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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.
Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas hidayah-Nya maka Seminar Hasil
Pengabdian Masyarakat 2020 dapat terselenggara. Kegiatan ini merupakan Seminar Hasil
Pengabdian Masyarakat yang pertama kali diadakan di Universitas Amikom Yogyakarta.
Seminar ini merupakan salah satu program kerja Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas
Amikom Yogyakarta yang dimana untuk meningkatkan minat publikasi hasil pengabdian
masyarakat yang telah dilaksanakan oleh kalangan akademis di Universitas Amikom
Yogyakarta pada khususnya.
Di dalam kalangan akademis perguruan tinggi mengenal dengan kewajiban Tri Dharma
Perguruan Tinggi. Salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian
masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan sebuah usaha kalangan akademisi
secara langsung mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat. Banyak permasalahanpermasalahan masyarakat yang dapat diselesaikan dengan menerapkan keilmuan yang dimiliki
oleh para akademisi.
Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2020 merupakan sebuah wadah kepada
kalangan akademis Universitas Amikom Yogyakarta dalam mempublikasikan hasil
pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan. Diharapkan dengan adanya media ini dapat
menjadi jembatan para pengabdi dan masyarakat dalam memperoleh informasi.
Dalam Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2020 ini sebagai keynote speaker adalah
Bapak Putut Purwandono, S.E., M.S.E., M.Sc. yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian
Kerja Sama Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2020
terdapat 89 pemakalah yang bersedia mengirimkan makalahnya untuk dipublikasikan pada
seminar ini. Makalah telah melaui proses review dan editing.
Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pemakalah yang telah bersedia
mempublikasikan makalah hasil pengabdiannya pada seminar ini. Kami ucapkan terimakasih
kepada segenap civitas akademik Universitas Amikom Yogyakarta atas dukungan sarana
maupun prasarana sehingga acara ini dapat terlaksana. Kepada keynote speaker kami juga
mengucapkan terimakasih atas kesediaanya untuk membuka wawasan dan membagi
pengalaman tentang pengabdian masyarakat.

iv

Akhir kata kami segenap panitia Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2020 mohon
maaf sebesar-besarnya jika dalam penyelenggaraan acara masih banyak kekurangan. Kami
terbuka untuk mendapatkan kritik dan masukkan guna semakin memperbaiki kegiatan ini
kedepannya. Semoga acara ini dapat bermanfaat seluruh akademisi dan masyarakat.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ketua Panitia Seminar Hasil
Pengabdian Masyarakat 2020

Mulia Sulistiyono, M.Kom.
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Peyuluhan dan Penetapan dalam Upaya Pencegahan
Pencegahan Covid-19 di Dusun Sampangan
Pramudhita Ferdiansyah1), Bagus Ramadhan2)
1)

2)

