
BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

 

2.1 Program-program yang dilaksanakan 

2.1.1 Pendataan penduduk dusun 1 Pekon Tulungaagung 

Kegiatan yang dilakukan dalam program pendataan penduduk yaitu, 

pendataan penduduk bedasarkan jenis kelamin, pendataan penduduk berdasarkan 

tingkat pendidikan, pendataan penduduk berdasarkan jenis pekerjaan, dan 

pendataan penduduk yang positif covid-19 dan yang meninggal karena covid-19. 

2.1.2 Sosialisasi dan edukasi mengenai bahayanya virus COVID-19 kepada 

masyarakat dusun 1 Pekon Tulungagung. 

Sosialisasi dan edukasi ke masyarakat dirasa kurang optimal. Informasi 

tentang bahayanya virus COVID-19 dirasa tidak sampai pada kelompok ini. Oleh 

karena itu, kelompok masyarakat ini cenderung tidak peduli terhadap bahaya 

Covid-19 karena kurang pengetahuan. Sosialisasi mengenai penyakit ini 

dipandang belum juga menyentuh segala lapisan. Sosialisasi terkait bahaya Covid-

19 tidak sampai kepada masyarakat dengan baik, sehingga masih banyak 

masyarakat yang menganggap sepele mengenai bahayanya virus COVID-19 ini.  

Disini masyarakat Pekon Tulungagung masih banyak yang abai terhadap 

bahaya virus covid-19 ini. Maka dari itu, kegiatan sosialisasai dan edukasi tentang 

bahaya virus covid-19 dilakukan. Kegiatan sosialisasi dan edukasi ini dilakukan 

dengan media poster, dengan membagikan poster ke masyarakat, diharapkan 

dengan poster yang dibagikan dapat meningkatkan kesadaran di masyarakat untuk 



dapat menjaga diri dan sesama dalam upaya pemutusan rantai penularan virus 

covid-19 di lingkungan. 

2.1.3 Sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya menerapkan protokol 

kesehatan kepada masyarakat  

Sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya menerapkan protokol 

kesehatan di lingkungan masyarakat masih belum tersampaikan dengan baik. Hal 

ini terbukti dengan masih banyak nya masyarakat yang mengabaikan perihal 

pentingnya rajin mencuci tangan, pentingnya menggunakan masker, dan 

pentingnya untuk menjaga jarak aman minimal satu meter. Maka dari itu kegiatan 

ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan 

penanggulangan virus covid-19, dengan adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi 

ini diharapkan masyarakat dapat lebih patuh dan sadar bahwa pentingnya untuk 

menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya memutus rantai penularan virus 

covid-19. Sosialisasi dan edukasi mengenai penerapan protokol kesehatan ini 

dilakukan dengan media poster yang dibagikan ke warga masyarakat, dengan 

harapan masyarakat dapat lebih memahami mengena pentingnya penerapan 

protokol kesehatan ini guna mencegah dari tertularnya virus covid-19. 

2.1.4 Edukasi pentingnya menerapkan protokol kesehatan serta rajin 

mencuci tangan di lingkungan usaha 

Adanya pandemi Covid-19 membuat banyak usaha tutup untuk mencegah 

adanya penularan infeksi di lingkungan kerja, termasuk di antara karyawannya. 

Akan tetapi, tidak sedikit pula yang tetap membuka lahan bisnisnya. Disini 

UMKM Roti Arimbi Sanjaya yang berada di Dusun 1 tetap menjalankan 

produksinya di masa pandemi covid-19. Tempat usaha perlu untuk 



memperhatikan mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan sesuai dengan 

anjuran pemerintah. Seperti penggunaan masker saat proses produksi, 

menggunakan sarung tangan agar tetap terjaga kebersihan dari produk yang 

dibuat, menggunakan penutup kepala, dan penggunaan celemek. Edukasi 

mengenai pentingnya protokol kesehatan ini disampaikan melalu media banner, 

dan pemberian alat pelindung diri seperti celemek, saabun cuci tangan, sarung 

tangan, penutup kepala, dan masker 

2.1.5 Edukasi mengenai bahaya covid-19 dan cara pencegahannya media 

sosial 

Media sosial menjadi alternatif untuk menyampaikan edukasi terkait 

pencegahan penularan virus covid-19, media sosial dapat diakses dengan mudah 

oleh seluruh penggunanya saat dirumah dan umumnya dimana saja yang bertujuan 

untuk memberi informasi penting kepada masyarakat. Edukasi melalui media 

sosial dilakukan dengan tujuan dapat menambah pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat untuk dapat mendukung program pemerintah dalam upaya memutus 

rantai penularan virus covid-19. 

