung 

memberhentikannya. Per 27 Juni, hampir tujuh juta orang mengabaikan protokol 

kesehatan yang diberlakukan, terutama di pasar, kantor, dan jalan umum (Lidwina, 

2021). 

Ditambah, masih saja banyak misinformasi yang beredar di media massa serta 

media sosial yang notabene digunakan hampir oleh seluruh umat manusia, seperti 

masker membuat sesak nafas, konspirasi yang menggaet Bill Gates, penggunaan 

hydroxychloroquine sebagai obat antiviral, dll. (Bunker, 2020, p. 2). Sikap acuh tak 

acuh yang tersimpan di masyarakat serta kemudahan untuk mengakses informasi di 

internet mengakibatkan sirkulasi misinformasi yang tidak terkontrol. Hal ini 

menyebabkan adanya rasa tidak percaya terhadap informasi asli yang ada, dan 

kecenderungan menolak apapun yang mendukung kebenaran tersebut. 

Adaptasi tentu juga harus diterapkan terhadap bidang pendidikan. Proses 

adaptasi ini dimulai dari kebutuhan khusus dari setiap pembelajar, pendekatan 

sederhana pada pembelajaran daring, penyesuaian sumber daya, asesmen, serta 

kurikulum yang diacu oleh institusi akademik (Daniel, 2020, p. 91-92).Namun, 

masih banyak sekolah—yang sebelumnya sudah kewalahan dalam menjalankan 

kegiatan belajar mengajar—semakin terpuruk di masa pandemi ini. Masalah-

masalah yang kerap dihadapi antara lain: kurangnya wawasan teknologi guru dan 

siswa, minimnya fasilitas, anggaran yang rendah, serta sulit untuk mendapatkan 

akses internet yang akomodatif (Aji, 2020, pp. 397–398). 

Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat Kelurahan Muktiharjo Lor 

belum sepenuhnya waspada mengenai virus yang sudah lebih dari satu tahun 

menyebar di Indonesia. Dengan begitu, program kerja dalam kegiatan KKN yang 

diantaranya yakni buku saku, peta kerumunan dan video edukasi bahasa Inggris 

bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Buku saku yang disusun 

berisikan segenap saran, anjuran, panduan, dan informasi mengenai hal-hal penting 
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untuk dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Hal-hal tersebut meliputi cara 

mencuci tangan dengan baik dan benar, panduan menggunakan masker agar 

terhindar dari virus secara optimal, dan pertolongan ketika terkena gejala COVID-

19. Buku saku tersebut diharapkan dapat mengedukasi dan membantu masyarakat 

dalam rangka memerangi pandemi dan supaya terhindar dari virus COVID-19. 

Adapun peta kerumunan yang dibuat bertujuan untuk memberikan informasi serta 

meningkatkan kewaspadaan masyarakat mengenai persebaran virus. Melalui peta 

kerumunan disampaikan bahwa ada beberapa tempat di lingkungan Muktiharjo Lor 

yang terpantau banyak aktivitas dan menimbulkan kerumunan. Dengan adanya peta 

tersebut diharapkan warga dapat menghindari tempat kerumunan dan mengurangi 

aktivitas yang tidak terlalu penting. Terakhir, video edukasi bahasa Inggris 

merupakan program kerja yang diminta oleh perangkat desa/Kelurahan setempat 

karena kurang optimalnya kegiatan pendidikan di wilayah tersebut. Akibat pandemi 

COVID-19, kegiatan pendidikan harus dilaksanakan secara daring atau online. Hal 

tersebut dinilai tidak optimal karena tidak semua anak di Kelurahan tersebut 

memiliki akses internet yang cepat dan fasilitas berupa ponsel pintar atau laptop 

yang memadai. Hal ini membuat kegiatan pendidikan tidak berlangsung secara 

optimal dan banyak anak yang tertinggal dalam memahami pembelajaran. Salah 

satu taman kanak-kanak di Kelurahan Muktiharjo Lor yakni TK Pertiwi justru 

sedang berjuang untuk mendapatkan pelajaran bahasa Inggris disamping tidak 

optimalnya kegiatan pendidikan. Anak-anak disana tidak mendapatkan pelajaran 

bahasa Inggris karena mengacu pada kurikulum yang dibuat oleh pemerintah. Oleh 

karena itu, salah satu program kerja KKN Tematik yakni video edukasi bahasa 

Inggris bertujuan untuk membantu guru di TK Pertiwi mengajar bahasa Inggris. 

Video edukasi dibuat menggunakan PowerPoint dengan menampilkan berbagai 

warna, gambar, dan animasi yang disukai anak-anak. Penyampaian pembelajaran 

dalam bentuk video juga dibuat ceria agar anak-anak senang menontonnya. Dengan 

begitu, semua program kerja yang dibuat diharapkan dapat membantu mengatasi 

permasalahan yang dihadapi warga Kelurahan Muktiharjo Lor dan dapat 

memberikan manfaat.  

  

METODE 

Metode Observasi (Pengamatan)  

Pengamatan adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara 

mengamati atau memindai suatu tempat penelitian secara dekat dan langsung untuk 

mengetahui apa yang sedang terjadi atau untuk membuktikan kebenaran suatu 

proyek penelitian yang sedang berlangsung (CDC, 2018). Pengamatan dilakukan 

guna mengetahui apa saja permasalahan-permasalahan yang secara umum 

dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Muktiharjo Lor pada masa pandemi ini. 

Pengamatan ini melibatkan peran masyarakat beserta seluruh perangkat Kelurahan 

Muktiharjo Lor. Metode pengamatan yang digunakan adalah dengan melakukan 
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pendekatan-pendekatan sosial, antara lain seperti melakukan pertemuan dengan 

perangkat Kelurahan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk 

mendapatkan informasi terkait dengan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat 

Kelurahan Muktiharjo Lor. Dengan metode ini, data yang diakumulasi dapat 

dijadikan sebagai acuan bagaimana hasil dari riset akan berkualitas serta 

berkelanjutan (Fry et al., 2017, p. 25). Dalam pertemuan ini, tim dan perangkat 

Kelurahan mendiskusikan rencana pelaksanaan KKN apa saja yang dapat 

membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kelurahan Muktiharjo Lor. 

 

Metode Wawancara 

Metode Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui 

tanya jawab secara langsung dengan sumber data (Kabir, 2016, p. 211). Wawancara 

merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara 

lisan, untuk dijawab secara lisan juga, ciri utama dari wawancara adalah kontak 

langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi 

(Smith, 2005, dikutip dari Barrett & Twycross, 2018, p. 63), di mana hasil dari 

wawancara menghasilkan data berupa dinamika pola pikir, pengalaman, serta opini 

subyek (Gaire, 2018, p. 35). Dalam wawancara secara mendalam ini dilakukan oleh 

peneliti terhadap informan yang menjadi objek dari penelitian ini yaitu Lurah 

Muktiharjo Lor, yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan 

dengan pokok persoalan penelitian yaitu kerja sama mahasiswa dengan perangkat 

Kelurahan Muktiharjo Lor. Kemudian wawancara juga dilakukan dengan salah satu 

pengajar dari TK Pertiwi 28, yaitu Ibu Eny, yang memberikan informasi lebih 

lengkap perihal kendala yang dialami staf pengajar selama mengajar dating masa 

pandemi ini. 

 

HASIL  

3.1. Buku Saku COVID-19 sebagai Pedoman Masyarakat 

Buku Saku KKN TEMATIK COVID-19 (Sehat, Bangkit dan Maju 

Berdampingan dengan COVID-19) Universitas Islam Sultan Agung Edisi XII 

(Genap 2021-2022) Tahun 2021 ini merupakan hasil dari program kerja KKN 

kelompok 23. Buku saku memuat berbagai macam istilah yang dijumpai 

masyarakat Kelurahan Muktiharjo serta masyarakat luas secara umum, dan 

pola hidup sehat bersamaan dengan pertolongan awal ketika terjangkit 

COVID-19. Adapun tambahan lampiran pada bagian akhir buku 

memudahkan masyarakat di Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk 

Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dapat memahami dengan mudah 

dalam mempraktekannya. Buku saku ini dibagikan melalui media sosial 

(Instagram, dan Twitter) adapun KKN kelompok 23 membagikan secara 

langsung ke masyarakat di Kelurahan Muktiharjo. 
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Gambar 1. Halaman sampul depan dan belakang dari buku saku 

3.2. Peta Rawan Kerumunan serta Tips-tips Bepergian ke Tempat 

Umum saat Pandemi 

Peta berupa hasil observasi tempat yang rawan terkena COVID-

19 di Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk Kota Semarang, 

Provinsi Jawa Tengah. Adapun tips-tips yang dapat membantu 

masyarakat ketika berpergian ke tempat umum. Pembuatan peta rawan 

kerumunan untuk menginformasikan ke masyarakat di Kelurahan 

Muktiharjo Lor, agar lebih waspada dan tips-tips dibuat sederhana agar 

mudah dicerna dalam memahami dan mempraktekannya. Tips berikut 

antara lain: ajakan untuk mencuci tangan, memakai masker, menjaga 

jarak, dan mendapatkan vaksin, yang masih merupakan hambatan utama 

di masyarakat Muktiharjo Lor dalam menjalankan protokol kesehatan 

yang efektif. Peta rawan kerumunan dibagikan melalui media sosial 

(Instagram, dan Twitter), adapun KKN kelompok 23 membagikan secara 

langsung ke masyarakat di Kelurahan Muktiharjo. 
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Gambar 2. Peta Rawan Kerumunan sebagai petunjuk bagi masyarakat 

untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang benar. 

3.3. Video Pembelajaran Berbahasa Inggris Tingkat Taman Kanak-

kanak 

Berdasarkan wawancara melalui pesan singkat bersama Bu Eny 

dari TK Pertiwi 28, ternyata TK Pertiwi memiliki kendala dalam 

menjalankan kegiatan belajar selama masa pandemi. Dimulai dari tidak 

tersedianya mata pelajaran bahasa Inggris di kurikulum, hingga 

kurangnya materi/bahan ajar yang tersedia untuk pembelajaran daring. 

Kelompok 23 bekerjasama dengan TK Pertiwi mempersiapkan program 

kerja untuk menanggulangi masalah kurangnya bahan ajar. Bentuk 

persiapan kegiatan ini adalah melakukan pemberian edukasi untuk anak 

anak sekolah di TK Pertiwi 28, Kelurahan Muktiharjo Lor tentang 

pembelajaran berbahasa Inggris. Pembelajaran berbahasa Inggris berupa 

video interaktif dan animatif yang membuat anak-anak tidak mudah 

jenuh. Video pembelajaran diberikan langsung kepada Bu Eny selaku 

kepala sekolah TK Pertiwi 28 berupa flashdisk yang berisi salinan halus 

MP4 pada tanggal 18 Agustus 2021. Bahan ajar yang berupa salinan 

halus ini diharapkan dapat menjadi materi berkelanjutan yang tidak 

hanya digunakan sekali, namun untuk generasi-generasi berikutnya yang 

belajar bahasa Inggris di TK Pertiwi 28. 
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Gambar 3. Video pembelajaran angka dalam bahasa Inggris 

 

Gambar 4. Video pembelajaran warna dalam bahasa Inggris 

 

Gambar 5. Video pembelajaran huruf, hewan, dan buah-buahan dalam 

bahasa Inggris 
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Gambar 6. Penyerahan media pembelajaran virtual kepada Bu Eny, 

selaku staf dari TK Pertiwi 28 

 

PENUTUP 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada semester khusus ini sedikit berbeda 

dengan yang biasanya, karena yang biasanya Kuliah Kerja Nyata (KKN) memiliki 

durasi waktu 3 bulan, tetapi untuk tahun ini hanya 1 bulan. Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) merupakan tempat dimana mahasiswa dapat belajar untuk hidup dan 

mengabdi kepada masyarakat. Dengan adanya KKN ini, tidak hanya ilmu yang 

bisa diterapkan ke masyarakat, tetapi juga bagaimana mahasiswa dapat 

berintegrasi dengan masyarakat setempat, sehingga diharapkan mahasiswa 

mampu berperan dan berpartisipasi aktif di lingkungan masyarakat. 

Program kerja yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Tematik ini 

merupakan program kerja yang telah disusun dan direncanakan sebelum 

pelaksanaan KKN. Pelaksanaan program KKN di Kelurahan Muktiharjo Lor, 

Kecamatan Genuk, Semarang selama kurang lebih 3 minggu sejak diterjunkan 

mulai tanggal 2 Agustus hingga 19 Agustus 2021 merupakan serangkaian kegiatan 

yang saling terkait antara koordinator dan pelaksana.  Semua program terencana 

dapat terlaksana dengan baik.  Perangkat Kelurahan Muktiharjo Lor menerima tim 

KKN kami dengan baik, bahkan mengusulkan beberapa program, sehingga 

program yang kami laksanakan berjalan dengan baik sesuai dengan kondisi yang 

ada. Meski ada beberapa kendala, namun beberapa hal tersebut  masih bisa diatasi. 

Program yang disusun dibuat dengan menyesuaikan kemampuan mahasiswa 

KKN dari segi bidang studi, pengetahuan, pengalaman, serta bakat yang ada, 

sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan kendala apapun. Keberhasilan 

program-program ini tidak terlepas dari adanya kerjasama antara mahasiswa 

KKN, peran masyarakat serta perangkat Kelurahan Muktiharjo Lor. Dalam bidang 

pendidikan, khususnya video pembelajaran Bahasa Inggris yang dibuat untuk TK 

Pertiwi 28 sangat membantu dan hal ini dapat dijadikan sebagai acuan di mana 
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KKN menjadi bantuan dalam kesejahteraan pendidikan komplementer.Program-

program yang telah dijalankan dapat memberikan manfaat yang saling 

menguntungkan baik untuk mahasiswa KKN maupun masyarakat. Bagi 

mahasiswa, didapat manfaat berupa peningkatan kepedulian terhadap masyarakat 

serta memperluas kreativitas, dan juga dapat melatih pengalaman mahasiswa 

dalam hidup bermasyarakat. Bagi masyarakat, dengan adanya kegiatan KKN 

menjalin hubungan yang erat antara pihak masyarakat sebagai pemangku 

kepentingan dengan pihak universitas sebagai fasilitator mahasiswa dalam 

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dari Tri Dharma 

Perguruan Tinggi.  
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ABSTRAK 

 

Kelurahan Plalangan terletak di sisi utara lereng Gunung Ungaran dengan 

ketinggian 200 - 300 mdpl dengan udara yang relatif sejuk dan masih asri. 

Kelurahan ini berada di wilayah administrasi Kecamatan Gunungpati, Kota 

Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Plalangan berbatasan langsung 

dengan wilayah Kabupaten Semarang di sisi selatan, berbatasan dengan Kelurahan 

Mangunsari dan Ngijo pada sisi utara dan kelurahan Gunungpati di sisi barat serta 

kelurahan Sumurejo & Mangunsari pada sisi timur. Kelurahan Plalangan memiliki 

potensi cukup besar di bidang peternakan, pertanian, perikanan dan aneka usaha 

yang lain.  

Potensi perkebunan cukup besar dimiliki masyarakat Dusun Terwidi RT 03 

RW 04 diantaranya perkebunan kopi, dan disini dengan lahan masih banyak. Selain 

itu masyarakat desa tersebut membutuhkan pendampingan mengajar khususnya 

mengaji dan sosialisasi mengenai cara hidup sehat di masa pandemi ini. Dusun ini 

tergolong masih asri. masih banyak perkebunan dan lahan kosong. Beberapa 

masyarakat disana keseharian nya bertani, mencari rumput, memerah sapi perah, 

dan hasil panennya masih digunakan sendiri menjual hasilnya ke penampungan 

yang ada.  

Tujuan kegiatan KKN di masa pandemi ini kami terjun langsung dalam 

membantu mensukseskan program pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 

yaitu dengan sosialisasi kepada masyarakat Desa Terwidi RT 03 RW 04 mengenai 

cara memakai masker dengan baik dan benar, SOP sholat berjamaah di masa 

pandemi, pendampingan mengajar mengaji dan pendampingan menanam kopi 
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salah satu warga guna memanfaatkan lahan kosong agar bermanfaat karena di masa 

pandemi ini perekonomian sedikit sulit. Dengan waktu yang cukup singkat ini 

selain menyelesaikan program kerja yang telah diajukan KKNT 28 UNISSULA ini 

juga ikut dalam kegiatan masyarakat sepeti membantu kegiatan lomba persiapan 

kemerdekaan, Rapat Rw, kegiatan tirakatan, Gotong royong dll. 

 

 

PENDAHULUAN 

Pandemi covid-19 telah mewabah di Indonesia sejak tahun 2020. Sudah 

banyak cara serta strategi yang dilakukan pemerintah dalam menangani penyebaran 

virus ini. Upaya yang telah dilakukan pemerintah antara lain pembatasan sosial 

berskala besar (PSBB), adaptasi kebiasaan baru (AKB) dan pemberlakuan 

pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Pandemi telah merubah kebiasaan 

masyarakat mejadi lebih peduli dengan kebersihan diri juga lingkungan di 

sekitarnya. Dengan kondisi tersebut tidak menghalangi kagiatan kkn yang 

bermanfaat ini dalam memahami permasalahan yang ada di masyarakat. 

Contoh permasalahan yang muncul dan sangat berimbas pada tata 

kehidupan masyarakat adalah kebijakan tentang PPKM, tidak hanya menciptakan 

krisis kesehatan masyarakat pandemi covid-19 juga mengganggu aktivitas ekonomi 

masyarakat. Perekonomian di Indonesia harus tetap bergerak di tengah pandemi 

saat ini, tujuan pengabdian ini yaitu mendorong masyarakat untuk sadar serta 

menyesuaikan keadaan ekonomi saat ini dengan cara bercocok tanaman. Di tengah 

pandemi ini khususnya di Desa Terwidi RT 03 RW 04 kelurahan Plalangan 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dikarenakan desa ini memiliki potensi alam 

yang tinggi dalam bercocok tanam. 

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan pendampingan penanaman 

tanaman kopi di kawasan ini, antara lain petani dan petugas penyuluh di kawasan 

pendampingan mendapatkan bimbingan teknis budidaya tanaman kopi sesuai 

dengan alur flowchart yang ada melalui berbagai kegiatan seperti pengolahan media 

tanam, penanaman, perawatan sampai panen. Petani mampu merancang usaha tani 

yang efisien dalam penggunaan input dan pemanfaatan sumberdaya lahan, dan 

terbentuk koordinasi yang semakin baik antara petani dan pendamping. 

Oleh karena itu, butuh adanya metode pendampingan penanaman yang 

dapat menumbuhkan motivasi untuk para petani. Salah satunya pendampingan 

menanam tanaman kopi dengan memanfaatkan lahan sisa. Dengan program kerja 

pendampingan menanam tanaman kopi KKNT 28 UNISSULA diharapkan dapat 

memberi manfaat yang lebih bagi petani. 

Melalui KKNT UNISSULA Periode XII program kerja bukan hanya 

pendampingan penanaman tanaman kopi namun juga membantu mensosialisasikan 

protokol kesehatan dengan mengajarkan bagaimana memakai masker dengan baik 

dan benar serta memberi infomasi tentang SOP sholat berjamaah di masa pandemi 
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yang mana nantinya akan disosialisasikan melalui pamflet dan poster. Selain 

sosialisasi juga mempunyai program kerja membantu kegiatan mengajar mengaji 

yang mana pengajar disini masih sedikit dengan jumlah murid yang cukup banyak, 

warga Desa Terwidi RT 03 RW 04 juga membutuhkan bantuan untuk persiapan 

hari kemerdekaan. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut kami berharap dapat 

memberi manfaat yang baik untuk Desa Terwidi RT 03 RW 04 Kelurahan 

Plalangan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

 
Gambar 1. Peta Lokasi KKN 

 

Dari berbagai permasalahan diatas, berikut adalah usulan penyelesaian 

masalah yang kami ajukan dalam bentuk program kerja.  

 Program Kerja Penyuluhan 

a. Pembuatan poster SOP sholat berjamaah di masa pandemi. 

b. Pembuatan pamflet menganai cara memakai masker yang baik dan 

benar 

 Program Kerja Pendampingan Belajar kepada anak-anak dilokasi KKN 

yakni mengajar mengaji. 

 Program Kerja Pendampingan Mengajar ngaji 

 

METODE 

Pendampingan adalah aktivitas yang dapat diartikan sebagai pengajar, 

pengarahan, pembinaan, dalam individu ataupun kelompok yang lebih berkonotasi 

menguasai, mengontrol, dan mengendalikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

pendampingan adalah pengajaran pada pola kepribadian yang dimanifestasikan 

kedalam pola yang baru. Oleh karena itu sangat penting dilakukannya 

pendampingan penanaman tanaman pohon kopi saat pandemi seperti ini dimana 

semuanya serba terbatas dan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. 

Metode yang digunakan dalam pendampingan penanaman tanaman kopi 

oleh KKNT UNISSULA Kelompok 28 adalah metode pemanfaatan bibit kopi liar. 

Dengan metode pendampingan yang seperti ini kami memanfaatkan bibit kopi liar 

yang sudah tumbuh dengan alami tanpa harus menanam biji dari awal tetapi 

langsung mengambil bibit yang sudah cukup siap dipindah, sehingga 
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memaksimalkan potensi, waktu, tenaga serta biaya. Pada pendampingan ini kami 

tidak bisa sampai memanen kopi yang telah ditanam dan hanya sampai 

pemeliharaan yaitu pemberian pupuk juga penyiraman air dikarenakan kami 

keterbatasan waktu KKN yang dilakukan kurang lebih hanya 17 hari. (pemberian 

pupuk pada pelaksanaan ini kami memberinya sekali dengan pupuk alami dari 

pemisahan sampah dan tanah yang bisa digunakan untuk pupuk dengan campuran 

kapur pertanian atau masyarakat desa biasa menyebutnya gamping, sedangkan 

untuk pemberian air kami lakukan dua hari sekali.  

Pada pelaksanaan penanaman bibit kopi liar kami sebisa mungkin 

meminimalisir biaya dengan memanfaatkan kemudahan sumber daya alam yang 

ada didesa tempat kami melakukan KKN atau desa Terwidi yang memang sudah 

diberkahi oleh Allah SWT dengan sumber daya alam yang kaya serta tanah yang 

subur 

 

HASIL 

Pendampingan Budidaya Kopi 

Pekerjaan masyarakat di desa Terwidi belum bisa dikatakan merata karena 

sebagian warga diantaranya bekerja sebagai petani, peternak, buruh, baik buruh 

industri maupun buruh perkebunan. Ada pula yang belum mendapat pekerjaan tetap 

selain itu terdapat pula warga yang bergerak di bidang peternakan. Dari survei 

analisis diatas kami memberi judul program kami yaitu pendampingan penanaman 

tanaman kopi. Karena sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani 

dan memiliki lahan yang cukup luas sehingga dapat ditanami kopi namun belum 

dilakukan secara maksimal. Harapannya dengan adanya KKN di desa ini dapat 

membantu warga untuk memanfaatkan kopi menjadi produk bernilai jual tinggi. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam KKN Tematik ini adalah mengoptimalkan 

pemanfaatan potensi lokal Desa Terwidi dalam upaya penanaman tanaman kopi 

melalui pemberdayaan bibit kopi liar untuk mengolahnya menjadi sumber daya 

yang strategis dan bernilai jual tinggi. 

Kegiatan pendampingan ini dimulai dengan menjelaskan proses penanaman 

tanaman kopi dengan flowchart penanaman kopi setelah itu dilanjutkan dengan 

terjun langsung ke lapangan untuk praktek. Pada praktek ini kami baru berfokus 

terhadap satu orang petani yaitu mbah Jarkum selaku pemilik lahan dan Bapak RT 

sebagai pendamping. Pendampingan ini berkaitan dengan potensi lingkungan lokal 

Desa Terwidi yang notabene merupakan daerah sejuk dengan curah hujan tinggi 

sehingga cocok untuk tanaman dan warga desa terwidi kebanyakan masih 

mempunyai kebun dan sawah garapan sehingga program ini diterima baik oleh 

Bapak RT dan warga setempat, dengan harapan memilki dampak panjang yaitu 

dapat menjadikan Desa Terwidi sebagai desa mandiri bahan pangan yang tentunya 

dapat menekan tingkat perekonomian masyarakat Desa Terwidi. 
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Berikut merupakan proses dari program pendampingan tanaman kopi yang 

kami lakukan di Desa Terwidi, Adapun langkah yang lebih jelas dalam metode 

pendampingan penanaman tanaman kopi ini yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Flowchart Penanaman Kopi 

 

Berikut merupakan proses pendampingan penanaman pohon kopi; 

 Pengolahan Media Tanam 

Media tanam merupakan komponen utama ketika akan bercocok tanam. 

Media tanam yang akan digunakan harus disesuaikan dengan jenis tanaman 

yang ingin ditanam. Menentukan media tanam yang tepat untuk jenis 

tanaman akan di tanam. Secara umum, media tanam harus dapat menjaga 

kelembapan daerah sekitar akar, menyediakan cukup udara, dan dapat 

menahan ketersediaan unsur hara.  

 Penanaman 

Jarak tanam kopi umumnya disesuaikan dengan kemiringan tanah. Untuk 

lahan dengan kemiringan tanah kurang dari 15%, tiap klon (tiap pohon kopi) 

ditanam dengan lajur sama, berseling dengan klon lain. Hal ini untuk 

mengantisipasi apabila di kemudian hari dilakukan penyulaman, selain 

memudahkan penelusuran klon. 

 Perawatan 

Yang dimaksud kegiatan pemeliharaan tanaman adalah merawat tanaman 

yang hidup, menyulam tanaman yang mati dan membersihkan tanaman 

pengganggu yang tumbuh disekeliling tenaman, agar pertumbuhan tanaman 

berlangsung secara baik. 

- Pemupukan 

Pemupukan adalah untuk menjaga daya tahan tanaman, meningkatkan 

produksi dan mutu hasil serta menjaga agar produksi stabil tinggi. 

Pengolahan Media 

Tanam 
Penanaman 

Perawatan 

Panen 
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Pemberian pupuk dapat diletakkan sekitar 30 - 40 cm dari batang 

pokok. 

- Penyiraman 

Penyiraman tanaman merupakan suatu kegiatan yang perlu 

diperhatikan dalam melakukan pemeliharaan tanaman, dikarenakan 

tanaman memerlukan air yang cukup untuk melakukan fotosintesis 

dalam memperoleh kebutuhannya untuk tumbuh dan berkembang  

- Pengendalian Hama 

Budidaya tanaman yang sehat dan kuat menjadi bagian penting dalam 

program pengendalian hama dan penyakit. Tanaman yang sehat akan 

mampu bertahan terhadap serangan hama dan penyakit dan lebih cepat 

mengatasi kerusakan akibat serangan hama dan penyakit tersebut.  

- Penyetekan 

Merupakan proses perbanyakan kopi untuk menumbuhkan akar entres 

kopi dengan menggunakan media tumbuh dan lingkungan. Pada 

kesempatan kali ini KKNT 28 belum bisa melakukan pendampingan 

sampai proses penyetekan dari tanaman yang baru ditanam karena 

keterbatasan waktu. Namun pada saat KKNT 28 melakukan contoh 

penyetkan ke tanaman yang sudah ada disana. 

- Pemangkasan 

Manfaat dan fungsi pemangkasan umumnya adalah agar pohon tetap 

rendah sehingga mudah perawatannya, membentuk cabang - cabang 

produksi yang baru, mempermudah masuknya cahaya dan 

mempermudah pengendalian hama dan penyakit. Pangkasan juga dapat 

dilakukan selama panen sambil menghilangkan cabang - cabang yang 

tidak produktif, cabang liar maupun yang sudah tua.  

 Panen 

Pemetikan. Pemanenan buah kopi yang umum dilakukan dengan cara 

memetik buah yang telah masak pada tanaman kopi adalah berusia mulai 

sekitar 2,5 - 3 tahun. Buah matang ditandai oleh perubahan warna kulit buah. 

Kulit buah berwarna hijau tua adalah buah masih 48 Budidaya dan Pasca 

Panen Kopi muda, berwarna kuning adalah setengah masak dan jika 

berwarna merah maka buah kopi sudah masak penuh dan menjadi kehitam-

hitaman setelah masak penuh terlampaui (over ripe) . (“Budidaya Tanaman 

Kopi Untuk Adaptasi Dan Mitigasi Perubahan Iklim,” 2015) 

Untuk mendapatkan hasil yang bermutu tinggi, buah kopi harus dipetik 

dalam keadaan masak penuh. Beberapa jenis kopi seperti kopi liberika dan 

kopi yang ditanam di daerah basah akan menghasilkan buah sepanjang 

tahun sehingga pemanenan bisa dilakukan sepanjang tahun. Musim panen 

ini biasanya terjadi mulai bulan Mei/Juni dan berakhir pada bulan 
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Agustus/September(“Budidaya Tanaman Kopi Untuk Adaptasi Dan 

Mitigasi Perubahan Iklim,” 2015). 

Kadangkala ada petani yang memperkirakan waktu panennya sendiri dan 

kemudian memetik buah yang telah matang maupun yang belum matang 

dari pohonnya secara serentak(“Budidaya Tanaman Kopi Untuk Adaptasi 

Dan Mitigasi Perubahan Iklim,” 2015). Pada tahap ini belum bisa 

melakukan langsung panen dari bibit yang ditanam karena keterbatasan 

waktu, untuk melakukan program ini juga mencontohkan dari pohon yang 

sudah siap panen. 

  
Pengambilan Bibit Liar di 

Lahan Kalijurang 

Perendaman Bibit 

  

Persiapan Membuat Pupuk 

 
 

Pemindahan Bibit ke Polyback Proses Penanaman 

  

Proses Pemupukan Proses Penyiraman 
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Proses Penyetekan Proses Pemangkasan 

  

Melihat Tanaman Yang Bisa Panen 

Gambar 3. Rangkaian Kegiatan Pendampingan Budidaya Kopi 

 

1. Pendampingan Mengaji 

 
 

 

Program kerja pendampingan mengaji kepada anak-anak di lokasi KKN desa 

Terwidi RT 03 RW 04 dilakukan selama kurang lebih 2 jam per harinya. 

Pendampingan mengaji dilaksanakan setiap hari selama total 16 hari. Dengan 

adanyapendampingan mengaji tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih 

terhadap bacaan-bacaan iqro, dibuktikan dengan perbandingan hasil pretest diawal 

pertemuan dan hasil postest di akhir pertemuan yang dilakukan oleh kelompok 28 

sebelum dan sesudah pendampingan mengaji. 

 

 

 

Gambar 4. Program Pendampingan Mengaji 
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Penyuluhan Protokol Kesehatan 

a. Pembuatan poster SOP sholat di masa pandemi 

Poster SOP sholat di masa pandemi 

kami buat sebanyak 15 buah tiap 

poster. Poster kami pasang di 

tempat-tempat strategi seperti di 

musholla, masjid dan di pinggir 

jalan. Dari pemasangan poster 

tersebut, dapat respon baik dari 

masyarakat. 

 

b. Pembuatan pamflet memakai masker yang baik dan benar  

Pamflet memakai masker yang baik dan benar kami buat sebanyak 15 

buah tiap pamflet. Pamflet kami pasang di tempat-tempat strategi 

seperti di musholla, warung, pos ronda dan di pinggir jalan. Dari 

pemasangan pamflet tersebut, dapat respon baik dari masyarakat. 

 
Gambar 6. Pemasangan Pamflet 

 

Penumbuhan Motivasi Masyarakat 

Motivasi merupakan sebuah dorongan dasar yang menggerakan individu 

untuk bertindak. Dorongan ini muncul pada dalam diri individu yang menggerakan 

untuk melakukan suatu tindakan dalam dirinya. Oleh karena itu tindakan yang 

dilakukan oleh individu didasari oleh motivasi pada tema tertentu sesuai motivasi 

yang mendasarinya. Motivasi juga dikatakan dalam mau melaksanakan dan tidak 

melaksanakan suatu tindakan tertentu. Motivasi lebih mengarah pada tindakan 

untuk mencapai suatu target tertentu. Motivasi merupakan suatu kekuatan baik dari 

dalam maupun dari luar yang mempengaruhinya  

 

PENUTUP 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan program Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) Tematik Universitas Islam Sultan Agung Semarang Kelompok 28 

yang berlokasikan di Desa Plalangan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, 

Jawa Tengah ini adalah kegiatan KKN dengan mendampingi dan memotivasi para 

Gambar 5. Pemasangan Poster 
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petani dalam proses penanaman kopi. Dengan memberikan motivasi pada petani 

pada saat pandemi covid-19 ini agar mereka memiliki kepercayaan diri dan 

keyakinan pada kemampuan yang dimiliki. Kegiatan ini diharapkan bisa membantu 

petani agar tetap semangat dalam menjalankan usahanya meskipun dalam situasi 

seperti yang sekarang.  

Demikian Book Chapter tentang memotivasi dan mendampingi petani ini 

dibuat sebagai kerangka acuan dan gambaran singkat mengenai pelaksanaan 

kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk mendapatkan respon dari berbagai pihak. 

Kepada semua pihak yang telah membantu Mahasisswa Kelompok 28 Peserta KKN 

TEMATIK PERIODE XII Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

mengucapkan terimakasih atas partisipasinya.  
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ABSTRAK 

 

Pandemi Covid-19 saat ini masih dihadapi seluruh dunia sejak diumumkan 

oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 (Fitria & 

Ifdil, 2020). Indonesia menjadi salah satu negara terdampak Covid-19 yang cukup 

tinggi. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menekan 

angka positif Covid-19 termasuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat untuk 

menciptakan “Herd Imunity”. Kurangnya sosialisasi, himbauan, serta penjelasan 

kepada masyarakat menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan. Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) Tematik Covid-19 Universitas Islam Sultan Agung disiapkan dalam 

rangka membantu kondisi nasional yang terkena dampak pandemi Covid-19 dengan 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pandemi Covid-19 melalui 

kolaborasi antara mahasiswa, masyarakat, dan kontribusi institusi. Kelompok 33 

menggunakan metode observasi dan wawancara dengan mengumpulkan data 

premier dan sekunder dalam melaksanakan kegiatan KKN di Desa Pesagi, Kayen, 

Pati. Keterlibatan kelompok 33 KKN UNISSULA dengan berbagai program kerja 

yang dilaksanakan secara offline berperan dalam membentuk kebertahanan Desa 

Pesagi di era pandemi. Kebertahanan sendiri merupakan suatu keadaan dimana 

sesuatu tersebut tetap dapat bertahan walaupun menghadapi permasalahan yang 
tidak diduga sebelumnya (Dewi et al., 2015). Masyarakat Desa Pesagi dituntut 

untuk mampu menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi kehidupan baru untuk 

tetap bertahan dalam keadaan apapun di era pandemi. Kebertahanan yang dilakukan 

masyarakat Desa Pesagi tersebut akan memudahkan mereka untuk tetap bertahan 

dalam menghadapi permasalahan dengan sehat dan produktif. 

 

Keywords: kuliah kerja nyata, kebertahanan, pandemi, Covid-19 
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PENDAHULUAN 

Pandemi Covid-19 saat ini masih dihadapi seluruh dunia sejak diumumkan 

oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 (Fitria & 

Ifdil, 2020), hal tersebut juga terjadi di Indonesia. Pandemi Covid-19 disebabkan 

oleh virus corona yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada bulan 

Desember 2019. Virus ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan, flu, Middle 

East Respiratoty Syndrome (MERS), dan Syndrom Pernapasan Akut (SARS). 

Seiring berjalannya waktu, virus corona bermutasi menjadi berbagai varian yang 

lebih mematikan. Penyakit baru dapat disebabkan oleh virus yang sudah ada dan 

termutasi, menyebar lebih luas dalam inangnya saat ini atau menulari spesias inang 

yang baru (Mulyaningsih et al., 2020). Tedros A. Ghebreyesus sebagai Direktur 

Jenderal WHO menyatakan bahwa varian delta mendatangkan malapetakan di 

seluruh dunia. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan kasus baru global 

selama periode 12-18 Juli 2021 yang naik sebesar 12% dengan kasus kematian naik 

1% dari minggu sebelumnya (S.S. Kurniawan, n.d.). 

Indonesia menjadi salah satu negara terdampak Covid-19 yang cukup 

tinggi, dengan jumlah penduduk yang banyak dan terkonsentrasi di Pulau Jawa 

menyebabkan penyebaran virus corona ini semakin cepat dan sulit untuk dikontrol. 

Masyarakat tidak siap menghadapi kondisi yang datang secara tiba-tiba baik secara 

fisik ataupun psikis (Sabir, 2016). Pemerintah Indonesia telah menerapkan 

beberapa langkah dalam menghadapi pandemi seperti work from home (WFH), 

pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga kebijakan terbaru adalah 

penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Tak hanya 

itu, pemerintah juga mengenalkan istilah “New Normal” atau penerapan pola hidup 

baru. Transformasi pola hidup yang baru ini untuk menata kehidupan dan perilaku 

yang baru ketika pandemi dan akan dibawa kedepannya (Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Adaptasi pola hidup baru berupa penerapan 

protokol kesehatan 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, 

membatasi mobilitas, membatasi kerumunan), berolahraga, istirahat yang cukup, 

dan lain-lain. Pemerintah juga menghimbau masyarakat agar melakukan vaksinasi. 

Vaksinasi menjadi salah satu upaya penting dalam mengurangi laju penyebaran 

Covid-19 sehingga pemerintah mempercepat program dan meningkatkan target 

vaksinasi untuk menciptakan “Herd Imunity” sehingga semakin banyak masyarakat 

terlindungi (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2020). 

Menurut data Tanggap Covid-19 (Provinsi Jawa Tengah, n.d.) diakses pada 

tanggal 28 Agustus 2021 tercatat sebanyak 467.661 total kasus konfirmasi dengan 

12.761 kasus aktif, 424.330 sembuh, dan 30.570 kasus kematian. Peningkatan kasus 

ini terus terjadi karena penyebaran virus corona telah masuk di setiap daerah di 

Provinsi Jawa Tengah termasuk di Desa Pesagi, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. 

Kabupaten Pati termasuk daerah resiko sedang penularan Covid-19, namun Desa 
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Pesagi termasuk dalam zona penularan rendah. Menurut data pemerintah setempat, 

perkembangan kasus Covid-19 di Desa Pesagi per bulan Juli 2021 adalah 25 kasus 

terkonfirmasi, 0 kasus aktif, 23 sembuh, dan 2 meninggal. Kurangnya sosialisasi, 

himbauan, serta penjelasan kepada masyarakat menjadi permasalahan yang perlu 

diselesaikan. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Covid-19 Universitas Islam 

Sultan Agung disiapkan dalam rangka membantu kondisi nasional yang terkena 

dampak pandemi Covid-19. Hal penting yang diutamakan adalah menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan pandemi Covid-19 melalui kolaborasi antara 

mahasiswa, masyarakat, dan kontribusi institusi. 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan mahasiswa sebagai bentuk 

implementasi nyata atas pengetahuan yang telah diperoleh serta sebagai 

pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat 

(Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), 2021). Kelompok 33 

KKN Tematik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) bersama warga dan 

aparatur desa secara langsung terlibat dalam kegiatan edukasi untuk memahami 

penerapan adaptasi pola hidup baru, memahami berbagai istilah-istilah baru terkait 

Covid-19, sosialisasi penggunaan platform online untuk pertemuan rapat kepada 

perangkat Desa Pesagi, mengedukasi warga akan pentingnya vaksinasi Covid-19 

dengan pemasangan informasi melalui media MMT/banner, mengedukasi 

penerapan standar operasional prosedur (SOP) pertemuan dan protokol isolasi 

mandiri dengan memasang poster di berbagai titik lokasi strategis di Desa Pesagi, 

melaksanakan bimbingan belajar dan mengaji untuk anak-anak SD Negeri Pesagi 

02, MI Raudlatul Mutta’allimin, dan MTS Assyafi’iyyah, serta membantu dalam 

mempertahankan dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) saat situasi pandemi. 

