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ABSTRACT

Pandemi Coronovirus Disease 2019 (COVID 19) sudah
menjadi keresahan global dan menjadi fokus atensi dunia
saat ini. Penyebaran COVID-19 terus meluas tak
terbendung, sehingga berdampak pada semua lini
kehidupan. Berbagai upaya pencegahan penyebaran
COVID-19, terus dilakukan oleh berbagai kalangan
Keywords
masyarakat. Salah satu upaya ini dapat dilakukan
COVID-19, Pencegahan,
diantaranya dengan peningkatan pengetahuan masyarakat
Prevention ,Masyarakat,
mengenai COVID-19 menggunakan media cetak yaitu
Society , Leaflet, Leaflet
leaflet. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah
mensosialisasikan bagaimana transmisi penyebaran infeksi
Corespondence
COVID-19 dan meningkatkan pegetahuan masyarakat
melaui media leaflet, sebagai salah satu bentuk
Email :
pencegahan penyebaran COVID-19. Pembagian leaflet
lisafradisa@gmail.com
dilakukan dengan cara door to door disertai dengan
pemberian edukasi pencegahan yang dilakukan oleh
dosen, mahasiswa dan tokoh masyarakat setempat.
Dilaksanakan di Jorong Bingkudu Kenagarian Canduang
Koto Laweh Kabupaten Agam, dilaksanakan pada Jum’at
tanggal 12 Juni 2020, dengan jumlah leaflet yang dibagikan
adalah 30 lembar. Dari hasil kegiatan pengabdian ini
mendapatkan antusias dari masyarakat dan meningkatkan
kesadaran serta pengetahuan masyarakat mengenai upaya
pencegahan penyebaran COVID-19.
The Coronovirus Disease 2019 (COVID 19) pandemic has become a global concern and has
become the focus of today's world attention. The spread of COVID-19 continues to spread
unstoppable, so that it affects all lines of life. Various efforts to prevent the spread of COVID19 are continuously being carried out by various groups of society. One of these efforts can be
done, among others, by increasing public knowledge about COVID-19 using printed media,
namely leaflets. The purpose of this service activity is to socialize how the transmission of the
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spread of COVID-19 infection and increase public knowledge through leaflet media, as a form
of preventing the spread of COVID-19. The distribution of leaflets is done by door to door
accompanied by preventive education conducted by lecturers, students and local community
leaders. Held in Jorong Bingkudu Kenagarian Canduang Koto Laweh, Agam Regency, held
on Friday 12 June 2020, with 30 leaflets distributed. From the results of this service activity, it
has gained enthusiasm from the community and increased public awareness and knowledge
regarding efforts to prevent the spread of COVID-19.
PENDAHULUAN
Sejak awal tahun 2020 dunia di risaukan
dengan merebaknya penyebaran pneumonia
baru. Dimana pertama kalinya WHO China
Country Office pada tanggal 31 Desember
2019, melaporkan kasus pneumonia yang
tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan,
Provinsi Hubei, Cina. Barulah pada tanggal 7
Januari
2020,
Cina
mengidentifikasi
pneumonia yang tidak diketahui etiologinya
tersebut sebagai jenis baru coronavirus
(coronavirus disease, Covid-19). (Yuliana,
2020)
Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO
telah menetapkan sebagai Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan
Dunia/ Public Health Emergency of
International Concern (KKMMD/PHEIC).
Penambahan
jumlah
kasus
Covid-19
berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi
penyebaran antar Negara. Di negara
Indonesia sendiri penyebaran penyakit ini
mulai Maret 2020 sampai September 2020
terus meningkat dengan tingkat mortalitas
mencapai 4.11%. (Syarifin et al., 2020)
Coronavirus adalah sekumpulan virus
dari subfamili Orthocronavirinae dalam
keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales.
Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan
penyakit pada burung dan mamalia,
termasuk
manusia.
Pada
manusia,
coronavirus menyebabkan infeksi saluran
pernapasan yang umumnya ringan, seperti
pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit
seperti; SARS, MERS, dan COVID-19
sifatnya lebih mematikan.
Penularan melalui kontak langsung dari
droplet orang yang positif COVID-19, bukan
dari transmisi udara merupakan resiko
tertinggi terjadinya penularan. Tindakan
pencegahan merupakan inti penerapan di
pelayanan kesehatan dan masyarakat.
(Wulandari et al., 2020) (Wulandari, 2020)

