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Abstract: The Covid-19 outbreak has caused many people to become infected and even die. 
The death rate caused by this virus is also quite high. Various efforts have been made, one of 
which is preventing the transmission of the virus, with these prevention efforts it is hoped 
that it can break the chain of spread of COVID-19 and minimize the risk of being infected. 
Therefore, the purpose of this service is to provide education or socialization to the local 
community about the importance of implementing a clean and healthy lifestyle (PHBS) in 
order to avoid the transmission of Covid-19. socialization is done by using an online method 
with a participatory approach. The service was carried out in the Waringinkurung Village 
area, Waringinkurung District, Serang Regency, Banten. The socialization materials given to 
the surrounding community include education on healthy and clean lifestyles to prevent 
covid-19, making good and right hand sanitizers, things that must be done in the new normal 
era. The delivery of PHBS information was also carried out by posting posters on healthy 
lifestyles, physical distancing, proper and proper hand washing and distributing hand 
sanitizers to the surrounding community. As for the results of this service, from the 
socialization or information provided, it can increase people's knowledge of the importance 
of implementing a clean and healthy lifestyle to avoid Covid-19. 
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Pendahuluan 

Penyebaran virus Covid-19 atau Corana di Kabupaten Serang makin bertambah. Menurut sumber data 

Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Tanggal 5 Agustus 2021   10:00   WIB terkonfirmasi 1362 suspek dirawat, 

terkonfirmasi 51 suspek meninggal. Akan tetapi penyakit yang menyerang saluran pernapasan ini bukan 

berarti tidak dapat disembuhkan. Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Serang 
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menerangkan tentang peluang sembuhnya pasien asalkan mentaati serta mampu menjaga kualitas kebersihan 

diri dan asupan gizi yang mencukupi. 

Menurut Permenkes Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan 

Penyakit, dalam penguatan pemberdayaan masyarakat, upaya promosi kesehatan menjadi pilar utama 

pembangunan kesehatan, bahkan menjadi faktor penentu pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu untuk 

meminimalisir penularan COVID-19 di masyarakat Kabupaten Serang terutama di kecamatan Waringinkurung 

tempat tinggal anggota kelompok KKM 66, perlu dilakukan edukasi untuk mengajarkan bagaimana perilaku hidup 

bersih dan sehat (PHBS). 

 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas 

kesadaran, sehinga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya di bidang kesehatan dan berperan 

aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyrakat. PHBS merupakan langkah terbaik dalam pencegahan 

penyebaran virus ini, sehingga perlu ditanamkan kepada semua lapisan lapisan masyarakat tentan pengetahuan 

PHBS. Kegiatan yang dilakukan berupa edukasi pola hidup sehat dan bersih untuk mencegah covid-19, membuat 

handsanitizer yang baik dan benar, hal hal yang harus dilakukan di era new normal. Penyampaian informasi phbs 

juga dilakukan dengan menempelkan poster pola hidup sehat, physical distancing, cara mencuci tangan yang baik 

dan benar dan membagi bagikan masker dan hand sanitizer kepada masyarakat sekitar. 

Semua kegiatan yang dilakukan mengikuti protocol kesehatan covid-19 dengan meminimalisir kontak 

fisik, berjaga jarak dan memakai masker. Target dari kegiatan pengabdian ini adalah warga sekitar tempat tinggal 

anggota kelompok KKM 66 dan masyarakat luas yang dapat melihat informasi edukasi melalui media social 

kelompok KKM 66. 

  

Metodologi 

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan, dan monitoring. Berikut 

deskripsi untuk masing-masing langkah: 

a. Tahapan Perencanaan 

Tahapan ini dimulai dengan melakukan diskusi tentang kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh 

peserta KKM. Kegiatan dilakukan selama sebulan maka dibagi menjadi 4 program kerja dalam 4 minggu. Karena 

masih dalam masa pandemi, kegiatan diharuskan melalui daring dan tidak boleh terlalu banyak terjun ke 

masyarakat langsung, jadi peserta KKM pun melakukan kegiatan di tempat tinggalnya masing masing. Dari hasil 

diskusi kelompok, kegiatan yang akan dilakukan yaitu pembuatan dan pemasangan poster, pembagian masker di 

tempat tinggalnya masing masing, melakukan sosialisasi dan membuat proker individu. 

b. Tahapan Pelaksanaan 
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Tahapan pelaksanaan meliputi pembuatan poster edukasi di minggu pertama KKM. poster yang dibuat 

berupa poster edukasi tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar untuk disebarkan di daerah kecamatan 

Waringinkurung. Pembuatan poster tentang penting- nya Physical distancing untuk disebarkan di daerah 