 

METODE 

Data dan informasi yang diperoleh dalam tulisan ini berdasarkan 

pengumpulan data primer dan data sekunder. Berdasarkan pendapat dari (Linarwati 

et al., 2016) data primer didapatkan langsung dari wawancara dengan pimpinan dan 

bagian personalia, yang dalam hal ini adalah perangkat Desa Pesagi. Sedangkan 

data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri atau data yang sudah 

terdokumentasi sebelumnya. Dalam hal ini penulis mengumpulkan dan 

memperoleh data berupa data yang sudah terdokumen sebelumnya. Selain itu, data 

primer diperoleh oleh penulis dari pengumpulan data-data di masyarakat baik 

melalui observasi maupun wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari data 

profil Desa Pesagi, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Metode yang digunakan 

dalam penulisan ini adalah metode deskriptif, menurut Whitney dalam (Linarwati 

et al., 2016) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang 

tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta 
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tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk 

tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta 

proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu 

fenomena. Hal ini meliputi kegiatan-kegiatan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) di Desa Pesagi Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Untuk keperluan ini, 

informasi-informasi diperolah dengan cara: 

1. Metode observasi 

Menurut (Fatoni, 2011) metode observasi adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukaan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-

pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran. Hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa metode observasi merupakan metode yang dilakukan 

dengan cara melihat, mengamati secara langsung tentang keadaan dan ditindak 

lanjuti dengan mengadakan pendekatan-pendekatan terhadap penduduk yang 

bertujuan untuk melihat situasi dan kondisi di Desa Pesagi, Kecamatan Kayen, 

Kabupaten Pati. 

2. Metode wawancara 

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya 

jawab lisan yang berlansung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak 

yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara (Hadi, 

2000). Metode wawancana digunakan dengan melakukan tanya jawab 

langsung dengan perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat maupun masyarakat 

Desa Pesagi, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.  

Sedangkan metode yang digunakan dalam pelaksanaan KKN Tematik di 

lokasi adalah metode offline. Metode offline kami pilih dalam pelaksanaan program 

dan kegiatan KKN di Desa Pesagi untuk memberikan pemahaman tentang Covid-

19 kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan 

kewaspadaan masyarakat untuk selalu mentaati protokol kesehatan yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Di era pandemi seperti ini, masyarakat Desa Pesagi, Kecamatan Kayen, 

Kabupaten Pati dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan kondisi dan 

situasi yang telah mengubah kebiasaan sehari-hari menjadi sebuah kebiasaan baru 

dalam era new normal. Hal penting yang mengharuskan masyarakat Desa Pesagi 

untuk tetap bertahan dalam keadaan apapun di era pandemi. Kebertahanan yang 

dilakukan masyarakat Desa Pesagi tersebut akan memudahkan mereka untuk tetap 

menghadapi permasalahan dan melanjtukan hidup di era pandemi ini, seperti yang 

disampaikan oleh Shatte Reivich dalam (Rosaria & Novika, 2018) yang mana 

kebertahanan adalah kemampuan untuk merespon suatu rintangan, hambatan, 

maupun tekanan dengan sehat dan produktif. Kebertahanan ini pastinya 
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membutuhkan dukungan dan peran penting salah satunya adalah mahasiswa 

UNISSULA yang di realisasikan melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 

KKN diharapkan memberikan kontribusi untuk membantu mewujudkan 

kebertahanan dalam masyarakat di Desa Pesagi. Kegiatan KKN pada dasarnya 

merupakan kegiatan interaksi sosial yang melibatkan berbagai pihak (Perdana et 

al., 2013). Ada setidaknya tiga pihak yang terlibat dalam kegiatan KKN yaitu 

perguruan tinggi, mahasiswa dan masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya 

kegiatan KKN Tematik UNISSULA Ber-BudAI Periode XII Tahun 2021 dengan 

tema “Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan dengan Covid-19” ini, tim KKN 

kelompok 33 UNISSULA membuat beberapa program kerja atau kegiatan yang 

diharapkan dapat berperan untuk kebertahanan masyarakat Desa Pesagi di era 

pandemi seperti ini dan tentunya bisa bermanfaat atau memberikan kontribusi yang 

berguna bagi kehidupan masyarakat Desa Pesagi yang lebih baik. Adapun beberapa 

program kerja atau kegiatan tersebut antara lain: 

1. Membuat video edukasi tentang berbagai istilah dalam Covid-19 

Salah satu program kerja Kuliah Kerja Nyata yang berupa pembuatan video 

edukasi tentang apa itu Kasus Suspek, Kasus Konfirmasi (bergejala dan tidak 

bergejala), Kontak Erat, Pelaku Perjalanan, Discarded, Selesai Isolasi, dan 

Kematian ini menjadi salah satu peran penting untuk kebertahanan masyarakat 

Desa Pesagi di era pandemi. Kebertahanan sendiri merupakan suatu keadaan 

dimana sesuatu tersebut tetap dapat bertahan walaupun menghadapi permasalahan 

yang tidak diduga sebelumnya (Dewi, Dhyah Puspita; Syahbana, 2015). 

Sebelumnya, masyarakat Desa Pesagi belum mengetahui dan mengerti berbagai 

istilah baru seputar covid-19 karena kurangnya penjelasan tentang hal tersebut. 

Oleh karena itu, tim KKN kelompok 33 UNISSULA membuat sebuah program 

kerja yang diharapkan dapat berperan dalam kebertahanan masyarakat Desa Pesagi 

berupa video edukasi tentang berbagai istilah Covid-19 kepada masyarakat Desa 

Pesagi.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Proses Syuting Video Edukasi 2 

 

2. Membuat video edukasi tentang Adaptasi Pola Hidup Baru 

Pembuatan video edukasi tentang Adaptasi Pola Hidup Baru merupakan 

program kerja KKN yang kedua, adanya video ini diharapkan masyarakat 
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mengetahui dan memahami serta mulai mengikuti pola hidup baru di era pandemi 

ini. Kebertahanan atau resilience dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau 

kapasitas suatu hal untuk merespon baik perubahan maupun gangguan tanpa perlu 

mengubah keadaan awal (Dewi, Dhyah Puspita; Syahbana, 2015). Video edukasi 

pola hidup baru kemudian diupload pada media sosial, seperti: youtube, instagram, 

dan facebook, serta disebarkan melalui whatsapp group. Masyarakat Desa Pesagi 

kemudian diinformasikan link atau tautan berbagai media sosial tersebut untuk 

bisa mengakses. Di era pandemi seperti saat ini tentunya sangat dibatasi 

masyarakat berkumpul sehingga dipilih media sosialisasi dengan menggunakan 

media sosial. Harapannya dengan video ini masyarakat lebih mengetahui dan 

memahan hal-hal apa saja yang perlu diterapkan dalam adaptasi pola hidup baru 

sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kebertahanan masyarakat dalam 

menghadapi dan berdampingan dengan Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Pembuatan video edukasi 1 tentang Adaptasi Pola Hidup Baru 

 

3. Membuat poster tentang SOP Pertemuan  

Masyarakat desa merupakan masyarakat sosial yang menyukai berkumpul 

melakukan berbagai kegiatan, oleh karena diperlukan pengaturan dalam 

berkumpul, namun saat ini belum tersedia pengaturan berupa standard operational 

prosedure (SOP). Oleh karena itu, kami membuat poster yang berisi SOP 

pertemuan atau berkumpul dan dipasang di beberapa tempat-tempat yang biasa 

digunakan sebagai tempat berkumpul atau bertemu. Harapannya dengan poster 

SOP ini akan memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih waspada dan 

mengikuti aturan atau protokol kesehatan dengan tertib.  

 
Foto 3. Pemasangan poster SOP Pertemuan di Balai Desa Pesagi 
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4. Membuat MMT/banner tentang Pentingnya Vaksinasi Covid-19 

Dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19, pemerintah Indonesia 

melakukan vaksinasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui vaksinasi 

diharapkan masyarkaat lebih kebal dan mampu menghadapi virus corona. Kondisi 

saat ini, masyarakat Desa Pesagi masih banyak yang belum mengetahui dan 

menyadari pentingnya vaksinasi Covid-19, hal tersebut disebabkan kurang 

informasi tentang pentingnya kekebalan tubuh terhadap virus dengan vaksin dan 

banyaknya berita-berita yang kurang benar beredar di masyarakat. Oleh karena itu, 

tim KKN kelompok 33 UNISSULA membuat MMT/banner tentang pentingnya 

vaksinasi Covid-19, dan dipasang di Balai Desa Pesagi sebagai tempat paling 

strategis, dimana masyarakat banyak yang berkunjung ke Balai Desa. Informasi 

tentang vaksin diharapkan akan memberikan edukasi kepada masyarakat dan 

dampak selanjutnya akan menjadikan masyarakat lebih kebal dan siap menghadapi 

virus corona. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Pemasangan MMT/banner mengenai Pentingnya Vaksinasi Covid-19 di 

Balai Desa Pesagi  

  

5. Melakukan pendampingan belajar dan mengaji bagi anak-anak 

Pendampingan belajar merupakan suatu proses memberikan bantuan 

kepada individu atau kelompok oleh seorang pembimbing di bidang tersebut dalam 

menentukan pilihan, penyesuaian, serta pemecahan masalah belajar yang berkaitan 

dengan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman, latihan maupun 

rangsangan (Rosaria & Novika, 2018). Pandemi terpaksa membuat anak-anak 

harus bersekolah secara daring, termasuk anak-anak yang ada di Desa Pesagi. 

Menyiasati situasi tersebut, tim KKN kelompok 33 UNISSULA melakukan 

program kerja pendampingan belajar dalam bentuk bimbingan dan pendampingan 

kepada anak-anak sekolah (siswa SD dan SMP), selain itu juga dilakukan 

pendampingan mengaji.  

 
Foto 5. Pendampingan belajar, mengaji dan lomba cerdas cermat 
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6. Membantu mendaftarkan UMKM ke marketing online/marketplace di 

Facebook dan Instagram dengan jangkauan pembeli desa sekitar dengan 

metode COD 

Perekonomian daerah pada umumnya ditopang oleh kegiatan ekonomi 

berskala mikro, kecil dan menengah. Unit usaha yang masuk dalam kategori usaha 

mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan urat nadi perekonomian daerah 

dan nasional (Hamid, 2010). Akan tetapi, di tengah pandemi Covid-19 seperti ini 

banyak pelaku UMKM yang mengalami kerugian dan tak jarang gulung tikar. Oleh 

karena itu, kami melakukan pendampingan terhadap UMKM agar bisa 

mempertahankan usahanya di tengah pandemi covid-19 dengan cara mendaftarkan 

usaha mereka ke media online seperti facebook dan instagram. Hal ini bisa 

membantu memperluas pemasaran hingga ke desa lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Pendaftaran Pempek Mantul milik Lek Mintek ke media online 

 

7. Melakukan pendampingan cara membuat frozen food, pembuatan logo 

usaha, dan peningkatan kualitas produk 

Peningkatan pemasaran juga dilakukan dengan melakukan peningkatan 

kualitas produk dan melakukan branding terhadap produk. Kami membantu pemilik 

usaha makanan rumah tangga dengan pendampingan membuat makanan beku, 

membuat logo produk sebagai branding dan meningkatkan kualitas kemasan. Hal 

tersebut dilakukan untuk membuat makanan lebih tahan lama, meningkatkan nilai 

jual produk usaha agar lebih menyakinkan dari sisi kebersihan dan kesehatan, serta 

semakin dikenal. Kami menyarankan dan memberi contoh pengeemasan makanan 

(pempek) yang semula hanya menggunakan plastik dan diikat diganti dengan mika 

plastik serta ditempel logo makanan. Dengan perubahan bentuk kemasan produk 

tersebut diharapkan kemasan lebih higienis memiliki daya jual lebih tinggi dan 

lebih laris di pasaran. Adapun hasil penjualan yang diperoleh setelah mendapat 

pendampingan oleh kami, kini setiap harinya bisa terjual 7 kilogram pempek, dan 

hal tersebut mengalami kenaikan 5 kg dari penjualan sebelum mendapat 

pendampingan.  
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Foto 7. Kunjungan ke Pempek Mantul Lek Mintek dan pengemasan sebelum dan 

sesudah pendampingan UMKM bersama kelompok KKN 33 UNISSULA 

 

8. Membuat panduan tentang Isolasi Mandiri dalam bentuk poster  

Salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk bertahan dan melindungi diri di 

tengah pandemi Covid-19 adalah dengan tetap berada di rumah dan menerapkan 

protokol isolasi mandiri, terutama bagi orang-orang yang mengalami gejala 

terpapar Covid-19. Kegiatan isolasi mandiri bertujuan untuk mencegah orang yang 

sakit/kemungkinan terinfeksi covid-19 tidak bertemu dengan orang yang sehat, 

sehingga penularan covid-19 bisa dicegah (Ernawati, 2020). Kondisi saat ini masih 

banyak masyarakat Desa Pesagi yang tidak mengetahui bagaimana cara melakukan 

isolasi mandiri dengan benar jika merasakan gejala. Mengingat betapa besar 

manfaat dari adanya isolasi mandiri juga bertepatan dengan kurangnya 

pengetahuan, informasi, maupun sosialisasi terhadap masyarakat Desa Pesagi 

mengenai protokol isolasi mandiri, maka kami membuatkan inforamasi mengenai 

protokol atau tata cara melakukan isolasi mandiri dalam bentuk poster, yang 

kemudian dipasang di tempat-tempat strategis. Dengan pembuatan poster protokol 

isolasi mandiri yang telah disebar di 15 lokasi/titik strategis yang ada di Desa 

Pesagi, kami berharap lebih banyak dan mudah masyarakat Desa Pesagi berhasil 

melakukan protokol isolasi mandiri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Pemasangan poster Protokol Isolasi Mandiri 

 

9. Melakukan sosialisasi/pengenalan tentang cara melakukan rapat online 

melalui berbagai platform seperti Google Meet dan Zoom Meeting 
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Adanya pandemi covid-19 pun membuat segala aktivitas manusia, 

khususnya dalam melakukan pertemuan-pertemuan atau rapat menjadi terhambat 

karena pembatasan jumlah orang berkumpul. Meskipun demikian, berbagai cara 

terus diusahakan demi memungkinkan masyarakat tetap produktif namun laju 

penularan Covid-19 bisa dicegah. Meskipun sulit, cara tersebut mempunyai peran 

penting dalam kebertahanan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 demi 

memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Adapun yang dimaksud kebertahanan 

dalam kondisi ini adalah dengan melakukan segala hal untuk bertahan walaupun 

menghadapi permasalahan yang tidak terduga sebelumnya (Rosaria & Novika, 

2018). Salah satu program yang kami lakukan adalah sosialisasi pengenalan dan 

pendampingan kepada para perangkat Desa Pesagi untuk melakukan rapat atau 

pertemuan secara online/daring dengan menggunakan aplikasi meeting. Kami 

mengenalkan dan mendampingi perangkat desa untuk menggunakan Zoom Meeting 

dan Google Meet, sehingga kemampuan penggunakan teknologi digital perangkat 

Desa Pesagi semakin baik. 

 
Foto 9. Pelaksanaan sosialisasi/pendampingan kepada perangkat desa Pesagi 

mengenai “Bagaimana Cara Rapat Online Menggunakan Google Meet dan Zoom 

Meeting” 

 

10. Membuat Infografis dan Peta sebaran covid-19 di Desa Pesagi 

Infografis dan peta sebaran Covi-19 menjadi salah satu program kerja kami 

untuk memberikan wadah bagi media informasi yang bisa di update terkait dengan 

jumlah masyarakat yang terpapar Covid-19 dengan berbagai statusnya. Infografis 

dan peta sebaran Covid-19 dibuat dalam bentuk banner dan dipasang di balai desa, 

sehingga bisa menjadi media informasi dan pengingat agar selalu berhati-hati, 

waspada dan selalu menerapkan protokol kesehatan, serta mengetahui kondisi 

terkini Covid-19 di Desa Pesagi. Harapannya dengan informasi terkini akan 

memberikan semangat bagi masyarakat untuk terus hidup sehat, bangkit dan 

berdampingan dengan Covid-19. 
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Foto 10. Penyerahan Infografis dan Peta sebaran covid-19 di Desa Pesagi 

 

11. Membuat video profil Desa Pesagi  

Pihak desa Pesagi belum mempunyai video profil tentang Desa Pesagi yang 

layak untuk ditampilkan secara online melalui media internet atau media sosial, 

yang mana video itu bisa memberikan gambaran potensi desa dan kondisi sosial 

kemasyarakat Desa Pesagi. Untuk itu, kami membantu membuatkan video profil 

desa yang bisa menampilkan potensi-potensi desa tersebut untuk diperkenalkan 

kepada masyarakat umum dan sebagai kenang-kenangan mahasiswa KKN 

Unissula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11. Proses syuting video profil Desa Pesagi bersama Ibu Sri Handayani 

selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa Pesagi 

 

PENUTUP 

Kegiatan KKN Tematik Ber-BudAI Universitas Islam Sultan Agung 

Periode XII tahun 2021 dengan tema “Sehat, Bangkit, dan Maju Berdampingan 

dengan Covid-19” oleh KKN kelompok 33 di Desa Pesagi, Kecamatan Kayen, 

Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah menjadi sarana bagi mahasiswa untuk 

mengabdi dan berkontribusi kepada masyarakat melalui berbagai program kerja dan 

kegiatan. Program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu 

menyelesaikan permasalahan dalam beberapa bidang khususnya ekonomi, sosial, 

pendidikan, dan kesehatan. Selain membantu pencegahan penularan covid-19, 

program dan kegiatan KKN di Desa Pesagi ini sebagai sarana sosialisasi kepada 

masyarakat bahwa saat ini telah memasuki era adaptasi kegiatan baru atau dikenal 
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dengan istilah new normal, dengan berbagai penyesuaian dan penerapan protokol 

kesehatan.  

Besar harapan setelah KKN ini selesai dilakukan, seluruh lapisan 

masyarakat di Desa Pesagi bisa meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran mereka 

terhadap covid-19 dengan selalu menerapkan protokol kesehatan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah, serta senantiasa melakukan edukasi, sosialisasi, dan 

pendampingan secara berkelanjutan kepada masyarakat untuk hidup berdampingan 

dengan covid-19, bangkit, sehat, dan tetap berkarya. 
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ABSTRAK 

 

Meningkatnya kasus positif  Covid-19 di Indonesia mengharuskan kita 

semakin waspada terhadap lingkungan sekitar. Sikap abai dan lalai masyarakat 

terhadap protokol kesehatan membuat kasus Covid-19 tidak kunjung mereda. 

Situasi Pandemi Covid-19 juga merugikan bagi para pelaku UMKM yang 

mengalami penurunan pendapatan akibat terbatasnya aktivitas masyarakat. Hal 

inilah yang mendorong kelompok KKN UNISSULA Periode XII Kelompok 37 

memberikan motivasi kepada warga Desa Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, 

Kota Semarang dengan melakukan pendampingan bagi pelaku UMKM untuk 

memasarkan produk dagangannya di marketplace dan memberikan edukasi kepada 

warga tentang pentingnya protokol kesehatan. Bagi para pelaku UMKM, kami 

memberikan pendampingan dan pengarahan bagaimana cara memasarkan produk 

pada media komersial elektronik. Kegitan edukasi dilakukan dengan memberikan 

buku saku kepada warga, menempelkan poster, memasang MMT, membagikan 

video kegitan selama isolasi mandiri, bagaimana menyikapi jika ada seseorang yang 

sedang isolasi mandiri dan alur proses vaksinasi. Dengan rangkaian kegiatan ini 

diharapkan warga Desa Sendangmulyo menjadi lebih waspada dan sadar akan 

bahaya Covid-19 serta bagi Pelaku UMKM menjadi lebih bersemangat, aktif dan 

lebih berkembang dengan adanya pendampingan ini. 

 

PENDAHULUAN 

Covid-19 merupakan suatu penyakit menular disebabkan oleh coronavirus 

(WHO, 2021). Virus tersebut sebelumya tidak dikenal, namun kemudian 

menyebabkan wabah di kota Wuhan, Tiongkok sejak bulan Desember 2019 (WHO, 

2021). Penyakit ini sekarang menyebar di seluruh dunia. Indonesia merupakan 

salah satu negara yang mengalami peningkatan kasus penularan Covid-19 dan 
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ditemukan infeksi dari varian baru (varian alfa dan delta) yang sangat 

mengkhawatirkan (Kevin, 2021). Untuk dapat mengatasi peningkatan kasus 

penularan maka diberlakukan kembali pengetatan protokol kesehatan serta tindakan 

sosial berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dengan 

diberlakukannya PPKM ini pemerintah berharap agar dapat mengendalikan laju 

penyebaran virus yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia. 

Penerapan program PPKM oleh pemerintah sangat mempengaruhi dan 

berdampak signifikan bagi kehidupan masyarakat. Dua aspek penting kehidupan 

masyarakat yang cukup signifikan terkena dampak Covid-19 yaitu bidang ekomomi 

dan bidang pendidikan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama masa pandemi 

berdampak besar bagi masyarakat karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan 

hidup. Pemerintah berusaha membantu masyarakat dengan memberikan bantuan 

sembako dan lain-lain. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 

juga memberikan arahan untuk diadakannya kegiatan pembelajaran di rumah. Bagi 

para pelajar yang membutuhkan kuota untuk belajar secara online, Kemendikbud 

bekerja sama dengan beberapa provider telekomunikasi memberikan kuota untuk 

mengakses aplikasi belajar secara online (Amalia,  2020). 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh 

mahasiswa. Universitas Islam Sultan Agung merupakan salah satu perguruan tinggi 

yang melaksanakan KKN Tematik di Periode XII bertemakan yaitu “Sehat, 

Bangkit, dan Maju Berdampingan dengan Covid-19”. KKN tematik yang 

berlangsung di tengah pandemi ini menjadi sarana belajar dan pengabdian 

mahasiwa kepada masyarakat. Pengabdian yang dilakukan berupa kontribusi dalam 

bidang ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan membantu masyarakat sekitar 

untuk memajukan UMKM. Sementara itu, di bidang pendidikan berupa edukasi 

mengenai Covid-19. Semua program kerja yang dibuat telah disesuaikan dengan 

kondisi dan kebutuhan masyarakat.  

 

METODE  

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

Semarang dilaksanakan pada tanggal 2-19 Agustus 2021 di Desa Sendangmulyo, 

Kota Semarang, Jawa Tengah. Pada KKN tematik kali ini Kelompok 37 melakukan 

program kerja yang fokus pada upaya pencegahan dan penanggulangan dampak 

dari Covid-19. Dalam bidang ekonomi, kami membantu masyarakat sekitar dalam 

memajukan UMKM dengan mengunjungi rumah warga pelaku UMKM yang 

terdampak pandemi, mendaftarkan usaha di berbagai aplikasi marketplace, 

mempromosikan, dan memberikan semangat agar dapat melalui masa pandemi. 

Dalam bidang pendidikan, dilakukan program edukasi dengan membagikan buku 
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saku kepada masyarakat, menempelkan poster pencegahan penularan virus, dan 

memasang MMT alur pendaftaran vaksinasi di area masjid. Penggunaan metode 

tersebut telah disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat 

sekitar. 

Program kerja kami yang terkait dengan UMKM dilaksanakan pada hari 

Rabu, 11 Agustus 2021 di rumah warga secara bergantian pukul 19.15 - 20.30 WIB. 

Penyuluhan kepada pemilik usaha UMKM dilakukan bergantian oleh anggota KKN 

Kelompok 37. Kemudian kami mempromosikan usahanya melalui media sosial. 

Selanjutnya kami membagikan buku saku “Tetap Sehat Selama Pandemi Covid-

19” kepada masyarakat sebagai sarana edukasi agar mudah memahami mengenai 

pengertian, pencegahan, dan penanggulangan penularan Covid-19. Kegiatan 

tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu, 14 Agustus 2021 pukul 15.30 – 17.00 WIB. 

Pembagian buku saku oleh KKN Kelompok 37 dilakukan secara bergantian oleh 

anggota kelompok dengan mengunjungi rumah-rumah warga setempat dengan 

tetap melaksanakan protokol kesehatan. 

 

HASIL KEGIATAN 

Hasil dari program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik Kelompok 37 

terkait dengan upaya penanganan dan penanggulangan Covid-19 di bidang ekonomi 

dan bidang pendidikan adalah membantu meningkatkan usaha UMKM serta 

memberikan penyuluhan mengenai Covid-19. Sebelum melakukan kegiatan 

pengabdian masyarakat, terlebih dahulu dilakukan survei lapangan dan diskusi 

mengenai program kerja apa saja yang akan dilakukan oleh tim KKN. Kemudian 

kegiatan yang telah direncanakan tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu: 

1. Kegiatan Bidang Ekonomi 

Program kerja pada bidang ekonomi berupa kegiatan penyuluhan serta 

memberikan strategi pemasaran usaha UMKM. Beberapa warga di Desa 

Sendangmulyo memiliki usaha UMKM terutama jenis usaha makanan dan pakaian 

yang terkena dampak pandemi. Maka dari itu, kami melakukan penyuluhan serta 

membantu mendaftarkan usaha tersebut ke aplikasi marketplace dan 

mempromosikannya dengan tujuan membantu perekonomian warga. Bentuk 

kegiatan tersebut terbagi menjadi 3, yaitu : 

i. Menanyakan kendala dan dampak dari Covid-19 terhadap usaha.  

ii. Melakukan sesi tanya jawab mengenai aplikasi marketplace lalu 

mendaftarkan usaha tersebut.  

iii. Memberi masukan strategi pemasaran serta semangat agar dapat melalui 

masa pandemi.  



68 
 

 

Gambar 1. Penyuluhan dan pendaftaran usaha UMKM di berbagai 

aplikasi marketplace  

 

2. Kegiatan Bidang Edukasi 

Program kerja dalam bidang edukasi terbagi menjadi beberapa kegiatan, 

yaitu : 

a. Pembuatan MMT dan Poster tentang SOP sebagai himbauan kepada masyarakat 

Pembuatan MMT dan Poster ini bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran serta mengingatkan warga sekitar akan pentingnya menjalankan 

protokol kesehatan Covid-19. Isi tema dari MMT adalah “Alur Pendaftaran 

Vaksinasi Covid-19”. Tema tersebut bertujuan untuk membantu warga sekitar 

yang tidak mengetahui alur pendaftaran vaksinasi Covid-19. 

 

Gambar 2. Pemasangan MMT di Masjid Al-Fatah agar warga Desa 

Sendangmulyo memahami alur pendaftaran vaksinasi Covid-19 
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Karena kurangnya kepatuhan warga dalam menjalankan protokol 

kesehatan, kami memilih tema poster “Tetap Sehat Selama Pandemi Covid-19” 

agar warga sekitar lebih waspada dengan melihat poster yang kami pasang. 

 
Gambar 3. Pemasangan poster di beberapa titik Desa 

Sendangmulyo yang sering dilalui oleh warga sekitar 

 

b. Pembuatan video edukasi tentang penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat 

terkait pencegahan Covid-19  

Dalam kondisi pandemi saat ini, semua aktivitas sosial menjadi serba terbatas. 

Oleh karena itu, kami mengedukasi warga secara virtual dengan membuat video 

yang diunggah melalui aplikasi youtube agar dapat diakses kapanpun dan 

dimanapun. Isi dari video tersebut mengenai kegiatan selama isoman seperti 

berolahraga, berjemur, berdiskusi online, bersih-bersih rumah dan lain-lain.  

 

Gambar 4. Video kegiatan yang dapat dilakukan saat isoman 

 

c. Pembuatan Buku Saku Tentang penyuluhan dan pencegahan yang dibagikan ke 

warga 

Materi buku saku berisi pengetahuan tentang Covid-19, seperti bagaimana cara 

penularannya, cara pencegahannya, siapa yang paling rentan terjangkit, tanda 
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dan gejala, perbedaan OTG/ODP/PDP, karantina dan isolasi mandiri, daftar obat 

dan vitamin, konsumsi makanan sehat saat isoman, apa yang harus dilakukan 

jika tetangga terkena Covid-19, pemakaman jenazah, cara menyikapi keadaan 

pandemi, ajakan memakai masker, nomor telepon ambulance Kota Semarang 

dan daftar telepon rumah sakit rujukan. Kami berupaya membuat buku saku 

yang lengkap dan mudah dipahami sebagai salah satu cara untuk mengedukasi 

warga tentang Covid-19. 

 

Gambar 5. Pembagian Buku Saku kepada warga Desa Sendangmulyo 

RT 02 RW 26. Pembagian ini dilakukan oleh semua anggota Kelompok 

37 

 

d. Membantu dan mendampingi masyarakat mendaftar vaksinasi secara online 

Tidak sedikit warga Desa Sendangmulyo yang belum melakukan vaksinasi 

karena kurangnya pengetahuan tentang alur pendaftaran vaksinasi. Oleh karena 

itu, kami membantu memberikan edukasi dengan membagikan buku saku 

kepada warga dan membuat video tutorial pendaftaran vaksinasi secara online.  

Selain itu, kami membuat linktree yaitu halaman yang dapat digunakan untuk 

mencantumkan berbagai tautan. Linktree ini bagi penjual online shop cukup 

efektif dan bermanfaat. Sebab, mereka bisa membagikan sejumlah link toko 

serta kontak mereka dalam satu tautan atau halaman, yang bertujuan untuk 

memperluas informasi yang dapat dicakup juga oleh masyarakat luar. Linktree 

ini berisikan tentang lapor mandiri, mencari kamar rumah sakit, daftar obat 

Covid-19 dari Kimia Farma, info oksigen, info lokasi vaksinasi, layanan Covid-

19 dan donor darah. 
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Gambar 6. Pendaftaran vaksinasi dan linktree yang tercantum di sosial 

media. 

 

PENUTUP 

 Tim KKN Tematik Kelompok 37 telah melaksanakan pengabdian kepada 

warga Desa Sendangmulyo RT 02 RW 26 dengan cara melakukan penyuluhan dan 

pendampingan kepada para pelaku UMKM. Kami berharap agar para pelaku 

UMKM tetap semangat dalam menghadapi pandemi dan semakin luas jangkauan 

pasarnya. Selain itu, kami juga mengedukasi secara langsung maupun melalui 

sarana edukasi lain seperti pembuatan MMT, poster, buku saku, serta beberapa 

video. Kegiatan edukasi ini penting dilakukan agar warga setempat lebih 

meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran Covid-19 dan memahami 

pentingnya mematuhi protokol kesehatan.  
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ABSTRAK 

 

Kegiatan pegabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan 

memberikan edukasi mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan sebagai 

upaya memutus mata rantai penyebaran covid-19. Adapun metode yang dilakukan 

berupa penyuluhan dan pemberian informasi mengenai pentingnya penerapan 

protokol kesehatan dan perilaku hidup bersih dengan rajin mencuci tangan dengan 

sabun, menggunakan masker ketika beraktivitas diluar rumah dan menjaga jarak 

aman ketika berada ditempat umum. Kegiatan ini dilaksanakan di  zoom untuk desa 

Terboyo Wetan khususnya. Selatan.Hasil menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan 

kegiatan ini para peserta dari kelurahan Terboyo wetan menjadi semakin 

mengetahui mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan baik mengenai 

cara mencuci tangan dan menggunakan masker yang benar maupaun jarak aman 

agar terhindar dari penularan covid-19. Namun demikian, kesadaran masyarakat 

sekitar terkait pentingnya menerapkan protokol kesehatan masih kurang khususnya 

terkait menjaga jarak aman. Selain itu, mobilitas masyarakat juga masih sulit untuk 

dikendalikan baik untuk bekerja maupun hanya sekedar pergi keluar rumah. 

Dengan adanya sosialisasi ini maka diharapkan para peserta dengan wewenangnya 

sebagai perangkat desa dapat menularkan pengetahuan dan pemahaman mereka 

kepada masyarakat khususnya warga terboyo kulon. 

 

 

PENDAHULUAN 

Covid-19 mungkin beberapa bulan terakhir kata tersebut sudah tidak asing di 

telinga kita. Awalnya hanya dianggap flu biasa dan akhirnya menjadi pandemi. 

Sudah banyak korban meninggal dunia karena pandemi ini. Banyak pihak yang 
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menyayangkan lambatnya penanggulangan kasus ini, pemerintah dianggap lambat 

dalam menangani masalah ini. Mungkin kalau ditangani sejak awal tidak akan 

banyak korban meninggal dan tidak akan banyak penularan yang terjadi. Akan 

tetapi kita juga tidak bisa serta merta menyalahkan pemerintah, karena kasus ini 

tidak akan bisa diatasi tanpa adanya kerja sama semua pihak. 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 tertular oleh 

virus tersebut. 

Sosial distancing yang digaungkan pemerintah juga tidak dianggap. Banyak 

masyarakat masih berkumpul dengan mengabaikan protokol kesehatan. Hal ini 

menyebabkan peningkatan jumlah orang yang terpapar covid-19 semakin hari 

semakin banyak. Akan tetapi masyarakat masih belum sadar terhadap bahaya virus 

ini. Sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan banyak upaya untuk menekan 

penyebaran virus ini. Seperti mengkampanyekan protokol kesehatan, sosial 

distancing, pembatasan sosial beskala besar dan terakhir new normal. 

Berdasarkann informasi yang dimiliki oleh Kementrian Kesehatan dan Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 protokol kesehatan yang wajib ditaati 

masyarakat menurut kompas.com, pertama yang paling penting adalah menjaga 

kebersihan tangan, tangan adalah media penyebaran virus paling utama, bersihkan 

tangan dengan menggunakan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer meskipun 

tangan tidak terlihat kotor, jika tangan kotor bersihkan dengan menggunakan sabun. 

Biasakan mencuci tangan setelah dari lingkungan luar atau memegang sesuatu. 

Cara mencuci tangan harus mengikuti aturan standar yang sudah ada, yaitu mencuci 

tangan bagian dalam, punggung, sela-sela dan ujung-ujung jari. Kemudian yang 

kedua jangan menyentuh wajah, dengan adanya pandemi covid-19 tangan menjadi 

media paling mudah terkena virus, usahakan tidak menyentuh wajah, menggaruk-

garuk wajah khususnya mata, hidung dan mulut. Tangan kita bisa saja terdapat virus 

yang diperoleh dari aktifitas yang kita lakukan di luar rumah. Jika tangan tidak 

bersih dan kemudian menyentuh wajah maka virus dapat dengan mudah masuk ke 

dalam tubuh.  

 Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses mengatur mengarahkan, 

mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat 

menumbuhkan serta mendorong peserta didik melakukan proses belajar dan sesuai 

dengan Kurikulum 2013 yang berpusat kepada siswa atau student centered. 

Memasuki abad 21 ini peserta didik dituntut untuk mampu menguasai kecakapan 
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yaitu 4C meliputi; Communication, Collaboration, Critical Thinking and problem 

solving, and Creative and Innovative (Rozi & Hanum, 2019:7). Maka dari itu perlu 

adanya kegiatan pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman belajar yang 

menyenangkan dan bermakna yang dapat membuat peserta didik mampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 

Pada awal tahun 2020, dunia dihadapkan dengan suatu wabah penyakit infeksi 

yang disebut virus Covid-19 atau disebut juga dengan virus Corona. Sejak akhir 

tahun 2019 hingga saat ini, angka kejadiannya terus mengalami kenaikan yang 

sangat pesat serta penyebaran infeksi virus Covid- 19 ini sangat cepat ke seluruh 

bagian dunia termasuk negara Indonesia. Bahkan WHO telah menyatakan wabah 

Covid-19 sebagai keadaan darurat kesehatan global sejak bulan Januari 2020 

(Sebayang, 2020). Istilah Covid-19 (Corona virus deseases 2019)merupakan nama 

yang diberikan oleh WHO terhadap virus yang sedang mewabah saat ini. Negara 

Cina merupakan tempat pertama terjadinya infeksi virus Covid-19 dan menyebar 

sangat luas dan cepat sehingga mengakibatkan pandemi global yang berlangsung 

hingga saat ini. Sumber virus ini diketahui awalnya berasal dari kelelawar yang 

akhirnya tertular ke manusia dan antar manusia (Burhan et al., 2020; WHO, 2020). 

Hingga saat ini kejadian terjangkit nya virus Covid-19masih terus bertambah. Data 

global catatan WHO hingga bulan Oktober 2020, kasus Covid-19 di dunia 

mencapai angka 36,7 juta. Sedangkan di negara Indonesia sendiri yang 

terkonfirmasi terjangkit virus Covid-19mencapai 321.000kasus, untuk angka 

kematian tercatat sebanyak 11.580 orang (Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas 

Nasional, 2020). Pemerintah Indonesia saat inisudah menetapkan status darurat 

bencana nasional terkait dengan kejadian pandemi virus Covid-19. untuk mengatasi 

penyebaran virus, pemerintah membuat kebijakan patuh protokol kesehatan yang 

menghimbau untuk sesering mungkin mencuci tangan pakai sabun 6 langkah, tidak 

melakukan kontak langsung dengan orang lain, menghindari pertemuan yang 

bersifat massal dan menggunakan masker saat keluar rumah, aktifitas bekerja, 

belajar dan beribadah pun jug dilaksanakan dirumahmasing - masing (Ihsanuddin, 

2020). Beberapa tulisan mengatakan golongan usia yang rentan terhadap virus 

Covid-19 ini adalah individu dengan usia lanjut (IASC MHPSS Reference Group, 

2020; Kementerian Kesehatan dan Kementris Sosial RI, 2020), namun tidak berarti 

remaja kebal terhadap infeksi ini. Remaja harus memiliki pengetahuan dan sikap 

yang positif terhadap protokol kesehatan guna mencegah dari terpaparvirus. 

Teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini sudah sangat familiar dan umum 

digunakan oleh golongan usia remaja, sehingga remaja sangat mudah mengakses 

dan mendapatkan informasi serta pengetahuan tentang virus covid-19, pengetahuan 

dan sikap waspada terhadap ancaman yang terjadi disekitar menjadi hal yang perlu 

dimiliki remaja dalam rangka melindungi diri dan melakukan upaya pencegahan 

pada diri sendiri dan orang lain adalah (BNPB, 2018) Saat ini sudah banyak jenis 
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himbauan patuh terhadap protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan pakai 

sabun, menggunakan masker saat keluar rumah serta menerapkan physical 

distancing yang disampaikan melalui iklan, acara di televisi, poster-poster, baliho 

dan sosial media yang saat ini sangat mudah di akses oleh remaja, namun kenyataan 

nya, banyak remaja yang belum menerapkan kebiasaan patuh protokol kesehatan 

dalam kehidupan sehari - hari, masih banyak remaja yang di dalam keadaan 

pandemi virus Covid-19 seperti saat sekarang ini yang kegiatan sekolah dan 

pembelajaran dilakukan secara daring (dalam jaringan) atau dari rumah masing - 

masing malah memanfaatkan hal tersebut untuk berekreasi, berlibur, berbelanja ke 

mall, nonton ke bioskop dan jalan - jalan ke luar kota tanpa menerapkan protokol 

kesehatan (Malik & Muhammad, 2020).  

Pengetahuan adalah suatu hasil dari rasa ingin tahu melalui proses sensoris, 

terutama pada mata dan telinga terhadap objek tertentu. Pengetahuan juga 

merupakan domain terpenting dalam terbentuknya perilaku (Donsu, 2017). 

Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat 

pendidikan, pekerjaan, umur, faktor lingkungan dan faktor social budaya 

(Notoatmodjo, 2012). Sikap dan perilaku merupakan sebagian tindakan seseorang 

yang dapat dipelajari dan diamati. Perilaku kesehatan dipengaruhi oleh banyak 

factor, diantaranya tingkat pengetahuan, persepsi, emosi, motivasi, dan 

lingkungan, perilaku yang baik dapat menjadi upaya pencegahan terhadap 

penularan covid19 (Audria, 2019). 

 

METODE 

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

Agung Semarang dilakukkan pada 02 Agustus - 19 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 43 menggunakan metode pemberian pendidikan dan edukasi 

mengenai covid 19 ,pentingnya berfikir kritis dan kreatif dengan webinar dengan 

tema “ pentingnya prokes guna mengurangi penyebaran Covid 19” untuk umum 

dan juga untuk warga daerah terboyo wetan , webinar ini sangat penting untuk 

membentuk pola pikir yang baik dengan adanya prokes ,pola hidup sehat, 

meningkatkan imun dan juga tidak panik dalam masa pandemi menjadikan 

masyarakat kususnya warga desa terboyo wetan menjadi warga yang tangguh 

bencana Covid 19. 