2.1.6 Sosialisasi dan Edukasi terkait  Pembelajaran jarak jauh kepada Ibu-

ibu guru SD dan Siswa-siswi SD dan SMP di lingkungan Dusun 1 

Semakin meluasnya penyebaran wabah virus Covid-19 membuat 

pemerintah mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), 

yang salah satu diantaranya mengharuskan Kegiatan sekolah dan bekerja 

dilakukan di rumah. Dalam hal inilah membuat dunia pendidikan kita menjadi 

berubah 180 derajat. Karena satu satunya solusi yang bisa ditawarkan adalah 



dengan melakukan pembelajaran daring (online learning/ online classroom). 

Namun, masih banyak guru belum mengenal apa itu pembelajaran daring dan 

bagaimana melakukannya. Demikian pula dengan pula siswa masih belum 

familiar dengan pembelajaran daring. Disini sebenarnya Banyak aplikasi yang 

bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara daring 

seperti Whatsapp Group, Google Classroom, Edmodo, Quizzi, Zoom Cloud, 

Google Meet, Jitsi, dll.  

2.2 Waktu Kegiatan 

Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) tematik covid-19 

ini dilaksanakan mulai tanggal 20 Juli sampai dengan 15 Agustus 2020. Perincian 

waktu kegiatan dari program-program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

2.2.1 Waktu kegiatan pelaksanaan program Pendataan Penduduk 

No Program yang di 

Laksanakan 

Kegiatan Waktu Keterangan 

1 Pendataan 

Penduduk 

1. Pendataan 

penduduk 

berdasarkan 

jenis kelamin 

2. Pendataan 

penduduk 

berdasarkan 

tingkat 

pendidikan. 

3. Pendataan 

penduduk 

berdasarkan 

pekerjaan. 

4. Pendataan 

penduduk 

yang positif 

covid-19 dan 

2 hari 

(Tanggal 

20,dan 

21 Juli) 

Terlaksana  



yang 

meninggal 

karena covid-

19 

Tabel 2.1 : Tabel program pendataan penduduk. 

 

 

 

2.2.2 Waktu kegiatan pelaksanaan program Sosialisasi dan edukasi 

mengenai bahayanya virus covid-19 kepada masyarakat dusun 1 

Pekon Tulungagung. 

No Program Yang 

Di 

Laksanakan 

Kegiatan Waktu Keterangan 

2 Sosialisasi dan 

edukasi 

mengenai 

bahayanya 

virus covid-19 

kepada 

masyarakat 

dusun 1 Pekon 

Tulungagung. 

1. Membagikan 

poster tentenag 

virus covid-19 

2. Memasang 

banner tentang 

virus covid-19 

3 hari 

(Tanggal 

22,23, 

24 Juli) 

Terlaksana 

Tabel 2.2 : Tabel program Sosialisasi dan edukasi mengenai bahayanya 

virus Covid-19 kepada masyarakat dusun 1 Pekon 

Tulungagung. 



2.2.3 Waktu kegiatan pelaksanaan program Sosialisasi dan edukasi 

mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan kepada 

masyarakat dusun 1 Pekon Tulungagung 

No Program 

Yang di 

laksanakan 

Kegiatan Waktu Keterangan 

3 Sosialisasi 

dan edukasi 

mengenai 

pentingnya 

menerapkan 

protokol 

kesehatan 

kepada 

masyarakat 

dusun 1 

Pekon 

Tulungagung 

1. Membagikan 

masker 

2. Membagikan 

poster mengenai 

cuci tangan yang 

benar 

3. Memasang 

banner 

pencegahan 

virus covid-19 

 

3 hari 

(Tanggal 

25,27, 

dan 28 

Juli) 

Terlaksana 

 

Tabel 2.3 : Tabel waktu kegiatan terkait program Sosialisasi dan 

edukasi mengenai pentingnya menerapkan protokol 

kesehatan kepada masyarakat dusun 1 Pekon Tulungagung 

 

 

2.2.4 Waktu kegiatan pelaksanaan program Sosialisasi dan edukasi 

pentingnya rajin mencuci tangan serta menerapkan protokol 

kesehatan diarea UMKM di lingkungan usaha 

No Program yang 

di 

Laksanakan 

Kegiatan Waktu Keterangan 

4 Sosialisasi 

dan Edukasi 

pentingnya 

rajin mencuci 

tangan serta 

menerapkan 

protokol 

kesehatan 

diarea 

UMKM di 

1. Memasang 

banner di 

UMKM Arimbi 

Sanjaya selaku 

UMKM yang 

berada di dusun 

1. 