Namun demikian, kurangnya kesadaran
masyarakat akan bahaya Covid-19, dilihat
dari masih banyaknya masyarakat yang tidak
mematuhi himbauan pemerintah untuk
menanggulangi virus corona. Hal ini menjadi
masalah serius yang harus ditangani oleh
semua pihak guna memutus mata rantai
penyebaran virus ini. Hal ini terlihat
bertambahnya jumlah kasus Covid-19 dari
hari kehari.
Mewujudkan kesadaran masyarakat dan
peningkatan derajat kesehatan masyarakat
melalui pemeliharaan kesehatan yang
paripurna, sangat di perlukan upaya bersama
dari seluruh lapisan masyarakat. Agar derajat
kesehatan lebih merata. Untuk itu dianggap
perlu
memperhatikan
daerah
yang
membutuhkan pengetahuan kesehatan yang
lebih.
Berdasarkan masalah tersebut maka,
Program Studi DIII Keperawatan Universitas
Perintis
Indonesia
sebagai
institusi
pendidikan tinggi mempunyai peran penting
dalam
mengabdikan
diri
terhadap
masyarakat.
Pemberian
pengetahuan
dimaksudkan memberikan gambaran tentang
bahaya
Covid-19
dengan
melakukan
sosialisasi dan edukasi pencegahan covid19 melalui pembagian leaflet di Jorong
Bingkudu Kanagarian Canduang Koto Laweh
Kabupaten Agam. Tujuan dari kegiatan
pengabdian ini adalah mensosialisasikan
bagaimana transmisi penyebaran infeksi
COVID-19 dan meningkatkan pegetahuan
masyarakat melaui media leaflet, sebagai
salah satu bentuk pencegahan penyebaran
COVID-19
METODE PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan pengabdian diawali dengan
penjajakan lokasi, mengurus perizinan serta
penetapan tanggal pelaksanaan kegiatan.
Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah
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masyarakat yang berdomisili di Jorong
Bingkudu Nagari Canduang Koto Laweh
kabupaten Agam. Kegiatan dilakukan dalam
bentuk pembagian leaflet dengan cara door
to door disertai pemberian edukasi kesehatan
dalam upaya pencegahan penyebaran
COVID-19 yang dilakukan oleh dosen,
mahasiswa dan tokoh masyarakat setempat.
Dimana kegiatan dilakukan di Jorong
Bingkudu Kangarian Canduang Koto Laweh
Kecamatan Canduang pada hari Jum’at
tanggal 12 Juni 2020.
HASIL DANPEMBAHASAN
Kegiatan dilaksanakan pada hari Jum’at
tanggal 12 Juni 2020 dari pukul 08.00 WIB
sampai dengan pukul 18 : 10 WIB yang
berlokasi di Jorong Bingkudu Kenagarian
Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam.
Jumlah leaflet yang dibagikan adalah
sebanyak 30 lembar.
Sebelum kegiatan dilakukan didapatkan
bahwa minimnya pengetahuan sebagian
masyarakat mengenai COVID-19, rendahnya
tingkat
kepedulian
masyarakat
akan
ancaman wabah penyebaran COVID-19 . Hal
ini karena minimnya pengetahuan dan
paradigma sebagian masyarakat yang salah
tentang pandemi COVID-19.
Tindakan awal yang dilakukan tim dosen
yaitu mendiskusikan dengan ketua prodi dan
LPPM untuk mengadakan pengabdian
masyarakat yang sangat diperlukan pada
masa pandemi. Maka berdasarkan hal
tersebut disepakati untuk mendesain dan
mencetak leaflet tentang pencegahan
penyebaran COVID-19. Kemudian leaflet ini
dibagikan pada masyarakat Jorong Bingkudu
Nagari Cangduang Koto Laweh Kabupaten
Agam. Pendistribusian leaflet dilakukam
secara langsung kerumah rumah penduduk
tanpa adanya kerumunan, disertai dengan
pemberian edukasi kesehatan tentang upaya
pencegahan penyebaran COVID-19 yang
dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
Pada saat sosialisasi berlangsung
masyarakat penerima leaflet memberikan
respon : 1) Masyarakat antusias ketika
menerima leaflet yang diberikan; 2) Ketika
diberikan edukasi kesehatan mengenai
upaya pencegahan penyebaran COVID-19

sebagian
besar
mereka
mengajukan
beberapa pertanyaan, hal ini menunjukkan
peningkatan rasa ingin tahu dan kesedaran
masyarakat akan wabah COVID-19; 3)
Masyarakat
penerima
leaflet
juga
menanganggapi dari apa yang dijelaskan dari
leaflet; 4) Beberapa rumah meminta
leaflet/brosur tambahan untuk diberikan
kepada anggota keluarga saudaranya yang
lain; 5) Kegiatan ini telah mengubah pola pikir
dan sikap masyarakat yang selama ini acuh
tak acuh terhadap datangnya wabah, menjadi
peduli dan mau menegakkan protol
kesehatan.
Hasil
evaluasi
selama
kegiatan
pengabdian didapatkan 95% masyarakat
penerima leaflet mengalami peningkatan
pengetahuan mampu menjelaskan kembali
protocol kesehatan yang harus ditegakkan
dalam setiap aktivitas keseharian mereka.
Hal yang sama juga didapatkan oleh
(Simamora & Daulay, 2020), (Irawati et al.,
2021), (Purwanti et al., 2020), (Sahumena et
al., 2020), serta (Wijayanto et al., 2020)
dengan
pembagian
leaflet
dapat
meningkatkan
pengetahuan masyarakat
mengenai upaya pencegahan penyebaran
COVID-19.

Gambar 1. Pembagian Leaflet
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian
masyarakat yang dilakukan dapat diambil
kesimpulan bahwa sosialisasi pencegahan
penyebaran COVID-19 melalui pembagian
leaflet secara door to door dapat
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meningkatkan kesadaran dan pengetahuan
masyarakat dalam upaya pencegahan
penyebaran COVID-19 .

Gambar 2. Pembagian Leaflet

Gambar 3. Penjelasan Leaflet
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