Program kerja ini kami laksanakan pada hari Minggu, 15 Agustus 2021 

Dilaksanakan di kelompok 43,  Pelaksanaan kegiatan tersebut mulai pukul 13.00 

– 14.30 WIB. Penyampaian materi terdiri dari 2 (dua) sesi yaitu : pentingnya 

prokes dari dari ketua acara dan penyampaian materi dari pemateri (Afifatul 

Azisyah S. Kep ., Ns),webinar ini di buat dan di bagi tugas tugasnya dari kelompok 
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KKN 43 itu sendiri secara terstruktur dan juga teratur dari pembukaan sampai doa 

dan juga penutup. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Covid-19 protokol kesehatan yang wajib ditaati masyarakat menurut 

kompas.com, pertama yang paling penting adalah menjaga kebersihan tangan, 

tangan adalah media penyebaran virus paling utama, bersihkan tangan dengan 

menggunakan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer meskipun tangan tidak 

terlihat kotor, jika tangan kotor bersihkan dengan menggunakan sabun. Biasakan 

mencuci tangan setelah dari lingkungan luar atau memegang sesuatu. Cara mencuci 

tangan harus mengikuti aturan standar yang sudah ada, yaitu mencuci tangan bagian 

dalam, punggung, sela-sela dan ujung-ujung jari. Kemudian yang kedua jangan 

menyentuh wajah, dengan adanya pandemi covid-19 tangan menjadi media paling 

mudah terkena virus, usahakan tidak menyentuh wajah, menggaruk-garuk wajah 

khususnya mata, hidung dan mulut. Tangan kita bisa saja terdapat virus yang 

diperoleh dari aktifitas yang kita lakukan di luar rumah. Jika tangan tidak bersih 

dan kemudian menyentuh wajah maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam 

tubuh. 

Terapkan etika batuk dan bersin, etika saat batuk yaitu menutup mulut dan 

hidung dengan menggunakan lengan atas bagian dalam pada saat batuk atau bersin. 

Meskipun tidak ada virus di tubuh kita etika batuk dan bersin harus tetap diterapkan. 

Selanjutnya menggunakan masker, gunakan masker saat anda keluar rumah atau 

berinteraksi dengan orang lain. Bagi anda yang tidak memiliki gejala bisa 

menggunakan masker non medis, namun bagi anda yang memiliki gejala 

gunakanlah masker medis yang dapat digunakan 1 kali, dan setelah digunakan harus 

dibuang ke tempat sampah yang tertutup kemudian cuci tangan setelah memegang 

masker tersebut. Protokol kesehatan selanjutnya yaitu menjaga Jarak, untuk 

menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa 

menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter.  

Program kerja kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 43 Webinar 

“PENTINGNYA PROKES GUNA MENGURANGI PENYEBARAN COVID 

19”dengan  presentasi renteran kegiatan secara bertahap yaitu : 

 

1. Sambutan Ketua Acara dan Membuka Acara Webinar 

Karena ketidak hadiran bu  kades terboyo wetan serta dosen pembimbing lapanagn 

kami di karenakan ada suatu hal yang penting dan  mendesak maka pembukaan 

acara webinar ini hanya di lakukan oleh Muhammad Ilham Yasin R selaku ketua 

acara Webinar. Serta ucapan terima kasih kepada peserta yang hadir dan juga 
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ucapan permohonan maaf  untuk segala kekurangan dalam pelaksanaan acara 

webinar . 

 
 

2. Diskusi dan penyampaian materi oleh pemateri  (Afifatul Azisyah S. Kep 

., Ns) 

Dalam diskusi ini banyak sekali ilmu yang bisa di ambil dari penyampaian 

materi: 

Pertama kita mengenal apa itu virus corona dan juga bagaimana virus ini 

menyebar dan juga berkembang biak di antara kita ,baik di udara di tempat lembab 

ataupun di ruangan tertutup. 

Kedua yang paling penting adalah menjaga kebersihan tangan, tangan adalah 

media penyebaran virus paling utama, bersihkan tangan dengan menggunakan 

cairan pencuci tangan atau hand sanitizer meskipun tangan tidak terlihat kotor, 

jika tangan kotor bersihkan dengan menggunakan sabun. Biasakan mencuci 

tangan setelah dari lingkungan luar atau memegang sesuatu, Transmisi 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dari manusia ke manusia terjadi karena 

kontak dekat dengan orang yang terinfeksi, terkena batuk, bersin, droplet atau 

aerosola. Patogenesis pada Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dimulai saat 

siklus hidup SARS-CoV-2, diduga setelah virus masuk ke dalam sel host, genom 

RNA virus akan dikeluarkan ke sitoplasma sel dan ditransfusikan menjadi dua 

polioprotein dan protein structural. Selanjutnya, genom virus akan mulai 

bereplikasi. Glikoprotein pada selubung virus yang baru terbentuk akan masuk 

dalam membran reticulum endoplasma atau golgi sel lalu terjadi pembentukan 

nukleokapsid yang tersusun dari genom RNA dan protein nukleokapsid kemudian 

partikel virus ini akan tumbuh ke dalam reticulum endoplasma dan golgi sel. Pada 

tahap akhir, 39 vesikel yang mengandung partikel virus akan bergabung dengan 
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membran plasma untuk melepaskan komponen virus yang baru ,Faktor risiko dari 

infeksi SARS-CoV-2 pada individu yang memiliki riwayat penyakit komorbid 

seperti hipertensi dan diabetes melitus, perokok aktif, kanker, penyakit hati 

kronik. Jenis kelamin laki-laki dan usia > 60 tahun. Manifestasi kliniks pada 

infeksi SARS-CoV-2 yaitu demam (suhu > 38 

 Ketiga Cara mencuci tangan harus mengikuti aturan standar yang sudah ada, 

yaitu mencuci tangan bagian dalam, punggung, sela-sela dan ujung-ujung jari. 

Kemudian yang kedua jangan menyentuh wajah, dengan adanya pandemi covid-19 

tangan menjadi media paling mudah terkena virus, usahakan tidak menyentuh 

wajah, menggaruk-garuk wajah khususnya mata, hidung dan mulut. Tangan kita 

bisa saja terdapat virus yang diperoleh dari aktifitas yang kita lakukan di luar rumah. 

 Dan yang terkhir adalah selalu patuhi 6 M (menjaga jarak, memakai masker 

,mencuci tangan ,menghindari kerumunan , menghindari mobilitas dan menjaga 

pola makan agar imun selalu baik) 

 

 
 

3. Pembacaan doa dan juga penutup  

Lalu acara ini di tutup dengan bacaan doa oleh saudara awang dhika saputra dan 

juga penutup acara oleh mbak salsa menandakan acara webinar ini telah selesai dan 

juga paripurna. 
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PENUTUP 

Tim KKN TEMATIK XII KELOMPOK 43 unissula telah menyelesaikan tugasnya 

dalam acara webinar tentang pentingnya prokes guna mengurangi angka covid 19 

,semoga dengan berakhirnya ini dapat menjjadikan warga terboyo wetan khususnya 

bisa menjadi warga yang paham covid dan cara menanggulanginya. Ingat  selalu 

patuhi 6 M (menjaga jarak, memakai masker ,mencuci tangan ,menghindari 

kerumunan , menghindari mobilitas dan menjaga pola makan agar imun selalu baik) 

Terimakasih. 
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ABSTRAK  

 

Kasus Covid-19 yang mulai terdeteksi di Indonesia pada 2 Maret 

2020 masih belum usai dan berbagai dampak bagi masyarakat.  Penyebaran 

virus Covid -19 yang semakin mudah menjadikan pembatasan semua 

kegiatan warga dan melakukan kegiatan vaksin yang terus menerus agar 

memiliki kekebalan tubuh yang baik. Adannha pandemi Covid-19 

menyebabkan dampak serius di berbagai tatanan kehidupan masyarakat, 

mulai dari kehilangan nyawa, penurunan ekonomi, terkendalanya aktivitas 

pendidikan dan sosial, dan adanya penyakit saat ke fasilitas kesehatan. 

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 dampak tersebut, disusunlah program Kuliah 

Kerja Nyata di Desa Pendem, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan 

terkait dengan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 melalui 

pemasangan baner dan poster di titik-titik strategi desa Pendem disertai 

webinar hubungan kebijakan pemerintah dengan pola kesehatan gigi di era 

pandemi Covid-19. Berbagai kegiatan ini dilaksanakan sebagian besar 

secara memikat dan berani. Kegiatan yang dilakukan secara luring 

diminimalisir dengan tetap menerapkan protocol kesehatan  secara ketat. 

Program kerja ini mendapat antusiasme yang baik dari masyarakat dan 

dapat memberikan tingkat pemahaman lebih baik terkait pencegahan dan 

penanggulangan Covid-19.  

 

 

mailto:ratihmega@unissula.ac.id
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PENDAHULUAN 

Peran pendidikan yang terpenting adalah membentuk generasi 

penerus bangsa. Pendidikan adalah suatu proses pendewasaan dan 

pemandian manusia agar dapat menjadi penerus bangsa yang memiliki 

kemampuan serta siap menjalani kehidupan penuh tanggung jawab. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 20 ayat 2 yang menyatakan 

bahwa: 

”Perguruan Tinggi Kewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian 

dan pengabdian masyarakat” 

Pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam upaya mengembangkan 

wawasan, pengetahuan dan upaya meningkatkan keterampilan yang 

dilakukan oleh civitas akademika sebagai bentuk Tri Dharma Bakti serta 

menjaga kepedulian untuk berperan aktif dalam meningkatkan, 

mensejahterakan serta memberdayakan masyarakat. Pengabdian 

masyarakat dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah 

dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah implementasi dari Tri Dharma 

Perguruan tinggi yang memperkenalkan dan memberikan pengalaman 

bekerja dan pembelajaran mahasiswa dalam memberdayakan masyarakat. 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan saat ini sangat berbeda karena 

adanya pandemi Covid-19, KKN yang dilakukan bersamaan dengan adanya 

pandemi Covid-19 ini berimplikasi pada perbedaan tata kelola pada masa 

normal. KKN saat ini dapat dilakukan di wilayah domisili masing-masing 

mahasiswa dan dengan metode yang berbeda pula misalnya KKN dilakukan 

lebih banyak online atau luring. 

Kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 

tanggal 2 Maret 2020 dan belum selesai hingga saat ini. Adanya pandemi 

Covid-19 menimbulkan berbagai dampak tidak hanya di bidang kesehatan, 

melainkan juga bidang ekonomi. Ketidakpastian dalam mengetahui kapan 

wabah akan berakhir membuat banyak golongan masyarakat terutama 

golongan menengah ke bawah yang menjadi dampak dari pandemi Covid-

19. keberadaan virus Covid-19 yang mengancam setiap orang yang 

akhirnya dianggap sebagian orang menjadi hal yang harus disiasati dengan 

perilaku masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi saat ini dan harus 

dilakukan oleh seluruh masayarakat. Mengantisipasi dan mengurangi 

jumlah penderita virus corona di Indonesia dilakukan beberapa kebijakan 
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di seluruh daerah, di antaranya dengan membatasi aktifitas rumah, kegiatan 

sekolah di rumah, bahkan kegiatan beribadah di rumahkan. Pemerintah 

akhirnya menetapkan kebijakan wilayah dengan penutupan beberapa akses 

jalan dalam waktu tertentu, ketersediaan jam operasional, yang tentunya 

kebijakan untuk dapat menahan laju aktivitas keluar rumah. Kebijakan 

wilayah ini dikenal dengan PSBB yaitu Sosial Sosial Besar. yang 

disebabkan oleh Covid-19 warga negara Indonesia diharuskan melakukan 

vaksin dan melakukan pembatan Dampak wilayah. 

Berbagai dampak tersebut dialami oleh sebagian besar masyarakat, 

tidak ada masyarakat yang ada di lokasi KKN, yaitu Desa Pendem, 

Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Untuk itu, program Kerja 

Kuliah Kerja Nyata Tematik kali ini dipantau melalui pencegahan dan 

penanggulangan Covid-19 berbagai bentuk edukasi yang diberikan di Desa 

Pendem yaitu terkait penggunaan masker dua lapis, protokol isolasi 

mandiri, ajakan untuk vaksin, pembagian handsanitizer dan masker di 

posyandu pendem serta webinar hubungan kebijakan pemerintah dengan 

pola kesehatan gigi di era pandemi Covid-19, dilakukan ini semua agar 

Indonesia bebas terhadap Covid-19 jika semua warga Indonesia sudah 

paham tentang protokol kesehatan dan melakukan vaksin Covid-19 akan 

ditangani lebih mudah dan Indonesia akan kembali normal. 

 

METODE  

Program-program dalam KKN Tematik periode XII sebagian besar 

dilaksanakan dengan terjun langsung di lapangan dengan konsep mematuhi 

protokol kesehatan. Penerjunan dilakukan seminimal mungkin dengan 

penerapan protokol kesehatan dengan kehati-hatian mengingat kondisi 

pandemi saat ini untuk meminimalkan penyebaran Covid-19. Metode 

pelaksanaan KKN Tematik periode XII dilakukan melalui platform media 

sosial dengan kerjasama dan koordinasi dengan Desa hingga kelurahan dan 

organisasi di wilayah KKN sehingga mahasiswa dapat berbaur dengan 

masyarakat dan melaksanakan program kerja yang telah direncanakan. 

Adapun rincian pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya : 

1. Pemberian Penyuluhan atau Pelatihan Melalui Berbagai Media Sosial 

Dalam bentuk kegiatan : 

a. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai penggunaan 

masker dua lapis untuk mencegah penularan Covid-19 dengan 

pembuatan spanduk dan poster dan di 10 titik rawan di Desa Pendem 

seperti Pasar, balaidesa Pendem. Kegiatan ini dilakukan untuk 

meringankan kerja gugus tugas Covid-19 yang telah dibentuk 

pemerintah sehingga dapat mengurangi jumlah penyebaran Covid-19. 
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b. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang persiapan untuk 

melakukan isoman di saat terkajangkit virus Covid-19 dengan 

pembuatan baner, poster dan pamflet dan di sebar ke 10 titik rawan di 

Desa Pendem, balaidesa Pendem. 

c. Memberikan kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan vaksin 

Covid-19 dengan pembuatan spanduk dan poster dan di sebar ke 10 titik 

rawan di Desa Pendem seperti Pasar, balaidesa Pendem. 

d. Memberikan edukasi pada masyarakat melalui video terkait ajakan untuk 

vaksin serta menceritakan pengalaman vaksin dari anggota kelompok 

KKN. 

2. Melakukan Kegiatan Terkait Penanganan Covid-19 

Dalam bentuk kegiatan : 

a. melakukan pembagian masker dan handsinitizer yang dilakukan kepada 

warga desa pendem di 5 posyandu, sehingga masyarakat lebih taat 

terhadap protokol kesehatan Covid-19. 

b. Webinar “hubungan kebijakan pemerintah dengan pola kesehatan gigi di 

era pandemi Covid-19”. Target peserta webinar yaitu masyarakat Desa 

Pendem dan masyarakat umum yang dilaksanakan melalui zoom 

Meeting dan sebagian peserta (30 peserta) berada di balai desa Pendem. 

Kegiatan dilaksanakan secara semi memikat dengan tujuan membantu 

masyarakat yang terkendala bergabung melalui zoom untuk tetap dapat 

mendapatkan edukasi dari webinar tersebut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Desa Pendem merupakan sebuah desa di kecamatan Ngaringan dengan luas 

wilayah 370002 Ha. Struktur organisasi instansi pemerintahan Desa Pendem di 

pimpin oleh kepala desa. Desa Pendem memiliki luas wilayah 54,273 km² dan 

berbatasan dengan beberapa wilayah dengan batas wilayah sebelah utara adalah 

Bandungsari, sebelah selatan adalah Trowolu, sebelah Barat adalah Mojorebo, dan 

sebelah timur adalah Bandungsari.  
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Jumlah penduduk di desa Pendem yaitu sebanyak 4,309 jiwa dengan jumlah 

penduduk laki-laki sebanyak 2,210 jiwa dan perempuan 2,099 jiwa. Jumlah kepala 

keluarga yaitu 1,420 KK. Jumlah RT dan RW sebanyak 20 RT dan 3 RW. 

Pembangunan infrastruktur di wilayah Desa Pendem dari tahun ke tahun 

terus ada peningkatan seiring dengan meningkatnya bantuan pembangunan dari 

Pemerintah. Kondisi Jalan telah mencapai 80% dalam kondisi baik, yang dibangun 

dengan sistim Beton/Cor dan sebagian kecil jalan tanah. Prasarana pengairan yaitu 

terdapat 1 sungai dan 2 pompa air. Prasarana Pendidikan di wilayah Desa Pendem 

yaitu terdapat 2 PAUD, 2 TK, 2 SD, 1 SMP, 10 TPQ, dan 40 majelis taklim.  

Program kerja yang telah selesai dilaksanakan sebagai berikut : 

1. Pemasangan Poster Vaksinasi Covid-19 

Program ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai 

vaksinasi Covid-19 melalui media poster berukuran A1 atau 90 x 60 cm. 

Poster adalah sehelai kertas atau papan yang berisikan gambar dengan 

sedikit kata-kata. Kata- kata dalam poster harus jelas artinya, tepat 

pesannya, dan dapat dengan mudah dibaca pada jarak kurang lebih 6 meter 

(Prasanti dan Fuady, 2018). Pemasangan poster vaksin ini meliputi isi di 

dalamnya yaitu manfaat vaksin, keamanan vaksin, efek samping, kriteria 

orang yang boleh divaksin, dan tips sebelum mendapatkan vaksinasi. Poster 

mempunyai keuntungan dalam menarik orang yang mempunyai minat 

khusus, karena poster dapat menyampaikan atau menyaji-kan pokok dari 

suatu permasalahan. 
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2. Pemasangan Banner Penggunaan Dua Masker  

Program ini bertujuan untuk memberi informasi pada masyarakat 

desa Pendem mengenai pentingnya penggunaan masker dua lapis. CDC 

menemukan bahwa penggunaan masker dua lapis mampu menghalangi 

92,5% partikel yang menular. Program ini dilakukan dengan menggunakan 

media luar ruangan yaitu spanduk. Media luar ruangan yaitu media yang 

menyampaikan pesannya diluar ruangan secara umum melalui media cetak 

dan elektronika secara statis, misalnya papan reklame, spanduk, pameran, 

banner dan TV layar lebar. Spanduk adalah suatu pesan dalam bentuk 

tulisan dan disertai gambar yang dibuat pada secarik kain dengan ukuran 

yang sudah ditentukan. 

Media spanduk melibatkan panca indra seperti mata yang 

menyalurkan pesan/pengetahuan yang dibaca. Menurut penelitian para ahli, 

indra yang paling banyak menyalurkan pengetahuan ke dalam otak adalah 

mata. Kurang lebih 75% sampai 87% dan pengetahuan manusia 

diperoleh/disalurkan melalui mata, sehingga dapat mempermudah cara 

penyampaian dan penerimaan informasi kesehatan kepada masyarakat desa. 

Pada program pemasangan spanduk masker dua lapis yang dilakukan di 

desa Pendem, ukuran spanduk yang digunakan yaitu 2 x 1 m dan dipasang 

di depan posyandu. 

3. Pemasangan Banner Protokol Isolasi Mandiri 

Kegiatan ini memiliki tujuan agar masyarat mampu memahami 

protokol isolasi mandiri jika mengalami gejala seperti Covid-19 serta 

memberikan informasi kepada masyarakat agar memperhatikan kesehatan 

jika merasakan demam dan tidak enak badan masyakat dapt menghubungi 

fasilitas kesehatan terdekat. 

Berdasarkan penjelasan pedoman penanggulangan konfirmasi kasus 

Covid-19, tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala 

gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa 

inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada 

kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom 

pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala 

klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan 

beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen 

menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru. Berdasarkan bukti 

ilmiah, Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan 

batuk/bersin (droplet), namun tidak melalui udara. Orang yang paling 

berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien 

Covid-19 termasuk yang merawat pasien Covid-19. Rekomendasi standard 

untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara 
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teratur menggunakan sabun dan air bersih, menerapkan etika batuk dan 

bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar 

serta menghindari kontak dekat dengan siapapun yang menunjukkan gejala 

penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin serta menerapkan protokol 

pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) saat berada di fasilitas 

kesehatan terutama unit gawat darurat. Salah satu protokol untuk 

melaksanakan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Indonesia adalah 

melakukan upaya surveilans/pemantauan yang berlangsung terus menerus 

terhadap kelompok berisiko. Selain itu, upaya karantina juga perlu dilakuan 

sebagai metoda pembatasan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 

wilayah termasuk wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau 

terkontaminasi untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau 

kontaminasi. 

Poster yang kami buat ini kami buat sesuai dengan arahan Kemenkes 

RI tentang protokol isolasi mandiri yang kami buat menjadi lebih menarik 

dan komunikatif agar masyarakat memiliki rasa ingin tahu untuk membaca 

poster tersebut. 

4. Video Edukasi Penanggulangan Hoax tentang Vaksinasi Covid-19. 

  Video edukasi mengenai vaksinasi Covid-19 ini bertujuan untuk 

memberikan informasi pada masyarakat luas khususnya desa Pendem 

mengenai pentingnya vaksinasi Covid-19 serta memberikan informasi 

lebih lanjut mengenai hoax yang beredar mengenai bahaya vaksin. Video 

adalah alat bantu atau media edukasi yang dapat menunjukkan kembali 

gerakan-gerakan, pesan-pesan dengan menggunakan efek tertentu 

sehingga dapat memperkokoh proses pembelajaran dan dapat menarik 

perhatian penonton. Kelebihan dari video adalah yaitu pesan yang 

disampaikan dikemas secara menarik sehingga akan mudah diingat oleh 

penonton, tidak terbatas jarak dan waktu, dan dapat di ulang-ulang. 

5. Program Webinar “Hubungan Kebijakan Pemerintah dengan Pola 

Kesehatn Gigi di Era Pandemi Covid-19” 

  Program webinar ini bertujuan untuk membantu masyarakat untuk 

lebih paham terkait kebijakan pemerintah mengenai penanggulangan 

Covid-19. Selain itu kegiatan webinar ini juga memberikan gambaran cara 

menjaga kesehatan gigi dan mulut di era pandemi Covid-19. Kegiatan 

webinar ini dihadiri oleh masyarakat Desa Pendem dan masyarkat umum 

yang dilaksanakan secara semi luring di Kantor Desa Pendem serta secara 

virtual melalui aplikasi Zoom meeting. Kegiatan webinar ini dihadiri 

sebanyak 35 peserta secara luring dan 50 peserta secara daring.  

 Narasumber dalam kegiatan ini terdiri dari Ibu Dr. Ratih Mega Puspasari, 

S.H, M.Kn sebagai Dosen aktif di Fakultas Hukum Universitas Islam 
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Sultan Agung yang menyampaikan materi tentang kebijakan pemerintah 

selama pandemi Covid-19, Nabila Alifia Darmawan anggota kelompok 48 

sebagai mahasiswa aktif Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam 

Sultan Agung yang menyampaikan materi tentang penggunaan masker dan 

protokol isolasi mandiri, serta drg. Berliannabila Frescha S.A.C sebagai 

alumni Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung yang 

menyampaikan materi tentang cara menjaga kesehatan gigi dan mulut di 

masa pandemi Covid-19. 

 
(Dokumentasi peserta yang hadir dalam kegiatan webinar secara luring di 

Kantor Desa Pendem, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan)  
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(Desain poster kegiatan webinar yang di upload melalui social media) 

 

PENUTUP  

Berdasarkan uraian diatas tim kelompo 48 KKN-T Periode XII Unissula telah 

melaksakan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan edukasi terhadap 

pencegahan dan penularan Covid-19 melalui media cetak berupa poster dan 

banner di lingkungan masyarakat. Selain itu kelompok 48 juga memeberika video 

edukasi tentang penanggulangan penyebaran video hoax vaksinasi Covid-19 

melalui sosial media instagram dan youtube serta memberikan edukasi melalui 

webinar bagi masyarakat Desa Pendem dan Masyrakat umum tentang “Hubungan 

Kebijakan Peraturan Pemerintah dengan Pola Kesehatan Gigi di Era Pandemi 

Covid-19”. Demikian Laporan yang kami buat sesuai dengan hasil kegiatan dan 

program kerjan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan pada 2 Agustus 

hingga 9 Agustus 2021 di Desa Pendem, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten 

Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. 
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SARAN 

1. Bagi Pemerintah Desa Pendem 

Kegiatan yang telah dilaksanakan bersama Mahasiswa KKN Tematik 

Periode XII Universitas Islam Sultan Agung dan DPL dapat dilanjutkan 

sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.  

2. Bagi Masyarakat  

Kegiatan yang telah dilaksanakan agar diteruskan sebagai upaya 

peningkatan kesehatan masyarakat dalam pencegahan Covid-19. 

Menerapkan hal – hal yang sudah diberikan untuk menerapkan perilaku 

hidup sehat di masa pandemi.  

3. Bagi Perguruan Tinggi  

Kegiatan-kegiatan yang memerlukan tindak lanjut agar menjadi 

perhatian di tahun berikutnya, lokasi KKN diharapkan menjadi rujukan 

untuk penelitian baik bagi mahasiswa maupun dosen dan pengabdian pada 

masyarakat dalam bentuk desa binaan.  
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Abstrak 
 

Mewabahnya penyebaran penyakit Corona Virus Diseases-19 atau dikenal dengan 

Covid19 yang menyebabkan bencana bagi masyarakat hingga mengakibatkan 

kematian ribuan jiwa diseluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Munculnya 

wabah penyakit ini mendorong pentingnya untuk memberikan edukasi terhadap 

masyarakat tentang prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Selain itu, masyarakat 

perlu mengetahui dengan pasti penularan dan cara pencegahan Covid-19 agar tidak 

terus mewabah. Masyarakat sangat disarankan untuk tinggal di rumah saja, harus 

menggunakan masker, pekerja/karyawan bekerja dari rumah (Work From 

Home/WFH), selalu mencuci tangan dan menerapkan PHBS. PHBS merupakan 

starategi yang dapat mencegah penyebaran Covod-19. 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. PHBS merupakan salah satu starategi 

dalam pencegahan penyebaran Covid -19 yang sangat efektif dan mudah dilakukan 

oleh semua lapisan masyarakat. Rekomendasi pemerintah terus menghimbau 

gerakan PHBS menjadi kunci pencegahan penyebaran Covid-19 pada masa 

pandemik ini. Melakukan PHBS diharapkan penyebaran Covid-19 dapat dihambat 

sehingga kejadian tidak bertambah. Oleh karena pentingnya perilaku hidup bersih 

dan sehat, perlu dilakukan pemberian informasi secara terus menerus sehingga 

dapat meningkatkan pengetahuan seluruh lapisan masyarakat untuk menerapkan 

PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Kata kunci: Covid-19, Pencegahan, PHBS 

Kata kunci : Covid-19, Pencegahan, PHBS 

 

PENDAHULUAN  

Kasus Covid-19 di Indonesia sangat menggemparkan masyarakat dan 

menimbulkan ketakutan dari berbagai kalangan. Covid-19 merupakan penyakit 

mailto:agustinhandayani75@gmail.com
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yang disebabkan oleh virus SARS CoV-2 dengan gejala umum gangguan saluran 

pernafasan akut baik ringan maupun berat yang meliputi demam, batuk, sesak 

nafas, kelelahan, pilek, nyeri tenggorokan dan diare. Secara umum Penularan virus 

ini terjadi melalui droplet atau cairan tubuh yang terpercik pada sesorang atau 

benda-benda di sekitarnya yang berjarak 1-2 meter melalui batuk dan bersin. 

Pengetahuan masyarakat sangat berpebgaruh terhadap prilaku dalam melakukan 

pencegahan. Menurut Notoatmojo (2012), perilaku merupakan suatu aktivitas 

seseorang yang bersangkutan dan mempunyai kapasitas yang sangat luas mencakup 

: berjalan, berbicara, bereaksi, dan berpakaian. Kunci pencegahan penularan virus 

ini dapat menerapkan prilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan, 

komsumsi makanan sehat, olah raga dan istirahat yang cukup. Prilaku Hidup Bersih 

dan Sehata (PHBS) adalah semua prilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran, 

sehinga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya di bidang 

kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyrakat. 

PHBS merupakan langkah terbaik dalam pencegahan penyebaran virus ini, 

sehingga perlu ditanamkan kepada semua lapisan lapisan masyarakat tentan 

pengetahuan PHBS. 

Cara mencegah virus korona yang disarankan oleh pemerintah Indonesia 

melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia agar mengimbau 

masyarakat melakukan mencegah penyebaran Covid-19 dengan meningkatkan 

perilaku dan pengetahuan masyarakat dan menerapkan pola hidup sehat dan bersih 

Pemerintah meminta masyarakat agar senantiasa menerapkan perilaku hidup bersih 

dan sehat setiap hari dengan cara: Selalu menjaga kebersihan tangan dengan cuci 

tangan menggunakan air mengalir dan sabun selama 20 detik lalu bilas; 

Menerapkan etika batuk dan bersin yang baik dengan cara menutup hidung dan 

mulut dengan tisu atau lengan baju sehingga tidak menularkan ke orang lain; Makan 

makanan bergizi seimbang; Mengonsumsi buah-buahan dan sayuran; Melakukan 

olahraga minimal setengah jam setiap hari; Meningkatkan daya tahan tubuh; Cukup 

istirahat dan segera berobat jika sakit. Pencegahan penularan virus ini dapat dicegah 

dengan mengetrapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), seperti cuci tangan 

dengan baik dan benar, etika batuk, serta menjaga kesehatan dan sistem kekebalan 

tubuh. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang ilmiah, akurat dan dapat 

dipercaya dapat membantu untuk mudah melaksanakannya dalam menekan 

penyebaran Covid-19 di Indonesia. Atas dasar inilah perlu dilakuakan kegiatan 

pemberian informasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam 

menghadapi dan melewati pandemik Covid-19. Mengadakan penyuluhan berbasis 

medis tetang PHBS sehingga dapat mencapai semua lapisan masyarakat dan dapat 

mempraktikkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi contoh bagi 

masyarakat sekitar. Dalam hal ini perlu ada sosialisasi berkelanjutan terkait prilaku 

hidup bersih dan sehat karena masih banyak masyarakat belummengerti sehingga 
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masih banyak masyarakat masih menganggap hal tidak penting terhadap PHBS ini. 

Tetapi masyarakat tidak perlu kuwatir pada masa pandemik Covid-19 ini karena 

dengan penerapan PHBS yang meliputi menjaga makanan yang bergizi, cukup 

istirahat, mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuhdan dapat mengendalikan 

infeksi Covid-19. Proteksi diri dapat dilakukan dengan menggunakan masker, 

selalu cuci tangan dengan bersih dan jaga pola hidup sehat dan bersih maka mampu 

mencegah virus masuk kedalam tubuh manusia. Memerangi virus Corona Covid-

19 ini kuncinya dalah menjaga prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), hal ini sangat 

sederhana namun sangat efektif untuk dilakukan. Salah satunya adalah 

membiasakan diri mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer setiap selsai 

melakukan aktivitas. 

Lingkungan yang sehat akan sangat membantu masyarakat yang tinggal di 

dalamnya untuk merasa nyaman, tenang dan bahagia sehingga dapat menikmati 

hidup. Adapun tubuh yang sehat dapat diperoleh dengan mengkonsumsi makanan 

yang bersih dan sehat serta lengkap gizi. Tubuh yang sehat akan sangat sulit untuk 

diinfeksi oleh berbagai agen penyakit berbahaya seperti Covid-19 atau penyakit 

lainnya, karena tubuh yang sehat memiliki pertahanan (imunitas) yang kuat dan 

mudah melakukan penyebuhan sendiri. 

 

METODE  

Metode yang diterapkan kelompok 54 dalam melakukan KKN Tematik 

Khusus Covid-19 menggunakan: metode media sosial melalui You-tube, Instagram 

dan Twitter. KKN Tematik kami dimulai pada tanggal 02 Agustus sampai dengan 

19 Agutus 2021 di Kp. Cebolok III rt 03 rw 01 Kelurahan Sambirejo Kec. 

Gayamsaari Semarang dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai 

meningkatkan upaya pencegahan virus Covid-19 melalui vaksinasi. Selain itu, 

upaya yang dilakukan anggota KKN Tematik  kelompok 54 guna pencegahan virus 

Covid-19 diantaranya membagikan masker dan handsanitizer, melakukan sosialisai 

PHBS (Pola Hidup Bersih Sehat), mensosialisasikan pentingnya vaksinasi, 

melakukan webinar tetang vaksinasi dan kiat-kiat pola hidup sehat,  dan 

menyebarkan poster dan MMT di tempat yang strategis. 

 Program kerja ini kami laksanakan pada hari Minggu, 14 Maret 2021 

Dilaksanakan di aula balai balai RW atau posyandu  Kp. Cebolok III rt 03 rw 01 

Kelurahan Sambirejo Kec. Gayamsaari Semarang Pelaksanaan kegiatan tersebut 

mulai pukul 15.00 – 17.00 WIB. Penyampaian materi terdiri dari 3 (tiga) sesi yaitu 

: bahaya virus covid-19, tata cara mengurangi penyebaran virus covid-19, serta 

pentingnya vaksinasi. Penyampaian materi dilakukan oleh tim KKN 54 secara 

bergantian dengan sesi tanya jawab di akhir  presentasi. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) yang 

lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang 

dapat menulari manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, anak-anak, orang 

muda, dewasa, ibu hamil apalagi lansia, bayi yang kekebalan tubuhnya masih 

rentan, orang yang memiliki penyakit tertentu dan perokok. Virus yang menyerang 

sistem pernapasan ini menyebar dengan cukup cepat. Oleh karena itu, beberapa 

negara menerapkan sistem lockdown sebagai upaya pencegahan penularan virus 

Covid-19. Di Indonesia sendiri sudah menerapkan sistem PSBB (Pemberantasan 

Sosial Berskala Besar) untuk menekan penyebaran virus Covid-19. PSBB 

dilaksanakan pada bulan april 2020 – Januari 2021. Dan pada Februari 2021 – 

hingga sekarang dirubah menjadi PPKM ( Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat ).  

Pesatnya covid-19 di Indonesia dan bahaya yang akan muncul jika tidak 

tangani, salah satu pencegahan yang ditangani untuk mencegah virus ini dengan 

adanya vaksin. Vaksinasi merupakan pemberian vaksin dalam rangka untuk 

menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu 

penyakit. vaksin bukan merupakan obat tetapi vaksin mendorong pembentukan 

kekebalan tubuh agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. 

Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit jadi 

apabila suatu saat terkena penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya 

mengalami sakit ringan. Target pelaksanakan vaksin yang ada di Indonesia yang 

berusia lebih dari 17 Tahun. Jika penduduk berusia kurang dari 17 dapat diberikan 

vaksin apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan 

pada masa darurat dan mendapatkan ijin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.  

 Banyak masyarakat Indonesia yang belum melaksanakan vaksin 

dikarenakan masih tersebarnya isu isu buruk mengenai gejala vaksin. Maka dari itu 

KKN Temanik Universitas Islam Sultan Agung Semarang diharapkan memberikan 

pengaruh terhadap masyarakat dan akan mau melaksanakan vaksinasi. Pelaksanaan 

KKN Temanik UNISSULA kelompok 54 di Kelurahan Sambirejo RT 03 

Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Kami memberikan edukasi kepada 

masyarakat mengenai cara mencegah virus Covid-19. Berikut beberapa progam 

kerja KKN Temanik Unissula kelompok 54 

1. Membuat dan Memasang Poster tentang upaya pencegahan dan 

penanggulangan serta memberikan penyuluhan tentang pelaksanaan 

protokol kesehatan dan vaksinasi. Aktivitas KKN Temanik Kelompok 54 

melakukan penempelan MMT dan Poster di tempat tempat strategis yang 

ada di RT 03. Diharapkan dengan adanya Poster dan MMT yang dipasang 

ditempat – tempat strategis diharapkan supaya mereka bisa menambah 

pengetahuan masyarakat. Tema yang kami digunakan untuk poster terkait 
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vaksinasi. Tak lupa ketika memasang poster dan MMT tim KKN kelompok 

54 mengingatkan mengenai menjaga protokol kesehatan dan melakukan 

vaksinasi.  

 

2. Melakukan sosialisasi PHBS pasca covid secara offline di Lingkungan RT. 

Tim KKN kelompok 54 melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai Virus 

Covid-19 dan pentingnya vaksinasi kepada Ibu – Ibu PKK dan Karang 

taruna yang ada di RT 03. Sosialisasi kepada Ibu – Ibu PKK dilaksanakan 

pada sore hari pada saat ibu ibu melakukan kegiatan arisan RT jadi di celah 

waktu arisan RT kami Tim KKN melakukan sosialisasi mengenai vaksinasi 

covid-19. Tujuan sosialisasi ini karena banyak ibu – ibu pkk yang belum 

vaksinisasi karena takut. Ibu – ibu PKK sangat antusias banyak bertanya 

mengenai vaksin. Di harapkan ibu – ibu tidak takut lagi mengenai vaksin 

dan segera melaksanakan vaksin. Tidak hanya sosialisasi ke ibu – ibu saja 

tetapi sosialisasi mengenai vaksinasi dan protokol kesehatan ke karang 

taruna RT 03. Sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan anjuran pemerintah. 

Anjuran 3M tentu sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat, mencuci 

tangan dengan sabun selama 20 detik atau bisa juga dengan menggunakan 

antiseptik berbasis alkohol, memakai masker, dan menjaga jarak kurang 

lebih satu meter. Untuk mencegah infeksi dan penularan virus Covid-19 ada 

berbagai cara, selain 3M di atas menurut WHO hindari menyentuh wajah, 

menahan diri untuk merokok dan aktivitas lain yang melemahkan paru-paru, 

menghindari kegiatan yang tidak perlu dan menjauh dari kerumunan, dan 

tetap di rumah jika merasa tidak enak badan.  selain itu melakukan pertemuan 

pembahasan mengenai kegiatan  masyrakat seperti malam satu muharam dan 

malam 17 Agustusan agenda RT 03 yang tiap tahun dilaksanakan. Serta melakukan 

kegiatan senam bersama masyarakat dan lomba 17san yang di ikuti anak anak.  

 

3. Melakukan pendampingan ke anak anak yang masih sekolah daring membantu saat 

kesulitan dalam memahami materi pembelajaran dan sekaligus pembagian masker 

dan handsanitizer. Pendampingan belajar kepada anak-anak dilakukan dengan 

tujuan dapat mengefektifkan dan memaksimalkan pembelajaran di sekolah. 

Kegiatan pendampingan belajar ini melibatkan siswa Paud/Tk sampai dengan 

siswa SD. Adapun mata pelajaran yang dibimbing hanya berfokus pada mata 

pelajaran yang dianggap terlalu sukar untuk dimengerti. Akan tetapi, siswa bisa 

menanyakan mata pelajaran yang lainnya apabila siswa mengalami kendala dalam 

memahami materi tersebut. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan mengikuti 

protokol kesehatan yang dianjurkan dari pemerintah seperti pengaturan tempat 

duduk dan menggunakan masker. Di sela-sela melakukan pendampingan 

pembelajaran Tim KKN 54 melakukan sosialisasi dan pembagian masker sekaligus 

handsanitizer. 
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4. Pembuatan vidio pembelajaran tata cara mencuci tangan yang benar dan 

pentingnya penggunaan masker doubel. Tujuan pembuatan vidio agar dapat 

memudahkan masyarakat dalam memahami tentang tata cara mencuci tangan yang 

benar dan penggunaan masker doubel. Penggunaan masker doubel dianjurkan oleh 

pemerintah karena adanya varian baru virus Corona, varian Delta yang lebih cepat 

dan mudah menular. sebuah penelitian menyebutkan, masker bedah dapat 

menghalangi partikel udara yang berpotensi menularkan virus corona 

sebanyak 84,3 persen. Sementara, jika kita mengenakan dua masker, yaitu 

masker bedah dengan masker kain, maka perlindungannya bisa meningkat 

hingga 96,4 persen. 

