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KATA PENGANTAR PESERTA KKN DR 

 

Puji syukur kami hanturkan atas kehadirat Allah SWT. Berkat 

limpahan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penulisan buku dengan 

judul “Desain KKN Daring Berkarya untuk Mengabdi di Masa Pandemi” 

Dalam penyusuna buku ini kami telah berusaha semaksimal mungkin 

sesuai dengan kemampuan penulis. Namun sebagai manusia biasa, penulis 

tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi tekhnik penulisan 

maupun tata bahasa. 

Kami menyadari tanpa arahan dari dosen pembimbing lapangan serta 

masukan – masukan dari berbagai pihak, tidak mungkin kami bisa 

menyelesaikan salah satu tugas kuliah kerja nyata dari rumah (KKN-DR). 

Buku ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari kegiatan KKN-

DR dan sedemikian rupa semata-mata untuk membangkitkan kembali 

minat motivasi dalam berkarya khususnya karya tulis. Untuk itu penulis 

hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang 

terlibat, sehingga kami bisa menyelesaikan. 

Demikian semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan para pembaca pada umumnya. Terima kasih.  

 

 

Curup,     September 2020 

 

KELOMPOK 20 
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KATA PENGANTAR DPL 

 

Puji syukur kehadirat Allah Subhana wata'ala dan Shalawat 

Bertangkaikan salam kepada Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wasallam 

contoh teladan bagi kita semua.  

Kami dari Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata Secara 

Daring mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang luar biasa dari 

LPPM Pusat Pengabdian Masyarakat dan mahasiswa dalam menyampaikan 

pesan - pesan konstruktif selama Pandemi. 

KKN-DR berbeda dengan KKN sebelumnya tapi tidak menyurutkan 

semangat kita untuk saling membantu, gotong royong dan mendoakan 

semoga Pandemi ini segera berakhir.  

Semoga KKN DR bisa menjadi sejarah dan contoh untuk pelaksanaan 

KKN secara Daring bila sewaktu-waktu kondisi Pandemi terjadi lagi atau 

kondisi apapun, Insya Allah kita siap menghadapi nya dengan sabar dan 

berkarya. Terima kasih 

 

Curup,     September 2020 

DPL KKN DR Kelompok 20 

 

 

Dr. Sumarto, M.Pd.I 

Nip : 199003242019031013 
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KATA PENGANTAR REKTOR 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP 

 

Kami menyambut baik atas terbitnya buku ini, yang ditulis oleh Dr. 

Sumarto, M.Pd.I sebagai DPL dan Mahasiswa/ I Peserta DPL Kelompok 20 

dengan Judul “Desain KKN Daring Berkarya untuk Mengabdi di Masa 

Pandemi”. Menurut saya sebagai pimpinan Judul ini sangat menarik untuk 

dibaca khususnya dalam upaya pencegahan virus corona. Harapan kami 

dari civitas akademika IAIN Curup menjadi semangat dan motivasi bagi 

dosen – dosen lainnya untuk mempublikasikan karya – karyanya sebagai 

bentuk pengabdian kepada masyarakat.  

Secara khusus kami memberikan apresiasi yang tinggi atas ketekunan 

dan semangat penulis sehingga buku yang dihadapan kita bersama dapat 

diselesaikan dengan baik. Melihat kondisi bangsa dan dunia belakangan 

hari ini, pandemic virus corona masih terus memberikan dampak bahaya 

kepada manusia, jumlah korban terus bertambah, tidak hanya di Indonesia 

bahkan dunia, sehingga Pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk 

tetap di rumah, menjaga jarak dan menggunakan alat pengaman diri untuk 

mencegah penularan virus corona. 

Pada masa pandemic covid – 19 dengan berbagai problematika yang 

dihadapai khususnya di perguruan tinggi, dimana setiap program yang 

sudah direncanakan harus dilakukan secara daring, seperti program 

kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari LPPM dilaksanakan secara daring, 

dimana setiap mahasiswa yang engikuti program ini beradadi rumah 

masing – masing, lingkungan masyarakatnya melaksanakan KKN Daring 

dengan bentuk laporan juga secara daring. Hal ini menunjukkan bahwa kita 

harus siap dengan segala kondisi, dengan ide kreatif kita harus mampu 

menjalankan program dengan baik, dalam buku ini dijelaskan berbagai 

pengalaman DPL dan Peserta KKN Daring, semoga menginspirasi dan 

menjadi bahan pembelajaran berikutnya. Selamat Membaca. 
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Hadirnya buku ini salah satu bentuk sikap dan kontribusi civitas 

akademika IAIN Curup untuk mengatasi pandemic virus corona, dengan 

buku ini bisa memberikan informasi yang benar tentang bagaimana sikap 

yang dilakukan dalam menghadapi bahaya virus corona. Kami 

mengucapkan terima kepada rekan – rekan yang sudah berpartisipasi 

dalam penulisan buku ini, semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan 

keberkahan. Aamiin. 

 

Curup,     September 2020 

Rektor, 

 

 

   Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd 

   NIP. 19711211 199903 1 004 
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Desain KKN Daring 

“Berkarya untuk Mengabdi pada Masa Pandemi” 
 

Dr. Sumarto, M.Pd.I1 

sumarto.manajemeno@gmail.com  

A. Pendahuluan 

 

Buku Desain Kuliah Kerja Nyata secara Daring yang disingkat dengan 

KKN DR adalah inovasi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi melalui 

kebijakan dari Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan 

Islam; Pendidikan Tinggi Islam. Sebagai upaya untuk mengantasipasi 

bahaya dari virus Corona yang mulai merabah pada bulan Maret 2020, 

walaupun sebelumnya sudah mulai mewabah ke beberapa Negara. 

 

Kegiatan KKN DR di laksanakan oleh setiap perguruan tinggi, karena 

sebelumnya sudah direncanakan setiap tahunnya, tetapi padamasa 

pandemic covid – 19 dilaksanakan secara Daring bisa secara mandiri 

dan kerja sama sesuai dengan keadaan di daerah masing – masing. 

Harapannya walaupun masa pandemic covid – 19 setiap program di 

perguruan tinggi tetap dilaksanakan, dengan inovasi yang ada, 

memanfaatkan teknologi melalui layanan aplikasi yang ada di google. 

 

Pengabdian kepada masyarakat merupakan pola kerja kemanusiaan 

yang bernilai Ilahiyah. Agama merupakan panggilan yang 

membebaskan manusia dari kelemahan dan keterbelakangannya untuk 

menjadi maju dan mandiri. Karena itu pengabdian kepada masyarakat 

adalah wujud pengabdian universitas kepada masyarakat atau sering 

disebut dengan Kerjasama Universitas dengan Masyarakat (KUM). Dan 

oleh sebab itu, pengabdian kepada masyarakat memiliki ruh untuk 

membangun masyarakat dan kemanusiaan, bukan sebaliknya justru 

menghancurkan masyarakat dan kamanusiaan.2 

 

Pengabdian yang dilakukan oleh perguruan tinggi adalah bukti nyata 

perubahan yang terjadi di masyarakat walaupun itu pada masa 

                                                           
1 Dosen Pembimbing Lapangan KKN DR Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020. 
2 Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2974 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja 
Nyata Moderasi Beragama. 

mailto:sumarto.manajemeno@gmail.com
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pandemic. Masyarakat bisa merasakan kehadiran perguruan tinggi 

dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang bisa 

memberikan perubahan dalam pendidikan, social keagamaan dan 

ekonomi. KKN DR tetap pada substansinya, hanya saja dengan metode 

yang berbeda yaitu tetap tatap muka di beberapa daerah yang masih 

zona hijau tetapi tetap memperhatikan protocol kesehatan, dan 

menyampaikan pesan – pesan dalam kegiatan secara daring dengan 

pemanfaatan media social. 

 

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 

3394 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata MASA 

Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Petunjuk Teknis 

merupakan salah satu acuan Kuliah Kerja Nyata Masa Wabah Corana 

Virus Disease 2019 (Covid-19) yang diselenggarakan di lingkungan 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam baik secara mandiri maupun 

kolaborasi dengan PTKI dan/atau Perguruan Tinggi Lainnya. KKN-DR 

dapat diwujudkan dengan cara memanfaatkan berbagai media sosial 

dan teknologi informasi serta produktivitas keilmuan yang dapat 

dilakukan dari rumah masing- masing, dengan pencapain tujuan; 

Kesadaran wabah Covid-19, Relasi agama dan kesehatan (sains) 

dengan tepat,  Moderasi beragama dan Pendidikan serta dakwah 

keagamaan Islam.3 

 

Secara keilmuan KKN DR bisa bertujuan dalam hal penulisan buku, 

karya tulis, opini, dan lain-lain yang disesuaikan dengan program studi 

masing-masing. KKN Kerja Sama bisa diterapkan dengan berbagai 

lembaga atau instansi yang ada untuk memperluas jangkauan 

pengabdian masyarakat dengan tujuan terlibat aktif dalam pencegahan 

dan penanganan penyebaran    Covid-19, Pendampingan di masyarakat    

sesuai dengan program studi dan/atau interdisipliner, Dikerjasamakan 

dengan kementerian/lembaga dan/atau gugus tugas resmi, termasuk 

pada PTKI masing-masing, Di bawah pengendalian dan pengawasan 

pihak berwenang dan memenuhi protokol kesehatan   yang ditetapkan 

oleh pemerintah. Hal ini penting dilakukan karena kerja sama dapat 

meingkatkan kebermanfaatan, meningkatkan kepedulian bersama dan 

                                                           
3 Presentasi Dr. Suwendi, M.Ag (Kasubdit Penelitian, Publikasi dan Pengabdian 
Masyarakat) DIKTIS Kementerian Agama RI, 22 Juni 2020. 
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membangun prinsip gotong royong yaitu dengan bersama dengan hasil 

yang jauh lebih maksimal. KKN Daring yang dilakukan harus dengan 

kesadaran dan kepedulian bersama, bahwa sebagai kaum akademisi 

secara pengetahuan lebih maju dari masyarakat, sehingga program 

KKN DR ini bisa membantu masyarakat untuk mencegah bahaya 

corona, membantu masyarakat dalam mengasah keterampilan dalam 

menghidupkan ekonomi di masa pandemic covid – 19 dan tetap 

menjaga mutu pendidikan walaupun dilaksanakan secara daring. 