Prodi D3 Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas AMIKOM Yogyakarta
Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas AMIKOM Yogyakarta
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Abstrak
Saat ini wilayah Yogyakarta mendapat dampak dari protokol kesehatan untuk pencegahan covid-19. Dengan
berlakunya protokol kesehatan di wilayah Yogyakarta merubah pola masyarakat umum dalam menjalankan
aktifitasnya. Diantaranya adalah pembatasan ruang gerak didalam ruangan dan berkerumun sehingga
diberlakukannya bekerja dari rumah (work from home) dan Lembaga Pendidikan memberlakukan aturan
serupa. Dengan adanya pemberlakuan aturan yang cepat maka memberikan dampak yang beragam
dikalangan masyarakat umum. Diantaranya yaitu kurang siap dan tanggap masyarakat umum dalam
menghadapi pandemi covid-19. Selain itu para orang tua juga kurang siap dalam menghadapi metode
pendidikan luring berganti menjadi daring. Pada masa pandemi covid-19 memaksa seseorang untuk
merubah pola hidup, terutapa pola kebersihan. Beberapa orang dalam masyarakat kurang peduli akan
kesehatan dari hal kecil seperti mencuci tangan. Selain itu sebagian besar dalam masyarakat khususnya
orang tua yang memiliki anak usia SD dan TK tempat pengabdian belum siap dalam menjalankan metode
pembelajaran secara daring. Dari permasalahan tersebut, pada pengabdian ini perlu diadakan penyuluhan
serta memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat. Upaya pencegahan
tersebut juga disertai dengan memberikan himbauan secara tertulis dengan tujuan supaya masyarakat
selalu ingat akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat demi mencegah penyebaran covid-19.
Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan bahwa masyarakat Sampangan, Wirokerten
menjadi lebih wasspada akan bahaya virus corona atau covid-19 dengan lebih menjaga diri untuk selalu
hidup bersih. Kemudian para orang tua wali siswa SD dan TK dengan diadakannya pelatihan pemanfaatan
teknolgi pendidikan berbasis daring menjadi lebih siap untuk mendampingi anaknya dalam sekolah daring.
Kata kunci: covid-19, pandemi, penyuluhan
kegiatan dari rumah, termasuk wilayah Yogyakarta
yang juga terdampak aturan tersebut. Pada awal
bulan Maret, Daerah Istimewa Yogyakarta
menunjukkan 1 kasus pasien positif corona [4]. dan
naik secara signifikan di bulan Mei menjadi 150
kasus [4]. Bertambahnya kasus positif corona tidak
lepas dari pola masyarakat yang kurang sadar
kebersihan, pola hidup sehat dan sering
berkerumun. Hal tersebut terjadi karena minimnya
himbauan secara langsung kepada masyarakat serta
kurang pedulinya masyarakat akan himbauan yang
ditampilkan atau ditayangkan di televisi atau koran
dan internet.

1. PENDAHULUAN
Awal bulan Maret tahun 2020 merupakan awal
penyebaran virus covid-19 di Indonesia.
Penyebaran virus tersebut tergolong cepat dengan
ditandai bertambahnya pasien terkonfirmasi covid19 secara masiv [1]. Pemerintah pada bulan yang
sama melakukan langkah awal sebagai upaya
pencegahan dengan memberlakukan lockdown
selama 14 hari. Pemberlakuan aturan tersebut untuk
antisipasi penyebaran dan pengurangan jumlah
pasien yang terjangkit virus corona [2]. Dalam
kurun waktu 14 hari tersebut kasus pasien terpapar
virus corona atau covid-19 terus bertambah,
sehingga pada tanggal 28 bulan April 2020 jumlah
pasien terkonfirmasi covid-19 mencapai 9.771
orang, 784 meninggal dan 1.391 sembuh [3].
Kondisi tersebut menjadi pertimbangan pemerintah
daerah untuk menerapkan kebijakan melakukan
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dasar. Adapun alur pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat ditunjukkan pada diagram flowchart
dibawah ini.

Gambar 1. Chart pola hidup sehat

Dari observasi yang telah dilakukan, sebanyak 33%
masyarakat tempat lokasi pengabdian sadar akan
pola hidup sehat, dan 57% belum memahami
pentingnya pola hidup sehat dan sisanya yaitu 10%
tidak peduli. Sehingga dapat disimpulkan sebanyak
67% warga dilokasi pengabdian memerlukan
penyuluhan lebih lanjut akan pentingnya pola hidup
sehat untuk pencegahan penyebaran covid-19.
Penyuluhan yang dilakukan yaitu dengan mengikuti
kegiatan masyarakat ditempat pengabdian yaitu
pertemuan warga yang rutin diadakan setiap satu
bulan sekali. Himbauan dilakukan secara daring
dengan menggunakan video konferensi. Pertemuan
daring mampu menekan angka pertambahan
penularan covid-19 karena tidak bertatap muka
secara langsung [5].
Dengan diadakannya pengabdian ditempat mitra,
diharapkan dapat menekan dan memberhentikan
penyebaran virus covid-19 tanpa mengurangi
aktivitas warga didalamnya, mendorong kesadaran
masyarakat untuk selalu waspada dan menjaga diri
dari penyebaran virus covid-19 melalui pesan
dalam spanduk dan poster setelah penyuluhan.
Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk
mengikuti perkembangan teknologi, terutama
dalam bidang internet dan pemanfaatannya dalam
masa pandemi covid-19.