Kecamatan Waringinkurung, Desa Waringinkurung . Poster edukasi tentang pola hidup sehat untuk disebarkan di 

daerah Waringinkurung. Pada minggu kedua dilaksanakan pembagian masker di masing- masing wilayah sekitar 

rumah anggota kelompok KKM 66. Pada minggu ketiga dilaksanakan sosialisasi tentang pola hidup sehat dan 

bersih untuk mencegah covid- 9 untuk kecamatan Waringinkurung . Sosialisasi tentang hal-hal yang harus 

dilakukan di era new normal untuk kecamatan Waringinkurung. Pada minggu keempat dilaksanakan sosialisasi 

tentang cara membuat handsanitizer yang baik dan benar untuk Waringinkurung. 

c. Tahapan Monitoring 

Hasil dari monitoring kegiatan adalah dapat meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup 

bersih dan sehat seperti mencuci tangan dengan adanya tempat cuci tangan umum dan meningkatkan pula 

kesadaran masyarakat akan penggunaan masker jika keluar rumah, dilihat dari setiap warga yang selalu memakai 

masker saat keluar rumah. 

Pembahasan 
 

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan kebiasaan pola hidup sehat (PHBS) di era covid-19 dalam 

pencegahan COVID-19 di Kabupaten Serang, Desa Waringinkurung, Kecamatan Waringinkurung, Provinsi Banten 

telah terlaksana dengan baik mulai dari tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan. 

 

Sosialisasi Online Pola Hidup Sehat Dan Bersih (PHBS) Untuk Mencegah Covid- 19 

Kegiatan ini dilakukan melalui aplikasi zoom dengan memberikan informasi atau pengetahuan tentang bagaimana 

pola hidup sehat dan bersih  yang dapat diterapkan untuk terhindar dari COVID-19. Perilaku hidup sehat dan 

bersih yang disampaikan yaitu pentingnya makan makanan yang bergizi seimbang, olahraga secara teratur di 

rumah, selalu mencuci tangan sebelum makan dan setelah keluar rumah, mencuci tangan dengan benar, selalu 

memakai masker saat keluar rumah, menjaga etika saat batuk dan bersin, menjaga kebersihan lingkungan, dan 

istirahat yang cukup. Kegiatan sosialisasi ini dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Online PHBS 
Sumber: Screenshot zoom narasumber 
 
Sosialisasi Online Membuat Handsanitizer Yang Baik Dan Benar 

Kegiatan sosialisasi dilakukan secara daring untuk menghindari kontak fisik dan memperkecil tingkat 

penyebaran covid-19 melalui aplikasi meeting zoom. Kegiatan sosialisasi berisi penyampaian informasi tentang 

cara membuat handsanitizer yang baik dan benar, dimana handsanitizer telah menjadi kebutuhan wajib saat keluar 

rumah. Selain membeli di toko dalam sosialisasi ini kami menyampaikan informasi bahwa handsanitizer dapat 

dibuat sendiri di rumah dengan aman dan dapat menjadi ide usaha rumah tangga yang memiliki tingkat peminat 

tinggi. Kegiatan sosialisasi ini dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Online Membuat Handsanitizer 
Sumber: data kegiatan KKM 66 
 

Sosialisasi Online Hal Hal Yang Harus Dilakukan Di Era New Normal. 

Kegiatan sosialisai tentang hal-hal yang harus dilakukan di era new normal diadakan secara daring melalui aplikasi 

meeting zoom. Dalam sosialisasi disampaikan hal-hal apa saja yang harus dilakukan saat new normal, hal-hal 

tersebut yaitu selalu menggunakan masker saat keluar rumah, tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan 

mendesak, tidak bertukar barang dengan orang lain, menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Kegiatan 

sosialisasi ini dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi Online New Normal 

Sumber: Data kegiatan KKM  66 

 

Pemasangan Poster Protokol Kesehatan Covid-19 

Kegiatan  ini dilakukan menggunakan media poster untuk menyampaikan protocol kesehatan covid- 9. Tujuan dari 

pemasangan poster ini adalah untuk memperluas cakupan sosialisasi tentang protocol kesehatan covid-19 karena 

tidak semua warga bisa menggunakan internet dengan bebas. Poster yang dipasang mencakup tentang pola hidup 

sehat dan bersih, physical distancing dan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kegiatan pemasangan poster 

dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4 Kegiatan Pemasangan Poster 

Sumber: Data kegiatan KKM 66 

 

Pembagian Hand Sanitizer 

Kegiatan ini dilakukan dengan membagikan hand sanitizer kepada warga sekitar rumah dan kelurahan 

waringinkurung yang akan beraktivitas keluar atau bekerja dan juga diberikan kepada organisasi pengajian. Saat 

pembagian hand sanitizer diingatkan pula tentang pentingnya memakai masker dan handsanitizer serta mengganti 

masker dengan teratur. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

memakai masker dan hand sanitizer saat keluar rumah untuk melindungi diri dan menghindari penyebaran virus 

covid-19. Kegiatan pembagian handsanitizer dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5 Kegiatan Pembagian Hand Sanitizer 