 

Mengapa KKN Daring ini sangat penting dilakukan dikarenakan wabah 

yang begitu luas mendunia. Sejak kemunculan kasus pertama positif 

Covid-19 di Indonesia tanggal 2 Maret 2020, jumlah kasus 

terkonfirmasi positif dan meninggal masih terus meningkat. Pandemi 

Covid-19 berdampak sistemik dan mengganggu hampir seluruh aspek 

kehidupan manusia termasuk di bidang pendidikan tinggi. Secara 

global, United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) melaporkan pada tanggal 20 April 2020 sudah 191 negara 

menutup satuan pendidikan dengan 1,575,270,054 peserta didik 

terdampak. Di Indonesia Pandemi Covid-19 berdampak pada 646.192 

satuan pendidikan, 68.801.708 Peserta Didik, dan 4.183.591 Pendidik 

mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini sampai Pendidikan 

Tinggi, Pendidikan Khusus, Pendidikan Vokasi, Pendidikan Masyarakat, 

Kursus dan Pendidikan Keagamaan (Kemendikbud, 2020).4 

 

Tujuan dilaksanakaannya KKN Daring bila di kolaborasi dengan KKN 

Tematik Kemendikbud yaitu Pemberdayaan Personal : Meningkatkan 

kompetensi dan peran mahasiswa sebagai agent of change untuk 

masyarakat, Meningkatkan jiwa kerelawanan dan kemampuan 

kolaborasi (interprofessional dan transprofessional), Memacu kontribusi 

konkrit mahasiswa dalam penanganan Covid-19 dan peningkatan 

literasi dan numerasi. Pembedayaan Masyarakat : mengembangkan 

kapasitas, pengetahuan dan mendorong peningkatan kesadaran 

masyarakat dalam perubahan perilaku hidup sehat untuk diri sendiri, 

keluarga dan komunitasnya. Pemberdayaan Institusi : memperkuat 
                                                           
4 Direktorat Jenederal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Panduan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Percepatan Penanggulangan Covid – 19 dan 
Penguatan Literasi dan Numerasi, Program Kolaborasi Kemendikbud, BNPB, Forum PT 
Pengurangan Resiko Bencana, ISMKI dan AIPKI, 2020. 



10 
KKN Daring “Berkarya untuk Mengabdi pada Masa Pandemi” 

kontribusi PT dalam penanganan Covid-19 dan sebagai implementasi 

kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar serta Kampus Mengajar. 

Penulis piker ini sejalan dengan konsep dari KKN Daring – Integrasi 

Partisipatory dimana DPL dan peserta KKN menjadi agent of change 

dengan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan 

pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, sehingga bisa 

memandirikan masyarakat untuk menjaga protocol kesehatan dan 

mengembangkan ide kreatif dalam pendidikan serta pertumbuhan 

ekonomi. 

 

B. Pembahasan 

1. KKN Daring – KKN Kerja Sama 

 

Tentunya di setiap perguruan tinggi memiliki desain KKN Daring 

yang berbeda – beda sesuai denga kebutuhannya masing – masing. 

Kami di IAIN Curup membuat desain KKN Daring secara Integrasi – 

Partisipatory yaitu setiap DPL dan mahasiswa KKN DR di bentuk 

secara berkelompok secara virtual dengan kegiatan juga secara 

virtual yang terintegrasi dengan visi dan program yang sudah 

ditentukan dengan partisipasi setiap kelompok untuk 

melaksanakannya, memang tidak mudah tetapi kita berupaya 

membangun kesadaran setiap tim bahwa kegiatan KKN DR ini 

adalah visi kemanusiaan yang harus di jalankan dengan baik. 

 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam memiliki tanggung jawab sosial 

yang tak terpisahkan dari misi profetik keislaman. Tanggung jawab 

ini tentu terinternalisasi dalam seluruh darma perguruan tinggi 

tersebut, baik dalam bentuk pendidikan/pengajaran, penelitian 

maupun dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Tanpa 

tanggung jawab sosial tersebut, perguruan tinggi hanyalah ibarat 

mercusuar yang mentereng namun tidak memiliki misi yang 

signifikan. Bahkan perguruan tinggi dapat saja merupakan mesin 

pengetahuan yang memiliki sumber daya yang efektif untuk 
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menghancurkan peradaban, merusak kemanusiaan dan membuat 

manusia kehilangan ruh kemanusiaannya.5 

 

 

Kolaborasi universitas dengan masyarakat hakikatnya 

merupakan hubungan timbal balik antara kampus dan 

masyarakat. Dengan artian bahwa universitas bukanlah 

sesuatu yang maha tahu dan serba bisa dalam segala hal, 

sehingga masyarakat dianggap sebagai objek yang pasif dan 

laboratorium. Sebaliknya, masyarakat harus dijadikan 

sebagai mitra dan teman untuk membangun pengetahuan, 

merumuskan kebijakan publik dan melakukan transformasi 

sosial secara partisipatif. Dalam pengabdian masyarakat baik 

dosen maupun mahasiswa perlu dibangun komitmen 

kebersamaan, kesetaraan dan keberlanjutan dalam merawat 

dan mengembangkan kehidupan yang adil dan bermartabat.6 

 

KKN Kerja Sama pada masa pandemic covid – 19 sangat 

efektif dilakukan karena; 1. Setiap DPL dan mahasiswa tidak 

bisa tatap muka semua terhubung atau terintegrasi melalui 

vitual, sehingga sangat bagus membangun kemitraan di 

tempat tinggal masing – masing atau lingkungan masyarakat 

sekitar, 2. Kerja sama dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman baru, 3. Kerja sama dapat meningkatkan 

frekuensi kegiatan lebih efektif dan efesien, 4. Banyak sector 

yang bisa tersentuh dari jalinan kerja sama tidak hanya dari 

pendidikan, ekonomi hingga social dan kebudayaan, 5. 

Jadikan mitra sebagai subjek dan bukan objek, karena 

semua adalah actor yang melakukan kegiatan KKN. 

 

2. PAR dan KKN Daring – Integrasi Partisipatory 

 

KKN Daring – Integrasi Partisipatory atau yang dikenal dengan KKN 

DR – IP salah satu alternative dari beberapa metodologi pengabdian 

masyarakat, seperti ABCD, CBR, Tematik, PAR dan lainnya. KKN DR 
                                                           
5 Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2974 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja 
Nyata Moderasi Beragama. 
6 Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2974 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja 
Nyata Moderasi Beragama. 
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– IP merupakan adaptasi dari Partisipatory Action Research dimana 

pada masa pandemic covid – 19 sangat dibutuhkan pengintegrasian 

dari setiap peserta KKN untuk melakukan kegiatan melalui virtual. 

Paradigma pengabdian masyarakat merupakan kajian transformasi 

sosial dalam metodologi penelitian memang tidak ditemukan tetapi 

transformasi sosial memayungi setiap penelitian (umbrella-nya 

riset), karena akhir dari suatu penelitan adalah perubahan sosial 

(social change). Dengan adanya basis penelitian maka perubahan 

sosial akan terwujud dengan jelas karena sudah mengetahui realitas 

sosial yang ada dengan proses turun langsung ke lapangan, semakin 

tinggi “jam terbang” turung ke lapangan melihat langsung, 

merasakan langsung dan melakukan langsung dengan subjek 

penelitian sebagai “historical eksperience” maka akan semakin 

mendalam peneliti mengetahui realita kehidupan yang terjadi 

bukan hanya masa kini tetapi penyebab sejarah di masa lampau 

sehingga terjadi permasalahan sosial saat kini.7 

 

Ahmad Mahmudi “Penelitian sosial – keagamaan berdasarkan 

pengabdian masyarakat pada saat ini sangat kering dengan realitas 

sosial yang ada”. Yang ada hanya isi penelitian yang “comot sana 

comot” sini sehingga tidak bisa mengungkapkan realitas sosial, 

ditambah lagi dengan literatur yang digunakan hanya tetap “comot 

sana comot” sehingga hasil penelitiannya tidak menjawab apa-apa 

dari realitas sosial yang ada, realitas sosial yang membutuhkan 

peneliti untuk menjawab setiap masalah yang ada. Muncul stagnasi 

penelitian sosial-keagamaan pada saat ini, kita jarang menemukan 

lagi yang namanya penelitian dari Kuntowijoyo, Selo Soemardjan, 

dan penelitian sosial lainnya yang memiliki sikap attitude penelitian 

yang baik dan peduli terhadap realitas sosial yang ada.8 

 

Seharusnya riset sosial-keagamaan harus dapat menggambarkan 

narasi kehidupan, bukannya narasi yang terdiri dari teks-teks, atau 

terjemahan-terjemahan. Sehingga hasil penelitiaanya haus dengan 

keadaan yang nyata dalam realitas sosial di masyarakat sehingga 

                                                           
7 Ahmad Mahmudi, Paradigma Pengabdian Masyarakat (Kegiatan Short Course Community 
Outreach Bromo), LPTP Solo 2018.  
8 Ahmad Mahmudi, Paradigma Pengabdian Masyarakat (Kegiatan Short Course Community 
Outreach Bromo), LPTP Solo 2018. 
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muncul yang namanya penelitian sosial-keagamaan yang “remote 

control” penelitian yang hanya kejar tayang, penelitian yang hanya 

berdasarkan limitasi, penelitian yang hanya proyek semata tanpa 

ada unsur menghidupkan kehidupan dalam hasil penelitian yang 

ada. Bila ini terus-diteruskan yang ada hanya penelitian sosial-

keagaman yang apa adanya bukan yang adanya apa. 