 

5. Pembuatan webinar mengenai pentingnya vaksinasi dan tentang Covid-19. Saat 

ini, pemerintah Indonesia telah memulai program Vaksinasi dalam upaya 

menanggulangi Pandemi Global Covid-19. Namun, tidak sedikit pula 

masyarakat yang mengalami misinformasi maupun disinformasi sehingga 

memiliki kekhawatiran untuk mengikuti program tersebut. Edukasi 

Program Vaksinasi pun semakin dirasa penting guna memberi wawasan 

yang tepat dan benar akan proses pembuatan hingga manfaat vaksin 

tersebut. Oleh karena itu kelompok KKN 54 menyelenggarakan webinar 

yang bertajuk “Optimalisasi Vaksin Covid-19 dan Kiat-Kiat Hidup Bersih 

dan Sehat di Kalangan Masyarakat” yang dilaksanakan pada hari Rabu, 18 

Agustus 2021 dengan narasumber dr. Susanto. Webinar diawali dengan 

pemaparan pentingnya Vaksin, cara kerja Vaksin, yang dilanjut dengan 

edukasi dan pengalaman tentang Vaksin Sinovac. 

 

PENUTUPAN  

KKN Tematik Covid-19 dibentuk untuk membantu pemerintah dalam 

menangani rendahnya kesadaran masyarakat untuk vansin di Indonesia. Kami KKN 

Kp. Cebolok III rt 03 rw 01 Kelurahan Sambirejo Kec. Gayamsaari Semarang. 

Kami berharap dengan adanya KKN Tematik Covid-19 ini dapat meningkatkan 

kesadaran masyarakat untuk vaksin untuk menekan jumlah kasus positif virus 

Covid-19 khususnya pada masyarakat di Kp. Cebolok III. Beberapa proker yang 

diterapkan adalah memberikan edukasi mengenai pentingnya vaksinasi, bagaimana 

cara mencegah penyebaran virus Covid-19, pembagian masker kepada anak-anak 

dan handsanitizer serta tak lupa pemberian sosialisasi PHBS (Pola Hidup Bersih 

Sehat), mengadakan webinar mengenai vaksinasi yang dengan narasumber dr. 

Susanto. Selain itu, kelompok 54 melakukan penempelan poster serta MMT di 

tempat-tempat yang strategis, seperti di pinggir jalan, di toko-toko masyarakat 

sekitar, mushola / masjid, papan mading, dan balai RW.  
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ABSTRAK 

 

Dengan adanya virus COVID-19 di Indonesia saat ini berdampak bagi seluruh 

masyarakat salah satunya bagi pendidikan. Proses belajar dilaksanakan di rumah 

melalui pembelajaran daring/jarak jauh.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan informasi mengenai dampak COVID-19 terhadap implementasi 

pembelajaran daring di sekolah dasar. Metode yang digunakan adalah metode 

diskusi. Metode diskusi adalah cara mengajar yang dicirikan oleh suatu keterkaitan 

pada suatu topik atau pokok pernyataan atau masalah dimana para peserta diskusi 

berusaha untuk mencapai suatu keputusan. Hasil penelitian dan pembahasan di atas 

bahwa pendampingan belajar yang telah dilakukan secara luring berjalan dengan 

baik walaupun dilakukan di tengah wabah covid -19. Pendampingan belajar ini 

dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, seperti wajib 

memakai masker saat dilaksanakan pembelajaran dan jaga jarak aman.  

 

Kata kunci : pendampingan luring, luring tengah pandemic 

 

 

PENDAHULUAN 

Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia sejak Desember 2019 hingga kini 

masih berlangsung. Di beberapa negara, kurva korban positif terinfeksi virus 

korona mulai melandai (seperti di Australia, Vietnam, dan Selandia Baru), 

sementara di beberapa negara lainnya kurva korban justru belum mencapai 

puncaknya (seperti di Amerika Serikat dan Indonesia) (Sohrabi et al. 2020). 

Mewabahnya virus penyebab COVID-19 ini tidak hanya menghantam sektor 

kesehatan dan pelayanan publik, melainkan juga melumpuhkan berbagai sektor 

kehidupan manusia lainnya, termasuk sektor usaha kecil dan menengah di seluruh 

mailto:arisentai@unissula.ac.id
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dunia (McKibbin dan Fernando 2020).  

Menurut kompas, 28/03/2020 dampak virus COVID-19 terjadi diberbagai bidang 

seperti sosial, ekonomi, pariwisata dan pendidikan. Surat Edaran (SE) yang 

dikeluarkan pemerintah pada 18 Maret 2020 segala kegiatan didalam dan diluar 

ruangan di semua sektor sementara waktu ditunda demi mengurangi penyebaran 

corona terutama pada bidang pendidikan. Hal ini membuat pemerintah kemudian 

mengambil kebijakan baru dalam dunia pendidikan. Pembelajaran jarak jauh, baik 

daring maupun luring dijadikan alternatif selama masa pandemi dan dianggap 

sebagai paradigma baru dalam proses pembelajaran karena dapat dilakukan dengan 

cara yang sangat mudah tanpa harus bertatap muka di ruang kelas. Berdasarkan 

Kondisi yang tengah terjadi yaitu pendemi COVID-19 hal yang mengharuskan 

siswa melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sehingga kegiatan bimbingan 

belajar sangat diperlukan oleh siswa agar siswa tetap dapat memperoleh materi. 

Kemudian, metode kegiatan bimbingan yang selama ini sudah dilaksanakan siswa 

melalui daring biasanya membosankan bagi siswa maka perlu adanya variasi agar 

siswa tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan belajar meskipun dari rumah. 

Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh itu sendiri dilaksanakan sesuai yang tercantum 

pada Undang-Undang Perguruan Tinggi nomer 12 tahun 2012, pasal 31 tentang 

Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) menjelaskan bahwa PJJ merupakan proses belajar 

mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media 

komunikasi. PJJ akan memberikan layanan Pendidikan Tinggi kepada kelompok 

Masyarakat yang tidak dapat mengikuti Pendidikan secara tatap muka atau reguler; 

dan memperluas akses serta mempermudah layanan Pendidikan Tinggi dalam 

Pendidikan dan pembelajaran. PJJ diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, 

dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian 

yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

Pada kondisi Pandemi Corona atau coronavirus disease 2019 (covid 19) PJJ dengan 

Kata lain “memindahkan sementara’ kegiatan belajar dirumah secara online. Ini 

semua sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi dampak penyebaran 

virus corona. Pemindahan kegiatan belajar dari sekolah ke rumah ini, sebagai upaya 

untuk menjaga jarak sosial. Mau tak mau membuat para orang tua mempunyai 

peran yang baru, yakni sebagai guru dadakan. Itu artinya, para orang tua lah yang 

menjadi garda terdepan untuk membimbing proses kegiatan belajar hingga pandemi 

ini berakhir. Pembelajaran yang dilaksanakan pada sekolah dasar juga 

menggunakan pembelajaran daring/jarak jauh dengan melalui bimbingan orang tua. 

Menurut Isman pembelajaran daring merupakan pemanfaatan jaringan internet 

dalam proses pembelajaran. Dengan pembelajaran daring siswa memiliki 

keleluasaan waktu belajar, dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Siswa dapat 

berinteraksi dengan guru menggunakan aplikasi whatsapp group. Pembelajaran ini 

merupakan inovasi pendidikan untuk menjawab tantangan akan ketersediaan 
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sumber belajar yang variatif. Keberhasilan dari suatu model ataupun media 

pembelajaran tergantung dari karakteristik peserta didiknya. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai dampak COVID-19 terhadap 

implementasi pembelajaran daring di sekolah dasar. Apakah pembelajaran daring 

pada sekolah dasar bisa dilakukan dengan baik dan efektif. Dengan segala 

keterbatasan yang ada, tidak mengherankan jika para orang tua menemui banyak 

kendala dalam pelaksanaannya. Tengok saja, hampir sebagian besar laman sosial 

media mengunggah suka dan duka para orang tua yang menjadi guru dadakan untuk 

membimbing anak-anaknya belajar di rumahnya masing-masing. Tidak hanya 

jeritan hati atau duka yang dirasakan orang tua yang menjadi guru dadakan di 

rumah, namun tidak sedikit juga yang bersuka hati menjadi guru dadakan 

membimbing anak-anaknya belajar dari rumah. Dengan membuat rumah belajar 

atau Bimbingan Belajar secara dadakan guna membantu pelaksanaan siswa dalam 

memahami materi, kesulitan dalam penugasan. Seperti yang diketahui Bimbingan 

belajar itu sendiri adalah salah satu bidang bimbingan, untukmengkaji pengertian 

bimbingan belajar terlebih dahulu akan dibahas mengenai hakikat bimbingan itu 

sendiri. Sedangkan Pengertian bimbingan 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, mengembangkan pandangan 

hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri, dan menanggung bebannya sendiri. 

 

METODE PELAKSANAAN 

Pada kesempatan ini tim KKN Kelompok 65 menggunakan metode terbatas dalam 

kegiatan Pendampingan belajar bagi siswa siswi kelas 1 – 4 Sekolah Dasar di Desa 

Dombo Rt 03 Rw 04, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yang berjumlah 10 

peserta dengan usia rata-rata 6 – 9 tahun. Pengabdian masyarakat berupa program 

“Pendampingan Belajar Tingkat SD Secara Luring di Tengah Pandemi Covid-19” 

ini bertempat di rumah Mbah Lasmi Desa Dombo Rt 03 Rw 04. Pendampingan 

belajar dilaksanakan mulai tanggal 4 Agustus – 16 Agustus 2021 dengan 3 kali 

pertemuan dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin, Rabu, dan Jum’at pukul 10.00 

– 12.00 WIB melalui pendampingan langsung dengan memperhatikan protokol 

kesehatan. Pendampingan belajar berupa pemberian materi dan membantu 

kesulitan dalam mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah (PR) yang diberikan oleh 

guru. Metode mengajar yang digunakan adalah metode diskusi yaitu suatu cara 

mengajar yang dicirikan oleh suatu keterkaitan pada suatu topik atau pokok 

pernyataan atau masalah dimana para peserta diskusi berusaha untuk mencapai 

suatu keputusan atau pendapat yang disepakati bersama maupun pemecahan 

terhadap suatu masalah dengan mengemukakan sejumlah data dan argumentasi.  

1. Faktor Pendukung  
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a. Antusiasme dan dukungan para orang tua beserta para siswa-siswi dukuh 

kunti lor yang tinggi terlihat dari komunikasi awal rencana pelaksanaan 

kegiatan ini. 

b.  Dukungan pemerintah Desa Dombo yang mengijinkan penyelenggarakan 

kegiatan Pendampingan Belajar ini.  

c. Dukungan dari Bapak Muttaqin selaku Kepala Desa Dombo, juga dukungan 

dari Bapak Maryanto selaku Rt 03 Desa Dombo sekaligus pengelola 

setempat, dan Mbah Lasmi selaku penyedia fasilitas tempat belajar yang luas 

dan nyaman.  

2. Faktor Penghambat  

a. Keinginan bermain untuk anak-anak Sekolah Dasar masih tinggi sehingga 

kurang efektif dalam melaksanakan pembelajaran.  

b. Tingkat kedisiplinan anak-anak masih rendah.  

c. Fasilitas yang tersedia untuk pembelajaran terbatas.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Proses kegiatan pendampingan belajar baik dalam bentuk pemberian materi 

maupun membantu kesulitan dalam mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah (PR) 

yang diberikan oleh guru. Kegiatan pendampingan belajar dilakukan secara tatap 

muka dengan maksud untuk memudahkan anak-anak dalam belajar maupun 

mengerjakan tugas. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang melanda 

Indonesia saat ini. Sehingga, membuat anak-anak diharuskan belajar secara daring 

dirumah masing-masing. Hal ini banyak dikeluhkan oleh orangtua ataupun siswa 

karena sulit memahami materi belajar tanpa adanya pendampingan belajar dari 

sekolah.. Kegiatan pendampingan belajar diawali dengan sosialisasi akan 

diadakannya program pendampingan belajar melalui WA Group RT. Kegiatan ini 

pun mendapat sambutan baik dari orangtua dan anak-anak lingkungan sekitar Rt 03 

Desa Dombo.  

 
Untuk pendampingan kelompok belajar dilaksanakan pada hari Senin, Rabu, dan 

Jum’at.. Dari pendampingan belajar yang telah dilaksanakan siswa dan orang tua 
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sangat terbantu. Karena selain tugas sekolah terselesaikan, siswa juga diberikan 

materi yang berkaitan dengan tugas sekolah yang telah dikerjakan sebelumnya dan 

juga diberikan materi serta praktek cara menjalankan laptop.  

 
Dalam penguasaan materi yang diberikan siswa memerlukan waktu yang cukup 

lama untuk memahami. Hal ini merupakan salah satu kelemahan dari sistem belajar 

daring yang sedang berlangsung. Dimana dari hasil observasi yang dilakukan 

menunjukkan bahwa tidak ada jaminan akan tingkat pemahaman materi yang 

diberikan guru kepada setiap siswa. Disamping itu, tidak semua guru memberikan 

pendampingan belajar secara langsung ke rumah-rumah. 

 

PENUTUP  

Tim KKN Kelompok 65 telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada 

masyarakat berupa pendampingan pembelajaran Siswa SD di Desa Dombo Rt 03. 

Pentingnya sosialisasi, Ucapan terima kasih kami kepada LPPM Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang yang telah mendanai dan memfasilitasi KKN Online 2021. 

Kepada kepala Desa Dombo dan Ketua Rt 03 Rw 04 Desa Dombo yang mendukung 

terlaksananya kegiatan sosialisasi dengan baik dan lancar, serta kepada pihak yang 

memberikan gagasan, saran, masukan kepada kami. 
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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 

(Susilo et al., 2020). 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 (Nurhayati et al., 2021). 

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 (Umar et al, 2021). Menyikapi 

adanya berbagai dampak tersebut, disusunlah program yang Kuliah Kerja Nyata di 

Gemiring Lor, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara 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.  
 

PENDAHULUAN 

 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah implementasi dari Tri Dharma Perguruan 

tinggi yang memperkenalkan dan memberikan pengalaman bekerja dan 

mailto:choirilanwar@unissula.ac.id
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pembelajaran mahasiswa dalam memberdayakan masyarakat (Umar et al, 2021). 

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”. Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan saat ini sangat 

berbeda karena adanya pandemi COVID-19. KKN yang dilakukan bersamaan 

dengan adanya pandemi COVID-19 ini berimplikasi pada perbedaan tata kelola 

pada masa normal (Heydemans et al., 2021).  

KKN TEMATIK COVID-19 ber-BUDAI adalah suatu bentuk pengabdian 

masyarakat yang ditujukan pada masyarakat terdampak COVID-19 di desa mitra 

maupun non mitra UNISSULA dan dapat dilaksanakan sesuai protokol kesehatan 

ataupun secara online dengan tetap memegang nilai Budai UNISSULA.  KKN pada 

periode ke XII kali ini menjunjung tema “Sehat, Bangkit, dan Maju Berdampingan 

dengan COVID-19”.  

Pandemi COVID-19   menjadi   permasalahan   global   yang   dihadapi   

seluruh   dunia termasuk Indonesia (Jayani et al., 2021). Kasus positif COVID-19 

di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 dan belum selesai 

hingga saat ini. Kasus COVID-19 per tanggal 30 Juni 2021 terdapat 2.178.272 

orang terkonfirmasi positif COVID-19, 58.491 kematian, dan  1.880.413 pasien 

telah sembuh dari penyakit tersebut (Kemenkes RI, 2021). Penyakit Coronavirus 

2019 (COVID- 19) adalah salah satu jenis virus pneumonia yang disebabkan oleh 

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) (Harahap, 

2020). Virus corona memiliki ukuran kecil berdiameter 65-125 nm dan 

mengandung RNA untai tunggal sebagai bahan nukleat, ukurannya berkisar antara 

26 hingga 32 kb. Sub kelompok dari keluarga coronavirus adalah alfa (α), beta (β), 

gamma (γ), dan delta (δ) coronavirus (Mu’afa et al., 2021). Menurut Levani (2021) 

Coronavirus termasuk virus yang menyerang saluran pernapasan.  

COVID-19 bersifat zoonosis, tetapi seperti yang kita ketahui bahwa SARS-

CoV-2 dapat menular dari manusia ke manusia. Penyebaran virus ini terjadi dalam 

waktu yang sangat cepat. Penularannya terjadi melalui droplet yaitu dari percikan-

percikan dari hidung dan mulut, kontak dengan droplet dan fekal-oral. Percikan- 

percikan tersebut akan menempel pada benda dan orang bisa terinfeksi jika 

menyentuh benda tersebut (Harahap, 2020). Infeksi COVID-19 dapat menimbulkan 

gejala ringan, sedang atau berat. Gejala klinis utama 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. Pada kasus berat 

perburukan secara cepat dan progresif, seperti ARDS, syok septik, asidosis 

metabolik yang sulit dikoreksi dan perdarahan atau disfungsi sistem koagulasi 

dalam beberapa hari (Yuliana, 2020).  
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Adanya pandemik COVID-19 menimbulkan berbagai dampak tidak hanya 

di bidang kesehatan, melainkan juga bidang ekonomi dan dampak psikologis 

(Nurhayati et al., 2021). Dampak tersebut dirasakan oleh sebagian besar masyarakat 

Indonesia, tidak terkecuali masyarakat yang ada di lokasi KKN, yaitu Desa 

Gemiring Lor, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara. Kurangnya edukasi 

terkait pencegahan dan penanganan COVID 19, serta kekhawatiran masyarakat 

terkait kondisi pandemi saat ini menjadi prioritas permasalahan di Desa Gemiring 

Lor, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara. Oleh karena itu, program kerja 

Kuliah Kerja Nyata Tematik kali ini difokuskan mengenai pencegahan dan 

penanganan COVID-19 yang berupa (1) Penyebarluasan video mengenai istilah 

dalam kondisi pandemi COVID-19. (2) Penyebarluasan video PHBS dan 

pencegahan COVID-19 melalui sosial media (Instagram, facebook, twitter dan 

youtube). (3) Penempelan poster tata cara mencuci tangan sesuai WHO di berbagai 

tempat di desa Gemiring Lor seperti di masjid, TPQ, dan SD. (4) Penyebarluasan 

pamphlet tentang SOP berkerumun kepada warga desa Gemiring Lor. (5) 

Penyebarluasan pamphlet tentang peningkatan imun tubuh untuk menurunkan 

lonjakan kasus COVID-19. (6) Pemasangan poster cara pemakaian masker yang 

baik dan benar. (7) Pemasangan MMT vaksinasi COVID-19 yang ditempatkan di 

beberapa tempat di desa gemiring Lor karena kurangnya kesadaran masayarakat 

Gemiring Lor untuk melakukan vaksin COVID-19. 

METODE 

Ada beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan KKN TEMATIK COVID-

19 UNISSULA PERIODE XII. Untuk meminta izin ke Desa Gemiring Lor, maka 

tahap awal yang dilakukan adalah dengan pembuatan surat tugas yang diterbitkan 

oleh Rektorat Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Setelah mendapat izin 

dari Kantor Desa Gemiring Lor, selanjutnya tim KKN TEMATIK COVID-19 

UNISSULA PERIODE XII melanjutkan untuk koordinasi dengan warga Desa 

Gemiring Lor. Observasi, koordinasi dan kegiatan dengan warga dilakukan secara 

luring dan daring. Ketika melakukan observasi dan koordinasi yang dilakukan 

secara luring dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang disarankan.  

Koordinasi awal dilaksanakan di kantor Desa Gemiring Lor, Kecamatan Nalumsari, 

Kabupaten Jepara.  Metode observasi yang digunakan pada KKNT ini meliputi 

wawancara langsung sebagai acuan pengetahuan awal warga Desa Gemiring Lor. 

Hasil dari  wawancara akan digunakan sebagai acuan pembuatan konten poster, 

konten video edukasi, artikel yang ditujukan untuk warga edukasi tentang COVID-

19. Selain disebarluaskan secara luring, konten edukasi yang telah dibuat oleh Tim 

KKN TEMATIK COVID-19 Kelompok 67 disebarluaskan melalui media sosial 

khusus Tim KKN TEMATIK COVID-19 Kelompok 67 serta masing-masing 

anggota seperti Instagram, Twitter, Facebook, Youtube dan Whatsapp.  Setiap 
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selesai kegiatan program kerja KKN, para anggota tim KKN TEMATIK COVID-

19 Kelompok 67 mengupload dokumentasi program kerja berupa penempelan 

poster, konten video edukasi, sosialisasi gugus tugas COVID-19. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

KKN Tematik COVID-19 ini dilakukan di Desa Gemiring Lor, Kecamatan 

Nalumsari, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 2 Agustus 2021 

hingga 19 Agustus 2021 dengan mengusung beberapa program kerja mengenai 

pengenalan dan pencegahan COVID-19 di era New Normal pada masyarakat. 

Target sasaran dari kegiatan ini adalah warga Desa Gemiring Lor dan masyarakat 

umum. Adapun program yang telah dilaksanakan dalam KKN Tematik COVID-19 

di Desa Sumberjo adalah sebagai berikut : 

1. Video Edukasi 

Program pembuatan video edukasi dengan tema video pengenalan istilah 

kondisi pandemi COVID-19. Program ini ditujukan untuk masyarakat 

umum dan masyarakat Gemiring Lor, Jepara yang di upload pada media 

sosial seperti Instagram, Youtube, Twitter, dan Facebook pada tanggal 04 

Agustus 2021. Video tersebut menjelaskan tentang istilah-istilah yang 

masih awam dan yang sekarang ini sering muncul selama kondisi pandemi 

COVID-19. Tujuan dibuatnya video ini untuk menambah pengetahuan 

kepada masyarakat sehingga lebih sadar untuk menjaga kesehatan diri 

selama kondisi pandemi COVID-19 dan mengurangi kesalahfamana 

mengenai istilah-istilah yang beredar. 

 

2. Poster tata cara cuci tangan 

Program kedua yaitu pembuatan poster tata cara mencuci tangan menurut 

WHO yang ditujukan kepada masyarakat Gemiring Lor, Jepara. Tujuan 
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dibuatnya poster ini untuk menambah pengetahuan masyarakat Gemiring 

Lor, Jepara tentang tata cara mencuci tangan yang benar sesuai dengan 

anjuran WHO. Poster ini akan ditempel di Desa Gemiring Lor, Jepara di 15 

tempat strategis pada tanggal 04 Agustus 2021. Program ini akan di 

dokumentasikan dan di upload dimedia sosial seperti Instagram, Youtube, 

Twitter, dan Facebook 

 

Gambar 2. pemasangan poster 

3. Pamflet SOP berkerumun 

Program ketiga yaitu pembuatan dan penyebaran pamflet tentang SOP 

berkerumun. Pamflet dibagikan kepada masyarakat Desa Gemiring Lor, 

Jepara pada tanggal 06 Agustus 2021. Tujuan pembagian pamflet ini untuk 

menambah pengetahuan masyarakat Desa Gemiring Lor tentanf panduan 

beraktivitas pada kehiduoan sehari-hari selama pandemi COVID-19 untuk 

mengurangi penyebaran kasus COVID-19. 

 

Gambar 3. pembagian pamflet 

4. Video Edukasi 

Program selanjutnya adalah pembuatan video edukasi dengan sasaran 
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masyarakat umum dimana video ini disebarkan melalui sosial media 

seperti Youtube, Instagram, Twitter, dan Facebook pada tanggal 07 

Agustus 2021. Video edukasi yang dibuat dengan tema tentang Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pencegahan COVID-19. Video 

tersebut menjelaskan beberapa hal seperti mencuci tangan dengan sabun, 

memakai masker saat bepergian, selalu membawa dan memakai hand 

sanitizer, mengkonsumsi makan-makanan yang sehat dan bergizi, 

berjemur dipagi hari diantara jam 09.00-10.00, olahraga secukupnya, 

salam pengganti jabat tangan, menyemprotkan desinfektan di gagang pintu 

dan istirahat yang cukup. Video edukasi ini di buat untuk menambah 

pengetahuan warga dan dapat digunakan untuk pencegahan penularan 

COVID-19 cluster keluarga. 

 

 
Gambar 4. Pembuatan Video Edukasi 

5. Poster  

Pembuatan poster ini ditujukan untuk menambah pengetahuan masyarakat 

tentang cara penggunaan masker yang baik dan benar. Penempelan poster 

dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2021, penempelan poster dilakukan di 

beberapa tempat strategis yang ada di Desa Gemiring Lor diantaranya 

adalah pos kamling, di dinding dekat pos kamling, warung kopi, musholla, 

masjid, pertigaan jalan raya, dan di perempatan desa Gemiring Lor. 

Tujuan penempelan poster ini yaitu agar masyarakat dapat memakai 

masker yang baik dan benar serta mampu memberikan dampak pemakaian 

masker yang baik dan benar di masyarakat desa Gemiring Lor. 
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Gambar 5. Poster dan Penempelan Poster di Tempat Strategis 

6. Pamphlet  

Pembuatan pamphlet ini ditujukan untuk menambah pengetahuan 

masyarakat tentang peningkatan imun tubuh untuk menurunkan lonjakan 

kasus COVID-19. Menyebarluaskan pamphlet dilakukan tanggal 12 

Agustus 2021, menyebarluaskan atau pemberian pamphlet kepada warga 

desa Gemiring Lor. Tujuan pemberian pamphlet ini yaitu agar masyarakat 

memiliki pengetahuan tentang cara menjaga imun tubuh masyarakat desa 

Gemiring Lor, Jepara 

 

Gambar 6. Pamphlet dan menyebarluaskan pamphlet ke warga di desa 

Gemiring Lor 



113 
 

7. MMT 

Pembuatan MMT ini ditujukan untuk masyarakat Gemiring Lor dapat 

memahami dan melakukan vaksinasi COVID-19. Pemasangan MMT 

dilakukan tanggal 15 Agustus 2021, Pemasangan MMT dilakukan di 

beberapa tempat strategis yang ada di Desa Gemiring Lor diantaranya 

adalah di samping pos kamling, pertigaan jalan raya, dan di perempatan desa 

Gemiring Lor. Tujuan pemasangan MMT ini yaitu memberikan 

pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya dilakukan vaksinasi 

COVID-19 untuk melindungi diri dan keluarga. 

 

Gambar 7. MMT dan Pemasangan MMT di Tempat Strategis 

 

PENUTUP 

Tim KKN Kelompok 67 telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

berupa pemasangan poster dan MMT di 15 titik di Desa Gemiring Lor, Kecamatan 

Nalumsari, Kabupaten Jepara yang berupa edukasi mencuci tangan menurut WHO, 

menggunakan masker yang benar pada masa pandemi, dan edukasi tentang 

vaksinasi. Tim Kelompok KKN 67 juga menyebarkan pamflet dan melakukan 

sosialisasi secara langsung kepada warga Gemiring Lor terkait standar operasional 

kegiatan dan cara meningkatkan imun tubuh pada masa pandemi, serta membuat 

dan menyebarkan konten edukasi di grup – grup media sosial tentang istilah-istilah 

dalam pandemi COVID-19 serta bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat.  

Penyebaran edukasi kepada masyarakat desa Gemiring Lor, Kecamatan 

Nalumsari, Kabupaten Jepara ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan 

dalam menjalankan kegiatan sehari-hari pada masa pandemi. 
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Demikian laporan ini kami buat sebagai hasil dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

yang dilaksanakan pada 2 Agustus hingga 19 Agustus 2021 dengan kegiatan-

kegiatan terkait penanggulangan dampak COVID-19 oleh mahasiswa peserta KKN 

di Desa Gemiring Lor, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa 

Tengah. 
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ABSTRAK 

 

Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-

2) terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019 dan mulai masuk ke 

Indonesia pada awal 2020. COVID-19 menyebabkan dampak yang sangat besar 

terhadap sistem perekonomian di Indonesia, khususnya bagi para pelaku UMKM. 

Artikel ini bertujuan sebagai upaya pemberian edukasi kepada para pelaku usaha 

serta upaya pencegahan dalam penanggulangan COVID-19 ini. Kuliah Kerja Nyata 

Tematik COVID-19 Ber-BudAI periode XII yang dilaksanakan oleh Kelompok 71 

di Kampung Kauman, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Semarang Tengah ini 

dilaksanakan secara daring dan luring, karena dengan diberlakukannya 

Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Semarang, maka 

semua masyarakat dihimbau untuk membatasi aktivitas di luar rumah untuk 

meminimalisir penularan COVID-19 kluster baru. Metode yang dilakukan adalah 

pemberian edukasi melalui Poster dengan tema Program Kesehatan 5M, Buku Saku 

mengenai Bahyanyan COVID-19 Varian Delta, Flyer mengenai ajakan untuk 

menggunakan masker ganda, video edukasi mengenai kasus kontak erat, kontak 

probable, kasus konfirmasi, dan kasus suspect, PPKM mikro, cara hidup sehat, dan 
adaptasi pola hidup baru, serta program webinar “Bangkitnya UMKM di Era 

Pandemi COVID-19”. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah program KKN 

dijalankan terbukti bahwa tingkat penularan pandemi covid_19 berkurang, jumlah 

masyarakat yang terkonfirmasi covid menurun dan tingkat ekonomi masyarakat 

terutama UMKM mulai kreatif, melakukan inovasi, sehingga bisa bangkit dan 

termotivasi untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan baik.  

 

Kata Kunci: COVID-19, Dampak Ekonomi, Edukasi, dan UMKM, 
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PENDAHULUAN 

 Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 

(SARS-CoV-2) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyebabkan 

gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga 

infeksi paru – paru, seperti pneumonia. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota 

Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar 

manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, 

hanya dalam beberapa bulan. Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara 

menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah 

penyebaran virus Corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan 

penyebaran virus ini. Dengan diberlakukakanya PPKM, maka aktivitas masyarakat 

untuk keluar rumah hanya untuk alasan genting saja. Hal ini menyebabkan pasar – 

pasar dan toko – toko sekitar menjadi sepi dari pelanggan yang enggan untuk keluar 

rumah. 

 Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) mendapatkan guncangan ekonomi 

yang besar karena adanya Pandemi COVID-19 di Indonesia, apalagi dengan 

diberlakukannya PPKM yang menghambat aktivitas ekonomi secara tiba – tiba, 

dengan penurunan permintaan dan mengganggu rantai pasokan di seluruh dunia. 

Dalam survei awal, lebih dari 50% UMKM mengindikasikan bahwa mereka bisa 

gulung tikar dalam beberapa bulan ke depan. Sejak saat itulah kebangkrutan telah 

menumpuk dan tingkat awal mulai runtuh. Perlu diketahui bahwa jumlah UMKM 

yang ada di Indonesia yaitu sebanyak 64,19 juta, dimana komposisi usaha Mikro 

dan kecil sangat dominan yakni sebesar 64,13 juta atau sekitar dari 99,92% dari 

keseluruhan sektor usaha. Maka dari itu diperlukan perhatian dan sikap dari 

pemerintah untuk mengatasi dampak ekonomi tersebut supaya pelaku usaha Mikro 

dan Kecil masih dapat bertahan untuk kedepannya. 

 (Susanti et al., 2020) menjelaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat ini 

diberikan kepada pelaku usaha UMKM yang dilakukan pada saat masa pandemi. 

Hal ini berdasarkan situasi dan kondisi serta aktivitas yang semua beralih maka 

dampak terbesar pada UMKM di masa pandemic yang sangat rentan dalam 

perkembangannya. Akibat wabah COVID-19 ini maka omzet harian dari UMKM 

hanya mampu bertahan 5-10% saja dari kondisi yang normal. Sehingga perlu 

memperhatikan serta mampu beradaptasi dengan adanya kejadian yang luar biasa 

ini. UMKM mampu beradaptasi dalam penggunaan teknologi yang dituntut untuk 

melakukan pemasaran Online serta mengelola keuangan dengan kondisi yang 

sangat minim. Tujuan Pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan 

bagaimana membangun citra merek dari produk yang dihasilkan, pengelolaan 

keuangan dalam menjalankan usahanya, dan melakukan manajemen isu – isu yang 

terjadi saat pandemic. Objeknya adalah pelaku UMKM. Di lain sisi, dengan adanya 
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perkembangan teknologi dan munculnya layanan internet dan berbagai apilikasi 

media sosial ini menimbulkan peluang bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM 

dalam memasarkan produk – produknya. Peluang terhadap media sosial tidak 

berhenti hanya pada usaha produk. Usaha jasa maupun pariwisata juga mulai 

menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana untuk menarik perhatian 

masyarakat lain untuk membeli produk yang ditawarkan di media sosial. (Maoyan 

et al, 2014) menjelaskan bahwa penjualan produk dengan menggunakan media 

sosial untuk menarik pembeli dengan memberikan informasi – informasi terkait 

dengan produk – produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Pemanfaatan media 

sosial dapat dapat berimbas positif bagi sebuah produk. Penggunaan media sosial 

digunakan oleh masyarakat dalam melakukan banyak aktivitas mulai dari 

entertainment, melakukan bisnis, mencari info atau aktivitas lainnya. Pemasaran 

melalui media sosial akan memengaruhi faktor eksternal yang mempengaruhi 

persepsi konsumen akan sebuah produk, yang kemudian akan mempengaruhi minat 

beli konsumen. Maka dari itu kami tim KKN Kelompok 71 melakukan 

pembimbingan melalui webinar yang diadakan di kampung Kauman, kelurahan 

Bangunharjo dengan mengundang pelaku – pelaku umkm di sekitar untuk 

mengikuti Webinar yang kami adakan. 

 

METODE 

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

Agung Semarang dengan tema “SEHAT, BANGKIT DAN MAJU 

BERDAMPINGAN COVID-19” yang dilaksanakan pada bulan Juli – Agustus 

2021. Program kerja yang dilakukan dengan meatuhi protocol Kesehatan yang 

berlaku guna mencegah dan memutus penularan virus COVID-19 semakin 

berkembang. Pada kesempatan ini tim KKN kelompok 71 menggunakan metode 

daring dengan mengadakan Webinar yang dilakukan secara daring dengan 

bertemakan “Bangkitnya UMKM di Era Pandemi COVID-19” dengan 

mengundang pelaku UMKM/ warga sekitar dan masyarakat lain dan dihadiri oleh 

Ketua RW 02 bapak Imam Santoso, melalui link Google Meet yang telah disiapkan. 

Penggunaan metode tersebut dikarenakan faktor resiko penularan COVID-19 yang 

masih sangat tinggi dan adanya pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

(PPKM) Level 4 di Semarang, sehingga tim KKN Kelompok 71  memutuskan 

untuk melaksanakan kegiatan Webinar melalui daring agar tidak menimbulkan 

cluster penularan COVID-19 di area kampung Kauman bangunharjo. 

 Program kerja ini kami laksanakan pada hari Rabu, 11 Agustus 2021 yang 

dilaksanakan secara daring melalui apilikasi Google Meet. Pelaksanaan kegiatan 

tersebut dimulai pada pukul 09.00 – 11.00 WIB. Penyampaian materi terdiri dari 3 

(tiga) sesi yaitu : Kebangkitan UMKM di Era Pandemi COVID-19 yang 

disampaikan oleh Dr. Mutamimah, SE, M.Si, Pentingnya Nilai – Nilai Islam Untuk 
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Mendukung Kebangkitan UMKM di Era Pandemi COVID-19 yang disampaikan 

oleh Drs. Widiyanto, M.Si, Ph.D, dan Media Sosial Sebagai Sarana Jual Beli yang 

disampaikan oleh Muchammad Alif Chotbul Umam. Program kerja selanjutnya 

yaitu Pembuatan Poster berukuran A1 mengenai Program Kesehatan 5M, Program 

kerja yang ketiga yaitu pemberian buku saku mengenai bahayanya COVID-19 

Varian Delta dan Flyer mengenai ajakan untuk menggunakan masker ganda. 

Program terakhir yaitu pembuatan video edukasi mengenai kasus suspect, kontak 

erat, kasus probable dan kasus konfirmasi, PPKM Mikro, cara hidup sehat, dan 

adaptasi pola hidup baru. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 UMKM sebagai peran terpenting dalam perekonomian Indonesia, dimana 

sektor UMKM dinilai paling tinggi tingkat rentannya terhadap pandemic ini karena 

pada umumnya UMKM berpenghasilan dari perputaran perdagangan yang 

dilakukan setiap hari. Terdapat beberapa strategi atau upaya yang dapat dilakukan 

oleh pelaku usaha UMKM untuk mengembalikan perekonomiannya. (Asmini 

 et al, 2020,p. 121) dalam penelitiannya yang mendskripsikan tentang 

manajemen Business Cycle yang digunakan untuk dasar mencari peluang usaha 

pasca pandemic COVID-19 yang kemudian menciptakan strategi pemulihan yang 

tepat pada perekonomi masyarakat. (Hardilawati, 2020, p.89) mengemukakan 

bahwa strategi yang dapat dilakukan oleh UMKM untuk bertahan adalah dengan 

melakukan perdagangan secara online atau secara e-commerce, mulai melakukan 

promosi secara digital, serta menjalin dan mengoptimalkan hubungan pemasaran 

pelanggan. 

 Penyajian Materi pertama yang disampaikan oleh ibu Dr. Mutamimah, SE, 

M.Si, menjelaskan mengenai Dampak COVID terhadap UMKM, dimana 50% 

UMKM menutup usahanya yang menjadikan kondisi bisnis UMKM tergolong 

buruk, dan 50% lainnya harus beroperasi dengan kondisi omset yang menurun 

drastis. Kondisi finansial UMKM di Indonesia mengalami penurunan modal kerja 

dan terbatasnya akses pembiayaan yang menyebabkan 88% usaha Mikro tidak 

memiliki kas dan tabungan, Selain itu Dampak Covid terhadap UMKM membuat 

60% UMKM di Indonesia melakukan pengurangan pekerja terutama pada sektor 

bisnis manufaktur sehingga meyebabkan banyaknya orang yang tidak bekerja atau 

kehilangan pekerjaan akibat dari pengurangan pekerja tersebut. 
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(materi Powerpoint slide ke 6 Dr. Mutamimah, SE, M.Si) 

 Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih terus digenjot oleh 

pemerintah, Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan UKM mengatakan bahwa 

dari total anggaran PEN 2021 sebesar Rp. 744,74 triliun, 21 persen-nya atau Rp. 

161,2 triliun dialokasikan untuk dukungan UMKM. Diantaranya adalah BPUM 

senilai Rp 1,2 juta untuk 12,8 juta usaha mikro, serta tambahan subsidi bunga Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) 3% dengan alokasi anggaran sementara Rp 3,45 Triliun 

(kemenkopukm.go.id). 

 Cara untuk membangkitkan UMKM yaitu UMKM harus menyesuaikan 

perilaku konsumen yang terus berkembang, selain itu pelaku UMKM juga 

menerapkan strategi Blue Ocean dimana strategi Blue Ocean menekankan pelaku 

usaha untuk tidak memenangkan persaingan dengan cara membandingkan langsung 

dengan pelaku usaha lain, pada strategi Blue Ocean nyaris tidak ada persaingan, 

karena dari awal bisnis dimulai sudah berani tampil beda dari pesaing. Karena 

berbeda dengan para pesaing, maka pasar yang tertarik dengan produk anda 

termasuk segmen yang khusus. Hal tersebut akan menciptakan permintaan yang 

tinggi. Untuk mengimplementasikan strategy Blue Ocean tidaklah mudah, 

diperlukan kreativitas dan kecerdasan dalam melihat pasar. 

 Finansial Technology (fintech) sebagai solusi dalam mempercepat 

Pemulihan Ekonomi Nasional, fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa 
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keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya 

berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi 

keuangan yang spesifik. Manfaat dari fintech untuk masyarakat khususnya pelaku 

UMKM yaitu, mendukung inklusi keuangan, membantu modal usaha UMKM, 

kemudahan layanan finansial, dan solusi kebutuhan Mendesak.  