Gambar 2. Diagram alir pelaksanaan
Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
dalam upaya pencegahan covid-19, yang dilakukan
tim pengabdi yaitu persiapan kegiatan dengan
mendatangi mitra dan melakukan observasi.
Observasi tersebut digunakan untuk dianalisis
permasalahan serta kebutuhan tempat mitra
mengenai tema yang diusulkan oleh tim pengabdian
masyarakat. Hal yang diobservasi yaitu pola atau
kebiasaan masyarakat dilokasi mitra berada dalam
hal kebersihan, kemudian observasi ketrampilan
orang tua siswa atau wali anak usia TK dan SD
dalam menjalankan aplikasi google meet atau zoom
meeting.
Hasil observasi menunjukkan bahwa sebanyak 38%
masyarakat sudah paham penggunaan aplikasi
google meet dan zoom meeting, kemudian 59%
belum memahaminya dan 3% belum tau aplikasi
tersebut. Hal ini dikarenakan para orang tua anak
usia TK dan SD lebih cenderung sering
menggunakan smartphone untuk kepentingan
media sosial saja yang memiliki dampak buruk
terhadap anak usia dini [6].

2. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan upaya pencegahan penyebaran covid-19
dengan penyuluhan kepada warga mitra pengabdian
dilaksankan pada bulan Juli 2020 dan berlokasi di
Dusun Sampangan Kidul, Wirokerten, Bantul
Yogyakarta. Tim pengabdian melakukan kegiatan
berupa penyuluhan secara daring serta himbauan
secara visual dengan melakukan pengadaan poster
dan spanduk berisikan peringatan pentingnya pola
hidup sehat kepada masyarakat sekitar. Selain itu,
tim pengabdian juga melakukan pelatihan dalam
pemanfaatan teknologi aplikasi video conference
dengan menggunakan aplikasi google meet bagi
masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi
orang tua yang memiliki anak usia TK dan sekolah
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memberikan informasi terkait kebutuhan yang
diperlukan oleh tim pengabdian.

Gambar 3. Ketrampilan aplikasi video converence

Kemudian tim pengadian berkoordinasi kepada
ketua paguyuban tempat mitra untuk memasan
poster - poster dan plakat yang berisi himbauan dan
pengetahuan tentang kesehatan dan upaya
pencegahan covid-19.
Selanjutnya tim melakukan pelatihan secara daring
tentang pentingnya pola hidup sehat serta
pemanfaatan teknologi yaitu dengan pelatihan
penggunaan telekonferensi menggunakan aplikasi
google meet dan zoom meeting. Kedua aplikasi
tersebut merupakan aplikasi yang cukup populer
digunakan pada awal masa pandemi untuk kegiatan
belajar mengajar dilingkungan perguruan tinggi [7].
Setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian, tim
melakukan dokumentasi dan menyusun laporan
akhir.
Tim dalam melaksanakan kegiatan pengabdian
ditentukan sesuai dengan jadwal yang telah
disepakati oleh warga dan ketua paguyuban tempat
mitra berada. Jadwal kegiatan tersebut ditunjukkan
oleh tabel 1 dibawah ini .
Tabel 1. Jadwal kegiatan
Hari
Kegiatan
Observasi lapangan
(dengan protokol
Hari ke 1
kesehatan) dengan
didampingi oleh ketua
paguyuban
Melaksanakan kegiatan
Hari ke 2
penyuluhan upaya
pencegahan covid-19
Pelaksanaan pelatihan
Hari ke 3
penggunaan aplikasi
kelas daring
Pemasangan poster dan
plakat himbauan
Hari ke 4
pencegahan covid-19
dan pola hidup sehat
Seluruh kegiatan pengabdian didukung dan dibantu
oleh perangkat paguyuban atau masyarakat di
tempat mitra. Dukungan berupa perijinan untuk
pendataan pada saat observasi, peminjaman laptop
kepada anggota masyarakat yang belum memiliki
laptop pada saat pelatihan daring berlangsung. Serta

