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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Virus Corona merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit 

karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan 

gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga 

kematian. COVID-19 merupakan penyakit yang memiliki resiko yang tinggi, 

namun masih banyak masyarakat yang belum paham dan bahkan acuh terhadap 

dampak virus corona.  

Di Indonesia sendiri, kasus terkonfirmasi Covid-19 setiap harinya terus 

meningkat. Berdasarkan sumber resmi dari Pemerintah melalui situs website 

covid19.go.id dengan tanggal update terakhir 24 Agustus 2020 jumlah kasus atau 

orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 155.412 orang, sembuh 

111.060 orang, dan meninggal 6.759 orang. Masih kurangnya pemahaman dan 

kepedulian masyarakat terhadap bahaya Covid-19 menyebabkan tingkat kematian 

dikarenakan virus ini semakin tinggi. Segala upaya telah dilakukan oleh pihak 

pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Mulai dari adanya 

aturan jaga jarak atau social distancing 1-2 meter, aturan wajib menggunakan 

masker, dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk 

beberapa daerah di Indonesia. 

Namun masih ada beberapa masyarakat yang masih beraktifitas di luar rumah, hal 

ini dipengaruhi juga karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencegah 

penularan COVID-19. Oleh karena itu dengan latar belakang pendidikan, saya 
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sebagai mahasiswa IBI Darmajaya memiliki tanggung jawab untuk 

mensosialisasikan pencegahan COVID-19 kepada masyarakat melalui mata kuliah 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) dilingkungan sekitar. Namun 

Universitas Pendidikan Indonesia untuk saat ini tidak membenarkan mahasiswa 

untuk terjun ke lapangan secara langsung, tetapi dilaksanakan secara daring 

melalui aplikasi dan media sosial yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis membuat 

sebuah program dalam mengoptimalisasikan “Sosialisasi Pencegahan, Social 

Distancing, Manfaat Masker, Dan Manfaat Cuci Tangan Di Masa Pandemi Covid-

19 Di Perumahan Jaya Permai Kota Bandar Lampung”  untuk meningkatkan 

kesadaran akan pentingnya social distancing, manfaat masker, dan manfaat cuci 

tangan dalam masa pandemi covid-19 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1.2.1. Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat yang tidak 

mematuhi protokol kesehatan ? 

1.2.2. Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat yang tidak 

menerapkan sosial distancing ? 

1.2.3. Bagaimana agar masyarakat mengetahui bahayanya COVID-19 ? 

1.2.4. Bagaimana caranya agar siswa dapat paham materi dan tugas yang 

diberikan guru secara daring ? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

1.3.1. Tujuan 
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1.3.1.1. Meningkatkan kesadaran masyarakat mematuhi protokol 

kesehatan 

1.3.1.2. Meningkatkan kesadaran masyarakat menerapkan sosial 

distancing 

1.3.1.3. Agar masyarakat mengetahui bahaya COVID-19 

1.3.1.4. Agar siswa dapat memahami materi yang diberikan guru secara 

daring 

1.3.2. Manfaat 

1.3.2.1. Memperoleh pengetahuan bahayanya COVID-19 

1.3.2.2. Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan 

sosial distancing 

1.3.2.3. Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan 

sosial distancing 

1.3.2.4. Dapat membantu siswa dalam memahami materi 

 

1.4. Mitra yang Terlibat 

1.4.1. Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya  

Institut informatika dan Bisnis Darmajaya merupakan lembaga 

pendidikan tingkat perguruan tinggi yang bertindak selaku institusi 

yang menaungi mahasiswa dalam Praktik Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPKM) tahun 2020. 