 Penyajian materi kedua yang dibawakan oleh Drs. Widiyanto, M.Si, Ph.D, 

yaitu mengenai Pentingnya Nilai -Nilai Islam Untuk mendukung Kebangkitan 

UMKM di Era Pandemi COVID-19. Pemilihan materi ini bertujuan untuk 

memberikan semangat moral kepada pelaku UMKM yang terkena imbas dari 

pandemic COVID-19 ini, dimana pendemi ini merupakan  cobaan dari Allah 

yang luar biasa bagi umat manusia untuk mengatasinya, maka diperlukan kesabaran 

yang sangat besar untuk menghdapi dan melaluinya, sesuai dengan petunjuk Allah 

melalui QS : Al-Instyirah ayat 5-6, setiap dibalik kesulitan maka ada kemudahan, 

maka untuk itu diperlukan pikiran yang optimistic.  

 (Yusanto dan karebet, 2002 : 18) menyatakan bahwa dalam islam bisnis 

dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang 

tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk 

profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada 

aturan halal dan haram). Adapun tujuan bisnis dalam perspektif islam yakni, 

memperoleh target hasil yaitu profit (materi) dan benefit (non materi), pertumbuhan 

(berkembang, maju), Lestari (keberlangsungan), dan keberkahan dan ridha Allah. 

 Untuk menjadi pengusaha yang sukses tentunya memerlukan berbagai 

macam persiapan diri seperti, haus akan pengetahuan (membaca, mendengarkan. 

Belajar, mau bertanya), memiliki sikap terampil (gemar berlatih agar meminimalisir 

kesalahan), sigap dan cekatan (tidak suka menunda-nunda), memiliki sikap tanggap 

dan aktif, sikap rajin telaten dan tekun, sikap untuk mau bekerja lebih, bersifat jujur 

dan bertanggung jawab serta adil, disiplin, sikap teliti dan selaku mengerjakan 

sebaik mungkin, dan mampu menjaga keseimbangan (ada lima dimensi) 
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(Powerpoint Pentingnya Nilai – Nilai Islam Untuk Mendukung Kebangkitan 

UMKM Di Era Pandemi Covid-19, slide 6, Dr. Widiyanto, M.Si, Ph.D) 

 Penyajian materi ketiga yang dibawakan oleh Muchammad Alif Chotbul 

Umam mengenai Media Sosial Sebagai Sarana Jual Beli. Materi ini bertujuan untuk 

memberikan edukasi kepada pelaku usaha UMKM di kampung kauman mengenai 

cara pengaplikasian dan  pemasaran di media sosial untuk kegiatan jual beli. 

Penggunaan media sosial kini menjadi kebutuhan sehari – hari karena terdapat 

banyak informasi maupun aneka macam benda yang dijual melalui online yang 

dapat dibeli dengan mudah tanpa perlu keluar dari rumah, hal ini lah yang 

menyebabkan media sosial menjadi pusat pemasaran. (Lasmadiarta, 2011) 

mengungkapkan bahwa menjamurnya jejaring sosial seperti Facebook ini 

membuka peluang yang sangat baik bagi siapa saja untuk melakukan aktivitas 

marketing dengan lebih baik dan berbiaya relative murah. Facebook marketing 

adalah melakukan aktivitas marketing menggunakan semua fasilitas yang 

disediakan oleh Facebook dengan tujuan meningkatkan penjualan (sales) dan 

menjalin komunikasi yang lebih langgeng dengan pelanggan (customer 

relationship). Selain penjualan melalui Facebook, ada juga melalui media sosial 

WhatsApp. Whats App sendiri merupakan salah satu media sosial messenger yang 

paling banyak digunakan. Selain dapat mengirim gamabar, video, fail atau 

dokumen, dan dapat melakukan panggilan video secara gratis asalkan terhubung 

dengan internet, selain itu Whats App juga dapat digunakan untuk mempromosikan 

atau menjualkan produk dagangan kita dengan nama Whats App business. Whats 

App Business merupakan program dari Whats App yang difokuskan untuk  

memudahkan pemasaran produknya kepada pelanggan. Whats App business sangat 

membantu dalam mengorganisir pesan dari pelanggan agar tidak tercampur dengan 

pesan dari pengguna lain. Cara efektif dalam berbisnis menggunakan WhatsApp 

Business yaitu dengan mengumpulkan kontak calon pelanggansebanyak – 

banyaknya yang bisa didapat dari media sosial lainnya seperti Facebook atau 

Instagram, meminta calon pelanggan untuk menyimpan nomor anda dengan tujuan 
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agar penjual dapat melakukan broadcast ke calon pelanggan untuk mempromosikan 

produk kita, selanjutnya membuat broadcast semenarik mungkin agar calon 

pelanggan tertarik pada produk kita, dan yang terakhir membuat grup khusus untu 

reseller (pengecer) supaya mereka tertarik untuk menjual barang kita ke calon 

pelanggan lainnya. 

 Program kerja kedua yaitu pemasangan Poster A1 (90 x 60 cm) di 15 titik 

strategi di kampung Kauman, Kelurahan Bangunharjo. Poster yang dibuat 

mengenai selalu melaksankan Program Kesehatan 5M yang dipasang di papan 

pengumuma, depan angkringan, dan depan toko yang sudah diijinkan oleh pemilik 

toko dan ketua Rw 02.  

 
Gambar 1. Pemasangan Poster edukasi di Kampung Kauman, Bangunharjo 

 
Gambar 2. Poster A1 mengenai Program Kesehatan 5M 
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 Program Kerja ketiga yaitu pembagian buku saku, flyer, dan masker sekali 

pakai serta penjelasan singkat mengenai tema buku saku yaitu Bahayanya COVID-

19 Varian Delta dan flyer mengenai ajakan menggunakan masker ganda. 

 
Gambar 3. Buku saku mengenai Bahayanya COVID-19 Varian Delta dan 

pembagian Buku Saku, Flyer, dan masker sekali pakai pada pegawai toko parfum. 

  

Program kerja terakhir yaitu pemberian video edukasi mengenai Kasus Konfirmasi, 

kasus probable, kasus suspect, dan kasus kontak erat, Media sosial yang digunakan 

untuk menyebarkan video edukasi yaitu melalui platform YouTube (KKN tematik 

Unissula). 

 
Gambar 4. Video edukasi mengenai kasus konfirmasi, kasus probable, kasus 

suspect, dan kasus kontak erat dengan narasumber Alima Faliqa Izzi, S.Ked 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 Tim KKN Periode XII Kelompok 71 telah melaksanakan pengabdian 

berupa pembimbingan melalui webinar kepada warga Kauman, Bangunharjo yang 

mayoritas pekerjaannya sebagai pedagang atau UMKM. Pemberian edukasi kepada 

masyarakat agar usaha yang dimiliki dapat berjalan dengan efektif dan kondusif di 

masa pandemic COVID-19 yang tak kunjung usai. Pembimbingan tersebut 

diharapkan dapat menjadi suatu pandangan yang baru  pelaku usaha UMKM dalam 

menghadapi pandemic ini dan  dalam pengembangan rencana lebih lanjut para 

pelaku usaha UMKM dapat mengembangakan usahanya menjadi lebih baik dari 

sebelumnya karena UMKM mendominasi keseluruhan sektor usaha yang ada di 

Indonesia. Disarankan  dalam kegiatan beraktivitas sehari – hari  para pelaku usaha 

dan warga sekitar untuk selalu mematuhi prokes 5M guna menekan dan mencegah 

angka kasus baru penularan COVID-19. 
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ABSTRAK 

 

Situasi darurat yang harus dialami oleh Indonesia yaitu masa pandemi 

disebabkan oleh virus Coronavirus disease-19 (COVID-19) dan menyebabkan 

perubahan pada berbagai tatanan aspek kehidupan masyarakat. KKN (Kuliah Kerja 

Nyata) merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan 

oleh mahasiswa yang bersifat khusus sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk 

mengatasi masalah tertentu dan mencapai target tertentu. Menyikapi adanya 

berbagai kendala pada masa pandemi maka kelompok 77 KKN Tematik COVID-

19 Universitas Islam Sultan Agung Semarang melaksanakan kegiatan/program 

kerja KKN berupa penyuluhan dengan media cetak dan media elektronik. 

Penyuluhan dilakukan dengan cara pembuatan poster, pembuatan mmt, pembagian 

buku saku, pembuatan video edukasi, melakukan kegiatan edukasi kesehatan gigi 

dan mulut pada anak-anak TK, dan pendataan vaksinasi. Kegiatan KKN Periode 

XII Universitas Islam Sultan Agung Semarang dilaksanakan pada tanggal 2-19 

Agustus 2021 di RW V Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota 

Semarang. Program kerja dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang 

berlaku guna mencegah penularan virus COVID-19. Penyuluhan dan pendataan 

vaksinasi ini diharapkan dapat membantu pihak RW setempat serta mengedukasi 

masyarakat mengenai cara mencegah penularan COVID-19 dengan menjaga sistem 

kekebalan tubuh pada masa pandemi. 
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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 S1 (Syardiansah, 2019). 

Pada dasarnya KKN merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersifat khusus sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat untuk mengatasi masalah tertentu dan mencapai target 

tertentu. COVID-19 atau Coronavirus disease-19 adalah penyakit yang disebabkan 

oleh sindrom pernapasan akut Coronavirus 2 (severe acute respiratory syndrome 

coronavirus 2 atau SARS-CoV-2). Penyakit COVID-19 ini termasuk dalam genus 

betacoronavirus dan subgenus Sarbecovirus. Penyakit ini juga dapat menyerang 

hewan dan mudah menular melalui droplet orang yang batuk, udara, serta 

permukaan yang telah terkontaminasi virus Corona. Ketika virus tersebut 

menyerang manusia, Coronavirus biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran 

pernafasan, seperti flu, MERS (Middle East Respiratory Syndrome), dan SARS 

(Severe Acute Respiratory Syndrome) (Atmadja et al., 2020). Menurut penelitian 

(Doremalen et al., 2020) menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 dapat bertahan selama 

72 Jam pada permukaan plastic dan stainless steel, kurang dari 4 jam pada tembaga 

dan kurang dari 24 jam pada kardus. COVID-19 menyebar dengan cepat sehingga 

mengakibatkan pandemi global yang berlangsung hingga sekarang. 

Salah satu peran aktif mahasiswa di masa pandemi COVID-19 adalah 

dengan program KKN Tematik Ber-Buda’I “Sehat, Bangkit, dan Maju 

Berdampingan dengan COVID -19”. Program ini diharapkan dapat memunculkan 

kesadaran masyarakat dengan tetap memenuhi protokol kesehatan di masa pandemi 

COVID-19 dan selalu waspada terhadap penyebaran COVID-19. Ditengah 

pandemi COVID-19 saat ini, berdasarkan hasil observasi pada tahap survei awal 

didapatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan 

di kelurahan Tembalang masih rendah, ditambah lagi dengan padatnya penduduk 

namun masyarakatnya masih belum mengikuti protokol kesehatan sesuai anjuran 

pemerintah. Oleh karena itu hal ini dianggap sebagai urgensi yang harus dilakukan 

yaitu tindakan penyuluhan kepada masyarakat dan pendataan vaksinasi COVID-19, 

agar masyarakat mempunyai sistem kekebalan tubuh spesifik dan mampu untuk 

mengikuti protokol kesehatan serta menjalankan roda perekonomian seperti biasa.  

Berdasarkan uraian tersebut, KKN yang merupakan program pengabdian 

pada masyarakat oleh Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang 
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yang bersifat Tematik (KKN Tematik) sangat relevan diadakan di kelurahan 

tersebut. KKN Tematik UNISSULA kelompok 77 Tahun 2021 di Kelurahan 

Tembalang ini diharapkan mampu menjadi sarana penggerak partisipasi aktif 

masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, menumbuhkan semangat 

masyarakat khususnya di tengah pandemi COVID-19, dan supaya kedepannya 

kegiatan di masyarakat tidak terganggu termasuk kegiatan perekonomian 

masyarakat. 

 

METODE 

Angka COVID-19 di Kecamatan Tembalang cukup tinggi dan terdapat 

beberapa permasalahan seperti kurangnya kesadaran masyarakat Kelurahan 

Tembalang, Kota Semarang terhadap pandemi COVID-19. Untuk itu kelompok 77 

KKN Tematik Universitas Islam Sultan Agung melakukan program kerja dengan 

metode lisan/tell show do dan penyuluhan melalui media cetak dan elektronik. 

Penyuluhan yang diberikan adalah mengenai COVID-19 yaitu pembuatan video 

tentang cara menjaga sistem imunitas tubuh selama pandemi dan 5 M (Menjaga 

jarak, Memakai masker, Mencuci tangan, Mengurangi mobilitas, Menjauhi 

kerumunan) untuk mencegah penularan COVID-19 yang dibagikan melalui sosial 

media, Penyuluhan mengenai pemanfaatan kesehatan tradisional untuk 

meningkatkan daya tahan tubuh selama masa pandemi COVID-19 dengan cara 

membuat MMT, Penyuluhan dengan menggunakan media poster mengenai 

vaksinasi COVID-19 dan cara mendapat informasi COVID-19 anti hoaks di 

Kelurahan Tembalang dan dibagikan melalui  sosial media, Pemberian penyuluhan 

dengan cara membuat buku saku tentang penanggulangan COVID-19 dan 

dibagikan kepada warga RW V Kelurahan Tembalang serta dibagikan melalui 

sosial media.  

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

Agung Semarang dilakukan pada tanggal 2-19 Agustus 2021. Program kerja 

dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku guna mencegah 

penularan virus COVID-19 semakin bertambah. Pada kesempatan ini kelompok 77 

KKN Tematik Universitas Islam Sultan Agung juga membantu melakukan 

program-program yang merupakan kerja sama antara RW V Kelurahan Tembalang 

dan kelompok 77 KKN seperti pendataan vaksinasi warga hunian pendatang dan 

warga hunian berdomisili di RT.02 dan RT.04, melakukan kegiatan edukasi cara 

perawatan gigi yang sehat bagi anak-anak TK III Pertiwi di RW V Kelurahan 

Tembalang, membuat tempat cuci tangan serta banner mengenai kesehatan gigi dan 

mulut.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Coronavirus (CoV) merupakan keluarga besar virus pernapasan RNA untai 

positif. Nama mereka berasal dari ujung permukaan virus yang berbentuk mahkota 

(Ayenigbara, 2020). Pada Desember 2019 ditemukan kasus pneumonia yang tidak 

dapat dijelaskan (kemudian disebut sebagai penyakit COVID-19) terjadi di Wuhan, 

Cina yang dikaitkan dengan pasar grosir makanan laut di Wuhan (Cirrincione et al., 

2020). Jenis baru coronavirus termasuk ke dalam subgenus Sabevirus dari subfamili 

Coronavirus. Berbeda dari yang sebelumnya terisolasi MERS-CoV dan SARS-

CoV, virus ini merupakan coronavirus ketujuh yang dapat menginfeksi manusia 

dan diberi nama sebagai SARS-CoV-2 (Ayenigbara, 2020). Secara khusus 

penyebaran COVID-19 dapat melalui beberapa cara yaitu tetesan air liur yang 

dihasilkan saat berbicara, gejala batuk dan bersin pada pasien yang dapat menyebar 

hingga 1-2 m. Sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa infeksi juga dapat terjadi 

dari orang tanpa gejala dan sebelum timbulnya gejala. Jalur utama yang 

menyebabkan virus COVID-19 menyebar adalah droplet yang mengandung virus 

ataupun aliran udara (aerosol), saat ini penting sekali untuk mengontrol penyebaran 

melalui jalur tersebut. Setelah diobservasi, mayoritas penyebaran COVID-19 ini 

terjadi melalui udara sehingga apabila ada yang tertular dan ia bernapas atau 

berbicara didepan orang lain maka virus akan mudah menyebar (Lotfi, Hamblin 

and Rezaei, 2020). 

Dalam upaya penanggulangan situasi pandemi, Kementrian Kesehatan 

Republik Indonesia menerapkan protokol kesehatan yang darus ditaati masyarakat. 

Protokol tersebut terdiri dari Perlindungan Kesehatan individu seperti 

menggunakan masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer, menjaga 

jarak minimal 1 meter dan menerapkan PHBS (Sucipto and Istiqomah, 2020). 

Selain itu, protokol terhadap perlindungan kesehatan masyarakat diwujudkan 

dengan memperhatikan unsur pencegahan (prevent) seperti Kegiatan promosi 

kesehatan (promote) dan Kegiatan perlindungan (protect), Unsur penemuan kasus 

(detect) dan Unsur penanganan secara cepat dan efektif (respond) (Riskesdas, 

2020). Melakukan penyuluhan kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan 

yang dapat dilakukan untuk menekan kasus dan mencegah penularan (Karo, 2020) 

(Farokhah, Ubaidillah and Yulianti, 2020). Edukasi ini dirasa penting karena dapat 

memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya memahami protokol-

protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 (Agustin et al., 2021). 

Pemerintah Indonesia dan juga negara-negara di dunia tengah berupaya 

mengembangkan dan menghadirkan vaksin COVID-19. Vaksin merupakan salah 

satu upaya pencegahan COVID-19 dan mendorong pembentukan sistem kekebalan 

spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari infeksi. Vaksin tidak hanya 

melindungi individu namun juga memberikan perlindungan bagi orang-orang yang 

tidak dapat divaksinasi contohmya pada usia tertentu maupun orang dengan 
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penyakit tertentu. Vaksin yang sudah dipakai di masyarakat sudah dijamin 

keamanannya dan umumnya tidak menimbulkan efek samping yang berat (Iskak et 

al., 2021). 

Vaksin adalah salah satu cara yang paling efektif dan ekonomis untuk 

mencegah penyakit menular. Sehingga diperlukan untuk membuat pengembangan 

vaksin agar lebih efektif untuk melemahkan infeksi virus corona. Sejauh ini lebih 

dari 40 perusahaan farmasi dan lembaga akademis di seluruh dunia telah 

meluncurkan program pengembangan vaksin mereka untuk melawan virus 

COVID-19 (Febriyanti, Choliq and Mukti, 2021). 

Adapun sesuai dengan standar Badan Kesehatan Dunia (WHO), setiap 

penduduk akan mengikuti dua kali penyuntikan atau membutuhkan dua dosis 

vaksin. Ada tujuh jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan dalam proses 

vaksinasi di Indonesia. Ketujuh vaksin tersebut diproduksi oleh Bio Farma, Astra 

Zaneca, Shinopharm, Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc and BioNtech dan Sinovac 

Biotech (Iskak et al., 2021). 

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 peningkatan angka positif 

pada kasus COVID-19. Perilaku New Normal selalu disosialisasikan kepada 

masyarakat oleh banyak pihak termasuk instansi perkuliahan, adaptasi kebiasaan 

baru dilakukan agar masyarakat dapat menerapkan perilaku hidup sehat dan 

mengurangi penyebaran virus COVID-19 (Suni, 2021). 

 
Gambar 1. Koordinasi dengan Lurah Kecamatan Tembalang dan Kepala RW V 

Kelurahan Tembalang untuk program kerja yang akan dilaksanakan di RW V 

Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa 

Tengah 

 

Berdasarkan uraian di atas, kelompok 77 KKN tematik COVID-19 

Universitas Islam Sultan Agung yang diselenggarakan di RW V Kelurahan 

Tembalang Kecamatan Tembalang ingin membantu masyakarat yang terkena 
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dampak dari COVID-19 tersebut dengan cara melalukan penyuluhan menggunakan 

media video, poster, mmt, buku saku, kegiatan edukasi secara online pada anak-

anak TK III Pertiwi RW V Kelurahan Tembalang, pendataan vaksinasi COVID-19, 

membuat tempat cuci tangan serta banner mengenai kesehatan gigi dan mulut. 

Untuk pelaksanaan edukasi melalui metode penyuluhan terdiri dari tahap persiapan 

dan pelaksanaan. Tahap persiapan dilakukan dengan membuat design media 

penyuluhan yang dibuat semenarik mungkin agar masyarakat dapat memahami 

materi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tahap pelaksanaan 

dilakukan dengan cara pemasangan banner/mmt, pemasangan tempat cuci tangan, 

penempelan poster, pendataan vaksinasi, dan pemberian kegiatan edukasi secara 

lisan/tell show do. 

 
Gambar 2. Pemasangan MMT di lingkungan RW V Kelurahan Tembalang, 

Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah 

 

Berdasarkan uraian di atas kelompok KKN 77 UNISSULA melakukan 

pemasangan mmt mengenai “Pemanfaatan Kesehatan Tradisional untuk 

Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Selama Masa Pandemi COVID-19”. Kegiatan 

pemasangan MMT dilakukan dengan melaksanakan protokol yang di tentukan 

pemerintah seperti mencuci tangan terlebih dahulu dan memakai masker. 

Kesehatan tradisional banyak diminati oleh masyarakat umum karena 

mudah didapat, harganya cukup murah, dan memiliki manfaat yang baik untuk 

kesehatan. Manfaat obat tradisional antara lain adalah meningkatkan daya tahan 

tubuh, menurunkan tekanan darah tinggi, untuk diabetes, mengurangi keluhan 

batuk, mengurangi keluhan flu, dan mengurangi keluhan sakit tenggorokan. 

Pemanfaatan kesehatan tradisional salah satunya dilakukan dengan melaksanakan 

asuhan mandiri kesehatan tradisional melalui pemanfaatan Taman Obat Keluarga 

(TOGA) seperti jahe, umbi-umbian, sereh, buah, dan biji-bijian. Materi yang 

dimuat pada mmt salah satunya adalah pemanfaatan jahe dan madu.  
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Gambar 3. Persiapan penempelan poster di lingkungan RW V Kelurahan 

Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan 

pembuatan video edukasi tentang pencegahan COVID-19 

 

 
Gambar 4. Penempelan poster di lingkungan RW V Kelurahan Tembalang, 

Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan cuplikan 

video edukasi tentang 5 M dan cara hidup sehat agar dapat meningkatkan imunitas 

tubuh 

 

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan ditetapkan 

bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang bisa hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dari 

kegiatan yang kami lakukan ini, kami memilih untuk melakukan penyuluhan 

melalui  media poster mengenai manfaat vaksinasi COVID-19 dan cara mendapat 

informasi COVID-19 anti hoaks dan video tentang cara menjaga sistem imunitas 

tubuh selama pandemi dan 5 M (Menjaga jarak, Memakai masker, Mencuci tangan, 

Mengurangi mobilitas, Menjauhi kerumunan) untuk mencegah penularan COVID-

19. Penempelan poster dilakukan di beberapa tempat strategis di lingkungan RW V 

Kelurahan Tembalang. Untuk video edukasi kami bagikan melalui sosial media 
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KKN Kelompok 77 UNISSULA seperti instagram, facebook, dan youtube agar bisa 

ditonton oleh masyarakat umum.  

Pada pelaksanakan program edukasi demi mencegah dan mengurangi 

tingkat penularan virus corona, kami menyajikan materi sesuai dengan protokol 

kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020. Kami melihat bahwa dari 

sejumlah poin yang tertera pada protokol tersebut, terdapat beberapa poin sederhana 

namun penting untuk diketahui, dimengerti, dan diaplikasikan oleh masyarakat 

umum seperti  mencuci tangan yang baik dan benar, menjaga jarak, pemakaian 

masker, olahraga, berjemur di bawah sinar matahari, dan makan makanan dengan 

gizi seimbang (Kementrian Kesehatan RI, 2020). Poin-poin tersebut merupakan 

komponen yang kami tekankan dalam materi edukasi yang kami buat dalam bentuk 

video. 

 
Gambar 5. Pemasangan banner dan tempat cuci tangan di TK III Pertiwi RW V 

Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa 

Tengah 

 

 
Gambar 6. Kegiatan edukasi mengenai kesehatan gigi dan mulut secara online di 

TK III Pertiwi RW V Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota 

Semarang, Provinsi Jawa Tengah 
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Dalam menjelaskan bagaimana cara mencuci tangan yang baik, kami 

merujuk pada panduan yang diberikan oleh WHO. Ketika mencuci tangan individu 

disarankan untuk menggunakan sabun dan air yang mengalir, terutama untuk 

pencegahan COVID-19 (Atmajanti et al., 2020). Mencuci tangan dengan baik dan 

efektif akan membuat segala virus yang mungkin menempel di tangan hilang dan 

mengurangi kemungkinan seseorang terpapar oleh virus COVID-19. Tahapan-

tahapan mencuci tangan tersebut yaitu (World Health Organization, 2009) :  

1. Membasahi tangan dengan air. 

2. Menggunakan sabun. 

3. Mengusap kedua telapak tangan bagian dalam. 

4. Tangan kanan mengusap punggung dan sela jari tangan kiri. 

5. Tangan kiri mengusap punggung dan sela jari kanan. 

6. Mengusap sela jari dengan telapak tangan berhadapan. 

7. Membersihkan punggung jari kedua tangan dengan telapak saling mengunci. 

8. Membersihkan ibu jari kedua tangan. 

9. Memutar ujung jari pada telapak tangan. 

10. Bilas hingga bersih dan keringkan tangan menggunakan tisu/kain sekali pakai. 

 

Salah satu tindakan pencegahan penularan di masyarakat adalah 

menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun. Pada kesempatan ini kami 

melaksanakan program kerja sama dengan RW V Kelurahan Tembalang untuk 

membuat tempat cuci tangan yang diletakkan di TK III Pertiwi RT.03 RW V 

Kelurahan Tembalang dan kegiatan edukasi mengenai kesehatan gigi dan mulut 

serta banner mengenai  tahap-tahap menyikat gigi yang benar. Tempat cuci tangan 

didesign menyesuaikan ukuran anak-anak TK agar mudah digunakan dan 

bermanfaat untuk kegiatan sehari-hari.  

Kegiatan edukasi mengenai kesehatan gigi dan mulut dilakukan secara 

online meeting pada anak-anak TK III Pertiwi Kelas A dan Kelas B dan didampingi 

oleh para orang tua, kepala sekolah serta guru-guru yang mengajar pada TK 

tersebut. Materi penyuluhan meliputi macam-macam gigi, fungsi gigi, makanan 

yang membuat gigi berlubang, makanan yang membuat gigi sehat, proses terjadinya 

gigi berlubang, cara menyikat gigi, dan waktu menyikat gigi yang benar. 

Penyuluhan disambut  antusias oleh anak-anak TK III Pertiwi dan kami berharap 

materi yang disampaikan bermanfaat bagi anak-anak tersebut. Selain kegiatan 

edukasi kami juga menyerahkan banner yang berisi materi tentang tahapan 

menyikat gigi dan waktu menyikat gigi yang benar. Pembuatan banner bertujuan 

untuk menambah pengetahuan anak-anak TK, orang tua, dan para guru yang 

mengajar karena dapat dilihat dengan mudah saat memasuki lingkungan TK. 
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Gambar 7. Pembuatan design dan pembagian buku saku tentang penanggulangan 

COVID-19 di RW V Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota 

Semarang, Provinsi Jawa Tengah 

 

 
Gambar 8. Pendataan vaksinasi COVID-19 warga hunian asli dan pendatang di 

RW V Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi 

Jawa Tengah 

 

Metode edukasi COVID-19 dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu 

melalui media cetak (poster, flyer, buku saku), media elektronik (audio visual 

seperti video), media luar urangan (banner, mmt, papan reklame), dan media lain 

seperti mengadakan acara dan pembagian sampling produk. Kelompok KKN 77 

UNISSULA memilih melaksanakan penyuluhan melalui media cetak berupa buku 

saku karena dapat memuat banyak materi yang informatif dan mudah dibawa 
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kemana-mana. Buku saku dibagikan kepada warga hunian asli dan pendatang di 

RW V Kelurahan Tembalang. 

Kemudian pada program kerja sama yang berkaitan dengan vaksinasi 

COVID-19, mengingat vaksin merupakan salah satu pencegahan COVID-19 dan 

mendorong terbentuknya sistem kekebalan spesifik pada tubuh. Kami membantu 

pihak RW setempat untuk melakukan pendataan vaksinasi warga hunian asli dan 

pendatang khususnya di RT.02 dan RT.04  RW V Kelurahan Tembalang. Pengisian 

data dilakukan menggunakan aplikasi google form dengan cara mengunjungi 

masing-masing rumah warga hunian RT.02 dan RT.04. Formulir yang dibuat berisi 

nomor rumah, jumlah anggota keluarga, usia, jenis kelamin, pekerjaan, sudah 

vaksin atau belum, dan pernah terpapar COVID-19 atau tidak. Data vaksinasi 

dikumpulkan dan dirapikan dalam bentuk tabel serta diberikan kesimpulan pada 

setiap data. Kesimpulan yang kami dapatkan dari data tersebut adalah sebagian 

besar warga RT.02 dan RT.04  RW V Kelurahan Tembalang sudah dilakukan 

vaksinasi dan belum pernah terpapar COVID-19. Adapun warga yang belum 

divaksinasi mempunyai alasan tertentu seperti kondisi dan penyakit sistemik yang 

termasuk dalam kontra indikasi untuk divaksin, dan pada warga yang pernah 

terpapar COVID-19 semuanya sudah dinyatakan sembuh. Kami juga berkeliling 

untuk membagikan buku saku dan memberikan penyuluhan pada warga hunian RW 

V Kelurahan Tembalang. 

 

PENUTUP 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu program Universitas 

berupa penugasan mahasiswa untuk melakukan pengabdian secara langsung pada 

masyarakat. Pada era pandemi ini, sebuah terobosan baru berupa KKN tematik 

diharapkan memiliki efektivitas yang sama. Dampak COVID-19 yang besar di 

berbagai sektor kehidupan dan pentingnya peran masyarakat untuk 

menanggulanginya, menjadi latar belakang program kerja KKN kami di Kelurahan 

Tembalang khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya. Program ini meliputi 

3 bidang yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan dengan metode edukasi 

kepada masyarakat melalui pembuatan video, poster, MMT, buku saku dan 

program kerja sama dengan pihak RW setempat. Upaya kami untuk 

memperkenalkan COVID-19 pada masyarakat, cara menjaga kesehatan selama 

pandemi, dan upaya untuk maju berdampingan dengan COVID-19 diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menekan angka penyebaran 

COVID-19. 
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Abstrak 

 

Pandemi   COVID19   adalah   krisis   kesehatan yang  pertama  dan  terutama  

di  dunia,  Banyak negara   memutuskan   untuk   menutup   sekolah, perguruan  

tinggi  dan  universitas. Serangan Corona Virus Disease (covid)-19 membawa 

dampak yang signifikan pada semua sendi kehidupan manusia. Pendidikan 

khususnya pendidikan formal adalah salah satu komponen kehidupan manusia yang 

terdampak oleh serangan virus tersebut.Pembelajaran yang selama ini dilaksanakan 

dengan tatap muka, secara tiba-tiba harus dilakukan secara daring.Selain kendala 

terhadap akses internet.Kuliah Kerja Nyata Tematik yang mengangkat tema tentang 

“Peran Mahasiswa Dalam Pendampingan Belajar Di Masa Pandemi COVID-19 

Pada Siswa SD” periode XII yang dilaksanakan oleh mahasiswa UNISSULA, yang 

merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh 

mahasiswa dengan didampingi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). 

 

Keyword: Covid-19, KKN, Mahasiswa. 
 

Pendahuluan 

Pandemi   COVID19   adalah   krisis   kesehatan yang pertama dan terutama 

di dunia.  Banyak negara   memutuskan   untuk   menutup   sekolah, perguruan 

tinggi dan universitas.  Perserikatan Bangsa - Bangsa   (PBB)   menjadi   gusar   

dengan adanya fakta tersebut.  Organisasi Internasional yang    bermarkas    di    New    

York,    AS,    itu menangkap   bahwa   pendidikan   menjadi   salah satu sektor 

yang begitu terdampak oleh virus corona.   Parahnya   lagi,   hal   itu   terjadi   dalam 

Pandemi   COVID19   adalah   krisis   kesehatan yang  pertama  dan  terutama  di  

dunia.  Banyak negara   memutuskan   untuk menutup   sekolah, perguruan  tinggi  
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dan  universitas.  Perserikatan Bangsa-Bangsa   (PBB)   menjadi   gusar   dengan 

adanya  fakta  tersebut.   

Organisasi  Internasional yang    bermarkas    di    New    York,    AS, itu 

menangkap   bahwa   pendidikan   menjadi   salah satu  sektor  yang  begitu  

terdampak  oleh  virus corona.   Parahnya   lagi,   hal   itu   terjadi   dalam Pandemi   

COVID19   adalah   krisis   kesehatan yang pertama dan terutama  di  dunia.  Banyak 

negara   memutuskan   untuk menutup   sekolah, perguruan tinggi dan universitas.  

Perserikatan Bangsa-Bangsa   (PBB)   menjadi   gusar   dengan adanya fakta 

tersebut.  Organisasi Internasional yang    bermarkas    di    New    York,    AS,    itu 

menangkap   bahwa   pendidikan   menjadi   salah satu sektor yang begitu terdampak 

oleh  virus corona.   Parahnya   lagi,   hal   itu   terjadi   dalam empo    yang    cepat    

dan    skala    yang    luas. Berdasarkan  laporan  ABC  News  7  Maret  2020, 

penutupan  sekolah  terjadi  di  lebih  dari  puluhan negara  karena  wabah  COVID-

19. 

Menurut  data Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan  PBB  

(UNESCO),  setidaknya  ada 290,5  juta  siswa  di  seluruh  dunia  yang  aktivitas 

belajarnya   menjadi   terganggu   akibat   sekolah yang    ditutup.    Di    tingkat    

perguruan    tinggi Amerika   serikat,   wabah   virus   corona   juga menunjukkan 

intervensinya.  Gara-gara  COVID-19,  program  pertukaran  mahasiswa  

antarnegara harus distop.Dengan adanya Pandemi Covid-19 tersebut 

mengakibatkan banyak kegiatan yang terhenti dan dialihkan menjadi kegiatan 

dengan menerapkan protokol kesehatan selama era new normal.Walaupun protokol 

kesehatan tetap dijalankan masih banyak tempat-tempat atau kawasan yang ramai 

oleh masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan menularnya virus Covid-19 secara 

transmisi lokal, dari 1 orang ke orang yang lain. Sehingga angka kasus Covid-19 di 

Indonesia semakin bertambah akibat transmisi lokal. 

Serangan Corona Virus Disease (covid)-19 membawa dampak yang 

signifikan pada semua sendi kehidupan manusia. Pendidikan khususnya pendidikan 

formal adalah salah satu komponen kehidupan manusia yang terdampak oleh 

serangan virus tersebut.Pembelajaran yang selama ini dilaksanakan dengan tatap 

muka, secara tiba-tiba harus dilakukan secara daring.Selain kendala terhadap akses 

internet. 

Oleh karena itu, banyak perguruan tinggi dengan sigap menanggapi 

instruksi tersebut, salah satunya Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang 

menerbitkan surat edaran tentang kewaspadaan dan pencegahan penyebaran infeksi 

Covid-19 di lingkungan UNISSULA. Dengan adanya surat edaran tersebut 

pelaksanaan KKNTematik periode saat ini bisa diadakan secara daring ataupun 

terjun langsung pada lapangan. Dengan mengusung tema adaptasi kebiasaan baru 

pada masa pandemi Covid-19 ini mahasiswa membawa peran penting dalam 

masyarakat dimana mahasiswa bertindak sebagai penggerak yang mengajak 
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seluruh masyarakat untuk dapat bergerak dalam melakukan perubahan ke arah yang 

lebih baik lagi dalam menerapakan protokol kesehatan, dengan pertimbangan 

berbagai ilmu, gagasan, serta pengetahuan yang dimiliki. 

 

Metode pelaksanaan  

Metode yang digunakan dalam proses pendampingan belajar mengajar di desa 

jatirejo adalah metode tatap muka untuk melakukan pembelajaran secara langsung 

kepada adik-adik sekolah dasar di Desa Jatirejo kecamatan Ngampel Kabupaten 

Kendal. Adapun sistematika yang akan kami laksanakan : 

1. Menyediakan tempat belajar untuk adik – adik Desa Jatirejo. 

2. Mematuhi prokes yaitu dengan menyediakan masker dan handsanitizer. 

3. Melakukan pendampingan belajar yang dilakukan di rumah prangkat Desa 

Jatirejo untuk anak SD dari Kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. 

4. Membagikan masker dan membagikan haindsanitizer kepada masyarakat Desa 

untuk tetap melaksanakan protokol Kesehatan. 

 

Hasil dan pembahasan  

Kuliah Kerja Nyata Tematik yang mengangkat tema tentang “Peran 

Mahasiswa Dalam Pendampingan Belajar Di Masa Pandemi COVID-19 Pada 

Siswa SD” periode XII yang dilaksanakan oleh mahasiswa UNISSULA, yang 

merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh 

mahasiswa dengan didampingi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) mempunyai 

tujuan untuk mendampingi adik-adik sekolah dasar dalam belajar mengajar di masa 

pandemic Covid-19. Kegiatan ini dibuat untuk membangkitkan semangat adik-adik 

sekolah dasar dalam belajar di masa pandemic covid-19, pendampingan dalam 

upaya memberikan pemahaman dan pengertianadik-adik sekolah dasaragar dalam 

proses belajar di rumah sama seperti belajar di sekolah.  

Pandemi Covid-19 merupakan virus yang datang pada Tahun 2019 berasal 

dari negara China. Covid-19 merupakan penyakit yang membahayakan dan tingkat 

penyebarannya mudah menular, jika masyarakat tidak menjaga protokol kesehatan, 

karena virus covid-19 sering menyerang bagian pernafasan yang dapat membawa 

pada kematian.  Pola hidup sehat diterapkan di masyarakat dalam kegiatan KKN 

(Kuliah Kerja Nyata) dengan berbagai cara: 

1. Membuat 2 poster yang bertema “etika bersin dan cara memakai 

masker”. 

Poster adalah suatu desain grafis yang didalamnya terdapat gambar dan 

kata-kata pada kertas yang berukuran besar, isinya memuat tentang informasi 

dan ditempel di tempat-tempat umum agar dapat dilihat atau dibaca banyak 

orang.Tujuan poster sendiri dalam kkn tematik ini adalah mengajak masyarakat 

agar bisa menerapkan protokol Kesehatan agar terhindar dari virus corona serta 
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masyarakat harus bisa menerapkan kebiasaan kebiasaan baru pada masa 

pandemi ini. 

Dalam hal ini, penulis membuat poster dengan dua tema yang berbeda 

bertujuan menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat 

di masa pandemi. Tema yang diambil oleh penulis yaitu: 

1) Cara beretika bersin yng benar, dengan tujuan agar masyaraka lebih 

mengetahui pentingnya ketika bersin untuk beretika, serta menggunakan 

tisu atau kain saat bersin agar tidak menular ke masyarakat lainnya. 

2) Cara memakai masker yang benar, dengan tujuan memberikan pengarahan 

terhadap masyarakat akan pentingnya penggunaan masker yang benar dan 

bagaimana masyarakat menjadikan masker dalam melakukan aktivitas 

sehari harinya. 

Kegiatan membuat Poster dengan tema yang berbeda membuat 

masyarakat semakin sadar dan menumbuhkan edukasi terhadap masyarakat 

akan pentingnya cuci tangan dengan baik dan benar serta adaptasi kebiasaan 

baru pencegahan pandemi Covid-19. 

 
        Gambar 1. Poster Etika Bersin               Gambar 2. Poster cara menggunakan 

masker 

 

2. Melakukan pendampingan belajar secara offline kepada siswa siswi SD 

Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh 

pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan 
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kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengindentifikasikan 

dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk 

mencari alternative pemecahan masalah yang dihadapi. Kemampuan sumber 

daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberdayaan dirinya sendiri. Oleh 

karena itu sangat dibutuhkan kegiatan pemberdayaan disetiap kegiatan 

pendampingan. Suharto (2005,h.93) mengurakan bahwa pendampingan 

merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program 

pemberdayaan masyarakat, selanjutnya dikatakannya pula dalam kutipan 

Payne (1986) bahwa pendampingan merupakan strategi yang lebih 

mengutamakan “making thebest of theclient’sresources”. Sedangkan 

belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk 

mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai 

materi yang telah dipelajari.  