Gambar 4. Desain poster himbauan

Selain itu keikutsertaan perangkat paguyuban
dalam proses pemasangan plakat dan poster
dilingkungan komplek perumahan padat penduduk.
Berbagai penunjang tersebut dapat dilihat lebih
rinci pada tabel 2 berikut.
Tabel 2. Alat dan bahan
Nama perlengkapan
Laptop

5 buah

Jumlah

Handpone/ smartphone

15 buah

Poster dan plakat

6 lembar

Bak/ gentong air

6 buah

Software pendukung

Terinstall pada laptop
dan smartphone

Proses pelatihan google meet dan zoom meeting
dilakukan di pendopo dan diikuti oleh peserta yang
belum mampu menjalankan aplikasi tersebut saja. Pada
saat pelatihan ini menemukan beberapa kedala, yaitu
peserta yang ingin dibantu langkah demi langkah secara
individu atau private. Sedangkan pada saat berlangung
pelatihan, protokol kesehatan sangat ketat dan tidak
memungkinkan untuk berdekatan kurang dari 2 meter.
Tapi hal tersebut dapat diatasi dengan dibantu oleh tim
pengabdian dan perangkat paguyuban.
Kemudian untuk pelaksanaan penyuluhan dalam upaya
pencegaham covid-19 dilakukan secara daring oleh
narasumber dari bidang kesehatan dan diikuti oleh
seluruh warga lokasi mitra.

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Dari pelaksanaan pengabdian di tempat mitra
selama empat hari, warga tempat mitra berada
menjadi lebih paham akan pentingnya pola hidup
sehat dalam masa pandemi, yaitu pentingnya
mencuci tangan, menggunakan masker walaupun
jarak dekat, serta mengetahui kondisi-kondisi yang
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memerlukan penanganan khusus apabila terjadi
gejala terkena paparan virus covid-19.

mengetahui bahaya dan resiko apabila terpapar
virus tersebut
3) Pesan dalam bentuk poster yang bergambar,
atau pesan visual lebih mampu menyampaikan
pesan terhadap masyarakat.
Saran untuk pelaku pengabdi berikutnya jika
melakukan pelatihan terhadap masyarakat yang
awam atau baru pertama kali mengenal teknologi
yang akan dibawa harus lebih sering diajarkan,
supaya masyarakat tersebut paham dan mampu
mengenal dan menjalankan teknologi yang masih
baru bagi mereka.

Gambar 4. Grafik pemahaman pola sehat
Jika dilihat pada grafik, terjadi peningkatan yang
signifikan untuk pengetahuan warga ditempat mitra
dalam memahami virus covid-19. Hal tersebut
terjadi karena selain adanya penyuluhan, juga
karena adanya plakat dan poster yang terpasang
disudut-sudut jalan komplek yang strategis,
sehingga selalu tampak oleh warga yang secara
tidak langsung menangkap pesan visual tersebut.
Dimana suatu media dengan pesan visual lebih
mudah ditangkap dan diingat oleh manusia [8].
Kemudian untuk penguasaan dalam penggunakan
aplikasi pembelajaran secara daring dengan google
meet dan zoom meeting kurang mengalami
kenaikan yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan
baru pertama kali menjalankan aplikasi sehingga
perlu penyesuaian lagi. Bagian ini merupakan
pemaparan hasil pengabdian yang sudah
dilaksanakan.

Ucapan Terimakasih
Terimakasih tim ucapkan kepada Lembaga Pengabdian
Masyarakat Universitas Amikom Yogyakarta yang telah
memberikan kesempatan kepada kami untuk malakukan
pengabdian baik secara moril dan secara materi.
Sehingga pengabdian masyarakat yang kami ajukan
dapat terlaksana dengan baik.
Terima kasih kepada perangkat paguyuban masyarakat
Sampangan yang menerima kami dan sudah membantu
sehingga pengabdian kami dari Universitas Amikom
dapat terlaksana ditempat tersebut.
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