 

Kegelisahan yang disampaikan oleh Ahmad Mahmudi adalah 

kegelisahan kita bersama sebagai warga akademisi, dimana 

keringnya hasil penelitian yang berdasarkan pertisipasi langsung 

yang dilakukan di masyarakat, bukan sekedar datang ke masyarakat 

meminta data kemudian pergi begitu saja, tetapi seharusnya 

muncul kesadaran, bahwa penelitian itu adalah panggilan hati 

untuk melakukan perubahan. Adanya pandemic covid – 19 

seharusnya peluang besar bagi warga akademisi untuk melakukan 

kegiatan penelitian salah satu caranya dengan kegiatan pengabdian 

yang berbasis virtual, bagaimana menghadirkan fakta di lapangan 

dengan pesan – pesan virtual, hal ini sangat menarik untuk 

dikembangkan dari pengalaman DPL dan para mahasiswa peserta 

KKN. Harapannya wajah baru KKN DR bisa mengahsilkan 

transformasi bagi kehidupan masyarakat, dan pengembangan PAR 

menjadi KKN DR Integrasi Partisipatory.  

 

 

3. Desain KKN Daring – Integrasi Partisipatory 

 

Desain KKN Daring – Integrasi Partisipatory yang disampaikan 

dalam tulisan ini adalah pengembangan dari temuan di lapangan 

ketika penerapan KKN secara Daring, terjadi pergeseran dan 

perubahan, tetapi tetap memiliki visi yang sama yaitu transformasi 

dari kegiatan riset yang partisipasi di masyarakat. Tentu dengan 

adanya media online sebagai alat untuk melakukan kegiatan 

pengabdian yang terintegrasi dari setiap alat – alat pengumpulan 

data dalam metodologi pengabdian masyarakat yaitu PAR. 

 

Kegiatan-kegiatan  pengabdian  dalam  paradigma  transformasi 

sosial bersifat empowering (pemberdayaan) yang berkelanjutan 
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(sustainable) dan menyertakan nilai-nilai democratic governance 

untuk berbagi kekuasaan dengan adil dalam masyarakat sebagai 

riset sosial keagamaan transformatif. Fokus dari pengabdian ini 

terletak pada pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya 

masyarakat beserta penyediaan akses yang merata untuk semua 

lapisan masyarakat. Bukan sekedar ikan, pancing dan 

keterampilannya yang menjadi konsentrasi melainkan sungai 

(ruang), ekosistem dan ekologi yang sehat dimana ikan bisa  hidup  

dan  dimanfaatkan. 

 

Desain KKN Daring – Integrasi Partisipatory memiliki titik focus 

yaitu integrasi dan partisipasi. Integrasi adalah penyatuan setiap 

komponen dalam kegiatan KKN DR yang tidak bisa tatap muka 

langsung tetapi bisa disatukan secara daring, dan kegiatan 

kemitraan. Kemitraan mengandung pengertian adanya interaksi 

dan interelasi minimal antara dua pihak atau lebih dimana masing-

masing pihak merupakan ”mitra” atau ”partner”. Kemitraan adalah 

proses pencarian/perwujudan bentuk-bentuk kebersamaan yang 

saling menguntungkan dan saling mendidik secara sukarela untuk 

mencapai kepentingan bersama. Kemitraan adalah upaya 

melibatkan berbagai komponen baik sektor, kelompok masyarakat, 

lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerja sama 

mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, 

dan peran masing-masing. 

 

Partisipasi adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. 

Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang 

kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. 

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. 

Partisipasi berarti peran  serta  seseorang atau  kelompok  

masyarakat  dalam  proses  pembangunan  baik  dalam bentuk 

pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi 

masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, 

serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan. 

 

Pentingnya integrasi dan partisipasi dalam kegiatan KKN DR, 

karena menjadi indicator kaberhasilan. Karena media yang ada 
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merupakan alat, dimana alat itu bisa efektif dan efesien dengan 

adanya integrasi dan partisipasi selama kegiatan KKN DR. 

 

 
 

Gambar : Desain KKN Daring – Integrasi Partisipatory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Siklus Kegiatan PAR  

Di mulai dari 
Masyarakat 
(Partisipasi)  

Ajak, Analisis, 
Pengetahuan dan 

Pengalaman 

DPL, Peserta KKN DR 
dan Mitra 

Terintegrasi (Media 
Online) 

Tindakan, Evaluasi - 
Refleksi 

Proses Transformatif 
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Transformasi sosial dalam penelitian sebagai payung dari 

metodologi penelitian melahirkan peneliti yang discovery yaitu 

peneliti yang mencari, mencari, mencari dan menemukan apa yang 

ada di balik realitas sosial yang ada. Peneliti yang membebaskan 

dirinya dari mitos yang ada, limitasi dari proyek yang ada, besaran 

jumlah dana dalam proyek yang ada, keterbatasan yang ada. 

Sehingga pada akhirnya peneliti yang dengan dasar transformasi 

sosial bisa memiliki yang namanya kepekaan realitas sosial. Tidak 

cukup kepekaan itu tetapi harus juga memiliki bahan kajian literasi 

yang banyak sebagai dasar teoritis keilmuan untuk menjadi 

tool/alat di lapangan. 

 

Clifford Gertzz menolak “peneliti yang menganggap masyarakat 

sebagai objek dari proses penelitiannya” ini bahaya bila terus-

meneruskan dilakukan karena masyarakat bukan objek yang harus 

dijadikan benda mati tanpa adanya dinamisasi kehidupan yang 

sebenarnya masyarakat yang lebih paham dengan keadaannya 

mulai dari terbentuknya masyarakat dalam Desa secara turun-

temurun yang seharusnya menjadi “subjek” dalam penelitian dan 

kita hanya bagian subjek dari subjek tersebut yang ingin 

mengetahui “to know” tentang mereka (masyarakat) lebih 

mengetahui “more-most to know.” Sehingga akhirnya bisa 

memahami apa yang menjadi substansi dari realitas sosial yang ada. 

 

Begitu juga dengan KKN Daring – Integrasi Partisipatory adalah 

bagian dari langkah transformasi social di era pandemic covid – 19, 

dimana setiap DPL dan peserta KKN DR melakukan program ini 

berdasarkan tindakan kesadaran dan kepedulian kepada 

masyarakat dengan sikap integrasi gotong royong, dengan tidak 

mengedepankan nama besar, apakah ini proyek pendanaan atau 

tidak, atau mengejar nilai dari DPL, tetapi dilakukan untuk 

perubahan yang lebih baik untuk di masyarakat, karena ini adalah 

bagian dari hakikat manusia yaitu kemanusiaan itu sendiri. 
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Harapannya juga dari kegiatan KKN Daring – Integrasi Partisipatory 

menumbuhkan sikap moderat sesuai dengan amanah dari 

Keputusan Dirjen Pendis tentang pelaksanaan kegiatan KKN 

Moderasi Beragama, yaitu Ada lima nilai moderasi beragama, yaitu 

adil dan berimbang, kerjasama, rahmat, toleran, dan maslahat. 

Pertama, adil dan berimbang, yaitu nilai yang mengajarkan untuk 

memiliki prinsip keadilan dan keberimbangan dalam aspek-aspek 

kehidupan, terutama berkenaan dengan hubungan antar manusia. 

Nilai ini akan lebih mudah terbentuk jika seseorang memiliki tiga 

karakter utama dalam dirinya: kebijaksanaan (wisdom), ketulusan 

(purity), dan keberanian (courage). Karenanya, sikap moderat 

dalam beragama, selalu memilih jalan tengah, dan akan lebih mudah 

diwujudkan apabila seseorang memiliki keluasan pengetahuan 

agama yang memadai sehingga dapat bersikap bijak, tahan godaan 

sehingga bisa bersikap tulus tanpa beban, serta tidak egois dengan 

tafsir kebenarannya sendiri sehingga berani mengakui tafsir 

kebenaran orang lain, dan berani menyampaikan pandangannya 

yang berdasar ilmu.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2974 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja 
Nyata Moderasi Beragama. 
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4. Teknis KKN Daring – Integrasi Partisipatory 

Teknis bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan KKN Daring yang 

berorientasi pada pencapaian kebutuhan masyarakat dan proses 

dari transformasi. Mengutip dari penjelasan Kasubdit Penelitian, 

Publikasi dan Pengabdian Masyarakat, Suwendi10 yang bisa 

dijadikan alternative tools dalam pelaksanaan KKN Daring, yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Peserta KKN DR membuat pesan dari hasil observasi 

di masyarakat atau pengetahuan yang diperoleh untuk 

di share kepada public melului media social dengan 

prosedur yang tepat.”11 

 

 