Sumber: Data Kegiatan KKM 66 

 

Respon Kegiatan 

Respon yang diberikan oleh warga sangat positif. Dari pihak RT dan RW wilayah tempat tinggal anggota 

pun mengizinkan dan menantikan kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan adanya sosialisasi yang 

dilakukan pihak warga yang mengikuti sosialisasi secara online menjadi lebih tau sikap dan tindakan apa yang 

harus dilakukan agar tetap sehat saat di rumah dan di luar rumah. Ketika dilakukan sosialisasipun warga aktif 

bertanya dan memiliki rasa ingin tahu tinggi akan materi yang disampaikan. Ketika pembagian masker pun warga 

sekitar rumah menyambut positif pembagian masker karena di masa sekarang masker menjadi kebutuhan penting 

terlebih lagi bagi pekerja swasta yang tidak melakukan work from home. Jika dibuat diagram respon warga dapat 

dilihat pada Gambar 6 

 

Gambar 6 Persentase Respon Warga Terhadap Kegiatan 
Sumber: Hasil olah data penulis 
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KESIMPULAN 

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan di Kecamatan 

Waringinkurung wilayah Kabupaten Serang dalam waktu sebulan, 1) Pemasangan poster protocol kesehatan 

covid-19, dengan tujuan untuk memperluas cakupan sosialisasi tentang protocol kesehatan covid-19 karena tidak 

semua warga bisa menggunakan internet dengan bebas; 2) Pembagian Masker, untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya memakai masker saat keluar rumah untuk melindungi diri dan menghindari 

penyebaran virus covid-19; 3) Sosialisasi Online Pola Hidup Sehat Dan Bersih (PHBS) Untuk Mencegah Covid-

19, yaitu kegiatan yang memberikan informasi atau pengetahuan tentang bagaimana pola hidup sehat dan bersih 

yang dapat diterapkan untuk terhindar dari COVID-19; 4) Sosialisasi Online Hal Hal Yang Harus Dilakukan Di Era 

New Normal, dalam sosialisasi disampaikan hal-hal apa saja yang harus dilakukan saat new normal, seperti 

menggunakan masker, jaga jarak dan menghindari kerumunan; 5) Sosialisasi Online Membuat Handsanitizer Yang 

Baik Dan Benar, kegiatan sosialisasi berisi penyampaian informasi tentang cara membuat handsanitizer yang baik 

dan benar, dimana handsanitizer telah menjadi kebutuhan wajib saat keluar rumah. 

Adapun respon yang diberikan oleh warga sangat positif terhadap kegiatan yang dilakukan peserta KKM. 

Dari kegiatan yang telah disebutkan, pembagian masker mendapat respon yang paling banyak karena di masa 

sekarang masker menjadi kebutuhan penting terlebih lagi bagi pekerja swasta yang tidak melakukan work from 

home. Lalu ada sosialisasi mengenai pembuatan Handsanitizer yang baik dan benar juga mendapat respon paling 

banyak kedua setelah pembagian masker. 
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Abstrak: Wabah COVID-19 ini menyebabkan banyak manusia terinfeksi bahkan hingga 

mengalami kematian. Angka kematian yang disebabkan virus ini pun terbilang tinggi. 

Berbagai upaya telah dilakukan salah satunya yaitu upaya pencegahan penularan virus, 

dengan adanya upaya pencegahan tersebut diharapkan bisa memutuskan mata rantai 

penyebaran covid-19 dan meminimalkan resiko terinfeksi. Maka dari itu tujuan dari 

pengabdian ini adalah untuk memberikan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat 

setempat tentang pentingnya menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) agar terhindar 

dari penularan Covid-19. sosialisasi dilakukan dengan metode daring dengan pendekatan 

partisipatif. Pengabdian dilaksanakan di wilayah Desa Waringinkurung, Kecamatan 

Waringinkurung, Kabupaten Serang, Banten. Materi sosialisasi yang diberikan kepada 

masyarakat sekitar diantaranya yaitu edukasi pola hidup sehat dan bersih untuk mencegah 

covid-19, membuat handsanitizer yang baik dan benar, hal hal yang harus dilakukan di era 

new normal. Penyampaian informasi PHBS juga dilakukan dengan menempelkan poster pola 

hidup sehat, physical distancing, cara mencuci tangan yang baik dan benar dan membagi 

bagikan hand sanitizer kepada masyarakat sekitar. Adapun hasil dari pengabdian tersebut, 

dari sosialisasi atau informasi yang diberikan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat 

pentingnya menerapkan pola hidup besih dan sehat agar terhindar dari covid-19. 
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