 
Gambar 3 Pendampingan belajar pada siswa SD kelas 1-6 

 

3. Pembagian masker dan haindsanitizer pada masyarakat di sekitar desa 

Gebang 

Penggunaan masker serta haindsanitizer pada masa pandemi covid-19 

ini menjadikan hal yang sangat wajib bagi masyarakat desa jatirejo untuk 

melakukan aktivitas di luar rumah karena dengan masker dan haindsanitizer 

bisa terhindar atau mencegah dari virus corona ini.Karena virus yang 

penularannya bisa melalui air liur seseorang ketika berkomunikasi maka sebab 

itu penggunaan masker sangatlah penting dalam era pandemic seperti sekarang 

ini. 
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Gambar 4. pembagian masker dan haindsanitizer 

 

PENUTUP  

 Peran mahasiswa sangat penting dalam membangun kehidupan 

bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat di masa pandemi mencerminkan 

pola hidup sehat. Pola hidup sehat di masa pandemi dapat dilihat melalui beberapa 

program kerja yang dilakukan oleh kelompok 87 priode XII. Pencegahan virus 

Covid-19 juga dapat dilakukan dengan beberapa program kerja yang sudah kami 

laksanakan oleh kelompok 87 . Semoga kegiatan KKN ini dapat membantu 

memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat 

dan semangat belajar bagi adik-adik yang masih sekolah dasar di masa pandemi dan 

dapat mengurangi serta mencegah penularan dan peningkatan virus Covid-19 

secara luas. 
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ABSTRAK 

 

Kasus COVID-19 yang mulai terdeteksi di Indonesia pada 2 Maret 2020 

masih belum selesai dan menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. 

Tingginya kasus COVID-19 mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari 

kesehatan, ekonomi, hingga dampak psikologis yang muncul akibat kondisi 

pandemi ini. Menyikapi adanya berbagai dampak tersebut, disusunlah program 

Kuliah Kerja Nyata di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang 

terkait dengan penanggulangan dampak COVID-19 dari segi kesehatan, ekonomi, 

dan psikologis. Program-program tersebut direalisasikan melalui kegiatan berupa 

pemasangan himbauan dengan media poster di titik-titik strategis Desa Bedono, 

sosialisasi PHBS terkait mencuci tangan, penyebaran konten pemerintah terkait 

COVID-19, serta pengadaan webinar terkait penanganan stress dan pengelolaan 

keuangan keluarga di masa pandemi. Mayoritas kegiatan ini dilaksanakan secara 

daring. Kegiatan yang dilakukan secara luring diminimalisir dengan tetap 

menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Program kerja ini mendapat 

antusiasme yang baik dari masyarakat dan dapat memberikan tingkat pemahaman 

lebih baik terkait kesehatan, ekonomi, dan aspek psikologis. 

 

PENDAHULUAN 

Peran pendidikan yang terpenting adalah membentuk generasi muda penerus 

bangsa. Pendidikan adalah suatu proses pendewasaan dan pemandirian manusia 

agar dapat menjadi penerus bangsa yang memiliki kemampuan serta siap menjalani 

kehidupan dengan penuh tanggung jawab (Perdana et al, 2013). Menurut Undang-
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Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada pasal 20 ayat 2 yang menyatakan bahwa: 

”Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian masyarakat”  

Pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam upaya mengembangkan 

wawasan, pengetahuan dan upaya meningkatkan keterampilan yang dilakukan oleh 

civitasakademika sebagai bentuk dharma bakti serta mewujudkan kepedulian untuk 

berperan aktif dalam meningkatkan, mensejahterakan serta memberdayakan 

masyarakat. Pengabdian masyarakat dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi salah satunya dilakukan melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) (Umar 

et al, 2021). 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah implementasi dari Tri Dharma Perguruan 

tinggi yang memperkenalkan dan memberikan pengalaman bekerja dan 

pembelajaran mahasiswa dalam memberdayakan masyarakat (Umar et al, 2021). 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan saat ini sangat berbeda karena adanya 

pandemi COVID-19, KKN yang dilakukan bersamaan dengan adanya pandemi 

COVID-19 ini berimplikasi pada perbedaan tata kelola pada masa normal. KKN 

saat ini dapat dilakukan di wilayah domisili masing-masing mahasiswa dan dengan 

metode yang berbeda pula misalnya KKN dilakukan lebih banyak online (Umar et 

al, 2021). 

Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 

Maret 2020 dan belum selesai hingga saat ini. Adanya pandemi COVID-19 

menimbulkan berbagai dampak tidak hanya di bidang kesehatan, melainkan juga 

bidang ekonomi dan dampak psikologis (Aslamiyah, 2021). Keadaan darurat, 

ketidakpastian, dan kebingungan yang diakibatkan oleh virus Corona dapat menjadi 

stressor bagi banyak orang. Ketidakpastian dalam mengetahui kapan wabah akan 

berakhir membuat banyak golongan masyarakat terutama golongan menengah ke 

bawah yang menjadi dampak dari pandemi COVID-19. Keberadaan virus COVID-

19 yang mengancam setiap orang yang akhirnya sudah dianggap sebagian orang 

menjadi hal yang seharusnya disiasati dengan perilaku masyarakat yang 

disesuaikan dengan kondisi saat ini dan harus dilakukan oleh seluruh masayarakat. 

Berbagai dampak tersebut dialami oleh sebagian besar masyarakat, tidak 

terkecuali masyarakat yang ada di lokasi KKN, yaitu Desa Bedono, Kecamatan 

Jambu, Kabupaten Semarang. Penurunan daya beli pada UMKM, kurangnya 

edukasi terkait pencegahan dan penanganan COVID 19, serta kekhawatiran 

masyarakat terkait kondisi pandemi saat ini menjadi prioritas permasalahan di Desa 

Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Untuk itu, program kerja Kuliah 

Kerja Nyata Tematik kali ini difokuskan melalui berbagai bentuk edukasi terkait 

edukasi kesehatan, mitigasi stress, maupun pengelolaan finansial pada masyarakat 
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yang berupa (1.) Pemasangan poster himbauan 5M di 15 titik di Desa Bedono, 

Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang disertai demonstrasi cara cuci tangan 

yang baik dan benar di TPQ As-Syifaa’ Desa Bedono.  (2.) Sosialisasi PHBS “Yuk, 

Cuci Tangan” di TPQ As-Syifaa’ Bedono (3.) Webinar “New Normal : Mitigasi 

Stres dan Mengelola Keuangan Keluarga”. (4.) Membuat dan menyebarkan konten 

di sosial media (whatsapp dan Instagram). 

 

METODE 

Program-progam dalam KKN Tematik periode XII sebagian besar 

dilaksanakan secara daring. Penerjunan lapangan dilakukan seminimal mungkin 

dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat mengingat kondisi pandemi saat 

ini untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Metode pelaksanaan KKN 

Tematik periode XII dilakukan melalui platform media sosial dengan kerjasama 

dan koordinasi dengan RT/RW hingga kelurahan dan organisasi di wilayah KKN 

sehingga mahasiswa tetap dapat berbaur dengan masyarakat dan melaksanakan 

program kerja yang telah direncanakan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kelurahan Bedono memiliki luas daerah sekitar 820 Ha dengan batas 

wilayah utara adalah Desa Kebondalem, sebelah selatan adalah Desa Gemawang, 

sebelah Barat adalah Desa Rejosari, dan sebelah Timur Desa Kelurahan.Kondisi 

geografis di Desa Bedono, memiliki ketinggian tanah dari permukaan laut adalah 

711 M dengan curah hujan 2000 mm/tahun. Desa Bedono merupakan daerah 

dataran tinggi dengan suhu rata-rata 20o. 

Desa Bedono dibagi menjadi 9 dusun yaitu Lendoh, Krajan Bedono, Wawar 

Kidul, Wawar Lor, Wonokasihan, Jeruk Wangi, Guyangwarak, Karanganyar, 

dandusun Jurang. Jumlah Penduduk di Desa Bedono adalah 4.826 laki-laki dan 

4.825 perempuan dengan distirbusi menurut usia 4-6 tahun 498 orang, 7-12 tahun 

1.400, 13-15 tahun 760 orang, 20-26 tahun 729 orang dan 27-40 tahun 2.110 orang. 

Perekonomian di Desa Bedono mayoritas 60% adalah pertanian berupa 

perkebunan, palawija dan kayu, 20% pegawai meliputi PNS, swasta dan buruh 

pabrik, 10% pedagang dan 10% lain-lain. Instansi pendidikan yang ada di Desa 

Bedono adalah terdapat 6 SD, SMP 2 sekolah, SMA 1 sekolah yang merupakan 

salah satu SMA favorit di Jawa yaitu SMA Sedes Sapientiae Bedono.  
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(Gambaran Demografis Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten 

Semarang) 

 

Program kerja yang telah selesai dilaksanakan berdasarkan prioritas masalah, 

diantaranya : 

1. Pemasangan Poster 

Program ini bertujuan membantu masyarakat dalam penanggulangan dan 

pencegahan COVID-19 serta membantu meringankan kerja gugus tugas 

COVID-19 yang telah dibentuk oleh pemerintah. Pembuatan poster fisik 

berukuran A1 (90 x 60 cm) berjumlah satu konten telah disebar di 15 titik 

strategis di Desa Bedono. Poster yang dibuat mengambil topik 5M yang 

disesuaikan dengan himbauan terbaru pemerintah saat ini. Poster dipasang 

di 15 titik strategis di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten 

Semarang, diantaranya : 

1. Depan TPQ Asy-Syifa 

2. Lingkungan Kantor Desa Bedono 

3. Pasar ( Pintu Masuk)  

4. Rest Area  

5. Mushola  RT 6 

6. Pertigaan RT 5 dan RT 6  

7. Mushola RT 4 

8. Kamar Mandi MusholaRT 4 

9. Masjid RT 3 

10. Pertigaan RT 3 

11. Poskamling RT 3 

12. Gapura Dusun Ledoh RT 2 

13. Gapura Dusun Ledoh RT 1  
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14. Pertigaan RT 7 

15. Mushola RT 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Poster yang digunakan dalam pemasangan 15 titik di Desa Bedono, Kecamatan 

Jambu, Kabupaten Semarang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pemasangan poster di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kecamatan 

Jambu, Kabupaten Semarang) 

 

2. Sosialisasi PHBS “Yuk, Cuci Tangan” 

Kegiatan ini berupasosialisasi cara mencuci tangan yang benar dengan6 

langkah cuci tangan yang direkomendasikan oleh WHO. Sosialisasi 

diberikan kepada anak-anak di TPQ As-Syifaa Desa Bedono. Kegiatan ini 

dilaksanakan secara luring dengan penerapan protokol kesehatan. Anak 

anak yang berada di TPQ tersebut diberikan penjelasan terkait bagaimana 

cara mencuci tangan yang benar menggunakan media edukasi berupa poster 

berukuran A4, kemudian dilakukan praktek satu persatu yang didampingi 

oleh mahasiswa KKN.  
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(Sosialisasi terkait 6 langkah cuci tangan kepada anak - anak di TPQ As–

Syifa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Media edukasi yang digunakan untuk sosialisasi 6 langkah cuci tangan 

kepada anak – anak di TPQ As - Syifa) 

 

Kajian psikologi menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari 

hal yang kongkrit dari pada yang abstrak (Musfiqon, 2012).Berdasarkan 

teori The Pyramid of Learning oleh Edgar Dale (1946) yang dipadukan 

dengan konsep teori psikologi Bruner (1966) dalam Sari 

(2019)metodeedukasi melalui partisipatori(bermain peran, studi kasus dan 

praktek)berada pada gambaran pengalaman paling konkrit akan membuat 

seseorang akan teringat hampir 90% dari apa yang diterima (Warsono dan 

Hariyanti (2012) cit (Permatasari, 2019) 
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(Metode Piramida Edgar Dale) 

 

3. Menyebarkan Konten – Konten atau Tema - Tema Yang Dicanangkan 

Oleh Pemerintah dan Sudah Diedit Isinya Sesuai Dengan Ketentuan 

Yang Berlaku Ke Grup - Grup Medsos 

Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah 

sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, tutup mulut dan hidung 

saat batuk dan bersinmenggunakan siku terlipat atau tisu, menggunakan 

masker, tidak menyentuh wajah, mata, hidung dan mulut, menjaga jarak 

fisik, tidak keluar rumah, tidak berkumpul, belajar, bekerja, beribadah di 

rumah dan ikuti anjuran pemerintah (Kemenkes, 2020). 

Melalui penetapan Peraturan Mentri Kesehatan (PMK) No. 84 Tahun 

2020 tentang pelakasanaan vaksin yang bertujuan untuk menurunkan 

transmisi atau penularan COVID-19, mengurangi angka kematian atau 

kesakitan karena corona viruss, tercapainya kekebalan imun masyarakat 

kelompok (herd immunity), menghindari dan menjaga masyarakat sehat, 

meningkatkan sistem kesehatan secara menyeluruh, serta menjaga dan 

meminimalisir dampak sosial dan ekonomi (Asyafin et al., 2021).  

Pembuatan progam kerja tersebut dilakukan dengan menyebarkan 

konten konten atau tema yang dicanangkan oleh pemerintah,dan sudah di 

edit sesuai dengan ketentuan berlaku ke grup - grup media sosialmasyarakat 

Desa Bedono RW II dengan mengirim konten sebanyak 3 konten per - 

minggu dengan tema yang berbeda dan dilaksanakan dalam 3 minggu. Total 

terdapat 9 topik konten berupa e-poster yang bertujuan menambah 

pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap COVID-19.Kegiatan 

tersebut telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: 

 

Konten Tanggal pelaksanaan 

Pengetahuan protokol kesehatan dalam gerakan 

5M 

5 Agustus 2021 

Memakai masker yang benar 6 Agustus 2021 

Vaksinasi bagi penyintas COVID-19 7 Agustus 2021 
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Konten Tanggal pelaksanaan 

COVID-19 dan Matahari (mitos & fakta terkait 

berjemur) 

9 Agustus 2021 

Panduan isolasi mandiri 11 Agustus 2021 

Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) 13 Agustus 2021 

CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) 16 Agustus 2021 

Cara meningkatkan imun tubuh 17 Agustus 2021 

Deteksi dini COVID-19 18 Agustus 2021 

Grup yang dituju adalah :Karang Taruna Putra Bangsa, Himpunan 

Pemuda Lendoh, Jamaah TPA Asy- Assyifa, Grup Jual Beli Lendoh 

Gayeng, Grup Drumband dan Grup Keluarga. Respon masyarakat sebagai 

anggota grup tersebut sangat baik dan menunjukkan antusiasme terkait 

konten konten yang telah dibagikan. 

 

 

 

 

 

(Screen Capture 5 grup Whatsapp Desa Bedono untuk menyebarkan 

konten edukasi terkait COVID – 19) 

4. Program Webinar “New Normal : MitigasiStres dan Mengelola 

Keuangan Keluarga” 

Program webinar ini bertujuan untuk membantu masyarakat untuk lebih 

paham terkait financial planning keluarga dan pencegahan atau pengelolaan 

stress yang dirasakan karena pandemi COVID-19, sehingga masyarakat 

dapat bangkit dan berdampingan dengan COVID-19 dari segi ekonomi 

maupun segi psikologis. Target peserta webinar yaitu masyarakat Desa 

Bedono dan masyarakat umum. Webinar ini dilaksanakan semi luring di 

balai desa Bedono untuk membantu masyarakat yang ingin bergabung 

namun terkendala penggunaan zoom meeting. Webinar ini diikuti oleh total 

109 peserta yang terbagi menjadi 85 peserta yang bergabung di zoom 

meeting dan 24 peserta yang berada di balai desa Bedono. 

Webinar “New Normal : Mitigasi Stress dan Manajemen Keuangan 

Keluarga” menghadirkan dua pembicara yang merupakan dosen di 

Universitas Islam Sultan Agung. Materi pertama terkait “Mitigasi Stress 
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dalam Ketahanan Keluarga” disampaikan oleh Ibu Agustin Handayani, 

S.Psi., M.Si yang merupakan dosen fakultas psikologi Universitas Islam 

Sultan Agung. Dalam materi ini disampaikan beberapa hal diantaranya : 

1. Definisi stress 

2. Model model dalam pendekatan teori stress, yaitu model stimulus, 

respon, dan model transaksional 

3. Beberapa aspek yang menjadi indikasi stress, diantaranya aspek 

perasaan, pikiran, perilaku, dan fisiologis 

4. Faktor penyebab stress, diantaranya stressor fisik/jasamani, 

psikologis, dan social budaya 

5. Gejala stress, dilihat dari segi fisik dan psikis 

6. Kegiatan yang dpaat dilakukan untuk memanajemen stress, yaitu 

melakukan aktivitas fisik, melakukan aktivitas rutin, menghilangkan 

kebiasaan buruk, memgkonsumsi makanan bergizi, tetap menjalin 

interaksi dan komunikasi, serta mengelola informasi dengan bijak 

7. Di masa pandemi ini, pencegahan stress sangat penting, dengan 

menerapkan PHBS pada diri sendiri, keluarga, dan orang sekitar, tetap 

bersyukur berbagi dan berdoa, serta menghubungi tenaga professional 

apabila memiliki keluhan keluhan lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dokumentasi sesi webinar pertama terkait “Mitigasi Stress dalam 

Ketahanan Keluarga” oleh Ibu Agustin Handayani, S. Psi., M.Si) 

 

Materi kedua berjudul “Mengelola Keuangan Keluarga di Masa 

Pandemi” disampaikan oleh Ibu Dr. Indri Kartika, S.E., M.Si., Akt. CA., 

dengan berberapa bahasan diantaranya : 

1. Fakta kondisi keuangan keluarga di masa pandemi, mulai dari 75% 

keluarga kehilangan pekerjaan, 90% mengalami kemunduran 

keuangan, hingga 7,15% anak putus sekolah 

2. Cara cara menyiasati penurunan penghasilan, diantaranya dengan : 

mengatur keuangan bulanan, mengembangkan peluang untuk 
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menghasilkan pendapatan lain, minimalsiir gaya hidup, serta 

pencatatan keuangan rutin 

3. Tata cara mengelola keuangan bulanan, yaitu dengan 

mengidentifikasi sumber penghasilan, mengidentifikasi kebutuhan, 

pembuatan rencana anggaran, realisasi anggaran, serta evaluasi dan 

penyesuaian berkala. Tabungan dan investasi disarankan dengan 

nominal minimal 10% dari total penghasilan 

 

 
(Dokumentasi sesi webinar kedua terkait “Mengelola Keuangan Keluarga 

di Masa Pandemi” oleh Ibu Indri Kartika, S.E., M.Si. Akt., CA.) 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edukasi atau 

pendidikan merupakan proses mendidik (memberikan latihan, ajaran, 

tuntunan) untuk menghasilkan perubahan sikap dan tata laku seseorang. 

Pengetahuan merupakan hasil yang diharapkan dari proses edukasi tersebut. 

Menurut Notoatmodjo (2012) pengetahuan atau kognitif merupakan domain 

penting yang menyebabkan terbentuknya tindakan seseorang. Mubarak 

(2012), membagi tingkat pengetahuan menjadi 6, diantaranya: 

1. Tahu (know), yaitu mengingat materi yang telah dipelajari 

2. Paham (comprehension), yaitu mampu menjelaskan dan 

menginterpretasikan dengan benar 

3. Aplikasi (application), mampu menerapkan yang telah dipelajari dalam 

suatu kondisi nyata 

4. Analisis (analysis), mampu menjabarkan materi atau objek ke dalam 

komponen 

5. Sintesis (synthesis), menunjukkan kemampuan menghubungkan bagian 

bagian dalam batas keseluruhan yang baru 

6. Evaluasi (evaluation), mampu melakukan penilaian terhadap suatu objek 

atau materi. 
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Webinar bertema “New Normal: Mitigasi Stress dan Mengelola 

Keuangan Keluarga” merupakan salah satu bentuk edukasi yang diberikan 

kepada masyarakat di Desa Bedono dan masyarakat umum yang turut 

bergabung dalam webinar tersebut. Dalam webinar ini, masyarakat 

diharapkan mampu mengetahui dan memahami cara apa saja yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi kondisi stress yang timbul akibat pandemi 

maupun kiat-kiat dalam mengelola keuangan keluarga yang sangat 

dibutuhkan saat ini. Pengetahuan dan pemahaman ini didapatkan dari 

pemaparan dan contoh-contoh di kehidupan nyata yang telah disampaikan 

oleh kedua pembicara webinar. Output yang diharapkan dari pengetahuan 

dan pemahaman tersebut adalah masyarakat mampu mengaplikasikannya di 

kehidupan sehari hari. 

Webinar ini mendapatkan antusiasme peserta yang sangat baik dari 

segi kehadiran maupun saat sesi tanya jawab. Jumlah total peserta yang 

hadir lebih dari 85% dari peserta yang mendaftar dan melebihi target awal 

peserta. Beberapa pertanyaan yang diajukan peserta telah berkaitan dengan 

implikasi pada kehidupan sehari hari sehingga diharapkan dengan adanya 

webinar ini, peserta webinar memiliki tingkat pengetahuan minimal hingga 

ke tahap aplikasi. 

 
(Pelaksanaan webinar di balai desa yang dilakukan pada Rabu, 11 Agustus 

2021 pukul 15.45 – 17.40) 

PENUTUP 

Tim KKN Kelompok 91 telah melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat berupa pemasangan poster di 15 titik di Desa Bedono, Kecamatan 

Jambu, Kabupaten Semarangyang berupa edukasi 5M, sosialisasi PHBS terkait cuci 

tangan bersama anak – anak di TPQ As – Syifa, penyelenggaraan webinar “New 

Normal : Mitigasi Stres dan Mengelola Keuangan Keluarga”, serta membuat dan 

menyebarkan konten edukasi di grup – grup media sosial. Demikian laporan ini 

kami buat sebagai hasil dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan pada 2 

Agustus hingga 19 Agustus 2021 dengan kegiatan-kegiatan terkait penanggulangan 
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dampak COVID-19 oleh mahasiswa peserta KKN di Desa Bedono, Kecamatan 

Jambu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.  
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ABSTRAK 

 

Dampak dari pandemi COVID-19 tak bisa dihindari di semua lini 

kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, maupun budaya. Sektor 

ekonomi merupakan bidang yang paling terdampak dari pandemi covid-19 

ini. Beberapa pelaku usaha di indonesia terpaksa banyak yang merugi 

bahkan gulung tikar akibat tidak mampu bertahan dengan dibatasinya 

mobilisasi manusia akibat berbagai upaya untuk mencegah penularan 

covid-19. Tetapi saat ini kemajuan teknologi sudah merambah semua lapis 

masyarakat di indonesia maupun di dunia, hampir semua orang memiliki 

akses informasi cukup di genggaman tangan mereka. Dan ekosistem digital 

seperti ini sudah mulai tumbuh di indonesia beberapa tahun terakhir ini. 

Maka dari itu pendampingan UMKM terutama yang masih berjualan secara 

konvensional dapat bertahan dengan mentransformasikan platform 

berjualan mereka ke arah digital. 

 

 

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 yng terpapar virus ini, kebijakan lockdown atau karantina 

menjadi salah satu upaya yang sudah dilakukan untuk mengurangi interaksi 

mailto:Osmad@unissula.ac.id
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banyak orang. Untuk mengatasi cepatnya penyebaran virus Covid-19, 

pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti bekerja dari 

rumah, belajar darirumah,dan pembatasan social berskala besar(PSBB). 

Hal ini mengakibatkan sistem aktivitas keseharian berubah. 

Penyebaran virus ini tentu saja berdampak pada berbagai bidang, seperti 

bidang usaha kecil masyarakat. 

Usaha kecil dan menengah (UMKM) berada di  garis depan 

guncangan  ekonomi yang disebabkan oleh pandemic COVID-19. Langkah 

- langkah penguncian (lockdown) telah menghentikan aktivitas ekonomi 

secara tiba - tiba,  dengan  penurunan  permintaan  dan  mengganggu   rantai   

pasokan   di   seluruh  dunia.   Dalam survei awal, lebih dari 50% UKM 

mengindikasikan bahwa  mereka  bisa  gulung tikar dalam beberapa bulan 

ke depan. Sejak itu, kebangkrutan telah menumpuk dan tingkat awal 

mulairuntuh. 

(Susanti et al., 2020) menjelaskan bahwa pengabdian kepada 

masyarakat ini diberikan kepada pelaku usaha UMKM yang dilakukan pada 

saat masa pandemi. Halini berdasarkan situasi dan kondisi serta aktivitas 

yang semua beralih maka dampak terbesar pada UMKM di masa pandemi 

yang sangat rentan dalam perkembangannya. Akibat wabahCovid-19 ini 

maka omzet harian dari UMKM hanya mampubertahan 5-10% saja dari 

kondisi yang normal. Sehingga perlu memperhatikan serta mampu 

beradaptasi dengan adanya kejadian yang luar biasa ini. UMKM mampu 

beradaptasi dalam penggunaan teknologi yang dituntut untuk melakukan 

pemasaran online serta mengelola keuangan dengan kondisi yang sangat 

minim. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan 

bagaimana membangun citra merek dari produk yang dihasilkan, 

pengelolaan keuangan dalam menjalankan usahanya, dan melakukan 

manajemen isu-isu yang terjadi saat pandemi. Objeknya adalah pelaku 

UMKM. Pelatihan ini dilakukan di Kelurahan Jomblang dengan 

mengundang pelaku UMKM yang tetap mengutamakan protokol kesehatan. 

Hasil dari pengabdian yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa 

kolaborasi antara pemasaran, keuangan dan manajemen perlu diperhatikan 

dengan segala kondisi.Perlu di perhatikan tidak hanya isu yang terjadi pada 

saat masa pandemi tapi saat normal juga sudah dipersiapkan sehingga apa 

pun kondisinya, mampu beradaptasi denganbaik. 

 

METODE 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode XII Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang dilakukkan pada tanggal02-19Agustus 2021. 

Program kerja yang dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang 
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berlaku guna mencegah penularan virus Covid-19 semakin bertambah. Pada 

kesempatan ini tim KKN Kelompok 98 menggunakan metode terbatas 

dalam kegiatan yaitu mengunjungi paguyuban pedagang “Gerai Kopi Mi” 

yang ada di kelurahan Jomblang.untuk berdiskusi soal program yang akan 

kami jalankan yaitu membantu mendaftarkan dan membuat platform 

promosi melalui media sosial. 

Program kerja ini kami laksanakan pada hari Jumat,13 Agustus 2021 

Dilaksanakan di salah satu UMKM di Kelurahan Jomblang pukul 13.00 – 

15.300 WIB. Kegiatan terdiri dari perkenalan awal tentang platform digital 

untuk berjualan maupun sebagai media promosi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menurut penelitian (Sugiri, 2020) Strategi jangka pendek 

diperlukan agar kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan UKM saat ini 

dapat berjalan secara efektif selama dan sesudah pandemi COVID-19. 

Beberapa langkah atau strategi jangka pendek perlu digalakkan untuk 

mendukung langkah penyelamatan UMKM oleh pemerintah. Langkah 

tersebut berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan yang 

ketat,pemberian peluang dan dorongan layanan digital sebagai pendukung 

UMKM agar mampu bertahan di masa pandemi, sosialisasi kepada asosiasi 

dan pelaku usaha, penyederhanaan proses administrasi, serta upaya 

mendorong perubahan strategi bisnis yang dimiliki tiap pelaku UMKM. 

Program kerja kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pelatihan UMKM 

ini dalam pelaksanaannya dilakukan secara diskusi dengan para pelaku 

UMKM, kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap yaitu : 

1. Pengenalan Platform Digital Market 

Sosialisasi ini bertujuan untuk mengenalkan serta memberikan 

informasi tentang berbagai cara berjualan secara online, salah satunya 

lewat berbagai digital marketplace yang sudah tersedia di indonesia dan 

juga sarana promosi lewat media sosial. Selain itu sebagai mahasiswa 

sekaligus anak muda, kami juga memberikan insight/pandangan 

mengenai berjualan online yang menurut kami lebih praktis daripada 

berjualan tatap muka secara konvensional. Memang dalam segi 

kepercayaan antar penjual dan pembeli menjadi hal yang sulit 

didapatkan, dan juga secara sosial juga kurang ada interaksi, tetapi 

beberapa marketplace memberikan fasilitas yang membantu 

mengamankan konsumen maupun seller. Maka dari itu menggunakan 

platform digital untuk berjualan menjadi salah satu cara yang ampuh 

untuk dapat bertahan di kondisi seperti saat ini, dimana mobilisasi 

manusia benar benar dibatasi. 
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(Pemaparan program dan pengenalan platform digital untuk para 

pelaku UMKM di Kelurahan Jomblang) 

2. Media Sosial Sebagai Sarana Promosi 

Media sosial sebagai salah satu media promosi adalah hal yang 

sudah biasa di masa sekarang, hampir semua orang pasti punya media 

sosial sebagai sarana komunikasi utamanya, tetapi bagi sebagian orang 

juga sebagai sarana mengekspresikan diri, membuat karya, ataupun 

sebagai sarana usaha. Dengan ekosistem media sosial yang sudah 

tumbuh sedemikian masif nya, maka tidak salah menggunakan platform 

tersebut sebagai sarana promosi yang menarik. Semua pelaku usaha 

entah itu yang levelnya UMKM sampai perusahaan besar 

menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk promosi di media sosial. 

Maka dari itu kami membantu salah satu pelaku UMKM untuk 

mempromosikan produknya di salah satu media sosial instagram. 

 
(Menggunakan media sosial sebagai sarana promosi, melalui instagram) 
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3. Strategi Pemasaran UKM pada Masa PandemiCovid-19 

Tentu saja dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, semua aktivitas 

sosialmenjadi terbatas. Hal tersebut berdampak nyata pada UKM 

tradisional yang semula menggunakan teknik jualan secara langsung 

tatap muka dengan beberapa konsumen akan sangat sulit untuk 

dilakukan. Oleh karena itu, penyampaian materi Strategi Pemasaran 

UKM pada Masa Pandemi Covid-19 akan sangat bermanfaat bagi 

masyarakat Ds Hadiwarno sebagai pelaku maupun calon pelaku UKM 

dalam mengikuti kegiatan pelatihan ini. Pelaku UKM juga dituntut untuk 

dapat mengkomunikasikan produk secara intensif dengan melakukan 

pemasaran produk menggunakan digital marketing dan memanfaatkan 

media sosial untuk dapat menjangkau lebih banyak konsumen dan dapat 

menekan biaya promosi. Digital marketing merupakan pemasaran yang 

dilakukan dengan menggunakan akses internet, memanfaatkan social 

media maupun perangkat digital lainnya. Digital Marketing membantu 

perusahaan atau pelaku usaha dalam mempromosikan dan memasarkan 

produk dan jasa mereka agar mampu memperluas pasar baru yang 

sebelumnya tertutup atau terbatas karena adanya keterbatasan waktu, 

jarak dan cara berkomunikasi (Hardilawati,2020). 

 

(penyampaian materi strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh para 

pelaku UKM Kelurahan Jomblang pada masa pandemic) 

4. Kegiatan Upaya Penanganan Covid-19 dengan media poster 

Penambahan kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia 

dalamjumlah relatif tinggi masih terus terjadi hingga memasuki bulan 

Agustus ini,sehingga perlu upaya pencegahan covid-19 dari semua 

lapisan baik pemerintah dan rakyat. Kondisi itu menunjukkan bahwa 
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pandemic Covid-19 masih berlangsung di Indonesia. Oleh karena itu, 

masyarakat tetap harus disiplin menerapkan protokol kesehatan 

pencegahan Covid-19. Protokol yang penting untuk dijalankan ialah 

5M: (Memakai masker dengan cara yang benar; Mencuci tangan 

dengan sabun dan air mengalir; Menjaga jarak:Menjauhi kerumunan: 

Mengurang imobilitas).Dan juga ,Satgas juga meminta masyarakat 

turut membantu upaya mencegah laju penularan virus corona dengan 

mendukung strategi 5M, Vaksinisasi, serta menjalankan SOP 

penggunaan masker.Adapun maksud dari mendukung 5M tersebut 

adalah:bersedia melakukan testing atau pengecekan kesehatan melalui 

rapidtest dan tes swab jika diperlukan ;membuka diri terhadap proses 

tracing atau penelusuran kontak kasus positif, serta segera menjalani 

treatment atau perawatan dengan benar apabila merasakan gejala 

Covid-19 Kepala Sub Bidang Tracking Satgas Covid-19. 

Dengan menjalankan prokes dan mendukung program 

pemerintah seperti halnya Vaksinisasi, dapat mengurangi lonjakan 

COVID-19 yang ada di Indonesia, orang yang tertular Covid-19, baik 

mengalami gejala maupun tidak,bias segera diisolasi. Hal ini juga 

merupakan salah satu langkah mengantisipasi penularan COVID-

19.Dengan penjelasan tersebut masyarakat khususnya Kelurahan 

Jomblang dapat menelaah poster yang telah kami sebar ke beberapa 

tempat yang strategis sehingga bias mengurangi penyebaran Covid-

19. 

 
(Kegiatan persiapan pembuatan poster dan kegiatan Pemasangan poster 

edukasi pada tempat yang strategis di wilayah kelurahan Jomblang) 

 



165 
 

 
 

5. Pengadaan Pendampingan Belajar 

Kebijakan sekolah di masa pandemi adalah pembelajaran dalam 

jaringan, peserta didik setiap harinya belajar dari rumah menggunakan 

buku pelajaran dan peralatan seperti smart phone dan televisi. Peserta 

didik membiasakan diri belajar materi secara mandiri dengan didampingi 

orangtua. Menurut keterangan salah satu peserta didik, guru selama 

pembelajaran dalam jaringan memberikan panduan belajar untuk 

membaca materi dan berlatih soal-soal. Ketika peserta didik mengalami 

kesulitan, baru guru akan menjelaskan. Sistem pembelajaran daring dirasa 

merupakan hal yang baru bagi Guru maupun Siswa SD yang mana banyak 

kendala yang dialami, adapun kendala tersebut adalah tidak semua murid 

memiliki fasilitas pendukung pembelajaran seperti handphone atau laptop 

dan susah sinyal di Kelurahan. Hal ini berakibat pada ketidak optimalan 

penyampaian materi pembelajaran yang disampaikan. 

Program kerja pendampingan belajar di rumah masa pandemi sangat 

berperan penting untuk pendidikan anak selama penerapan kebijakan 

sekolah dari rumah. Kegiatan tersebut diselenggarakan di rumah 

wargasendiri. Jumlah peserta didik sekolah dasar yang mengikuti setiap 

sesi bimbingan belajar 1 atau 2 anak , jumlah yang cukup sedikit tersebut 

bertujuan untuk menghindari kerumunan. Pelaksanaan pendampingan 

belajar menerapkan protokol kesehatan, anak-anak menggunakan masker, 

rutin memakai handsanitizer.  Adanya penerapan protokol kesehatan 

dalam pendampingan belajar menjaga anak agar tetap sehat dan terhindar 

dari covid-19. Bentuk kegiatan pendampingan belajar yaitu dengan cara 

memberikan bimbingan dan bantuan kepada anak-anak SD yang 

mengalami kesulitan belajar selama pembelajaran online. 

Adanya pendampingan belajar oleh mahasiswa KKN unissula dapat 

membantu para peserta didik memahami materi pembelajaran. 

Mahasiswa KKN menerangkan materi dengan media seperti gambar-

gambar dan soal pekerjaan rumah, kemudian peserta didik berlatih 
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mengerjakan soal-soal. Peserta didik mengikuti pendampingan belajar 

dengan sangat antusias sehingga diharapkan motivasi belajar mereka akan 

meningkat dan dapat meraih prestasi. 

 
(Kegiatan Pendampingan Belajar KKN Kelompok 98di 

wilayahkelurahanJomblang) 

 

PENUTUP 

Tim KKN Kelompok 98 telah melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat berupa pendampingan bagi pelaku umkm untuk dapat bertahan 

dengan kondisi pandemi covid-19 ini dengan menggunakan platform digital 

sebagai salah satu media dan tempat untukmendongkraknya transaksi jual 

beli agar bisa beradaptasi dengan pandemi juga jaman. 

Penambahan kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia 

dalamjumlah relatif tinggi masih terus terjadi hingga memasuki bulan 

Agustus ini,sehingga perlu upaya pencegahan covid-19 dari semua lapisan 

baik pemerintah dan rakyat.Kondisi itu menunjukkan bahwa pandemic 

Covid-19 masih berlangsung di Indonesia.Oleh karena itu, masyarakat 

tetap harus disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. 

Protokol yang penting untuk dijalankan ialah 5M: (Memakai masker 

dengan cara yang benar; Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir; 

Menjaga jarak:Menjauhi kerumunan: Mengurangi mobilitas).Dan 

juga,Satgas juga meminta masyarakat turut membantu upay amencegah 

laju penularan virus corona dengan mendukung strategi 5M, Vaksinisasi, 

serta menjalankan SOP penggunaan masker.Adapun maksud dari 

mendukung 5M tersebut adalah: bersedia melakukan testing atau 

pengecekan kesehatan melalui rapidtest dan tes swab jika diperlukan; 

membuka diri terhadap proses tracing atau penelusuran kontak kasus 

positif, serta segera menjalani treatment atau perawatan dengan benar 

apabila merasakan gejala Covid-19 Kepala Sub Bidang Tracking Satgas 

Covid-19. 

Kebijakan sekolah di masa pandemi adalah pembelajaran dalam 
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jaringan, peserta didik setiap harinya belajar dari rumah menggunakan buku 

pelajaran dan peralatan seperti smart phone dan televisi. Peserta didik 

membiasakan diri belajar materi secara mandiri dengan didampingi 

orangtua. Menurut keterangan salah satu peserta didik, guru selama 

pembelajaran dalam jaringan memberikan panduan belajar untuk membaca 

materi dan berlatih soal-soal. Ketika peserta didik mengalami kesulitan, 

baru guru akan menjelaskan. Sistem pembelajaran daring dirasa merupakan 

hal yang baru bagi Guru maupun Siswa SD yang mana banyak kendala yang 

dialami, adapun kendala tersebut adalah tidak semua murid memiliki 

fasilitas pendukung pembelajaran seperti handphone atau laptop dan susah 

sinyal di Kelurahan. Hal ini berakibat pada ketidak optimalan penyampaian 

materi pembelajaran yang disampaikan. 
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ABSTRAK 
 

Wabah virus Covid 19 di Indonesia Sejak tahun 2020 banyak memakan korban 

jiwa untuk masyarakat Indonesia, semua upaya telah dilakukan pemerintah untuk 

menekan penyebaran virus covid 19 salah satunya yaitu program vaksinasi yang 

dilakukan di Sentara vaksin Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang 

dilaksanan selama bulan Juli sampai September. 

Mahasiswa KKN Tematik kelompok 104 ikut berperan dalam menyukseskan 

program vaksinasi dengan membantu memberikan pelayanan terhadap masyarakat 

yaitu berupa pendampingan pendaftaran vaksin di victory.semarangkota.go.id 

selain itu juga mahasiswa KKN Tematik kelompok 104 juga membantu 

memberikan pelayanan pada regestrai dan cetak sertifikat untuk memasukan data 

masyarakat yang akan melakukan vaksin, selain itu juga melakukan pemasangan 

poster yang tujuannya sebagai media informasi alur proses vaksinasi di Sentar 

Vaksin Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

 

Keywords: KKN, Sentra Vaksin, Universitas Is Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang 

 

 

PENDAHULUAN 

Pandemi covid-19 telah mewabah di Indonesia sejak tahun 2020. Sudah banyak 

cara serta strategi yang dilakukan pemerintah dalam menangani penyebaran virus 

ini Salah satu upaya pemerintah yang dilakukan untuk menekan penyebaran virus 

covid – 19 yaitu dengan mengadakan program vaksinani yang dilakukan disentra 

vaksin daerah diseluruh Indonesia. Adapun vakin yang digunakannya yaitu 

mailto:bagusswp@unissula.ac.id
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sinovac, astrazenecca, moderna dll. Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

bekerjama dengan Dinas kesehatan kota Semarang untuk menguarngi jumlah 

penyebaran virus covid 19 dengan membuat program vaksinasi di sentra vaksin 

unissula yang dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumaat. 