                                                           
10 Presentasi Dr. Suwendi, M.Ag (Kasubdit Penelitian, Publikasi dan Pengabdian 
Masyarakat) DIKTIS Kementerian Agama RI, 22 Juni 2020. 
11 Presentasi Dr. Suwendi, M.Ag (Kasubdit Penelitian, Publikasi dan Pengabdian 
Masyarakat) DIKTIS Kementerian Agama RI, 22 Juni 2020. 
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“Contoh Kriteria Penilaian KKN – DR dari pesan yang 

disampaikan melalui media social tetap harus 

memperhatikan content yang di share, harus berdasarkan 

observasi di masyarakat atau perolehan pengetahuan baru/ 

informasi baru dan penting sehingga bisa menggerakan roda 

transformasi.”12 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Presentasi Dr. Suwendi, M.Ag (Kasubdit Penelitian, Publikasi dan Pengabdian 
Masyarakat) DIKTIS Kementerian Agama RI, 22 Juni 2020. 
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“Gambar : Isi atau Conten yang bisa dibuat oleh DPL 

bersama Peserta KKN DR di sesuaikan dengan kebutuhan 
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yang ada di masyarakat; observasi dan pengetahuan 

terbaru.”13 

 

C. Kesimpulan 

 

Desain KKN Daring – Integrasi Partisipatory adalah jawaban dari 

tantangan yang dihadapkan yaitu pandemic covid – 19, dimana 

partisipasi bisa dilakukan dengan tatap muka dengan keterbatasan 

yang ada kemudian alternative dengan media online untuk 

menjalan partisipasi itu atau dengan kata lain partisipasi tidak 

langsung, tetapi terintegrasi dengan setiap kegiatan atau rencana 

aksi yang sudah dilakukan. Hal ini sesuai dengan mengapa PAR itu 

dilakukan yaitu dalam semangat pembebasan, memihak kelompok-

kelompok sosial tertindas dan terpinggirkan (mustadl’afin dan 

madhlumin), berbasis pada realitas yang dialami masyarakat, 

berorientasi pada transformasi social, tidak memisahkan teori, 

praktik, dan transformasi social, menggali ilmu pengetahuan yang 

genuine dari pengalaman, gagasan, dan inisiatif rakyat (lokal), 

dilakukan secara partisipatif dan kolaboratif, menjadikan 

masyarakat sebagai subyek (aktor) dan diawali dengan proses 

membangun kesadaran kritis bersama masyarakat, bertumpu pada 

tiga pilar : riset kritis, pendidikan orang dewasa, dan tindakan sosial 

politik. Ini sejalan dengan tri dharma perguruan tinggi: penelitian, 

pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

 

D. Bahan Bacaan 

 

SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada 
Tahun Akademik di Masa Pandemi Covid-19. 
 
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3394 Tahun 
2020  Tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Masa Wabah Corona 
Virus Disease 2019 (Covid 19). 

                                                           
13 Presentasi Dr. Suwendi, M.Ag (Kasubdit Penelitian, Publikasi dan Pengabdian 
Masyarakat) DIKTIS Kementerian Agama RI, 22 Juni 2020. 
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Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2974 Tahun 2020 Tentang Petunjuk 
Teknis Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama. 
 
Presentasi Dr. Suwendi, M.Ag (Kasubdit Penelitian, Publikasi dan 
Pengabdian Masyarakat) DIKTIS Kementerian Agama RI, 22 Juni 2020. 
 
Ahmad Mahmudi, Paradigma Pengabdian Masyarakat (Kegiatan Short 
Course Community Outreach Bromo), LPTP Solo 2018.  
 
Direktorat Jenederal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Panduan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Percepatan 
Penanggulangan Covid – 19 dan Penguatan Literasi dan Numerasi, 
Program Kolaborasi Kemendikbud, BNPB, Forum PT Pengurangan 
Resiko Bencana, ISMKI dan AIPKI, 2020. 
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Pola Hidup Sehat dalam Pandemi New Normal 

 

Angerah wardana 

BKPI (Bimbingan Konseling Pendidikan Islam) 

anugerahwardna65@gmail.com  

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk pengabdian 

kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara 

interdispliner, institusional, dan kemitraan sebagai salah satu wujud 

dari Tridharma pergurua tinggi. Program pengabdian kepada 

masyarakat di pandang oleh sebagai program yang wajib 

dilaksanakan, baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa, dengan 

berlandaskan pada prinsip-prinsip yaitu kompetensi akademik, 

kewirausahaan, dan professional, sehingga dapat menghasilkan 

program pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relavan, 

dan sinergis dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. 

KKN merupakan program Pemerintah di bidang pendidikan 

untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa secara 

menyeluruh.Karena itu KKN harus didukung oleh seluruh civitas 

akademika Unsyiah dan pemerintah daerah dengan tindakan 

nyata.Untuk itu, pelaksanaan KKN memerlukan partisipasi dari 

semua pihak, karena keberhasilannya merupakan tanggung jawab 

bersama.Peran serta dari instansi pemerintah dan swasta, baik 

ditingkat provinsi maupun kabupaten dan kecamatan sangat 

diharapkan demi penyempurnaan kegiatan. 

Terdapat tiga unsur penting yang terkandung dalam KKN, yaitu: 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai 

kegiatan yang bermuatan pendidikan, KKN membawa mahasiswa 

sebagai peserta untuk berkenalan secara langsung dengan 

masyarakat dan permasalahannya, serta membantu mencari solusi 

dengan pendekatan interdisipliner.Sebagai kegiatan yang bermuatan 

penelitian, mahasiswa diajak melakukan pemahaman dan analisis 

potensi masyarakat (dengan bantuan dosen pembimbing) sehingga 

mampu memberikan sumbangan pemikiran kritis atas 

solusinya.Sebagai kegiatan pengabdian masyarakat, KKN dapat 

mailto:anugerahwardna65@gmail.com
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menjadi wahana mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

serta seni bagi pemecahan masalah dan kebutuhan 

masyarakat.Dengan demikian, KKN dapat dimaknai sebagai bentuk 

pengintegrasian kegiatan intrakurikuler pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa secara 

interdisipliner. 

Dalam pelaksanaannya, setiap daerah yang di jadikan tempat 

untuk mahasiswa melakukan KKN terdiri dari utusan masing-

masing fakultas sebanyak satu orang.Setiap mahasiswa dari masing-

masing fakultas diwajibkan untuk menyusun suatu program yang 

berkaitan dengan disiplin ilmu yang didalaminya selama kuliah 

untuk dipraktekkan di lapangan. Dalam mengaplikasikan ilmu yang 

telah diperoleh selama di bangku perkuliahan tentunya banyak hal 

yang bisa dilakukan di daerah lokasi KKN.Karena pada dasarnya 

segala sesuatu yang ada di alam ini bisa dimanfaatkan bagi 

kehidupan kita. 

Program kuliah kerja nyata bertujuan untuk mengoptimalkan 

pencapaian maksud dan tujuan perguruan tinggi, yakni: 

Menghasilkan sarjana yang menghayati permasalahan masyarakat 

dan mampu memberi solusi permasalahan secara pragmatis, 

membentuk kepribadian mahasiswa sebagai kader pembangunan 

dengan wawasan berpikir yang komprehensif. Adapun manfaat 

kuliah kerja nyata, yakni mendapatkan pemaknaan dan penghayatan 

mengenai manfaat ilmu, teknologi dan seni bagi pelaksanaan 

pembangunan. 
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PEMBAHASAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan :  

Virus korona sangat lah bahaya tapi dengan menjaga kebersihan 

dapat terhindar dari covid 19 ini ada pun cara pencegahan nya ialah. 

1. gunakan masker 

2. cuci tanagn dengan sabun 

3. hindarin sentuh wajah 

4. komsumsi makanan yang bergizi 

5. rajin olaraga 

6. jaga jarak dan di rumah aja. 
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Penjelasaan :  

Dalam marat nya bahaya korona di sekitar kita sangat membuat 

psikis seseorang tergangu yangg menyebadkan kecemasan dan 

mengakibatkan seseorang itu stres dalam hal ini saya akan memberi tips 

agar tidsk stres dalam bahaya korona melakukan olarag ringan, 

pertahakan jadwal aktifitas rutin sepertikeadaan non krisis upayakan 

tetap dapat beraktfitas dalam ruangan dan selalu jaga jarak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan :  

Peran seorang pembimbing dalam membantu peserta didik ialah 

untuk mengetaskan permasalahan seorang siswa agar siswa mampu 

memperkembangan potensi dirinya. 

Ada pun manfaat konseling ialah membantu menumakan minat 

bakat seorang siswa, konsultasi masalah pribadi dan akademik dll. 
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Penjelasan :  

Menjaga kebersihan adalah sebagaian dari iman seorang insan 

dalam melawan waba virus seorang harus melakukan selalu mencuci 

tanagan menutup mulut di saat bersin mengunakan selalu masker dan 

harus menjaga kebrsihan agar seorang tersebut terhidar dari bahaya 

virus korona menjahui berada dekat denagan binatang unggas 

menhidndarkan mengemsumsi daging mentah mau pun setengah 

mentah. 
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Penjelasaan :  

Covid 19 atau yg terkenal dalam bahasa korona telah melanda 

seluruh negara yang ada di muka bumi ini dan menyerang siapa saja 

tidak peduli ras atau asal negara mana dan tidak salah seorang individu 

berempati terhadap orang yang terkenah virus. Gunakan pangilan yang 

tepat terhadap seorang yg terdampak atau korban virus korona karna 

sangat lah bahaya kalau kita membuat hatinya sakit jadi untuk pangilan 

yg tepat untuk orang yg terkena virus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan :  

Virus koroona sekarang telah menyebar di berbagai belahan bumi 

sekarang terdapat bahaya nya korona dapat di tularkan dari udara ada 

pun bahaya nya penyembaran ini sangat klah di takutkan dalam 

pembahas kali ini dapat di lihat di poster di atas cara penyembaran 

melalui udara. 
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Penjelasan :  