1.4.2. RT 007 Kelurahan JAGABAYA III 
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Pak RT 007 dalam keterlibatannya yaitu membantu dalam 

memberikan izin dan membantu dalam pengawasan lancarnya 

program program yang dilakukan 
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BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

 

2.1. Program-Program Yang Dilaksanakan 

2.1.1. Edukasi pengetahuan dan pencegahan mengenai COVID-19 

melalui media sosial 

2.1.2. Sosialisasi manfaat social distancing melalui media sosial 

2.1.3. Sosialisasi manfaat cuci tangan dalam kondisi pandemi melalui 

media sosial 

2.1.4. Membantu siswa dalam memahami tugas yang diberikan oleh guru 

2.1.5. Membagikan poster yang berkaitan dengan COVID-19 di 

lingkungan sekitar dan  melalui media sosial 

 

2.2. Waktu Kegiatan 

Hari/Tanggal Kegiatan  

sabtu, 1/8/2020 Edukasi pengetahuan pencegahan mengenai 

COVID-19, dan membagikan poster gejala 

COVID-19 dan bagaimana tetap produktif 

walaupun dirumah melalui aplikasi whatsApp, 

dan Instagram 

Minggu, 2/82020 Memasang poster pencegahan COVID-19 di 

lingkungan sekitar 

senin, 3/8/2020 Sosialisasi manfaat social distancing melalui 

aplikasi WhatsApp, dan Instagram 

Kamis, 6/8/2020 Membantu siswa dalam memahami tugas yang 

diberikan oleh guru 
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Minggu, 9/8/2020 Sosialisasi bahaya, dan pencegahan COVID-19 

dan membagikan masker di lingkungan sekitar 

bagi masyarakat yang tidak memakai masker dan 

mematuhi protokol kesehatan 

Selasa, 11/8/2020 Membagikan poster 5 langkah cuci tangan, dan 

kunci keberhasilan melawan COVID-19 melalui 

aplikasi WhatsApp dan instagram 

 

2.3. Hasil Kegiatan dan Dokumentasi 

2.3.1. Program edukasi kepada masyarakat  

Sosialisasi sebagai bentuk upaya yang dilakukan adalah untuk 

membantu mencegah dan meminimalisasi penyebaran serta 

mengurangi risiko infeksi Covid-19 dengan materi yang menarik, 

simpel, dan edukatif. Selanjutnya Sosialisasi dan Edukasi dalam 

bentuk Poster tersebut diunggah melalui Instagram dan WhatsApp 

dengan tujuan ikut menyadarkan dan memberikan pengertian 

masyarakat mengenai pentingnya mencuci tangan dengan 

menggunakan air yang mengalir dan sabun atau hand sanitizer, 

menutup hidung saat pilek dan menutup mulut saat bersin dan batuk 

dengan menggunakan sapu tangan atau tisu, menghindari berjabat 

tangan, menghindari keramaian (semaksimal mungkin berada di 

rumah) serta menjaga jarak fisik , dan jangan lupa untuk memakai 

masker dan masker 
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Gambar 2.1 sosialisasi Covid-19 melalui media sosial 

 

 

Gambar 2.2 sosialisasi Covid-19 secara langsung
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2.3.2. Pendampingan belajar daring 

Program edukasi kepada siswa yaitu membantu siswa memahami 

tugas yang diberikan oleh guru secara daring. Awalnya sebelum 

pandemi siswa tidak diperbolehkan meggunakan media digital dalam 

pembelajaran, siswa bilang pihak sekolah tidak membenarkan siswa 

untuk membawa gadget atau smartphone ke sekolah, sehingga 

pembelajaran daring ini merupakan sesuatu yang baru bagi siswa. 

Namun karena tidak tatap muka, masih banyak siswa yang kurang 

dalam memahami materi pembelajaran, oleh karena itu saya 

mengajarkan  beberapa siswa yang mau diajarkan oleh saya. Materi 

deret aritmatika ini salah satu materi yang belum dipahami oleh siswa, 

sehingga saya mendukung cara berpikir anak dengan memberikan 

beberapa contoh soal beserta penjelasannya dan soal-soal agar siswa 

dapat lebih memahami materi-materi pembelajaran, oleh karena itu 

saya mengajarkan  siswa yang mau diajarkan oleh saya.  

 

Gambar 2.3 membantu siswa dalam memahami materi dan tugas yang diberikan oleh guru 
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2.3.3. Menempelkan poster di lingkungan sekitar  

Menempelkan poster di tiang listrik sekitar merupakan kegiatan 

selanjutnya dalam upaya untuk menyampaikan informasi yang ada di 

jalan. 