2. Memberikan 

edukasi 

mengenai 

1. hari 

(Tanggal 

29 dan 

30 Juli) 

Terlaksana  



lingkungan 

usaha 

 

tatacara 

mencuci tangan 

yang benar.  

Tabel 2.4 : Tabel waktu jegiatan terkait program Edukasi pentingnya 

rajin mencuci tangan serta menerapkan protokol kesehatan 

dilingkungan usaha 

2.2.5 Waktu kegiatan pelaksanaan program Edukasi mengenai bahaya 

covid-19 dan cara pencegahannya media sosial 

No Program yang 

di Laksanakan 

Kegiatan Waktu Keterangan 

5 Edukasi 

mengenai 

bahaya covid-

19 dan cara 

pencegahannya 

media sosial 

1. Membagikan 

poster edukasi 

mengenai virus 

covid-19 

melalui media 

sosial facebook. 

2. Membagikan 

video edukasi 

tentang virus 

covid-19 

memalui media 

YouTube. 

3. Membagikan 

poster edukasi 

mengenai 

pentingnya 

menerapkan 

protokol 

kesehatan 

melalu media 

sosial Instagram. 

4. Melakukan 

sosialisasi dan 

edukasi bahaya 

virus covid-19 

dan cara 

pencegahannya 

melalui media 

sosial 

4 hari 

(Tanggal 

1,3,4 ,6 

Agustus) 

Terlaksana  



WhatsApp 

Group. 

Tabel 2.5 : Tabel waktu kegiatan terkait program Edukasi mengenai 

bahaya covid-19 dan cara pencegahannya media sosial. 

2.2.6 Waktu kegiatan pelaksanaan program Sosialisasi dan edukasi terkait 

Pembelajaran jarak jauh kepada Ibu-ibu guru SD dan Siswa-siswi SD 

dan SMP di lingkungan Dusun 1. 

No Program yang 

di Laksanakan 

Kegiatan Waktu Keterangan 

6 Sosialisasi dan 

Edukasi terkait  

Pembelajaran 

jarak jauh 

kepada Ibu-ibu 

guru SD dan 

Siswa-siswi SD 

dan SMP di 

lingkungan 

Dusun 1. 

1. Edukasi 

mengenai 

Pembelajaran 

Jarak Jauh 

Kepada Ibu 

Guru di 

Lingkungan 

Dusun 1. 

2. Melakukan 

pendampingan 

belajar 

mengoperasik

an media 

Google 

Classroom. 

3. Melakukan 

pendampingan 

belajar murid 

SMP 

mengoperasik

an Google 

Meet  

2. Hari 

(Tanggal 

12,13, 

dan 14 

Agustus) 

Terlaksana  

Tabel 2.6 : Tabel waktu kegiatan terkait program Edukasi 

Pembelajaran jarak jauh. 



 

2.3 Hasil Kegiatan dan Dokumentasi 

2.3.1 Pendataan penduduk  

2.3.1.1 Pendataan Jumlah penduduk berdasarkan Jenis Kelamin 

No  Jenis Kelamin Jumlah  

1 Laki-laki  2401 orang 

2 Perempuan  2324 orang 

Tabel 2.7 : Pendataan penduduk pekon Tulungagung berdasarkan jenis 

kelamin. 

 

2.3.1.2 Pendataan penduduk Jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah  

1 SD/ MI 416 Orang 

2 SLTP/ MTs   793 Orang 

3 SLTA/ MA  567 Orang 

4 S1/ Diploma   117 Orang 

5 Putus Sekolah 117 Orang 

6 Buta Huruf   23    Orang 

Tabel 2.8 : Pendataan penduduk Pekon Tulungagung berdasarkan 

Tingkat Pendidikan. 

2.3.1.3 Pendataan penduduk berdasarkan Struktur mata pencaharian 

No  Jenis Pekerjaan Jumlah  

1 Petani    998    orang 

2 Pedagang   47      orang 

3 PNS    137    orang 

4 Tukang   105    orang 

5 Guru   57      orang 

6 Bidan/ Perawat  7        orang 

7 TNI/ Polri  5        orang 

8 Pesiunan  73      orang 

9 Sopir/ Angkutan 5        orang 

10 Buruh  583    orang 

11 Jasa persewaan 11      orang 

12 Swasta 31      orang 

Tabel 2.9 : Pendataan penduduk Pekon Tulungagung  berdasarkan 

jenis pekerjaan. 