Ayo marihlah melawan virus korona dengan memberikan 

informasih kepada maysarakat teman sebayah keluarga dll bahaya nya 

virus ini 

1. gejala demam,batuk dan sesak nafas 

2. menjaga imunitas diri 

3. gunkan maskerdi saat batuk dan bersin 

4. menular melalui dropeler 

5. mencuci tanagn mengunakan sabun. 
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Penjelasaan :  

Dokumentasi saat melakukan bimbingan kelompokdi smp pgri di 

musi rawas dalam stiuasi bahayanya covid 19 dalam new normal na 

disinilah peran kami sorang konselor dalam berikan layanan konseling 

terhadap myasarakat siswa dll dalam meberikan informasih agar siswa 

dan mayrakat tauk betapa penting nya peran seorang konselor terhadap 

pemberian informasih dalam bahaya nya korona ini dan disini juga 

peran saya dalam pembing harus lah berperan aktif karna kami harus 

meberikan bantuan dalam mengatasih permasalahn yang ada di 

mayrakat dalam mencegah penyebaran virus covid 19 ini 

 

 

B. PENUTUP 

 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk pengabdian 

kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdispliner, 

institusional, dan kemitraan sebagai salah satu wujud dari Tridharma 

pergurua tinggi. Program pengabdian kepada masyarakat di pandang oleh 

sebagai program yang wajib dilaksanakan, baik oleh dosen maupun oleh 

mahasiswa, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip yaitu kompetensi 

akademik, kewirausahaan, dan professional, sehingga dapat menghasilkan 

program pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relavan, dan 

sinergis dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Peserta program 

kkn dr IAIN Curup ada baiknya melakukan observsi lebih detil dalam 

melakukan kkn agar sesui kebutuhan maysrakat karna tidak semua 

maysarakat memiliki alat2 elektronik seperti hp, dalam hal ini agar semua 

pihak dapat berkerjasama satu dengan yang lainya agar kkn dr iain curup 

ini dapat berjalan dengan semestinya. 

 

 

C. REKOMENDASI 

1. Kepada pemerintahan kabupaten 

a. pemerintahan dalam hal ini agar dapat lebih aktif lagi dalam hal 

menganin kebutuhan maysarakat khusus nya ke desa-desa agar dapat 

meberikan solusi pada permasalahan yang dia alami maysarakat 

b. pemerintahan seharunya berkerjasama dsalam pihak mana pun dalam 

memberikan informasih kepada maysrakat tekhusu di perdalam desa. 
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2. Kepada LPPM IAIN Curup 

a. proses pengenalan terhadap kkn dr ini harus memiliki waktu yang 

lama karna mahasiswa kebayakan tidk mengerti akan kkn dr karna ini 

perdana di lakukan di kampus iain curup tercinta 

b. mempasilitas kan sarana pendudkung dalam kkn dr ini karna sanagt 

lah banyak mahasiswa tidak memiliki uang cukup dalam melakukan 

kkn dr ini dan dalam kkn ddr ini tidak hany sajasebagai proses 

pembelajaran  dan bukan hanya sekedar syarat kelulusan. 

 

3. Kepada Peserta KKN DR 

a. mahsiswa hendaknya melalukan pemikiran yang luar biasa dan kreatif 

dalam melaku kan kkn dr ini karna disini mahasiswa mampu berperan 

aktif memberikan informasih terhadap bahaya nya virus covid 19 ini. 
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Peran Mahasiswa Dalam Pencegahan Covid-19 Serta Penguatan 

Keagamaan Ilmu Transaksi Lembaga Keuangan Dan Ekonomi Dalam 

Islam Melalui Pemanfaatan Media Sosial 

 

Bungai Haffidzzah 

Perbankan Syariah 

bungahaffid09@gmail.com  

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Munculnya pandemik global yaitu virus corona atau disebut dengan 

covid-19 memberikan dampak yang luar biasa terhadap aktifitas 

kehidupn masyarakat di dunia. Indonesia salah satu negara yang ikut 

menjadi dampak dari penyebaran covid-19, sehingga menuntut 

perubahan dalam melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari di berbagai 

bidang. Sistem penyebaran covid-19 yang begitu luar biasa dahsyatnya 

menuntut semua elemen untuk melakukan upaya pencegahan atau 

memutuskan mata rantai penyebaran covid-19 yang lebih besar. Salah 

satu yang dilakukan adalah sebagaimana intruksi pemerintah untuk 

menerapkan social distanding dan physical distancing. Hal ini tentunya 

berdampak bagi pelaksanaan system pembelajaran yang berubah dari 

tatap maka menjadi system pembelajaran daring/online. 

Pelaksanaan KKN yang dilaksanakan dengan berinteraksi langsung 

dengan masyarakat, karena mahasiswa di terjunkan langsung di tengah-

tengah masyarakat dalam melaksanakan program KKN. Namun 

demikian hal ini tidaklah mungkin untuk dilakukan untuk situasi saat 

ini, sehingga diperlukan system KKN yang mengikuti pola social 

distanding dan physical distancing guna untuk memutus mata rantai 

penyebaran covid-19. Kemajuan teknologi saat ini memungkinkan 

untuk pelaksanaan KKN tanpa harus kontak sosial ataupun kontak fisik 

dengan masyarakat, yaitu dengan adanya berbagai platform media 

sosial yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk melakukan 

edukasi, himbauan, ataupun penyampaian informasi berjenjang. Oleh 

karena itu pelaksanaan pengabdian  masyarakat yang dilakukan 

mahasiswa dalam bentuk KKN dilakukan dengan pola Kuliah Kerja 

Nyata Dari Rumah KKN-DR. 

mailto:bungahaffid09@gmail.com
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Dalam pelaksanaan KKN-DR ini penulis memilih fokus kegiatan 

tentanng pencegahan covid-19 serta penguatan ilmu transaksi lembaga 

keuangan dan ekonomi dalam islam yang di buat dalam bentuk foto, 

poster, dan vidio yang dibagikan melalui media sosial seperti facebook, 

instagram dan youtube. 

 

B. Tujuan 

Melalui bentuk foto, poster, dan vidio yang dibagikan di media sosial 

seperti facebook, instagram dan youtube penulis berharap masyarakat 

dapat memperoleh pengetahuan dan memiliki kesadaran dan 

kepedulian terhadap wabah covid-19 serta memperoleh pengetahuan 

tentang ilmu lembaga keuangan dan ekonomi dalam transaksi 

muamalah yang sesuai dengan ajaran islam. Semoga ilmu yang di 

bagikan oleh penulis dapat bermanfaat dan dapat dibagikan juga kepada 

kerabat dekat. 

 

PEMBAHASAN 

Pembayaran Non Tunai Di Masa New Normal 
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Sejumlah daerah telah memberlakukan tatanan new normal. Setelah 

sunyi beberapa waktu, pusat perbelanjaan di Indonesia kini kembali hidup. 

Bukan berarti Pandemi COVID-19 berhenti mengintai.Oleh karena itu kita 

harus tetap melakukan upaya pencegahan agar tidak tertular virus COVID-

19. Tetap gunakan masker dan jaga jarak pada saat di pusat perbelanjaan.  

Selain menerapkan protokol kesehatan, menerapkan pembayaran non 

tunai dapat menangkal tertularnya virus yang telah menewaskan banyak 

orang di seluruh dunia. Dalam pembayaran non tunai ada beberapa metode 

pembayaran yang dapat kita gunakan, seperti pembayar menggunakan 

kode QR, Dompet digital, Kartu ATM, dan Kartu Kredit. Dengan pembayaran 

non tunai selain untuk mencegah penularan virus melalui uang ada banyak 

sekali manfaat dari sistem pembayaran non tunai yaitu, transaksi lebih 

cepat, lebih praktis dan mudah di bawa, bebas masalah tentang uang 

kembalian, bahkan dapat meminimalisir tindakan kriminal. Jadi mari cegah 

penyebaran virus melalui sistem pembayaran non tunai. 

 

Berita Hoax Jangan Di Percaya 
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Sering kita jumpai suatu informasi yang dengan cepat menjadi viral di 

media sosial, di share oleh ribuan netizen, namun belakangan di ketahui 

bahwa informasi tersebut tidak benar. Menyerbarkan berita hoax menurut 

agama islam adalah informasi yang belum diketahui kebenarannya yang 

didefinisikan sebagai kehoax kan yang dibuat dengan tujuan kejahatan. 

Didalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar desa-desus yang 

tidak jelas asal usulnya, kadang dari peristiwa kecil tetapi dalam 

pemberitaanya peristiwa itu begitu besar atau sebaliknya, terkadang berita 

itu menyangkut seorang muslim. 

Salah satu perpecahan umat yang sudah sangat menghawatirkan hari 

ini adalah menerima berita orang lain tanpa diketahui kebenarannya(hoax) 

tanpa menjaring dengan kritis. Allah memerintahkan kita untuk 

memerikasa suatu informasi dengan teliti , yaitu mencari bukti kebenaran 

informasi tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan menelusuri sumber 

informasi atau bertanya kepada orang yang lebih mengetahui hal tersebut. 

Oleh karena itu, sungguh saat ini kita sangat perlu memerhatikan 

peringatan Allah dlm Al-quran. Saat ini kita sedang berada di suatu zaman 

dimana kita mudah untuk menshare suatu link informasi, entah informasi 

dari status teman, entah dari informasi online dan sejenisnya. Menyangkut 

kepentingan masyarakat secara luas. 