Contoh permasalahan yang sering muncul dan sangat berimbas kepada 

masyarakat yang akan melakukan vaksinansi yaitu kebijakan pedanftaran online 

melalui website Victori kota Semarang, dengan adanya kebjakan ini masyarakat 

merasa terlalu rumit proses pendaftarannya sehingga ada bebearapa masyarakat 

yang memilih untuk tidak vaksin. 

Melalui KKNT UNISSULA Periode XII program kerja bukan hanya 

pendampingan pendaftaran diwebsite victori namun juga membantu 

mensosialisasikan melalui pamphlet dan poster. Selain sosialisasi juga mempunayi 

program kerja membantu registrasi peserta vaksin dan cetak sertifika peserta 

vaksin disentra vaksin Universitas Islam Sultan Agung. 

Dari berbagi permasalahan diatas, berikut adalah usulan penyelesaian masalah 

yang kami ajukan dalam bentuk program kerja 

a. Pendampingan pendaftaran diwebsite victori 

b. Membantu registrasi pelayanan vaksinasi 

c. Membantu cetak sertifak pada pelayanan vaksinasi 

Adapun Tujuan dari kegiatan diatas yaitu sebagai berikut: 

a. Agar Lembaga tingi menghasilkan sarjana sebegai penerus pembangunan yang 

lebih menghayati masalah kompleks yang dihadapi masyarakat dan belajar 

menanggulangi masalah -masalah tersebut secara pragmatis dan interdisipliner. 

b. Agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dan pengaplikasian diera 

revolusi industri 4.0 melalui keterlibatan dengan masyarakat dalam rangka 

mewujudkan peradaban islam 

c. Ikut serta pemerintah dalam penanggulangan pandemi covid-19, khususnya 

masalah ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan bagi masyarakat yang 

terdampak pandemi covid-19. 

d. Membantu meberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dalam proses 

vaksinasi disentra vaksin UNISSULA 

Adapaun sasaran kegiatan dalam pelaksanaan KKN Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang di Sentra Vaksin adalah masyarakat kota Semarang dan 

sekitarnya. 

 

METODE  

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, 

sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk 

memenuhi kebutuhan. Moenir Mengatakan bahwa pelayanan adalah proses 

pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.Standar dalam 
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pelyanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan 

yang baik Pelayanan yang digunakan dalam pelayanan disentra vaksin 

UNISSULA oleh KKNT UNISSULA Kelompok 104 adalah melakukan 

pendampingan pendaftaran diwebsit Victori kota Semarang, dengan dilakukan nya 

pendampingan dapat diharapkan masyarakat tidak melakukan kesalahan dalam 

memasukan data seperti nama, nik ,tempat ringgal dan lain sebaginnya. Selain itu 

juga KKNT UNISSULA Kelompok 104 melakukan pelayanan resgistrasi dan 

cetak kartu vaksin yang diharapkan dapat membantu proses percepatan pelayanan 

vaksinasi kepada masyarakat di sentra vaksin UNISSULA. KKNT UNISSULA 

dilakukan selama 17 hari. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam 

menangani masalah Covid-19. Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk menciptakan 

kekebalan kelompok (herd immunity) agar masyarakat menjadi lebih produktif 

dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, namun dalam pelaksanaan vaksinasi 

covid 19 harus dilakukan pendaftaran terlebih dahulu diberbagai website, salah 

satunya yaitu victory.semarangkota.go.id. Dengan diadakannya pendaftaran 

diwebsite victory.semarangkota.go.id membuat masyarakat merasa kebingungan 

bagaimana proses pendaftarannya, maka dari itu kami kelompok KKNT 

UNISSULA kelompok 104 membuat program yang berjudulkan alur proses 

pendaftaran online melalui website victory di sentra vaksin unissula. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam KKN Tematik ini adalah mengoptimalakan 

pelayanan vaksin disentra vaksinasi UNISSULA kepada masyarakat kota 

Semarang dan sekitarnya. 

Berikut ini merupakan proses dari alur pendaftaran diwebiste 

victory.semarangkota.go.id 

 
a. Buka website victory.semarangkota.go.id, kemudian pilih kategori 

pendaftaran sesuai dengan keadaan anda 
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b. Langkah selanjutnya yaitu mengisi NIK dan Nomor kartu keluarga anda 

dengan tepat dan benar 

 
c. Langkah selanjutnya pilih lokasi vaksin RS RSIGM Sulta Agung 

 
 

d. Langkah yang terakhir yaitu pastikan semua data terisi dengan benar dan 

tepat 

Selain melakukan pendampingan pendaftaran pada website victori kota 

semarang, kelompok 104 KKN Tematik Unissula juga melakukan kegiatan 

program kerja yang lain seperti berikut ini 

a. Pelayanan Registrasi Pada Sentra Vaksin Unissula 

Pada pelayanan registrasi peserta akan mengisi formulir pendaftaran 

terlebih dahulu kemudian akan dilanjut kebagian regestrasi yang akan 

mencocokana data yang ada diformulir dengan data yang ada di victory dan 

p- care BPJS Kesehatan 
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b. Pelayanan Sertifikasi Pada Sentra Vaksin Unissula 

Pada Tahap sertifikasi, peserta yang sudah vaksin akan dimitai data diri 

kembali untuk dicocokan ulang dengan victory dan akan menerima cetak 

kartu vaksinasi. Peserta juga akan ditanyai apakah setelah pemberian vaksin 

mempunyai gejala atau keluhan. 

 
 

c. Pembuatan Poster 

Pada program pembuatan poster disini digunakan senagai media informasi 

kepada masyarakat yang akan vaksin di sentra Vaksin UNISSULA 
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d. Penumbuhan Motivasi 

Motivasi merupakan sebuah dorongan dasar yang menggerakan individu untuk 

bertindak. Dorongan ini muncul pada dalam diri individu yang menggerakan 

untuk melakukan suatu tindakan dalam dirinya. Oleh karena itu tindakan yang 

dilakukan oleh individu didasari oleh motivasi pada tema tertentu sesuai 

motivasi yang mendasarinya. Motivasi juga dikatakan dalam mau 

melaksanakan dan tidak melaksanakan suatu tindakan tertentu. Motivasi lebih 

mengarah pada tindakan untuk mencapai suatu target tertentu. Motivasi 

merupakan suatu kekuatan baik dari dalam maupun dari luar yang 

mempengaruhinya 

 

PENUTUP 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) Tematik Universitas Islam Sultan Agung kelompok 104 yang berlokasikan 

di Sentra Vaksin UNISUULA ini adalah kegiatan KKN dengan memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dan membantu program pemerintah dalam 

menyukseskan vaksinasi agar dikota Semarang. 

Demikian Book Chapter tentang memotivasi dan mendampingi petani ini dibuat 

sebagai kerangka acuan dan gambaran singkat mengenai pelaksanaan kegiatan 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk mendapatkan respon dari berbagai pihak. 

Kepada semua pihak yang telah membantu Mahasisswa Kelompok 104 Peserta 

KKN TEMATIK PERIODE XII Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

mengucapkan terimakasih atas partisipasinya. 
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ABSTRAK 

 

Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini dan mulai 

munculnya berbagai varian baru virus corona menjadikan masyarakat masih 

dilingkupi rasa panik dan cemas untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-harinya. 

Di samping itu proses adaptasi yang berlangsung seiring pandemi yang tidak 

kunjung usai menjadikan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan mulai 

menurun. Di era digital ini masih banyak masyarakat yang belum menguasai 

teknologi khususnya dalam media sosial. Edukasi kepada masyarakat masih tetap 

harus digencarkan untuk mengendalikan rasa panik dan cemas akibat pandemi 

Covid-19. Sehubungan dengan hal tersebut, kelompok KKN UNISSULA Periode 

XII Kelompok 141 memberikan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai 

media seperti media cetak dan media sosial agar informasi yang diberikan dapat 

diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Kegiatan ini terdiri dari tahap 

penyusunan konsep, pembuatan dan penyampaian informasi yang dilaksanakan 

mulai 02 Agustus 2021 sampai 19 Agustus 2021. Kegiatan dilaksanakan di RW 03 

Kelurahan Tlogomulyo Kota Semarang. Penyampaian informasi melalui media 

cetak seperti poster dan buku saku serta media sosial seperti youtube, instagram dan 

tiktok. Tema yang dibahas adalah istilah-istilah baru yang berkaitan dengan 

pandemi Covid-19, cara hidup sehat agar dapat meningkatkan imun tubuh serta obat 

obat wajib selama isolasi mandiri. 

 

Pendahuluan 

Pada awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan munculnya virus baru 

yaitu coronavirus jenis (SARS-CoV-2) dan penyakit yang ditimbulkan disebut 

Coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Asal mula virus ini diketahui berasal 

dari Wuhan, Tiongkok ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Pada awalnya 

transmisi virus ini masih belum dapat diketahui apakah melalui manusia dengan 

mailto:ahmad.husna.606@gmail.com
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manusia. Berdasarkan data WHO hingga bulan Februari 2020 dapat dipastikan 

terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus ini. (PDPI, 2020) 

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 seluruh dunia. 

Segala usaha telah dilakukan oleh berbagai pihak negara yang terpapar virus ini 

seperti kebijakan lockdown atau karantina pada suatu wilayah yang menjadi salah 

satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi interaksi banyak orang. Untuk 

mengatasi cepatnya penyebaran virus Covid-19, pemerintah juga telah 

mengeluarkan beberapa kebijakan seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah 

dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan kebijakan tersebut 

mengakibatkan sistem aktivitas keseharian berubah (Subroto, 2020). Dampak yang 

ditimbulkan akibat mewabahnya virus ini adalah pengaruh pada kondisi kesehatan 

fisik dan psikologis individu dan masyarakat 

Dampak psikologis selama pandemi diantaranya gangguan stress 

pascatrauma (post-traumatic stress disorder), kebingungan, kegelisahan, frustasi, 

ketakutan akan infeksi, insomnia dan merasa tidak berdaya. Bahkan beberapa 

psikiatris dan psikolog mencatat hampir semua jenis gangguan mental ringan 

hingga berat dapat terjadi dalam kondisi pandemi ini. Bahkan kasus xenofobia yang 

merupakan ketidaksukaan atau ketakutan terhadap orang-orang dari negara lain 

atau yang dianggap asing mulai bermunculan, salain itu kasus bunuh diri juga dapat 

terjadi akibat pandemi yang tidak kunjung selesai (Brooks, 2020). 

Rasa panik dan cemas dapat terjadi karena minimnya pengetahuan 

masyarakat tentang cara menghadapi pandemi sehingga sehubungan dengan hal 

tersebut perlunya dilakukan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara 

menghadapi pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini. Pada hal yang sama 

di era digital ini masih banyak masyarakat yang belum menguasai teknologi 

khususnya pada media sosial, sehingga edukasi dapat dilakukan melalui media yang 

dapat diterima oleh masyarakat disemua kalangan. 

 

Metode 

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

Agung Semarang dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan 19 

Agustus 2021. Program kerja yang dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan 

yang berlaku guna mencegah transmisi virus Covid-19 semakin bertambah. Pada 

kesempatan ini tim KKN Kelompok 141 menggunakan metode terbatas dengan 

pelaksanaan program kerja yang didominasi secara daring atau dalam jaringan.  

Program kerja terdiri dari tahap penyusunan konsep, pembuatan media 

edukasi baik dalam bentuk media cetak seperti poster dan buku saku maupun video 

edukasi yang dipublikasikan melalui media sosial dan yang terakhir adalah tahap 
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penyampaian informasi. Pada tahap penyampaian informasi terdiri dari beberapa 

kegiatan yaitu presentasi poster edukasi kepada masyarakat melalui perwakilan ibu-

ibu PKK RW 03 Kelurahan Tlogomulyo, dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh ibu-

ibu di masing-masing RT di RW 03 dengan jumlah 14 RT sehingga diharapkan 

informasi yang diberikan dapat disebarluaskan melalui perwakilan tiap RT yang 

mengikuti kegiatan. Sosialisasi dilakukan oleh tim KKN Kelompok 141 secara 

bergantian dengan sesi tanya jawab di akhir presentasi. Poster edukasi juga 

disebarluaskan melalui penempelan di area area di RW 03 Kelurahan Tlogomulyo 

seperti di area masjid, di area posyandu, di area mushola, di area gang-gang dan di 

area poskamling. Penyampaian informasi edukasi juga dilakukan melalui beberapa 

sosial media seperti youtube, instagram dan tiktok 

 

Hasil dan Pembahasan  

Informasi merupakan sesuatu yang mendasar bagi pengetahuan, dan 

penduduk yang terdidik dan berpengetahuan adalah penduduk yang mengalami 

pemberdayaan dan oleh karena itu dapat berpartisipasi dalam urusan penduduk, 

pembangunan sosial, dan kemajuan. Menurut penelitian keadaan masyarakat pada 

masa saat ini yang mengandung berbagai kemungkinan menjadi peluang dan 

tantangan tersendiri yang justru perlu dipelajari dan masih mungkin untuk dapat 

direncanakan. Era digital sudah menyatu dengan kondisi masyarakat saat ini. 

Kondisi demikian menyebabkan masyarakat  semakin mudah dan memiliki peluang 

yang lebih besar dalam mengakses berbagai informasi, terlebih lagi salah satu 

manfaat dari teknologi informasi yang mampu memanfaatkan keterbatasan ruang 

dan waktu (Suri, 2019). 

Program kerja kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Edukasi Masyarakat 

yang dilakukan oleh kelompok 141 ini dalam pelaksanaannya dilakukan secara 

daring dan luring, kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap yaitu:  

1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pola hidup sehat untuk 

meningkatkan imun tubuh  

Pola hidup sehat yang harus dikembangkan di masa new normal, 

tidak hanya berupa sekedar berperilaku sehat. Namun demikian 

dikarenakan yang dihadapi masyarakat adalah virus corona yang hingga 

saat ini belum ditemukan obat yang sudah terbukti efektif ataupun sudah 

diterapkan di masyarakat secara umum, maka imunitas tubuh menjadi 

hal yang penting. Imunitas tersebut salah satunya adalah dengan pola 

makan yang baik dan sehat untuk menjaga kebugaran tubuh sehingga 

dapat meningkatkan imunitas tubuh (Mustofa, 2020) 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa olahraga rutin 

dapat meningkatkan imunitas tubuh, sehingga berperan dalam 

pencegahan infeksi Covid-19 (Tiksnadi, 2020). Selain itu asupan gizi 
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yang tepat juga dapat membantu untuk pencegahan infeksi Covid-19 

(Prawiradilaga, 2020). Namun, tidak semua pihak mengetahui 

bagaimana cara memulai dan menjaga pola hidup sehat dengan olahraga 

dan asupan gizi untuk meningkatkan imun tubuh  

 
Gambar 1. Sosialisasi Pola Hidup Sehat 

 

Sosialisasi dilakukan di akhir kegiatan rutinan PKK RW 03 

Kelurahan Tlogomulyo. Kegiatan dihadiri oleh ibu-ibu RT di RW 03 

yang berjumlah 14. Dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi di 

forum PKK RW 03 diharapkan informasi yang diberikan dapat 

disebarluaskan melalui perwakilan tiap RT yang mengikuti kegiatan 

 

2. Edukasi masyarakat melalui poster dan buku saku  

Menurut (Jatmika, 2019) media promosi kesehatan dibagi menjadi 

3 macam, salah satunya adalah media cetak. Media cetak dapat sebagai 

alat bantu untuk menyampaikan pesan pesan kesehatan, beberapa 

contohnya seperti booklet, leaflet, rubik dan poster. Booklet adalah 

media untuk menyampaikan pesan kesehatan dalam bentuk buku baik 

berupa tulisan maupun gambar. Leaflet adalah media penyampaian 

informasi yang berbentuk selembar kertas yang dilipat.  Rubik adalah 

media yang berbentuk seperti majalah yang membahas tentang masalah 

kesehatan. Kemudian poster adalah media cetak yang berisi pesan atau 

informasi kesehatan yang umumnya ditempel di tembok, tempat umum 

atau kendaraan umum. 
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Gambar 2. Poster edukasi tentang pola hidup sehat 

 

 
Gambar 3. Pembagian buku saku tentang covid-19 

 

Media cetak yang digunakan dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) Kelompok 141 adalah dalam bentuk poster dan buku saku atau 

booklet. Poster dan buku saku yang dibagikan kepada masyarakat berisi 

informasi tentang pola hidup sehat untuk meningkatkan imun tubuh 

yang sudah disesuaikan dengan anjuran dari Kemenkes RI serta tahapan 

untuk mendapatkan obat gratis selama isolasi mandiri. Penempelan 

poster edukasi dilakukan di wilayah RW 03 seperti di area masjid, 

mushola, posyandu, poskamling dan beberapa titik gang di RW 03 

Kelurahan Tlogomulyo. Sedangkan buku saku diberikan kepada 

masyarakat di RW 03 utamanya diserahkan kepada ibu-ibu RT di RW 

03 Kelurahan Tlogomulyo 
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3. Edukasi masyarakat dengan video yang dipublikasikan melalui 

media sosial 

Menurut Rusman (2012), video merupakan bahan pembelajaran 

tampak dengar (audio visual) yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan-pesan/materi pelajaran. Dikatakan tampak dengar 

karena unsur dengar (audio) dan unsur visual/video (tampak) dapat 

disajikan serentak. Dengan kata lain video adalah rangkaian gambar 

elektronis yang disertai unsur audio yang dituangkan pada pita video, 

dan dapat dilihat melalui alat pemutar video player dan jika dalam 

bentuk VCD maka menggunakan VCD player yang dihubungkan ke 

monitor televisi.  Jadi yang dimaksud media edukasi video yaitu bahan 

pelajaran yang dikemas melalui pita video dan dapat lihat melalui 

video/VCD player yang dihubungkan ke monitor televisi. 

Kelebihan media video adalah sebagai berikut:  

1. Menarik perhatian sasaran. 

2. Sasaran dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber.  

3. Menghemat waktu dan dapat diulang kapan saja.  

4. Volume audio dapat disesuaikan ketika penyaji ingin menjelaskan 

sesuatu (Prabandari, 2018) 

 
Gambar 4. Video edukasi tentang covid-19 di Youtube 

 

Tema yang diangkat pada video edukasi yang pertama adalah 

mengenal lebih dalam seputar covid, video pada tema ini berisi 
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pembahasan dua sisi antara sisi wawancara bersama masyarakat di RW 

03 Kelurahan Tlogomulyo tentang apa yang mereka ketahui seputar 

Covid-19 dengan sisi pengertian berdasarkan literatur. Tema video 

edukasi yang kedua adalah tentang pola hidup sehat untuk 

meningkatkan imun tubuh. Pada video ini membahas tentang anjuran 

anjuran dari Kemenkes RI yang dapat dilakukan masyarakat selama 

masa pandemi Covid-19 seperti memperhatikan asupan gizi dan untuk 

menjaga kebugaran tubuh. Tema video edukasi yang ketiga adalah obat 

obat wajib selama isolasi mandiri. Video ini berisi penjelasan mengenai 

obat-obatan yang bisa dikonsumsi selama isolasi mandiri, hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam mengkonsumsinya dan bagaimana cara 

mendapatkannya.  

 

Penutup  

Tim KKN Kelompok 141 telah melaksanakan pengabdian masyarakat 

berupa edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media yaitu media cetak 

seperti poster dan buku saku atau booklet serta melalui video yang dipublikasikan 

melalui media sosial sehingga informasi dapat diterima oleh semua kalangan 

masyarakat. Pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk mengendalikan rasa 

panik dan cemas karena menghadapi pandemi yang tidak kunjung selesai. Edukasi 

yang diberikan diharapkan dapat menjadi pengetahuan yang sudah dibekali 

masyarakat agar dapat digunakan sebagai upaya persiapan.  

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Brooks, S. e. (2020). The Psychological Impact Of Quarantine And How To Reduce 

It : Rapid Review Of The Evidence. Lancet (10227), 912-920. 

Jatmika, S. M. (2019). Pengembangan Media Promosi Kesehatan. Yogyakarta: K-

Media Anggota IKAPI. 

Mustofa, A. N. (2020). Meningkatkan Imunitas Tubuh Dalam Menghadapi 

Pandemi Covid-19 Di Karangtaruna Kedunggupit, Sidoharjo, Wonogiri, 

Jawa Tengah. SELAPARANG. Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 4, 

Nomor 1 p-ISSN : 2614-5251 e-ISSN : 2614-526X. 

PDPI. (2020). Panduan Praktik Klinis: Pneumonia 2019-nCoV. Jakarta: 

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. 

Prabandari, A. S. (2018). Pengaruh Pemberian Penyuluhan Dengan Media Video 

dan Booklet Terhadap Tingkat Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja 

di SMK 2 Muhammadiyah Bantul. Yogyakarta: Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Yogyakarta. 



183 
 

Prawiradilaga, R. (2020). COVID-19 dan Tatalaksana Gizi . Pusat Penerbitan 

Unisba (P2U), LPPM UNISBA. 

Rusman. (2012). Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer. Bandung: 

Alfabeta. 

Subroto, I. e. (2020). Pelatihan dan Pendampingan Bagi Pelaku Maupun Calon 

Pelaku UKM di Masa Pandemi Covid-19. Semarang: Universitas Islam 

Sultan Agung . 

Suri, D. (2019). Pemanfaatan Media Komunikasi Dan Informasi Dalam 

Perwujudan Pembangunan Nasional. Jurnal Komunikasi Pembangunan, 

Volume 17, No. 2. pISSN 1693-3699 eISSN 2442-4102. 

Tiksnadi, B. S. (2020). Olahraga Rutin Untuk Meningkatkan Imunitas Pasien 

Hipertensi Selama Masa Pandemi COVID-19. Indonesian Journal of 

Cardiology 41(2), 113-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 
 

CHAPTER 
20 

SEHAT, BANGKIT DAN MAJU 
BERDAMPINGAN DENGAN COVID-

19 
 

 

Agus Suprajitno1, Muhammad Rifqi Ma'mun
2
, Muhammad El-Yassin 

Sugiarno2, Roudatul Hawariah
3
, Siti Suhartinah

4
, Lusiana Rizqi

4 

 
1Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Sultan Agung Semarang  

2
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan   Agung Semarang 

3Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sultan Agung Semarang 
4Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

 

Email:  suprajitno@unissula.ac.id 

 

Abstrak 

 

Saat ini masyarakat sedang menghadapi wabah Virus Corona (Covid-19) 

yang sangat spesifik namun mempunyai efek kompleksitas yang tinggi, bahkan luar 

biasa, karena ekspektasinya tidak hanya di dunia kesehatan saja namun merambah 

semua sendi kehidupan manusia, tidak saja di Indonesia tetapi hampir seluruh dunia 

merasakan. Karena hampir semua sendi kehidupan manusia mengalami 

kelumpuhan baik itu dunia kesehatan, dunia pendidikan, dunia kerja, 

perekonomian, industri, transportasi, kehidupan sosial-budaya, wisata dan 

sebagainya. Dampak Covid-19 yang secara merata sangat berpengaruh dalam 

kehidupan masyarakat baik bidang kesehatan, pendidikan, integrasi sosial, maupun 

sektor produksi. Dalam bidang kesehatan, kebijakan untuk melakukan social 

distancing dan progam PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) 

dan perilaku hidup bersih dan sehat belum diimbangi dengan pengetahuan dan 

partisipasi aktif dari masyarakat. Tujuan dari kegiatan KKN Tematik Covid-19 ini 

yaitu untuk meningkatkan kepedulian Civitas Akademika dalam percepatan 

pencegahan penularan Covid-19. Tema yang diambil dalam kegiatan KKN Tematik 

Covid-19 ke XII yaitu “Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan dengan Covid-19”.  

Dalam KKN ini kami melakukan beberapa kegiatan untuk dapat sehat, 

bangkit dan maju berdampingan dengan Covid-19 diantaranya yaitu dengan 

membuat dan menempelkan poster mengenai cara memakai masker yang benar dan 

cara meningkatkan imunitas dimasa pandemi, selain itu kami membuat video 

edukasi olahraga ringan dimasa pandemi. Selain dua hal tersebut, kami juga 

melakukan kegiatan disektor pendidikan dan ekonomi, diantaranya yaitu dengan 

melakukan kegiatan pendampingan belajar mengajar baik offline maupun online, 

serta melakukan pendampingan dan edukasi terhadap UMKM. Untuk hal edukasi 

difokuskan pada pentingnya pencegahan Covid-19 yang diharapkan dapat 

meningkatkan kesadaran kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan Covid-
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19. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat merupakan garda terdepan dalam 

pencegahan Covid-19. Dalam program kuliah kerja nyata ini, untuk membantu 

Masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan serta kesadaran 

akan pentingnya prookol kesehatan kepada masyarakat guna menurunkan angka 

kejadian Covid-19 di Indonesia. 

Pendahuluan 

Masyarakat sedang menghadapi wabah Virus Corona (Covid-19) yang sangat 

spesifik namun mempunyai efek kompleksitas yang tinggi, bahkan luar biasa, 

karena ekspektasinya tidak hanya di dunia kesehatan saja namun merambah semua 

sendi kehidupan manusia, tidak saja di Indonesia tetapi hampir seluruh dunia 

merasakan. Karena hampir semua sendi kehidupan manusia mengalami 

kelumpuhan: baik itu dunia kesehatan, dunia pendidikan, dunia kerja, 

perekonomian, industri, transportasi, kehidupan sosial-budaya, wisata dan 

sebagainya. (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 (Sulaeman & Supriadi, 2020).  

Untuk mengatasi cepatnya penyebaran virus Covid-19, pemerintah telah 

mengeluarkan beberapa kebijakan seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, 

Hal ini mengakibatkan sistem aktivitas keseharian berubah. Penyebaran virus ini 

tentu saja berdampak pada berbagai bidang, seperti bidang usaha kecil masyarakat. 

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 (Mahardika et al., 2020).  

Dari permasalahaan yang ada dan 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.  
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Metode 

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

Agung Semarang dilakukkan pada pada tanggal 02 Agustus 2021 - 19 Agustus 2021 

yang bertemakan “Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan dengan Covid-19”. 

Pada kesempatan ini tim KKN Kelompok 148 menggunakan metode terbatas dalam 

kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) yaitu melakukan KKN di masing-masing 

daerah dikarenakan sedang adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM) yang terjadi disetiap daerah di Indonesia. Namun meskipun 

KKN dilakukan secara Online di masing-masing daerah/ Desa, tetapi proker yang 

telah disepakati bersama dan dibagi pada setiap anggota KKN telah dilakukan 

dengan secara maksimal dengan penuh tanggung jawab.   

Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini dengan Strategi jangka pendek diperlukan agar kebijakan 

pemerintah untuk menghindari peningkatan kasus virus Covid-19 maka dilakukan 

adanya Pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat. Maka dari itu, kelompok 

148 membagi masing-masing Proker yang diadakan pada masing-masing Desa.  

Program kerja kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam pelaksanaannya 

dilakukan secara bertahap - tahap diantaranya yaitu : 

1. Melakukan Perizinan Untuk Mengikuti Kegiatan Kerja Nyata ( KKN )  

Kegiatan ini dilakukan pada masing-masing Desa yang akan dilakukanya 

Kuliah kerja Nyata (KKN) yang disetujui oleh Kepala Desa setempat. 

Perizinan sangat berpengaruh dalam segala hal yang akan dilaksanakan apa 

lagi sedang dalam situasi pademi Covid-19 ini.  
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Gambar 1. Memberikan surat permohonan izin KKN kepada Kepala Desa 

Setempat 

2. Membantu dan Mendaftarkan  UKM  Marketplace              

Pada saat pandemi tidak sedikit UKM yang mengalami krisis usaha. 

terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan 

pengembangan terhadap unit usaha UKM antara lain promosi usaha, 

pengembangan produk, memperluas jaringan (Hardilawati, 2020) Dengan 

adanya proker ini yaitu bertujuan agar dapat mengedukasi pelaku dan calon 

pelaku UKM. Dengan edukasi memanfaatkan teknologi untuk 

mengembangkan usahanya. Di era digital sekarang ini, segala aktivitas 

individu tidak dapat dipisahkan dari pemanfaatan teknologi. Hampir semua 

daerah sudah memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk melakukan 

pengembangan, mengingat untuk bidang UKM. UKM dapat memanfaatkan 

media online sebagai teknik untuk menumbuhkan wilayah promosi. Selain 

mendapatkan keuntungan lebih, pelaku UMKM juga bisa lebih serius 

berkomunikasi dengan klien Kemampuan untuk menggunakan teknologi 

digital untuk berbisnis online adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh 

UMKM untuk mempertahankan bisnis mereka di tengah wabah virus COVID-

19 (Ahmad et al., 2021).      
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Gambar 2. Pelatihan dan Pendaftaran UKM ke Marketplace Shopee 

3. Pendampingan Pembelajaran Secara Online dan Offline  

Kelompok KKN  148 melakukan kegiatan ajar megajar dalam beberapa 

sekolah yang ada di masing-masing desa yang masih termasuk dalam zona 

hijau, pembelajaran dilakukan secara online maupun offline. Wabah Covid-19 

mendesak   pengujian pendidikan  jarak  jauh  hampir yang belum pernah 

dilakukan  secara  serempak  sebelumnya bagi  semua  elemen  pendidikan  

yakni peserta didik,  guru hingga  orang  tua.  Mengingat pada  masa  pandemic,  

waktu,  lokasi  dan  jarak menjadi permasalahan besar  saat  ini (Herliandry et 

al., 2020). Menurut (Rosali, 2020) kegiatan Pembelajaran daring cukup 

berdampak buruk terhadap anak-anak yang masih dalam jenjang Sekolah Dasar 

sehingga diadakan sekolah offline yang sesuai dengan protokol kesehatan. 

Maka dari itu, kegiatan ini mendapatkan respon yang cukup positive dari warga 

sekitar dan juga para guru, karena dapat sangat berpengaruh untuk membatu 

para guru melakukan kegiatan belajar mengajar secara offline. 
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Gambar 3. Melakukan pendampingan belajar siswa/I dalam pembelajaran online 

dan offline 

4. Pemasangan Poster  

Pada masa pandemi sangat diperlukan upaya untuk menekan penyebaran 

virus Covid-19 dan cara agar dapat hidup berdampingan dengan Covid-19, 

salah satunya yaitu dengan cara melakukan edukasi dan sosialisasi. Salah satu 

media edukasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi adalah 

poster yang informatif, animatif, serta mudah dipahami (Caesaron et al., 2021). 

Dalam KKN tematik XII kerlompok 148 melakukan kegiatan pembuatan 

poster dan penempelan poster dibeberapa tempat yang bertemakan Covid-19 

yaitu cara memakai masker yang benar dan cara meningkatkan imunitas di 

masa pandemi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan awareness masyarakat 

terhadap Covid-19 serta dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat 

mengenai cara untuk meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh dimasa 

pandemi Covid-19 ini. Selain itu diharapkan juga agar masyarakat lebih 
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mematuhi protolok kesehatan agar terhindar dari terpaparnya Covid-19 

(Listina et al., 2020).  

Gambar 4. Melakukan pemasangan poster dibeberapa tempat 

 

5. Membantu Kegiatan Vaksinasi Covid-19 

Vaksin adalah salah satu cara yang paling efektif dan ekonomis untuk    

mencegah penyakit menular. sejauh  ini lebih dari 40 perusahaan farmasi dan  

lembaga akademis di seluruh dunia telah  meluncurkan program 

pengembangan   vaksin  mereka  untuk melawan virus Covid-19 (Febriyanti et 

al., 2021). Kegiatan vaksinasi ini sesuai dengan Peraturan Menkes RI No. 10 

Th 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan pada tanggal 

24 Februari 2021 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit No. Hk.02.02/4/1/2021 Tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan pada 02 Januari 2021 (Masnun et al., 

2021). Sesuai dengan Peraturan Menkes yang berlaku maka KKN kelompok 

148 melakukan kegiatan relawan untuk membantu berlangsungnya kegiatan 

vaksinasi Covid-19 di wilayah tertentu guna kelancaran pada kegiatan tersebut. 
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Gambar 5. Membantu kegiatan vaksinasi dan penginputan data vaksinasi Covid-

19) 

6. Melakukan Kegiatan Pembuatan Video Edukasi Olahraga Ringan 

Dimasa Pandemi 

Rekomendasi WHO untuk mencegah penularan virus covid 19 maka 

diperlukan pola perilaku hidup bersih dan sehat. Pola perilaku hidup bersih dan 

sehat dapat dimulai dengan melakukan olahraga teratur dan menjaga asupan 

gizi untuk menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dalam menghadapi 

covid-19 (Nopiyanto et al., 2020). Video edukasi olahraga ringan sangat 

dibutukan dimasa pandemi seperti ini guna untuk membantu meningkatkan 

imunitas tubuh. Selain dapat meningkatkan imunitas tubuh, olahraga juga dapat 

menyehatkan fisik serta mampu mengurangi gangguan kecemasan dan depresi 

yang sangat rentan terjadi selama pandemi (Yuliana, 2020). 

 
Gambar 6. Proses Membuat Video Edukasi Olahraga Ringan Dimasa Pandemi 
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Penutup 

Tim KKN Kelompok 148 telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

yang dilakukan oleh masing-masing kelompok pada Desa setempat yang telah 

diadakan sekitar 18 hari yakni dimulai dari tanggal 2 Agustus hingga 19 Agustus 

2021. Program KKN ini merupakan suatu langkah nyata bagi para mahasiswa untuk 

terjun kelapangan membantu pemerintah desa dan tenaga kesehatan untuk bersama-

sama melakukan berbagai upaya dalam pencegahan penularan covid-19. Selain itu 

kami juga melakukan kegiatan pada sektor pendidikan yakni berupa pendampingan 

belajar online dan offline. Pada sektor ekonomipun kami melakukan kegiatan yang 

bertujuan untuk membantu UMKM setempat dengan cara edukasi, pendampingan 

serta mendaftarkan UMKM ke market place. Kami berharap bahwasannya program 

kerja yang telah kami lakukan dapat bermanfaat dan dirasakan manfaatnya oleh 

warga desa sekitar. 
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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 

berdamai berdampingan dengan Covid-19. Masyarakat sebagai suatu sistem akan 
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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 Kaliayu Kecamatan Cepiring Kabupaten 

Kendal Jawa Tengah. Desa Kaliayu  terletak di Kabupaten Kendal 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 Kendal 

 

METODE  

Metode yang digunakan dalam peningkatan pemahaman masyarakat desa Kaliayu 

untuk hidup berdampingan bersama Covid-19 adalah yang pertama mengedukasi 

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

dalam bentuk MMT, poster dan. Selain mengedukasi juga memotivasi para UMKM 

untuk tidak patah semangat dan menemukan cara yang efektif untuk berjualan 

seperti dengan marketing online. Kami juga melakukan pendampingan belajar 
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untuk siswa siswi yang kesulitan dalam belajar sendiri dirumah dengan ikut belajar 

bersama di tempat yang telah disediakan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

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 masyarakat Desa Kaliayu 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 Rabu,4 Agustus 2021.Kemudian kami menempelkan MMT ini 

di 15 tempat pada hari Jum’at,6 Agustus 2021 pada pukul 14.00 WIB. Ukuran 

MMT nya sendiri adalah 2 x 1 meter. 

 

 
Gambar 1: Pemasangan MMT tentang pentingnya Vaksin  

 

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. 

https://www.alodokter.com/virus-corona
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Edukasi ini dimaksudkan agar masyarakat bisa mengerti protocol isolasi mandiri 

sehingga masyarakat bisa melakukan isolasi mandiri pada saat merasakan gejala 

covid-19. Oleh karena itu kami mengedukasi masyarakat Desa Kaliayu dalam 

bentuk media poster. Kegiatan kami ini kami lakukan dengan membuat desain 

poster nya terlebih dahulu lalu memesan ke tempat pembuatan poster pada hari 

Rabu,4 Agustus  2021. Kemudian kami menempelkan poster ini di 15 tempat 

pada hari Jum’at,6 Agustus 2021 pada pukul 16.00 WIB. Ukuran posternya 

sendiri adalah 90 x 60 cm 

 
Gambar 2: Pemasangan poster protocol isolasi mandiri 

 

3. 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 merekaa agar tetap semngat dalam berjualan. 

Kegiatan ini kami lakukan pada hari Kamis,5 Agustus 2021 pada pukul 19.00 

WIB dimana kami mendatangi pengusaha tempe di Desa Kaliayu. Dan pada hari 

Senin, 9 Agustus 2021 pada pukul 13.00 WIB kami mendatangi penjual pakan 

burung di Desa Kaliayu. Kami memotivasi mereka dan membantu mereka 

berjualan online. 
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Gambar 3.1: Foto kiri jualan Tempe dan kanan foto pengusaha tempe 

 

 
Gambar 3.2: Foto kiri jualan pakan burung dan foto kanan penjual pakan 

burung 

 

4. Membantuk siswa siswi di Desa Kaliayu 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 Kaliayu yang 

masih kurang paham dengan materi pembelajaran yang diberikan. Serta 

memberikan edukasi tetang bahsa covid, dan cara pencegahannya. Kegiatan ini 

dilakukan pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 pukul 16.00-17.00 WIB. 
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Gambar 4: Membantu siswa-siswi Desa Pecangaan Kulon untuk belajar 

 

PENUTUP  

Program kerja KKNT periode XII kelompok 153 telah dilaksanakan sejak tanggal 

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

Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, 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 

 

Sesuai rilis Katadata Insight Center (KIC), mayoritas UKM (82,9%) merasakan 

dampak negatif dari pandemi ini dan hanya sebagian kecil (5,9%) yang mengalami 

pertumbuhan positif. Krisis ekonomi yang dialami UKM tanpa disadari dapat 

menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. Sehingga perlu diperhatikan untuk 

para pelaku UKM agar mampu beradaptasi dengan adanya pandemi ini. Kegiatan 

KKN menjadi proses pembelajaran mahasiswa melalui berbagai kegiatan langsung 

maupun tidak langsung di tengah masyarakat untuk terlibat aktif dan kreatif 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam pelaksanaannya mahasiswa 

berkesempatan untuk ikut terlibat dalam kegiatan pendampingan salah satu pelaku 

UKM yang ada di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Tujuan 

kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi bagi pelaku UKM agar mampu 

bertahan di kondisi pandemi saat ini, dengan memanfaatkan berbagai peluang 

seperti kemajuan teknologi dengan melakukan pemasaran melalui sosial media, 

pembuatan perencanaan yang strategis, dan melakukan manajemen-manajemen 

lain yang diperlukan dalam membangun sebuah usaha. 

 

Kata Kunci : UKM, pendampingan, pemasaran 

 

 

PENDAHULUAN 

Pandemi Covid-19 membawa dampak yang cukup besar bagi kehidupan 

masyarakat, dampak tersebut meliputi segala sektor, salah satunya adalah sektor 

ekonomi. Hal ini dirasakan secara signifikan oleh para pelaku Usaha Kecil 

Menengah (UKM) yang mengalami krisis ekonomi. Pasalnya, menurunnya daya 

beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 juga sangat berpengaruh terhadap 

keberlangsungan UKM. Akibatnya omzet harian dari UKM hanya mampu bertahan 

5-10% saja dari kondisi normal. Sesuai rilis Katadata Insight Center (KIC), 

mailto:henni@unissula.ac.id


202 
 

mayoritas UKM (82,9%) merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya 

sebagian kecil (5,9%) yang mengalami pertumbuhan positif. Krisis ekonomi yang 

dialami UKM tanpa disadari dapat menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. 

Sehingga perlu diperhatikan untuk para pelaku UKM agar mampu beradaptasi 

dengan adanya pandemi ini. Adanya ancaman krisis ini, maka UKM harus mampu 

berubah. Mau tidak mau dari UKM kecil sampai besar mampu menemukan cara-

cara baru dan strategis menemukan peluang yang ada.  