2.3.1.4 Pendataan  masyarakat yang positif covid-19 dan yang meninggal 

karena covid-19 

No  Keterangan  Jumlah  

1 Masyarakat yang positif covid-

19 

0 



2 Masyarakat yang meninggal 

karena covid-19 

0 

Tabel 2.10 : Pendataan penduduk yang positif covid-19 dan yang 

meninggal akibat covid-19. 

2.3.2 Sosialisasi dan edukasi mengenai bahayanya virus Covid-19, gejala 

dan cara mencegahnya kepada masyarakat di dusun 1  

Program  sosialisasi dan edukasi berkaitan dengan upaya mengedukasi 

masyarakat mengenai bahaya virus covid-19 dalam upaya pencegahan penularan 

virus covid-9. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan menggunakan media poster dan 

banner. Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilakukan dengan membagikan poster ke 

masyarakat, dengan harapan poster yang dibagikan dapat menambah pengetahuan 

dan dapat mengedukasi masyarakat agar tidak menganggap sepele lagi mengenai 

bahaya dari virus covid-1. Lalu kegiatan sosialsiasi juga dilakukan dengan 

pemasangan banner di area kantor balai pekon, dan menempel poster dibeberapa 

rumah warga. 

    

Gambar 2.1 : Poster sosialisasi dan edukasi tentang 

bahaya virus covid-19. 



Poster edukasi ini dibuat menggunakan aplikasi PicsArt. Poster ini dibuat 

dengan tujuan dapat mengedukasi masyarakat agar dapat menjaga diri dan tidak 

lagi mengabaikan bahaya dari virus covid-19. 

 

 

Gambar 2.2 : pemasangan banner edukasi tentang 

covid19. 

2.3.3 Sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya menerapkan protokol 

kesehatan kepada masyarakat di dusun 1 Pekon Tulungagung 

 

Rantai penyebaran Virus Covid-19 harus segera dihentikan. Tak hanya 

menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat juga berperan aktif untuk 

menghentikan transmisi Virus Corona. Caranya adalah dengan menerapkan 

Protokol Kesehatan Covid-19. Protokol Kesehatan Covid-19 yang utama adalah 

menjaga jarak dengan orang lain, rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan 

air mengalir, serta menggunakan masker. Namun, yang disayangkan masih 

banyak masyarakat yang mengabaikan pentingnya menerapkan protokol 

kesehatan. 



Maka dari itu pentingnya memberikan sosialisasi dan edukasi kepada 

masyarakat agar lebih paham mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan 

agar dapat mencegah dari tertularnya virus covid-19. Kegiatan Sosialisasi dan 

edukasi ini dilakukan dengan membagikan masker kepada masyarakat di dusun 1 

pekon tulungagung, sebagai bentuk dukungan program pemerintah untuk dapat 

menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan ini juga dilakukan dengan menempel 

poster tatacara mencuci tangan yang benar dan pemasangan banner anti covid-19 

di area Balai Pekon Tulungagung. 

 

 

Gambar 2.3 : Menempelkan poster edukasi mengenai tatacara 

mencuci tangan yang benar di lingkungan Kantor 

Balai Pekon Tulungagung. 

2.3.4 Edukasi pentingnya rajin mencuci tangan serta menerapkan protokol 

kesehatan lingkungan usaha 

Kegiatan edukasi ini dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi terkait 

cara pencegahan Covid-19 dan menempelkan poster yang berisi materi 

pencegahan Covid-19 di area produksi, serta pemberian Alat Pelindung Diri 



(APD) berupa masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, penutup kepala dan 

celemek. 

         

Gambar 2.4 : Pemasangan banner protokol kesehatan di 

area UMKM. 

 

Gambar 2.5 : Kegiatan sosialisasi dan edukasi tatacara 

mencuci tangan yang benar dan pentingnya 

memakai masker. 



 

 

 

2.3.5 Edukasi mengenai bahaya covid-19 dan cara pencegahannya media 

sosial 

Kegiatan edukasi mengenai bahaya covid-19 dapat dilakukan dengan 

menggunakan media sosial, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan Youtube 

dengan tujuan masyarakat luas dapat mengetahui informasi tentang virus covid-19 

ini dan bagaimana cara pencegahan penularan virus covid-19 ini. 

      
Gambar 2.6 : Sosialisasi dan Edukasi mengenai Gejala 

dan cara pencegahan virus Covid-19. 