Jadi kita harus berhati-hati karena menyebarkan berita yang tidak 

diketahui kebenaraanya akan merugikan diri kita sendiri dan merugikan 

banyak orang dan juga dapat menimbulkan kejahatan.  
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Pentingnya Mengajarkan Al Qur'an pada Anak Sejak Usia Dini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendidikan Agama untuk seorang anak merupakan hal yang sangat 

penting untuk bekal keidupan anak kelak. Al qur'an merupakan kitab bagi 

umat islam sebagai petunjuk manusia dan penolong untuk umat manusia. 

Sebagai seorang muslim harus bisa membaca Al qur'an dan lebih baik lagi 

apabila bisa mengamalkannya. 

Mengajarkan Al qur'an sejak dini bisa dilakukan dengan cara 

mendatangkan guru ngaji,atau dengan sebaliknya yaitu dengan mendatangi 

guru ngaji tersebut. Dengan adanya bantuan guru ngaji bisa membantu 

untuk mengajarka anak membaca iqro' dengan usia anak yang masih dini 

dan Jika orang tua belum begitu paham mengenai hal tersebut.  

Dalam mengenalkan iqro' pada anak dapat di mulai sejak usia 5 

sampai 6 tahun. Dapat pula dengan memasukkan anak ke tempat 

mengaji,misalkan di masji,mushola atau tempat rumahan yag biasa 

mengajari anak-anak untuk membaca Al qur'an.dan carilah guru yang 
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menurut anda bisa mengajari anak untuk mengaji dan membaca iqro' yang 

baik,dengan maghroj dan tartil yang sempurna 

Dalam memilih guru ngaji sebaiknya yang memiliki cara tersendiri 

untuk mengajarkan anak dalam membaca Al qur'an,dan dpat di terima 

dengan tanggap oleh si anak. Apabila guru dapat mengubah dan menerapan 

suasana mengaji dengan berbagai cara yang menyenangkan buat si anak,hal 

tersebut dapat meningkatkan kemampuan anak dalam belajar membaca Al 

qur'an.  

Dan lebih mudah untuk mengingat kembali apa yang sudah di ajarkan 

oleh guru tadi. Karena kebanyakan anak pada usia dini dan masih belia 

lebih banyak mengalami kebosanan dan ingin bermain terus,untuk itu guru 

mengaji harus pandai-pandai dalam hal mengajarkan dan menerapkan 

metode yang pas untuk anak-anak agar tidak mudah bosan dalam belajar 

membaca Al qur'an. 

Dengan penerapan metode yang pas dan tepat dapat membuat anak 

merasa ingin terus mempelajarinya. Kita bisa juga membuat jadwal yang 

berbeda untuk si anak belajar mengaji Al qur'an. Dalam pemberian metode 

juga harus di bedakan antara anak yang berusia 5-6 tahun dengan anak 

yang berusia 7-8 tahun ke atas. Karena pada anak yang berusia 5-6 tahun 

biasanya masih dalam tahap pemula dalam belajar membaca Al 

qur'an,sedangkan anak yang berusia 7 tahun ke atas biasanya sudah 

menerapakan membaca dengan tajwid. Untuk lebih baiknya, orang tua juga 

harus melakukan evaluasi pada anak,misalkna seminggu sekali atau dua 

kali untuk melihat dan memantau perkembangan anak dalam belajar 

membaca Al qur'an. Apabila anak dalam belajar membaca Al qur'an merasa 

senang dalam mempelajarinya,sebaiknya terus memanggil guru ngaji 

tersebut atau mendatangi guru ngajinya.  

Namun apabila si anak merasa tidak senang dalam belajar mengajinya 

bisa mengganti guru ngaji yang tepat untuk si anak,bisa juga dengan 

berkonsultasi dengan guru ngajinya untuk mengubah cara atau metode 

dalam pengajarannya. Untuk anak bisa kita beri arahan dan pengertian 

mengenai pentingnya dalam belajar membaca Al qur'an. 

Apabila orang tua masih ragu dengan guru ngajinya,bisa menanyakan 

hal tersebut dengan mencari infirmasi dari kerabat atau orang lain tentang 

bagaimana guru yang tepat dalam mengajari anak yang masih berusia dini 

untuk membaca Al qur'an. Dapat mengajarkan anak tentang bagaimana 
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cara cara membaca Al qur'an yang baik dan benar dengan panjang 

pendeknya yang terkandung di dalam Al qur'an.  

Dalam pengajaran Al qur'an lebih baik di ajarkan secara langsung 

yakni dengan bertatap muka,agar dapat mengajarkan pada anak dengan 

sesuai apa yang di ajarkan oleh guru. Bagaimana pengucapannya yang di 

ajarkan,dengan itu anak-anak dapat menirukan dengan baik dan guru yang 

mengajarinya bisa mengetahui benar salahnya yang di ucapkan oleh si anak 

tersebut. 

 

Kenali Rupiah Dengan Blind Code 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udah tahu kan, kalau uang rupiah kertas tahun emisi 2016 punya 

fitur-fitur yang sulit di palsukan? Yuk kita kenalan satu per satu sama 

fiturnya, salah satu fitur yang menjadi ciri khas dengan rupiah adalah 

"Blind Code". Uang rupiah emisi 2016 dinilai lebih ramah difabel khususnya 

bagi orang tunanetra. Uang baru memiliki blind code yang memudahkan 

warga tunanetra menilai nominal uang kertas secara tepat. 
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Blind code yang disematkan Bank Indonesia (BI) dalam uang kertas 

itu berupa dua garis miring di tepi kiri dan kanan uang. Garis itu tercetak 

timbul yang memudahkan penyandang tunanetra meraba. Setiap pecahan 

memiliki jumlah garis berbeda. Nah jadi lebih mudah kan untuk semua 

orang bisa mengenali uang rupiah. Coba ambil rupiah yang kamu punya dan 

temukan blind code nya. Selalu jaga dan rawat rupiah untuk 

memaksimalkan ciri keasliannya. 

 

Bagi Hasil VS Bunga Bank 

Pasti kita sering mendengar kata Bagi Hasil dan Bunga Bank, tapi 

udah pada tau belum perbedaanya? Bagi hasil itu lebih berkah dan tidak 

terdapat riba di dalamnya, kalau bunga bank itu sudah jelas riba nya. 

 

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

 

ٰٓ َأْن تَُكوَن تِٰجَرًة َعْن َتَراض   ا َأْمٰولَُكْم بَْينَُكْم بِاْلٰبِطِل ِإَلَّ ُكْم   ٰيَٰٓأيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا ََل تَْأُكلُوٰٓ ََ ا َأْنُُ تُلُوٰٓ ْْ ْنُكْم   َوََل تَ  ّمِ

 ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم َرِحيًما

 

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 

kepadamu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29) 

 

Mari cari keberkahan, semoga kita semua terhindar dari perbuatan 

riba. 
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Bagi Hasil vs Bunga Bank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagi hasil digunakan dalam sistem perbankan syariah. Penerapannya, 

total hasil usaha dibagi-bagi antara kreditur dan debitur baik dalam 

pengelolaan dana maupun pinjaman dana. Jika dalam perbankan 

konvensional dikenal dengan bunga tabungan atau pinjaman, maka dalam 

perbankan syariah dikenal dengan bagi hasil, bukan bunga. Bagi hasil 

merupakan jawaban bagi masyarakat yang berpedoman kepada syariat dan 

ingin terhindar dari riba dari bunga bank. 

 

Cara Kerja Bagi Hasil dalam Bisnis dan Pinjaman 

Cara pembagian bagi hasil dalam usaha, perbankan maupun tabungan 

sebenarnya sangat sederhana. Hasil yang dibagikan bisa diukur dari omzet 

maupun profit usaha. Sistem ini kemudian menjadi prinsip yang diterapkan 

dalam setiap produk bank syariah, seperti tabungan, deposito, maupun 

pinjaman atau kredit. 

https://lifepal.co.id/blog/bunga-bank/
https://lifepal.co.id/blog/profit-adalah/
https://lifepal.co.id/blog/produk-bank-syariah/
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Jenis-Jenis Bagi Hasil 

1. Profit sharing 

Profit sharing adalah keuntungan yang berasal dari pendapatan 

yang sudah dikurangi dengan ongkos produksi atau operasional 

sehingga hasil yang didapatkan merupakan keuntungan bersih. 

2. Gross profit sharing 

Sedikit berbeda dengan profit sharing, gross profit sharing berasal 

dari pendapatan yang dikurangi harga pokok penjualan. Laba tersebut 

belum dikurangi dengan pajak, biaya administrasi, serta biaya 

pemasaran lainnya. Inilah yang disebut dengan laba kotor atau gross 

profit sharing. 

3. Revenue sharing 

Lain lagi dengan revenue sharing. Revenue sharing adalah 

pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya operasional dan komisi 

dalam sistem perbankan.  

Dalam hal ini, bagi hasil di dalam sistem perbankan menganut 

prinsip profit sharing atau pembagian laba bersih antara kreditur dan 

juga debitur.  Sedangkan dalam sistem usaha bersama, bagi hasil bisa 

ditentukan berdasarkan skema bagi hasil yang dipilih sesuai dengan 

akad atau perjanjian di awal.  

 

Jenis-Jenis Akad dalam Bagi Hasil Beserta Contohnya 

1. Akad mudharabah 

Akad mudharabah adalah perjanjian antara kedua belah pihak 

dalam investasi atau melakukan usaha bersama. Hasil usaha itulah yang 

dibagikan sesuai dengan perjanjian. 

2. Akad musyarakah 

Akad musyarakah adalah perjanjian antara kedua belah pihak dalam 

investasi atau kerja sama usaha yang sumber modalnya berasal dari 

kedua belah pihak. Sementara dalam akad mudharabah sumber modal 

hanya dari salah satu pihak saja. 