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada situasi pandemi Covid-19 

diwujudkan dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan 

secara daring atau kegiatan terbatas dengan menghasilkan beberapa kegiatan atau 

luaran pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak 

covid 19. Kegiatan KKN menjadi proses pembelajaran mahasiswa melalui berbagai 

kegiatan langsung maupun tidak langsung di tengah masyarakat untuk terlibat aktif 

dan kreatif meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam pelaksanaannya 

mahasiswa berkesempatan untuk ikut terlibat dalam kegiatan pendampingan salah 

satu pelaku UKM yang ada di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten 

Demak. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi bagi pelaku UKM 

agar mampu bertahan di kondisi pandemi saat ini, dengan memanfaatkan berbagai 

peluang seperti kemajuan teknologi dengan melakukan pemasaran melalui sosial 

media, pembuatan perencanaan yang strategis, dan melakukan manajemen-

manajemen lain yang diperlukan dalam membangun sebuah usaha. Tidak hanya 

mampu bertahan, tapi nantinya dalam waktu jangka panjang pelaku UKM dapat 

meningkatkan usahanya menjadi lebih maju serta mampu beradaptasi dalam 

kondisi apapun. 

METODE 

Pelaksanaan KKN Tematik Periode XII UNISSULA kelompok 158 ini dilakukan 

di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Kegiatan pada masa 

pandemi ini dilakukan dengan terjun langsung menemui pelaku UKM setempat 

dengan ketentuan tetap memenuhi protokol kesehatan dan dilakukan secara terbatas 

untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Program kerja yang dilakukan untuk 

membantu pelaku UKM adalah memotivasi pelaku UKM agar tetap bisa survive di 

masa pandemi, membantu perencanaan strategi pemasaran, pemanfaatan sosial 

media sebagai media promosi dan penjualan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pandemi Covid-19 mengubah perilaku Konsumen dan peta kompetisi bisnis yang 

perlu diantisipasi oleh para pelaku usaha akibat adanya pembatasan kegiatan. 

Pelaku usaha perlu berinovasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan 

kebutuhan pasar. Mereka juga perlu menumbuh-kembangkan berbagai gagasan 

atau ide usaha baru yang juga dapat berkontribusi sebagai pemecah persoalan 
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sosial-ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi (social entrepreneurship). 

Sebagai langkah pemulihan UKM dimasa pandemi, Pemerintah berupaya 

menyediakan sejumlah stimulus melalui beberapa kebijakan, seperti restrukturisasi 

pinjaman, tambahan bantuan modal, dan dukungan pembiayaan lainnya. 

Program kerja kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pendampingan UKM ini 

dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada pelaku UKM agar mampu bertahan dan 

membantu Pemerintah dalam pemulihan ekonomi untuk sektor UKM. Kegiatan 

yang dilakukan adalah : 

1. Memotivasi dan Pendampingan Pelaku UKM 

Dalam kegiatan ini, pendampingan diberikan kepada salah satu pelaku UKM 

yang ada di Desa Wonosari yaitu pelaku usaha jus buah dan seafood bakar milik 

mbak Andini. Kegiatan dilakukan dengan langsung ke tempat pelaku usaha 

untuk melihat dan membantu proses produksi hingga proses penjualan. 

Pemberian motivasi diberikan secara langsung atau face to face yang mengarah 

kepada pemberian saran. Mengajak pelaku UKM untuk mengembangkan 

usahanya melalui inovasi-inovasi baru agar dapat beradaptasi dengan kondisi 

saat ini. Seperti membuat sosial media sebagai wadah atau visualisasi dari 

produk yang dijual, meningkatkan kualitas yang disesuaikan dengan harga jual 

(memakai bahan dan alat yang lebih berstandar), menambah sistem delivery 

untuk beberapa wilayah yang dapat dijangkau.  

 

 
Gambar 1. (Proses Produksi dan Penjualan) 

 

2. Perencanaan Strategi Pemasaran 

Memiliki strategi pemasaran yang baik adalah kunci keberhasilan semua jenis 

usaha. Tanpa adanya strategi pemasaran, sebuah usaha tidak akan memiliki 

fokus dan tujuan. kegagalan perencanaan berarti gagal dalam membangun usaha. 

Pemasaran bukanlah aktivitas yang bisa berdiri sendiri dan hanya dilakukan 



204 
 

dalam waktu satu kali saha. Aktivitas ini terdiri dari beberapa komponen berbeda 

yang diperlukan pada setiap tahap usaha dari pra, produksi, dan pasca produksi 

hingga jangka waktu tertentu. Dalam masa berjalannya sebuah usaha kita tidak 

pernah tahu apa yang akan terjadi, mengantisipasi hal tersebut sehingga penting 

untuk memiliki strategi pemasaran yang baik. 

Beberapa permasalahan yang sering terjadi oleh pelaku UKM tidak dapat teratasi 

dengan baik atau bahkan bangkrut dikarenakan tidak memiliki perencanaan yang 

baik. Permasalahan menjadi sebuah penghalang bagi kelangsungan usaha pelaku 

UKM. Apalagi di masa pandemi saat ini, pelaku UKM harus mampu menopang 

usaha nya agar tetap bisa berjalan. Pada kegiatan ini, membantu pelaku usaha 

Seafood Bakar dan Healthy Jus untuk membuat sebuah perencanaan strategi 

pemasaran sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Karena mobilitas dan 

interaksi masyarakat terbatas, jadi menambah sistem delivery untuk beberapa 

wilayah yang dapat dijangkau. Selain itu juga mempercantik kemasan dengan 

menggunakan mika sehingga lebih enak saat dibawa dan dilihat. Menggunakan 

sistem digital marketing untuk proses pembelian (via WhatsApp) dan bukti struk 

sehingga ada data yang masuk untuk memudahkan dalam menghitung 

pemasukan dan pengeluaran. Memaksimalkan penggunaan sosial media sebagai 

media promosi (Instagram dan Facebook). 

 

 

Gambar 2.  (Pemesan Bakaran Via WhatsApp)        
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Gambar 3. (Bentuk pengemasan dan Sistem Delivery) 

 

3. Pemanfaatan Sosial Media sebagai Media Promosi 

Sebagai situs jejaring, sosial media memiliki peran penting dalam pemasaran. 

Karena, sosial media sangat berperan dalam mendukung komunikasi pemasaran. 

Komunikasi sebagai upaya dalam kegiatan pemasaran pelaku UKM dalam 

menghasilkan citra atau image yang baik (Morison, dalam Fantini dkk, 2021). 

Dengan komunikasi, pelaku UKM dapat menginformasikan produk yang 

ditawarkan kepada konsumen potensial. Melihat potensi besar yang dimiliki 

sosial media sebagai sarana promosi atau pemasaran, para pelaku UKM dapat 

memanfaatkan hal tersebut untuk menunjang penjualan mereka. Selain itu, biaya 

yang dikeluarkan pun sangan murah dan mudah dalam operasionalnya. Dengan 

begitu modal yang dikeluarkan tidak terlalu banyak dan menghemat waktu 

sehingga sangat efisien dan efektif.  

Selama ini, pemanfaatan sosial media sebagai media promosi yang dilakukan 

oleh Seafood Bakar dan Healthy Jus hanya sebatas pemakaian WhatsApp 

melalui story WhatsApp. Penggunaan WhatsApp hanya memperlihatkan story 

kepada kontak yang tersimpan saja sehingga tidak begitu efektif apabila 

digunakan sebagai media promosi. Dalam kegiatan ini, saya menuntun pelaku 

usaha  Seafood Bakar dan Healthy Jus untuk menambahkan Instagram  dan 

Facebook sebagai media promosi. Instagram dan Facebook memiliki peluang 

yang lebih besar untuk dilihat oleh banyak orang. Instagram dan Facebook juga 

menyediakan layanan Instagram Ads dan Facebook Ads yang sangat 

mendukung pelaku UKM untuk membuat iklan mengenai produknya. 
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Gambar 4. Membantu Pembuatan Sosial Media sebagai Media Promosi) 

 

PENUTUP 

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berupa kegiatan pendampingan pelaku 

UKM ini dilakukan di tempat salah satu pelaku usaha yang ada di Desa Wonosari 

yaitu Seafood Bakar dan Healthy Jus. Dengan adanya pendampingan ini diharapkan 

pelaku usaha dapat terus meningkatkan usahanya sehingga mampu bertahan di 

masa pandemi Covid-19 maupun dalam jangka panjang. Karena sebagai salah satu 

sektor yang menunjang perekonomian negara, pelaku UKM memiliki peran penting 

untuk membantu pemerintah dalam pemulihan sektor ekonomi akibat pandemi 

Covid 19.  
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ABSTRAK 

 

Hampir seluruh lini kehidupan dirugikan akibat adanya Pandemi COVID-

19,  terutama bagi para pelajar Sekolah Dasar. Oleh karena itu Kementrian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi membentuk sebuah program yaitu 

Kampus Mengajar (KM) yang ditujukan pada semua mahasiswa dan dosen seluruh 

Indonesia untuk membantu dalam proses pembelajaran di Sekolah Dasar di 

berbagai Desa/Kota. Metode proses pembelajaran yang diterapkan dalam Program 

Kampus Mengajar dilakukan secara Blended Learning yaitu untuk pembelajaran 

Luring siswa melakukan pembelajaran di sekolah dengan membentuk kelompok 

kecil dan visithome dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan yang berlaku, selain 

Luring juga dilakukan metode pembelajaran Daring(Dalam Jaringan)/Jarak Jauh 

dan adaptasi teknologi. Pembelajaran Jarak Jauh dilakukan dengan memanfaatkan 

teknologi yang biasa digunakan seperti Aplikasi Classroom, Zoom dan Whatsapp. 

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mendesiminasikan ulasan kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan selama satu bulan  (Agustus 2021) oleh 

peserta KM 2 dalam hal ini adalah  mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung di 

SD Negeri Tambirejo Pada akhirnya, semoga artikel ini dapat bermanfaat untuk 

pelaksanaan kegiatan KM2 selanjutnya.  

 

 

PENDAHULUAN  

Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak infeksi Covid-19. Infeksi 

di Indonesia bermula pada Bulan Maret 2020 dan masih berlangsung hingga saat 

ini. Skema penyebaran virus yang dapat menyebar melalui percikan (Droplet) 

memaksa adanya pembatasan secara fisik (Pshycal distancing) sebagai bentuk 

adaptasi perilaku manusia agar dapat mereduksi infeksi virus ini. Pembatasan ini 
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dilakukan melalui berbagai program pemerintah seperti PSBB (Pembatasan Sosial 

Berskala Besar), PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) 

berskala mikro, menengah hingga besar serta yang terbaru PPKM Level dengan 

tingakatan level 1 hingga 4. Adapun ciri  khas dari kebijakan ini adalah kegiatan 

yang dikerjakan dari rumah (work from home) atau yang akrab dikenal dengan 

istilah WFH. (Sari, Tusyantari, & Suswandari, 2021) 

Kebijakan pembatasan fisik yang diterapkan melalui berbagai kebijakan 

pemerintah memaksa segala aspek belajar mengajar yang semula dilakukan secara 

luring (tatap muka) harus berubah menggunakan sistem daring (online) dan tatap 

muka terbatas dengan berbagai kendala dan keterbatasan infrastruktur, fasilitas 

pendukung pendidikan yang ada di Indonesia. Sehingga seluruh konsep harus 

segera diubah dan diadaptasikan dengan waktu secepat dan sesingkat mungkin 

demi memenuhi hak siswa untuk belajar. (Sari, Tusyantari, & Suswandari, 2021) 

Sistem pembelajaran tatap muka terbatas bagi siswa sekolah dasar dianggap sebagai 

salah satu solusi pembelajaran di masa pandemi covid-19. Namun sistem 

pembelajaran ini tidak bisa dikatakan sepenuhnya solusi terbaik. Ditinjau dari 

lapangan proses pembelajaran hanya berkisar 2 jam/hari tidak cukup untuk 

memberikan pembelajaran optimal bagi siswa. Sehingga dampaknya terjadi 

penurunan pemahaman siswa dan kurang tercapainya parameter pembelajaran. dari 

keterbatasan tersebut mengharuskan siswa lebih pro aktif belajar diluar sekolah 

secara daring maupun belajar mandiri (Nissa & Haryanto, 2020). 

Sistem pembelajaran daring jika ditinjau dari Infrastruktur maupun fasilitas 

pendidikan dianggap masih kurang. Hal ini seperti ketersediaan sinyal seluler di 

suatu wilayah di indonesia yang masih banyak pada daerah 3T, ketersediaan 

peralatan pendukung seperti handphone, laptop juga sangat penting untuk 

menunjang proses kegiatan belajar secara daring. Jika peralatan ini tidak dipenuhi 

maka kegiatan pembelajaran secara online akan terhambat atau bahkan tidak dapat 

dilakukan  (Sari, Tusyantari, & Suswandari, 2021). 

Kampus Mengajar 2021 merupakan program lanjutan dari Program Kampus 

Mengajar Perintis yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai bukti dedikasi 

kampus melalui mahasiswa untuk bergerak menyukseskan pendidikan nasional 

dalam kondisi pandemi. Kampus Mengajar adalah bagian dari program Kampus 

Merdeka yang melibatkan mahasiswa di setiap kampus dari berbagai latar belakang 

pendidikan untuk membantu proses belajar mengajar di sekolah, khususnya pada 

jenjang SD dan memberikan kesempatan kepada mereka belajar dan 

mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan.  

Berbagai ulasan mengenai proses pembelajaran siswa sekolah dasar dimasa 

pandemi covid-19 ini kami teliti melalui keterlibatan kami dalam kegiatan Kampus 

Mengajar yang berlangsung selama kurang lebih 3 bulan dimulai dari bulan maret 

2021 hingga bulan juni 2021. 
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METODE 

Metode pembelajaran dilakukan secara Blended Learning yaitu untuk pembelajaran 

Luring siswa melakukan pembelajaran di sekolah dengan membentuk kelompok 

kecil dan pembelajaran Daring melalui Whatsapp Group kelas yaitu guru 

memberikan tugas dimana siswa mengumpulkan tugas dengan datang ke sekolah. 

Pembelajran dilakukan secara konvensional yakni ceramah dan dialog interaktif 

antara guru dengan siswa, pembelajaran Luring di sekolah dilaksanakan empat 

kali  seminggu. 

Metode pelaksanan program ini pada adaptasi teknologi yakni dengan memahami 

dan menggunakan Zoom, Google form dan mengetik menggunakan laptop di 

Microsoft Word diharapkan siswa menjadi melek teknologi. Dampak yang 

dirasakan dengan adanya penggunaan teknologi pada pembelajaran jarak jauh dapat 

berlangsung dengan efektif, efisien serta waktu dan tempat yang tidak mengikat 

tanpa harus bertatap muka. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Metode Pembelajaran Luring di Masa Pandemi 

Program mengajar yang di laksanakan selama kegiatan Kampus Mengajar 

Angkatan 1 di SD Negeri Tambirejo ini dilaksanakan secara luring baik melalui 

home visit maupun pembelajaran tatap muka saat di sekolah dengan 

pembelajaran dilakukan secara Blended Learning yaitu perpaduan pembelajaran 

kelas tradisional dengan pembelajaran bebasis teknologi (modern) (Widiara, 

2018). 

Pembelajaran secara home visit dilaksanakan dengan membagi peserta didik 

kedalam beberapa kelompok. Pada tiap kelas terdapat 5 - 6 kelompok yang 

terdiri dari 6-7 peserta didik. Home visit dilaksanakan secara bergantian antara 

kelas yang satu dengan kelas yang lain (Dwita et al, 2018). Dalam 

pelaksanaannya pembelajaran home visit berlangsung selama 1-2 jam pada tiap 

pertemuannya. Dalam satu minggu tiap kelompok belajar bisa melakukan 

pembelajaran 2-3 kali pertemuan. Selama pelaksanaan pembelajaran home visit 

juga mengadakan perpustakaan berjalan dengan memanfaatkan buku hasil 

donasi dan bekerjasama dengan komunitas omah moco kalijogo. 
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Gambar 1. Perpustakaan berjalan berkolaborasi dengan Omah Moco Kalijogo 

(OMK) di GOR Balai Desa Tambirejo 

 

Kemudian selain mengajar secara home visit juga melakukan proses 

pembelajaran tatap muka di sekolah. Pembelajaran tatap muka dilakukan setelah 

adanya surat edaran dari dinas pendidikan kabupaten bahwa proses 

pembelajaran tetap bisa dilaksanakan secara tatap muka dengan menerapkan 

protokol kesehatan diantaranya memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci 

tangan pakai sabun (Maywati et al, 2021). 

 
Gambar 2. Mencuci tangan sebelum pembelajaran dimulai 

Penggunaan media pembelajaran pada saat mengajar juga membuat 

pembelajaran lebih bervariatif. Dalam pembelajaran sendiri media yang di 

berikan berupa gambar, media dari benda kongkret seperti jam dinding dan 

media berbasis teknlogoi berupa video pembelajaran, aplikasi game “ Gemar 

Membaca”  dan penyajian materi dalam power point. Dengan adanya media 

pembelajaran tersebut siswa lebih mudah memahami konsep membaca jam dan 
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materi-materi lain dengan media video dan power point. Siswa sendiri sangatlah 

antusias saat menggunakan media pembelajaran karena memang siswa jarang 

menggunakan media pembelajaran dan media yang digunakan sangat menarik 

bagi mereka (Widiara, 2018). 

 
Gambar 3. Pembelajaran Luring 

2. Metode Pembelajaran Daring di Masa pandemi 

Membantu guru kelas satu sampai enam melakukan pembelajaran Daring 

melalui Aplikasi WhatsApp Group dan pembelajaran Luring di sekolah maupun 

di Balai Desa Tambirejo pada Mata Pelajaran Tematik (Matematika, Bahasa 

Indonesia, IPA, IPS, SBdP, dan PPKn), Pendidikan Jasmani dan Rohani dan 

Muatan Lokal. Proses pembelajaran Daring maupun Luring dilakukan secara 

bergantian per kelas setiap hari. 

Kebanyakan Sekolah Dasar mengaplikasikan Grup WhatsApp sebagai media 

belajar selama sekolah Daring atau Jarak Jauh. Whatsapp merupakan salah satu 

aplikasi yang digunakan untuk melakukan percakapan baik menggunakan teks, 

suara, maupun video (Rosita & Rini, 2021). 

 
Gambar 4. Pembelajaran secara Daringmelalui WhatsApp Group 
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Konsep pembelajaran daring memiliki konsep yang sama dengan e-learning. 

Selama pembelajaran daring berlangsung banyak orang tua yang mengeluhkan 

beberapa masalah yang dihadapi selama peserta didik belajar dirumah, 

diantaranya terlalu banyak tugas yang diberikan dan guru yang belum 

mengoptimalkan teknologi. (Putria, Maula, & Uswatun, 2020) 

Media pembelajaran daring yang dimanfaatkan oleh guru pada murid SD Negeri 

Tambirejo melalui media whattsapp group untuk mengirim dan mengumpulkan 

tugas. Kemudiaan guru harus berkoordinasi dengan orang tua untuk memantau 

anak. Pembelajaran daringpun biasanya dapat dilakukan dengan video call 

dengan murid untuk memastikan pemahaman pada pembelajaran tertentu yang 

memerlukan penjelasan langsung secara verbal. Untuk latihan soal dan ujian 

harian murid SD kelas tinggi dapat menggunakan media google form sebagai 

media latihan pengisian soal. (Putria, Maula, & Uswatun, 2020) 

3. Adaptasi teknologi 

Pada pengenalan adaptasi teknologi berupa penggunaan aplikasi Microsoft 

Office word, Google from dan zoom melalui Laptop Mahasiswa Kampus 

Mengajar dan smarthphone siswa masing-masing. Kegiatan ini dilakukan secara 

bergantian dan terjadwal yang dilakukan oleh peserta pesta siaga. Respon siswa 

ketika dikenalkan adaptasi teknologi tersebut sangat antusias dan bersemangat 

karena kegiatan ini merupakan pertama kali siswa mendapatkan materi 

tersebut.   

Zoom merupakan aplikasi komunikasi dengan menggunakan video. Aplikasi 

tersebut dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler, desktop, hingga 

telepon dan sistem ruang. Sebenarnya kedua aplikasi ini cukup efektif untuk 

media pembelajaran online, namun tidak berlaku pada Sekolah Dasar tempat 

sasaran Kampus Mengajar, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman 

penggunaan aplikasi tersebut dan kurang nya sumber sinyal yang diperlukan 

untuk kedua aplikasi tersebut (Astini, 2020). 

 
Gambar 5.  Pengaplikasian Zoom 
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Selain itu kami membantu guru dalam menginput rapor.Guru meresa sangat 

terbantu karena mereka kurang menguasai teknologi jadi kesulitan untuk 

melakukan proses input data dan nilai pada rapor. 

 
Gambar 6. Membantu mengetik dokumen sekolah 

Kegiatan ini sesuai dengan Pemerintah yang telah menginstuksikan penggunaan 

kelas daring memanfaatkan google classroom, WA, Zoom, dan aplikasi lain 

untuk pengganti tatap muka selama darurat Covid 19 ini (Purmadi & Sa’di, 

2021). 

 

PENUTUP  

Tim KKN Tematik Periode XII Kelompok 166 telah melaksanakan KKN yang 

digantikan dengan Program Kampus Mengajar pada bulan maret-juni 2021 yang 

bertempatkan di Sekolah Dasar yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Adapun 

kegiatan yang kami lakukan yaitu melakukan pembelajaran Daring dan Luring 

dengan tujuan meningkatkan Literasi dan Numerasi siswa Sekolah Dasar dalam 

masa Pandemi. Selain itu, kami mensosialisasikan adaptasi teknologi yang saat ini 

berkembang di dunia pendidikan seperti Classroom, Zoom, dan Whatsapp, namun 

setelah melakukan observasi secara langsung hanya aplikasi whatsapp yang dapat 

kami terapkan di Sekolah Dasar tersebut karena lebih hemat dan penggunaan nya 

lebih mudah digunakan untuk pada siswa dan orangtua dalam pendampingan 

pembelajaran online daripada aplikasi lainnya. 
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ABSTRAK 

 

Dua tahun sudah pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan menewaskan ribuan 

korban jiwa karena terpapar virus ini. Gejala yang baru bisa terdeteksi setelah 

paling lama 2 minggu terpapar, kemudian kurang fahamnya masyarakat terhadap 

karakter virus ini, serta penanganan yang tidak tepat membuat korban jiwa semakin 

melonjak kala itu. Sebagian besar  kasus meninggal dunia dialami oleh pasien yang 

menjalankan isolasi mandiri (ISOMAN). Hal ini disebabkan dalam kondisi 

sendirian, pasien akan mengalami penurunan mental (psikis) karena kurangnya 

interaksi dengan orang lain secara langsung sehingga kondisi hatinya akan menurun 

yang dapat membuat kondisi imun pasien semakin menurun. Terlebih banyak 

pasien  ISOMAN yang kurang faham tentang cara penanganan, konsumsi obat yang 

benar, ditambah dengan kondisi sendirian tanpa teman. Sehingga kasus pasien 

ISOMAN yang meninggalpun semakin tak terkendali. Oleh karenanya Mahasiswa 

KKN Tematik kelompok 173 Unissula bersama pihak terkait menyediakan layanan 

UVHC (Unissula Virtual Home Care) bagi para ISOMAN. Kami memberikan 

pelayanan berupa Konsultasi Dokter, bimbingan psikologis, bimbingan kerohanian, 

dan menyediakan obat-obatan dengan SK berlaku. Sehingga kami ingin para pasien 

tidak merasa sendiri, kami ingin menjadi teman yang dapat membantu memberi 

dukungan agar pasien segera sembuh. Selain itu, kelompok KKN kami juga telah 

membuat beberapa video edukasi tentang COVID-19 & tentang bagaimana cara 
hidup sehat,  serta membuat Buku Saku. Harapanya dengan program yang 

dilaksanakan sejak tanggal 2 Agustus 2021 ini bisa menekan lonjakan angka 

kematian pasien ISOMAN di Indonesia. 

 

 

PENDAHULUAN  

Corona Virus (COVID-19) masih menjadi hal yang serius dan mempengaruhi 

seluruh aktivitas dari berbagai aspek kehidupan, terlebih dengan muculnya virus 

Corona varian baru yang mudah menular, hal ini tentunya menimbulkan keresahan 

mailto:abdurrohim@unissula.ac.id
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dan kekhawatiran. Corona virus (COVID-19)  merupakan penyakit menular yang 

disebabkan oleh Corona Virus Disease 2019 yang memiliki tanda dan gejala umum 

seperti gangguan pernapasan, demam, batuk dan sesak nafas dengan masa inkubasi 

5 sampai 6 dan terlama adalah 14 Hari. Tingginya  kasus penularan dan banyaknya 

jiwa yang meninggal dunia menyentuh angka yang cukup fantastis dan menjadi 

keresahan bagi seluruh kalangan masyarakat. Maka dari itu, penting bagi 

masyarakat untuk mengetahui gejala (COVID-19) dan apa yang harus dilakukan 

jika terpapar melalui gejala ringan atau tanpa gejala sehingga tidak perlu dirawat di 

rumah sakit, salah satunya dengan melakukan isolasi Mandiri yang diharapkan 

dapat mengurangi tingkat penularan. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dengan 

ini penulis akan memberikan penjelasan beberapa tanda seseorang terpapar covid-

19 berdasarkan tingkat keparahan serta hal yang bisa dilakukan dan diperhatikan 

saat melakukan isolasi mandiri. Kapan seseorang harus ke rumah sakit untuk 

mendapat penanganan yang lebih lanjut, sebagai upaya dari pemerintah untuk 

memutus rantai penyebaran covid-19, dengan menerapkan 6 M (Mencuci tangan 

dengan sabun, memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, 

menjaga jarak dan memanjatkan doa), melalui program UVHC (Unissula virtual 

home care)  yaitu program penyuluhan atau pendampingan dan layanan secara 

virtual bagi mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah.  

Bersama UVHC pasien akan mendapatkan Konsultasi Virtual dengan Dokter, 

Pendampingan Virtual oleh perawat, Ilmu yang Bermanfaat,  Penyediaan Akses 

Obat-Obatan (S&K), Serta pendampingan spiritual dan motivasi keagamaan oleh 

kami kelompok 173 dan juga kelompok 172. Selain pencegahan virus Corona 

secara fisik dilakukan pula upaya dari segi spiritual yang diharapkan dapat 

mengurangi rasa terpuruk, yang menyebabkan seseorang merasa  cemas saat 

melakukan isolasi mandiri karena takut tertular, takut kehilangan pekerjaan, dan 

melihat orang yang sakit bahkan meninggal dunia karena covid 19, yang 

menimbulkan kekhawatiran akibat penyakit dan kesedihan sehingga diperlukannya 

untuk menjaga ketenangan hati agar terhindar dari kepanikan yang berlebihan 

sesuai dengan sunnah nabi dan pola hidup yang sehat sebagaimana yang telah 

dicontohkan melalui sunnah nabi. Jika seseorang memiliki ketenangan batin akan 

memunculkan perasaan bahagia, Aman, damai sehingga akhirnya akan 

meningkatkan daya tahan tubuh seseorang dan mengatasi ketegangan akibat 

masalah yang dirasakan berat dan juga menekan.  Dengan upaya seperti inilah, 

diharapkan dapat mengurangi jumlah kematian pasien covid 19 yang sedang 

melakukan isolasi mandiri di rumah.  

 

METODE 

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian Kuliah Kerja Nyata (KKN) kali ini 

menggunakan metode penyuluhan dan layanan keagamaan/rohani secara virtual  
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seperti, a). membuat video edukasi tentang cara-cara pencegahan penyebaran virus 

covid-19, b). membuat video cara hidup sehat dengan mengikuti sunnah-sunnah 

Nabi SAW, c). Membagikan baik video maupun kata-kata motivasi untuk pasien 

covid sebagai penyemangat agar bisa kembali sehat, dan d). membantu sebagai 

narahubung antara pasien maupun keluarga pasien kepada tim Kesehatan dan 

dokter RSI Unnisula Semarang.  Kegiatan ini dilaksanakan antara periode bulan 

Agustus-September 2021,  yang dilaksanakan secara Virtual. Dengan sasaran pada 

kegiatan ini adalah seeluruh masyarakat positif covid maupun yang sedang 

mengalami gejala covid yang menjalani isolasi mandiri di seluruh lapisan 

masyarakat dari beragam daerah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Program UVHC (unissula virtual home care) merupakan program pendampingan 

dan penyuluhan serta layanan virtual bagi masyarakat yang sedang menjalankan 

Isoman (isolasi mandiri) di rumah masing-masing. Dengan adanya program ini 

masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan dari dokter, perawatan secara 

virtual, penyediaan obat-obatan, serta konseling spiritual dan psikologi bisa 

didapatkan melalui UVHC. Pelayanan yang didapatkan akan sama dengan 

pelayanan ketika berada di rumah sakit. Hanya saja yang membedakan sistem 

pelayanannya secara virtual. Program UVHC banyak direspon baik oleh kalangan 

masyarakat yang membutuhkan pendampingan dan pelayanan. Ketika pasien 

Isoman datang (virtual/chat) dan berkonsultasi dengan dokter, maka akan di 

arahkan ke tahap awal hingga akhir. Dimulai dari pendaftaran terlebih dahulu di 

group wathsap “UVHC Mitra Isoman Anda”, setelah itu konsultasi terkait keluhan 

yang di alami oleh pasien melalui group wathshap “Konsultasi dr.”, kemudian akan 

diarahkan oleh admin UVHC untuk menunggu respon dari dokter. Setelah 

konsultasi dengan dokter maka akan diarahkan ke tahap selanjutnya yaitu 

pemantauan oleh admin UVHC melalui group wathsap” MasyaAllah” . Bagi pasien 

yang tingkat keluhan tinggi dan dipantau langsung oleh dokter. Bukan hanya 

pelayanan konsultasi saja, akan tetapi konseling spiritual dan psikologi pasien juga 

akan diberikan kepada pasien Isoman. Namun di sini, kami sebagai kelompok 173 

yang berasal dari Fakultas Agama Islam akan menemani pasien dengan bentuk 

penyuluhan agama, dan motivasi kerohanian. Agar kita juga mempunyai usaha 

untuk sembuh melalui ikhtiar dan doa kepada Allah. Mulai membentuk pola hidup 

sehat yang di anjurkan oleh Nabi Muhammad saw.  Berbagai hal yang membahas 

tata cara menjaga kesehatan sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW ini, sebenarnya 

juga telah dijelaskan pada berbagai ayat di Al-Quran dan juga Hadist. Bahkan ada 

beberapa cara menjaga kesehatan sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW tersebut 

yang sudah termasuk ke dalam sunnah, yang tentu akan sangat baik jika dilakukan. 

Islam selalu mengajarkan dan akan membawa para pengikutnya kepada jalan yang 
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baik dan benar. Bahkan untuk masalah gaya hidup dalam Islam juga sudah 

mengatur hal tersebut. mulai dari cara makan, cara tidur, dan berbagai hal lainnya. 

Tentu semua semata-mata demi terjaganya kesehatan dari umat Islam itu sendiri 

dan terhindar dari berbagai malapetaka. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa 

agama Islam memang menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Dimana agama 

Islam membawa banyak maslahat ataau manfaat bagi manusia. Dan dengan 

diutusnya Nabi Muhammad SAW oleh Allah SWT, tentu sangat membantu 

manusia dalam mendapatkan hal yang terbaik bagi kehidupannya.  

Adapun menurut sunnah-sunnah nabi, Cara hidup sehat yang dicontohkan oleh 

Rasulullah SAW.  

a. Tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang 

b. Ketika makan dan minum hendakya duduk 

c. Makan dengan menggunakan tangan kanan 

d. Mengucapkan basmalah ketika hendak makan dan minum 

e. Sering melaksanakan puasa-puasa sunnah 

f. Sedikit tidur dan cepat bangun 

Selain cara hidup sehat yang telah dijelaskan diatas, Rasulullah SAW juga 

mengajarkan pola hidup sehat sebagai berikut :  

1. Olahraga Sehat Ala Rasul 

Olahraga merupakan kegiatan menggerakan seluruh anggota tubuh secara 

teratur, sehingga otot-otot menjadi kuat, persendian tidak kaku, dan aliran darah 

berjalan lebih lancar ke semua jaringan dan organ-organ tubuh. Rasulullah SAW 

menganjurkan semua muslim berolahraga secara rutin sebagai upaya untuk 

menjaga kesehatan dan kesegaran jasmani. Sabda beliau: “Ajarilah anakmu 

(olahraga) berenang dan memanah” (HR.Dailami). 

Olahraga yang dilakukan secara rutin dapat menunjang perkembangan jiwa. 

Meningkatkan ketrampilan dan pertumbuhan badan, selain untuk menjaga 

stamina olahraga berfungsi untuk memperkuat daya tahan tubuh, sehingga tidak 

mudah terserang penyakit. 

 

Dalam keseharian, bila perjalanan jarak pendek, Rasullah selalu berjalan kaki, 

yaitu dari rumah ke masjid, dari masjid ke pasar dan dari pasar ke rumah-rumah  

sahabat. Bahkan beliau berjalan kaki ketika mengunjungi makam pahlawan di 

Baqi sekitar tiga kilometer dari pusat kota Madinah, baik pada waktu terik 

matahari maupun malam. Beliau tidak suka hidup manja., Sebab ketika berjalan 

kaki keringat mengalir di sekujur badan, pori-pori kulit terbuka dan peredaran 

darah berjalan normal sehingga terhindar dari penyakit jantung. Ingatlah 

mencegah itu lebih baik daripada mengobati.  

2. Bersih Sehat Ala Rasulullah 
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Beliau senantiasa nampak rapi dan bersih walaupun pakaian yang beliau miliki 

tak lebih dari dua salinan. Tak pernah ada bintik-bintik hitam atau kuning pada 

sorbannya. Gamisnya selalu putih bersih. Tiap hari kamis atau jumat beliau 

mencukur rambut-rambut halus yang tumbuh di bagian pipi. Kuku juga dipotong 

setiap pekan. Rambut yang panjang selalu tersisir rapi pada waktu tertentu, 

beliau mengoleskannya dengan sejenis minyak wangi. Gigi beliau putih dan 

berbaris rapi. 

Beliau bersabda: 

“Gosoklah gigimu berulang-ulang sebab hal itu membersihkan mulut dan 

disukai Allah” 

Rasulullah menggosok gigi bukan hanya setelah bangun tidur tapi juga setiap 

habis makan dan setiap hendak sholat. Pada hari jumat disunahkan untuk mandi 

sebelum pergi ke masjid. Nabi bersabda: 

“Mandi hari jumat adalah wajib bagi setiap orang dewasa. Demikian pula 

menggosok gigi dan memakai harum-haruman”(HR Muslim). 

Bukan saja dikala hendak melakukan sholat, diluar sholat pun setiap muslim 

harus memperhatikan kebersihan diri. Rasulullah menjaga kebersihan bukan 

hanya karena ingin sehat tapi juga merindukan kasih sayang Allah SWT.  

3. Tidak Marah Ala Rasulullah 

Suatu riwayat menceritakan bahwa seorang untusan dari Bani Nadhir menemui 

Rasulullah untuk minta nasihat yang pendek dan dengan melaksanakan nasihat 

pendek itu, ia ingin masuk surga sehingga terlepas dari siksa neraka. Nabi 

memberi nasehat pendek 

“Jangan Marah” 

“Ulangi nasehatmu ya Rasulullah! 

“Jangan Marah” 

“Sekali lagi ya Rasulullah!” 

“Jangan Marah” 

Siapa yang tidak pemarah hatinya aka tenteram, jika rasa marah tumbuh 

segeralah dihilangkan dengan: 

Merubah posisi, misalnya jika marah timbul ketika sedang berdiri maka 

duduklah, jika sedang duduk maka berbaringlah. 

Segeralah berwudhu dan mengerjakan sholat sunah dua rakaat. 

4. Tak Pernah Iri Hati Ala Rasulullah 

Iri hati adalah saudara kandung dari buruk sangka. Misal, timbul kecemasan dan 

kegelisahan dalam diri seseorang jika temannya memperoleh kehidupan yang 

lebih baik atau pangkat yang lebih tinggi. Hati  Rasulullah selalu tenteram dan 

tak pernah membenci siapapun. Beliau bersabda:“Tak kan masuk surga siapa 

pun yang gemar memburuk-burukan nama orang lain”.(HR. Abu Dawud) Hanya 

dalam dua hal unmat Islam boleh bersikap iri. Sabda Rasulullah: “Tak boleh 
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bersikap iri kecuali dalam dua hal. Pertama terhadap orang yang memiliki 

kekayaan dan mempergunakannya untuk menegakkan yang haq. Kedua terhadap 

orang yang memiliki pengetahuan dan rajin menyebarkannya pengetahuannya 

itu kepada orang banyak”. (HR.Bukhari). Adanya keimanan dalam diri 

seseorang akan memiliki sikap hidup ikhlas dan sabar. Kedua sikap hidup 

tersebut merupakan kunci kebahagiaan. Hilangnya rasa ikhlas dan sabar. Kedua 

sikap hidup tersebut merupakan kunci kebahagiaan. Hilangnya rasa ikhlas dan 

sabar akan menyebabkan penyakit yang kita kenal dengan sebutan stres. Apabila 

stres telah menghinggapi seseorang maka dia akan menjadi lemah yang akhirnya 

mudah terserang penyakit.  

5. Optimis dan Tidak Putus Asa 

Sikap optmis akan memberikan dampak psikologis yang mendalam bagi 

kelapangan jiwa sehingga tetap sabar, istqomah, dan bekerja keras, serta tawakal 

kepada Allah SWT. Rasulullah senantiasa menganjurkan kita untuk optmis dan 

tak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Penelitan mengungkapkan bahwa 

orang yang selalu optmis dan ceria cenderung lebih sehat dan bahagia dibanding 

dengan orang yang selalu bersikap pesimis dan gelisah. 

6. Menjaga Kebersihan 

Satu hal lagi yang tak kalah pentingnya dalam gaya hidup sehat adalah menjaga 

kebersihan. Tempat yang kotor rentan menyebabkan penyakit, maka dari itu 

islam sangat menganjurkan untuk menjaga kebersihan diri, tempat tinggal, dan 

juga pakaian. Maka, dengan menjaga kebersihan juga akan berdampak positif 

bagi kesehatan kita. 

7. Selalu Bersyukur 

Rasulullah SAW mengajarkan kita agar banyak bersyukur untuk mendapatkan 

lebih banyak lagi anugerah dari Allah. Dengan terus bersyukur berarti kita 

sedang terus-menerus menyadari posisi kehambaan kita yang dhaif (lemah) dan 

senantiasa membutuhkan pemberian dari Allah. Rasa syukur juga memberi 

dampak ketenangan bagi jiwa dan mental, serta memberi andil bagi proses 

kejernihan berpikir. Pada akhirnya, bersyukur adalah aspek terbesar bagi 

terciptanya kesehatan fisik, mental dan spiritual. 

8. Pemaaf 

Pemaaf adalah sifat terpuji yang bisa mendatangkan ketenteraman hati dan jiwa. 

Memaafkan orang lain akan membebaskan diri kita dari belenggu kemarahan. 

Ketika kita marah, marah itu akan melekat pada hat. Karenanya, mari 

menjadikan diri kita seorang yang pemaaf, karena dengan memaafkan akan 

membuat jiwa menjadi lapang dan badan akan selalu sehat. Ini hanya sekadar 

uraian yang belum lengkap mengenai hidup sehat Rasulullah SAW. 
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PENUTUP 

Kelompok KKN 173 Unissula telah melakukan pengabdian kepada masyarakat 

berupa memberikan pelayanan kerohanian bagi para pasien Covid-19 yang 

melakukan isolasi mandiri yang terwujud dalam satu program yaitu UVHC 

(Unissula Virtual Home Care). Pentingnya mendapatkan pendampingan dan 

pelayanan selama melakukan isolasi mandiri bagi para pasien karena saat Isoman 

pasien akan merasa sendiri sehingga butuh orang lain untuk menyemangatinya serta 

butuh pelayanan kesehatan untuk lebih faham tentang gejala dan kondisi yang 

tengah dialami. Selain itu kelompok KKN 173 juga telah membuat vidio edukasi 

tentang protokol kesehatan, video edukasi tentang tata cara hidup sehat dan buku 

saku. Sehingga dengan program UVHC tersebut dapat menekan angka kematian 

pasien Isoman serta membuat mereka bersemangat untuk kembali sehat. 
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