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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Wabah COVID-19 (coronavirus disease 2019) pertama kali dideteksi di Kota 

Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan ditetapkan 

sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 

2020.
 
Hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus COVID-19 telah 

dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 

195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh. 

Indonesia saat ini memiliki jumlah kasus positif Corona yang semakin 

bertambah dari hari ke hari. Ada pasien yang meninggal dunia, banyak juga 

yang dinyatakan negatif dan akhirnya sembuh. Kasus Covid-19 bertambah 

2.090, sehingga total hingga saat ini pada tanggal 22 Agustus 2020 mencapai 

151.498 orang. Pasien sembuh bertambah 2.207 orang. Totalnya, 105.198 

orang. Pasien meninggal bertambah 94, sehingga totalnya 6.594 orang. 

Terdapat beberapa masyarakat di lingkungan perumahan griya sukarame yang 

masih tidak menaati kebijakan pemerintah dengan tidak menggunakan masker 

jika hendak keluar rumah, serta masyarakat juga tidak mencuci tangan setelah 

keluar rumah, dan beberapa masyarakat yang belum menerapkan physical 

distancing antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. 

Oleh karena itu, dalam pencegahan covid-19 ini saya memberikan 

pengetahuan tentang pemakaian masker jika hendak keluar rumah dan selalu 
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mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Di lingkungan 

perumahan griya sukarame juga belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, 

maka dari itu saya mengadakan kegiatan praktek kerja pengabdian masyarakat 

(PKPM) berupa pembagian masker, sabun cuci tangan, dan hand sanitizer 

melalui sosialisasi pencegahan covid-19 yang dilakukan door to door kerumah 

masyarakat. 

Dengan demikian, dibutuhkan pemahaman yang intensif mengenai virus 

corona serta cara menanggulanginya agar angka penyebaran tidak semakin 

meningkat. Mengingat banyak sekali masyarakat yang masih meremehkan 

adanya virus corona ini serta belum tersedianya vaksin yang dapat membantu 

kesembuhan pasien karena masih dalam pencarian dan penelitian oleh para 

ahli.  

Saya juga mengadakan kegiatan belajar mengajar secara offline kepada anak – 

anak yang baru memasuki sekolah dasar pada tahun 2020 ini, akan tetapi 

kondisi saat ini yang sedang mengalami pandemi covid-19 maka kegiatan 

belajar mengajar secara offline ini mengikuti protokol kesehatan yang telah 

ditentukan. Oleh karena itu, saya mengajarkan anak – anak apa yang tidak di 

pelajari di sekolah dasar mereka agar lebih mudah di pahami materi sekolah 

dasar tersebut dan saya juga membantu anak – anak dalam membangun 

kreativitas mereka terhadap sesuatu yang diinginkan.  

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana upaya yang dilakukan dalam pencegahan COVID-19 oleh 

masyarakat ? 
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1.2.2 Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menciptakan lingkungan bersih 

dan sehat ? 

1.2.3 Bagaimana cara meningkatkan kreativitas pada anak – anak ? 

1.3 Tujuan  

1.3.1 Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam pencegahan COVID-19 

harus mencuci tangan sebelum dan sesudah keluar rumah serta selalu 

membawa hand sanitizer. 

1.3.2 Melakukan kegiatan senam pagi serta bersih – bersih terhadap lingkungan. 

1.3.3 Memberikan program lomba kreatif dan mengajarkan sejak dini pada anak 

tentang kompetisi secara sehat. 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari hasil kegiatan PKPM adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Bagi Penulis 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, 

wawasan dan pengalaman yang lebih luas dalam berinteraksi 

dengan masyarakat. 

 Dapat menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam 

mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dari kampus untuk 

masyarakat Perumahan Griya Sukarame. 

1.4.2 Bagi masyarakat Perumahan Griya Sukarame 

 Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup 

bersih dan sehat. 

 Dapat meningkatkan kreativitas pada anak usia dini. 
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 Memberikan pengetahuan lebih ke masyarakat tentang pencegahan 

COVID-19. 

1.4.3 Bagi IIB Darmajaya 

 Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IIB 

Darmajaya kepada masyarakat khususnya di Perumahan Griya 

Sukarame. 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur 

mahasiswa yang akan membuat laporan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) berikutnya. 

1.5 Mitra yang Terlibat 

Adapun mitra yang terlibat dalam kegiatan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat yaitu : 

No Mitra yang Terlibat 

1. Pak RT dan Ibu RT 

2. Ibu Eni Amaliah 

3. Pak Satpam 

4. Masyarakat Perumahan Griya Sukarame 

Tabel 1. Mitra yang terlibat dalam kegiatan praktek kerja pengabdian 

masyarakat (PKPM). 

 