3. Akad Murabahah 

Prinsip akad murabahah adalah jual beli barang dengan keuntungan 

yang diketahui oleh kedua belah pihak. 
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Prinsip Utama Bank Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 

Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan 

pemerataan kesejahteraan rakyat 

 

Tujuan pendirian Bank Syariah, yaitu 

a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, juga meningkatkan partisipasi masyarakat 

untuk membangun di bidang ekonimi. 

b. Perlunya perbankan yang mendorong sharing economy yang 

terbebas dari bunga dan tidak bersifat spekulatif 

c. Mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip islam, syariah dan 

tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis 

lain yang terikat. 
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Keutamaan Berqurban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kali ini adalah informasi yang di buat menjadi vidio dan di bagikan di 

chanel youtube, dengan judul keutamaan berqurban. Adapun isi dari vidio 

ini adalahmenjelaskan beberapa keutamaan orang yang berqurban 

diantaranya yaitu, 

1. Menunaikan perintah Allah SWT 

Berqurban merupakan ibadah harta benda paling mulia yang bisa 

umat muslim lakukan. " Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu; dan 

berqurbanlah," (QS. Al-kautsar :2) 

2. Menaati teladan Nabi Ibrahim A.S 

Berqurban akan menjadikan pengingat bagaimana pengorbanan 

Nabi Ibrahim saat Allah SWT memerintahkan beliau mengurbankan 

anak laki-lakinya yaitu Nabi Ismail A.S., keimanan dan ketakwaannya 

Nabi Ibrahim diuji. Keikhlasan beliau berdua menjalani perintah Allah 

SWT bisa dinadikan teladan bagi tiap muslim. 

3. Sebagai saksi amal baik manusia saat akhirat tiba 

Ibnu Majah pernah meriwayatkan salah satu sabda Rasulullah SAW 

yang di ungkapkan oleh Aisyah. Siapa saja anak cucu Adam yang 

melaksanakan ibadah qurban pada hari raya Idul Adha akan mendapat 

cinta-Nya. Hewan qurban yang di sembelih akan databg saat hari kiamat 

tiba. Mereka memberi kesaksian indah te tang amalan yang sudah 
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dilakukan semasa hidup. Hewan qurban juga akan menjadu kendaraa. 

Kita ubtuk mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. 

4. Perwujudan ungkapan  syukur kepada sang pencipta 

Berqurban merupakan dalah satu cara kita bersyukur atas rezeki 

yang dilimpahkan-Nya. Bahwa berbagi tidakpernah mengurangi rezeki, 

justru Allah akan melipatgandakannya di lain waktu. 

5. Menandakan ketakwaan 

Berqurban juga mempunyai nilai sama dalam usaha menunjukkan 

ketaatan kepada Allah SWT. Al-Quran sudah menyatakannya dengN 

jelas dalam dua ayat di dua surah berikut. " Sesungguhnya Allah hanya 

menerima (qurban) daeu orang-orang yang bertakwa." (QS. Al Maidah : 

27), " Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat 

mencapai (keridhaab) Allah, tetapu ketaqwaan dari kamulah yang dapat 

mencapainya." (QS Al Hajj: 37) 

6. Berempati dan meningkatkan solidaritas dengan sesama 

Dengan berqurvan, bisa memeberikan rasa emoatu lebih keoada 

sesama yang kurang mampu khususnya. Karena sebagian orang 

menyantap daging adalah suatu kemewahan. Belum tentu satu bulan 

sekali mereka bisa makan daging. 

 

Riba, Gharar, Dan Maisir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
KKN Daring “Berkarya untuk Mengabdi pada Masa Pandemi” 

 

“Transaksi yang diperbolehkan dalam Islam adalah transaksi yang terbebas 

dari unsur riba, gharar dan maysir”. 

 

RIBA 

Arti riba secara bahasa yakni ‘bertumbuh’ (az-ziyadah). 

Secara istilahi, riba bermaksud penambahan atas harga pokok tanpa adanya 

bisnis riil. Para ulama sepakat mengatakan bahwa hukum riba adalah 

haram dan tidak ada perbedaan khilafiyah terhadap hukum riba.  Adapun 

riba tidak serta-merta diharamkan dalam satu tahap, akan tetapi melalui 

beberapa tahap, yakni: 

1. Surat Ar-Rum ayat 39 

Konsep bunga (interest) yang diterapkan oleh orang Yahudi di 

Vatikan pada hakikatnya bertujuan untuk membantu orang lain. Namun, 

dibantah oleh Allah SWT bahwa sesungguhnya itu bukanlah bantuan 

kecuali zakat. 

2. Surat An-Nisa ayat 160-161 

Pendapat yang mengatakan jual-beli dan pinjam-meminjam itu 

sama. Yahudi menyamakan konsep jual-beli (profit based) dan pinjam-

meminjam. Dalam pinjaman yang mereka berikan kepada orang lain, 

mereka meminta upah yang diakui sebagai profit. Namun, hal ini 

dibantah oleh Allah SWT dalam surat ini. 

3. Surat Ali Imran ayat 130 

Terkait dengan pinjaman yang berlipat ganda. Para Yahudi berkilah 

bahwa yang dilarang adalah nominal yang dibayarkan berlipat ganda. 

Padahal, perjanjian mereka juga diharamkan. 

4. Surat Al-baqarah ayat 278-279 

Ayat ini menerangkan bahwasanya dalam riba terdapat kedzaliman 

yang nyata untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dalam tahap 

terakhir ini, praktek ribawi telah diharamkan secara mutlak. 

 

GHARAR 

Arti gharar secara bahasa yakni ‘tidak jelas’. Salah satu contoh gharar 

adalah ketika membeli tanah menggunakan lemparan batu. Gharar 

diharamkan karena ada unsur kebathilan sebagaimana yang disebutkan 

dalam surat An-Nisa ayat 29. Dalam ekonomi, Islam lebih mengutamakan 

bisnis riil yang berwujud karena unsur gharar yang minim. 
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Adapun gharar bisa ditinjau dalam 3 peristiwa. Yang pertama yaitu 

jual beli ma’dum. Yaitu jual beli barang yang belum berwujud. Contohnya 

adalah jual beli janin yang masih dalam kandungan. Karena janin yang 

dikandung tidak diketahui jelas kondisinya saat dilahirkan. Yang kedua 

adalah jual beli barang majhul. Yakni jual beli barang yang tidak jelas. 

Contohnya adalah jual beli mobil tanpa deskripsi. Dan yang terakhir adalah 

jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan. Contohnya, jual beli 

ikan yang ada di laut. 

Gharar terdapat dalam berbagai bentuk; harga, barang dan akad. 

Dalam hadits, Rasulullah SAW mengharamkan adanya 2 harga dalam satu 

akad. Gharar diharamkan dalam Islam untuk menghindari kedhaliman di 

kedua belah pihak. 

Berdasarkan hukumnya, gharar dikategorikan dalam beberapa jenis, 

yaitu gharar yang disepakati larangannya, gharar yang diperbolehkan dan 

gharar yang diperselisihkan. Jenis pertama, gharar yang disepakati 

larangannya adalah gharar yang jelas dan gharar yang besar. Gharar jenis 

ini mutlak diharamkan tanpa adanya khilafiyah. Jenis kedua, gharar yang 

diperbolehkan yaitu gharar yang sudah menjadi satu kesatuan dengan 

objek transaksi dan tidak dapat dipisahkan. Ibnu Taimiyah menyatakan 

gharar yang kecil diperbolehkan. Contoh gharar yang masuk dalam kategori 

ini adalah pondasi rumah (ketika membeli rumah, pembeli tidak 

mengetahui spesifikasi pondasi yang dipakai dalam pembangunan rumah). 

Jenis ketiga, gharar yang diperselisihkan. Yang termasuk dalam 

kategori gharar ini adalah jual beli tanaman yang masih berada dalam 

tanah. Ada beberapa ulama yang membolehkan dan ada yang tidak 

memperbolehkan. Salah satu solusi mencegah keghararan dalam kategori 

ini adalah dengan merujuk kepada historical panennya. 

 

MAYSIR 

Maysir bisa disebut juga dengan judi. Secara istilahi, judi bermaksud 

ketika ada satu pihak yang diuntungkan dan pihak lain yang dirugikan dan 

tidak ada usaha dalam mendapat keuntungan tersebut. Dalam surat Al-

Maidah ayat 90, judi disandingkan dengan dosa-dosa besar. 

Judi dibagi menjadi 2 macam; dalam bentuk permainan dan dalam bentuk 

taruhan. Judi sebenarnya termasuk dalam kategori gharar karena 

ketidakjelasannya. Beberapa ulama ada yang mengharamkan asuransi 

karena mengandung unsur judi. 



47 
KKN Daring “Berkarya untuk Mengabdi pada Masa Pandemi” 

 

Riba Dan Jenisnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembahasan mengenai riba dan jenisnya ini dibuat dalam bentuk 

video yang di bagikan di youtube, adapun isi yang dibahas sebagai berikut. 

 

Pengertian Riba 

Dari berbagai definisi, dapat disimpulkan bahwa riba adalah suatu 

kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari akad 

perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang, dari penjual terhadap 

pembeli atau dari pemilik dana kepada peminjam dana, baik diketahui 

bahkan tidak diketahui, oleh pihak kedua. 

Riba dapat pula dipahami hanya sebatas pada nilai tambah dari nilai 

pokok dalam suatu akad perekonomian.Setelah mengetahui definisi riba, 

maka penting untuk mengetahui macam-macam riba dan pengertiannya. 