 
 

 

 

2.4.Dampak Kegiatan 

2.4.1. Dampak Kegiatan Sosialisi baik bertemu secara langsung maupun 

secara daring 

Dampak kegiatan sosialisasi ini yaitu agar masyarakat tahu bahaya, 

penyebab, gejala, manfaat melakukan social distancing, manfaat 

pakai masker, serta menerapkan hidup sehat dan bersih pada masa 

pandemi COVID-19. Dan dalam kegiatan ini semoga masyarakat 

dapat membantu atau mencegah menularnya virus. 

2.4.2. Dampak kegiatan dari membantu siswa memahami materi 
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Dampak yang didapat oleh siswa ini adalah agar siswa dapat 

memahami materi dan disini siswa dapat menanyakan mata pelajaran 

yang kurang dipahami. Dan dalam kegiatan ini semoga siswa 

mendapatkan pemahaman materi belajar yang sebelumnya kurang 

dipahami karena keterbatasan dalam penyampaian materi oleh guru. 

2.4.3. Dampak dari menempelkan poster 

Dampak yang didapat adalah untuk membuat pembaca tertarik 

dengan informasi yang berupa ajakan dalam membantu memperkuat 

pemahaman Covid-19. 
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BAB III 

PENUTUP 

3.1. Kesimpulan 

Pelaksanaan PKPM IBI Darmajaya Tahun 2020 sedikit berbeda dari 

pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, PKPM onlinetetap memiliki maksud 

dan tujuan yang baik bagi masyarakat. Setelah 30 hari melaksanakan program 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) saya dapat menyimpulkan 

yaitu : 

a. Bahwa pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat Tematik 

pencegahan COVID-19 yaitu untuk membantu pemerintah dalam bentuk 

kegiatan dukungan dan penguatan program Pemerintah dalam rangka 

pencegahan dan penanggulangan COVID-19.  

b. Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat ini dapat memberikan kebiasaan 

baru masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, menerapkan sosial 

distancing, dan meningkatkan kesadaran masyarakat menerapkan sosial 

distancing. 

c. Dan dapat disimpulkan bahwa media sosial yang digunakan dengan bijak 

untuk sesuatu hal yang positif maka akan memberikan pengaruh yang 

besar terhadap pola pikir masyarakat. Poster dan video menarik yang 

disebarkan melalui media sosial terbukti dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya melakukan pencegahan COVID-19 

khususnya di RT 07 RW 00  
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3.2. Saran 

3.2.1. Untuk masyarakat 

Diharapkan Lebih bijak dalam menggunakan media sosial yang 

digunakan, jika untuk sesuatu hal yang positif maka akan 

memberikan pengaruh yang besar. Jangan menimbulkan keresahan 

dengan informasi yang tidak tahu kebenarannya. Dan membantu 

untuk membagikan bagaimana cara pencegahan COVID-19 melalui 

media sosial pribadi dalam membantu pemerintah menekan 

penyebaran virus ini. 

 

3.2.2. Untuk mahasiswa  

Diharapkan untuk lebih menginspirasi masyarakat dalam menentukan 

dan melaksanakan program kerja yang dapat memberikan dampak 

positif baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada 

masyarakat. 

 

3.3. Rekomendasi 

3.3.1. Untuk masyarakat 

Diharapkan dalam masa new normal ini masyarakat harus terbuka 

dengan masukan-masukan yang positif dan bekerja sama untuk 

membantu instansi dalam menerapkan program-program yang akan 

dilaksanakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan 

menerapkan protokol kesehatan ataupun menerapkan sosial 

distancing.  
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3.3.2. Untuk mahasiswa 

Sebagai mahasiswa kita harus mampu bekerja sama dengan mitra dan 

masyarakat untuk merencanakan program-program kerja seperti 

materi yang akan disampaikan, sasaran kegiatan dan memastikan 

apakah kegiatan yang akan memberikan dampak yang positif atau 

tidak dalam kehidupan masyarakat 
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LAMPIRAN 

1. Membuat poster-poster : 

 

 
 

2. Membuat video edukasi COVID-19 

 
 

 



 

 

3. Mensosialisasikan COVID-19 mulai dari pencegahan, gejala yang 

ditimbulkan, penyebab, social distancing, dan manfaat memakai masker, 

dan lain-lain 

 

 
 

 

 

4. Menempelkan poster di lingkungan sekitar 
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