 

2.3.6 Sosialisasi dan Edukasi terkait  Pembelajaran jarak jauh kepada Ibu-

ibu guru SD dan Siswa-siswi SD dan SMP di lingkungan Dusun 1 

Disini dalam proses pembelajaran belajar jarak jauh  di masa pandemi saat 

ini, sekolah dapat menggunakan  aplikasi belajar online seperti Google Classroom 

sebagai media pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara online. Google 

Classroom sebuah fitur yang efisien, mudah digunakan, dan membantu pengajar 



dalam mengelola tugas. Dengan Classroom, pengajar dapat membuat kelas, 

mendistribusikan tugas, memberi nilai, mengirim masukan, dan melihat semuanya 

di satu tempat. 

  

Selain aplikasi Google Classroom yang dapat digunakan untuk 

mendukung proses pembelajaran jarak jauh, aplikasi lain seperti Google Meet 

dapat digunakan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh secara tatap muka 

melalui video konferensi.  

2.3.6.1 Edukasi mengenai Pembelajaran Jarak Jauh Kepada Ibu Guru di 

Lingkungan Dusun 1 

Kegiatan edukasi ini dilakukan guna membantu para Ibu guru yang belum 

mengerti tentang aplikasi belajar online seperti Google Classroom dan dan cara 

menggunakannya, mulai dari cara membuat kelas, dan membagikan materi 

pembelajaran. dan pengelolaan tugas. Penggunaaan aplikasi Video Konferensi 

seperti Google Meet juga dapat digunakan sebagai media untuk melakukan 

pembelajaran jarak jauh, Di Google Meets ini tidak hanya bisa melihat dokumen 

belajar tetapi juga presentasi hingga merekam.  

Selain membantu para ibu guru terkait cara menggunakan aplikasi belajar 

online, kegiatan lainnya yang dilakukan yaitu membagikan  edukasi kepada para 

ibu guru tentang bagaimana menciptakan suasana pembelajaran jaran jauk yang 



menarik bagi siswa-siswinya. Kegiatan ini dilakukan melalui media WhatsApp 

group. 

         

Gambar 2.7 :Sosialisasi dan edukasi penggunaan aplikasi 

belajar Online kepada Ibu guru di Dusun 1  

2.3.6.2 Pendampingan belajar siswa-siswi SMP tentang mengoperasikan 

apliaksi Belajar Online ( Google Classroom dan Google Meet ) 

   

Gambar 2.8 : Pendampingan cara mengoperasikan Aplikas 

Belajar online (Google Clasroom dan 

Google Meet). 



Kegiatan pendampingan cara mengoperasikan Google Clasroom dan 

Google Meet kepada siswa-siswi SMP disini membantu mereka agar dapat lebih 

memahami bagaimana cara menggunakan aplikasi belajar online tersebut, mulai 

dari bagaimana membuat akun hingga bagaimana cara mengumpulkan tugas 

melalui Google clasroom. Kegiatan ini dilakukan guna mendukung Proses 

Pembelajaran Jarak Jauh yang dilakukan secara Online.  

2.4 Dampak Kegiatan 

2.4.1 Dampak Kegiatan Praktek Kerja Pengabdan Masyarakat (PKPM) 

Tematik covid-19 Untuk Masyarakat Dusun 1 Pekon Tulungagung 

 

Dampak positif yang didapatkan masyarakat dari diadakannya kegiatan 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat ini yaitu, menambah pengetahuan 

masyarakat tentang virus covid-19 dan cara pencegahannya dan dapat 

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat patuh menerapkan protokol 

kesehatan guna mendukung program pemerintah dalam upaya pemutusan rantai 

penularan virus covid-19 dimasyarakat. Dengan adanya kegiatan sosialisasi dan 

edukasi ini membantu masyarakat untuk dapat lebih patuh dalam menerapkan 

protokol kesehatan. Lalu bagi para ibu guru dan murid sekolah yang harus 

melakukan pembelajaran secara online, sekarang dapat menggunakan aplikasi 

belajar online untuk dapat lebih memudahkan dalam porses pembelajaran jarak 

jauh.  

2.4.2 Dampak Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) 

Tematik covid-19 Untuk UMKM Arimbi Sanjaya sebagai UMKM 

yang terdampak pandemi covid-19, yang berada di dusun 1 Pekon 

Tulungagung 

 



Dampak dari kegiatan PKPM tematik covid-19 ini yaitu Pihak UMKM 

beserta para karyawannya dapat menerapkan protokol kesehatan dengan baik di 

lingkungan usahanya. 

 

 