Secara garis besar, riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba yang 

berkaitan dengan utang piutang dan riba yang berhubungan dengan jual 

beli. Dengan mengetahui macam-macam riba dan pengertiannya kamu bisa 

mengetahui mengapa riba tidak boleh diperbolehkan. 
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Macam-macam Riba dan Pengertiannya 

Secara garis besar macam-macam riba dibagi menjadi dua, yaitu riba 

tentang piutang dan riba jual beli. Riba hutang piutang terbagi lagi menjadi 

riba Qard dan riba Jahiliyah. Sedangkan riba jual beli terbagi menjadi riba 

Fadhl dan riba Nasi'ah. 

1. Riba Hutang Piutang 

Riba hutang piutang terbagi menjadi 2 macam, yaitu riba Qard dan riba 

Jahiliyah. 

- Riba Qard 

Riba Qard yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang 

disyaratkan terhadap yang berhutang. 

- Riba Jahiliyah 

Riba Jahiliyah yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya, karena si 

peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. 

2. Riba Jual Beli 

Riba jual beli terbagi juga menjadi 2, yaitu riba Fadhl dan riba Nasi'ah. 

- Riba Fadhl 

Riba Fadhl yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar 

atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk 

dalam jenis 'barang ribawi'. 

- Riba Nasi'ah 

Riba Nasi'ah yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis 

barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. 

 

10 Pelajaran Dari Corona Untuk Keluar Dari Riba 
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Pembahasan ini juga di buat dalam bentuk video yang di bagikan ke 

youtube, dan isi dari vidio ini adalah sebagai berikut. Corona wabah yang 

bisa mematikan, sebagaimana riba juga bisa membinasakan , maka 

sikapilah riba bagaikan anda menyikapi corona. 

1. Sadari riba adalah ancaman mematikan, sebagaimana anda menyadari 

bahwa corona adalah wabah mematikan. 

2. Terapkan Physical distancing dengan jaga jarak aman dan disiplin 

untuk melaksanakannya, diantaranya perilaku besar pasak dari pada 

tiang, nafsu serba instan, sekarang ingin sekarang juga dibeli, dan jauhi 

para marketing riba, sebagaimana anda menjauhi orang orang yang 

berpotensi menularkan corona kepada anda. 

3. Budayakan menjaga kesehatan finansial anda, dengan menabung, 

bekerja keras, dan berolah raga dengan berperilaku produktif, 

sebagaimana anda menjaga fisik anda agar tidak mudah terpapar virus 

corona. 

4. Buang rasa malu dari mengenakan masker kesehatan finansial, jangan 

lagi ada kata: kawan sudah beli, masak saya tidak beli, apa kata dunia? 

buang jauh jauh pikiran dan sikap seperti ini. 

5. Biasakan merencanakan keuangan, penuhilah kebutuhan primer 

sebelum skunder dan skunder sebelum tersier. Jangan sampai 

kebutuhan untuk berkomunikasi misalnya yang merupakan 

kebutuhan primer, terkalahkan oleh tren dan gengsi merek HP yang 

wah, dengan fitur yang serba, namun akhirnya tidak berguna. Gunakan 

Hp yang sesuai kebutuhan, bukan sesuai dengan tren yang seringkali 

di luar kemampuan. 

6. Kalau belum mampu beli motor baru, ya banyak motor bekas yang 

sesuai dengan kantong anda, yang penting motor sehat dan anda bebas 

riba. 

7. Kebutuhan itu dipenuhi dengan bertahap, sebagaimana penghasilan 

anda juga dikumpulkan secara bertahap. Beli tanah dulu, lalu bangun 

rumah yang penting bisa dihuni dulu, kemudian bila sudah memiliki 

uang lagi, baru direnovasi untuk lebih bagus, demikian seterusnya. 

8. Bila anda telah terjangkiti virus riba, ya segera berobat, walau dengan 

menjual sebagian aset yang peting nyawa ekonomi anda selamat. 

Sebagaimana bila raga anda sakit, maka anda juga siap menjual 

sebagian aset untuk berobat, yang peting selamat. Jangan sampai emas 

digadaikan dengan uang, lalu bingung menebus, sedangkan bunganya 
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terus berkembang dan merekah. Ndak usah kawatir, toko emas akan 

tetap buka, kapan saja dan model apa saja dan berapa saja yang anda 

butuhkan. Anda jual emas anda hari ini, lebih nyaman dibanding emas 

digadaikan dan anda terus menanggung bunga dan pokok cicilannya. 

9. Tanamkan dalam diri anda, bahwa anda bukan tuhan, sehingga wajar 

bila ada bahkan banyak keinginan yang belum kesampaian. Semua 

orang mengalami hal tersebut, bukan hanya anda, jangan merasa 

terhina atau menderita, Kalaupun sampai mati anda belum 

berkesempatan memiliki kendaraan, atau belum kesampaian memiliki 

rumah mewah, maka jangan kawatir, surga tidak tertutup untuk anda, 

namun bila sampai anda mati dengan memikul dosa riba, maka bisa 

jadi jalan ke neraka begitu lebar terbuka untuk anda. Selalu berpikiran 

positif, walau belum bisa beli mobil, yang penting tidak terjangkiti 

riba, sebagaimana hari ini anda berkata, walau tidak bisa bebas keluar 

rumah mendupang penghasilan atau keuntungan segunung dan 

beraktifitas lainnya, yang penting anda sehat bebas dari virus corona. 

10. Bila anda terbiasa mematuhi peraturan perusahaan dan meningkatkan 

kinerja agar mendapat bonus dan insentif yang bisa anda dapatkan, 

maka tahukah anda bahwa pemilik rejeki itu adalah Allah Ta’ala? 

Biasakan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya, 

percayalah Allah Ta’ala akan segera mencairkan bonus, insentif, gaji 

ke-13, THR, dan lainnya kepada anda.14 

 

Renungkan pesan pesan Nabi Nuh ‘alaihissalam berikut ini: 

 

ُه َكاَن َغفَّاًرا } ُكْم إِنَّ ْدَراًرا }01َفقُْلُت اْسَتْغفُِروا َربَّ َماء َعلَْيُكم مِّ { َوُيْمِدْدُكْم 00{ ُيْرِسِل السَّ

 ِبأَْمَواٍل َوَبنِيَن َوَيْجَعل لَُّكْم َجنَّاٍت َوَيْجَعل لَُّكْم أَْنَهاًرا

 

Maka aku katakan kepada mereka: “Mohonlah ampun kepada 

Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia 

akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan 

harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan 

mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai. (QS: Nuh 10-

12) 

 

                                                           
14 Ustadz Dr. Muhammad Arifin Baderi, MA. 
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PENUTUP 

 

Saat ini kita sedang berada di suatu zaman dimana kita mudah untuk 

menshare suatu link informasi, entah informasi dari status teman, entah 

dari informasi online dan sejenisnya. Menyangkut kepentingan masyarakat 

secara luas. Jadi kita harus berhati-hati karena menyebarkan berita yang 

tidak diketahui kebenaraanya akan merugikan diri kita sendiri dan 

merugikan banyak orang dan juga dapat menimbulkan kejahatan. Corona 

wabah yang bisa mematikan, sebagaimana riba juga bisa membinasakan , 

maka sikapilah riba bagaikan anda menyikapi corona. Jaga jarak dan jaga 

kontak fisik dalam penguatan kesadaran masayarakat terhadap 

pencegahan covid-19 dapat juga dilakukan dengan menggunakan sistem 

pembayaran nontunai. Transaksi yang diperbolehkan dalam Islam adalah 

transaksi yang terbebas dari unsur riba, gharar dan maisir. 

Diharapkan di masa mendatang, mahasiswa lain dapat melaksanakani 

kegiatan Kuliah Kerja Nyata KKN dengan seperti biasa yang langsung terjun 

ke masyarakat, sehingga mahasiswa memperoleh ilmu pengetahuan 

tambahan sekaligus praktek langsung dan mengabdi ke masyarakat, selain 

mahasiswa memperoleh ilmu di bangku perkuliahan, perlu adanya 

pengabdian secara langsung. Selain itu diperlukan juga peran aktif 

mahasiswa dalam kegiatan pengabdian melalui KKN. 
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Perekonomian dan Kesehatan dalam Masa Pandemic Covid-19 

Efran Hidayat 

Perbankan Syariah 

efranhidayat1616@gmail.com  

 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dan mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan 

sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan 

kegiatan KKN biasanya berlangsung antara satu sampai dua bulan dan 

bertempat di daerah setingkat desa. Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk 

melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tri 

dharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

Pada tahun 1971 Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan menetapkan tiga universitas yaitu Universitas Andalas di 

bagian barat, Universitas Gadjah Mada di bagian tengah, dan Universitas 

Hasanuddin di bagian timur, sebagai perintis proyek kegiatan pengabdian 

masyarakat. Proyek perintis ini dikenal dengan nama Pengabdian 

Mahasiswa kepada Masyarakat. Hasil laporan dan evaluasi dari ketiga 

perguruan tinggi perintis proyek ini dipaparkan pada rapat rektor 

universitas atau Institut Negeri pada bulan Maret 1972, setelah selesai 

rapat tersebut Direktur Pendidikan Tinggi meminta 13 Universitas di 13 

provinsi untuk melaksanakan proyek perintis kuliah kerja nyata pada tahun 

ajaran 1973-1974.  

Universitas Gadjah Mada bertindak sebagai universitas pembina, 

sedangkan dua belas universitas lainnya termasuk kategori universitas 

madya, keduabelas universitas tersebut adalah: Universitas Syiah 

Kuala, Universitas Sumatra Utara, Universitas Andalas, Universitas 

Sriwijaya, Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas 

Brawijaya, Universitas Udayana, Universitas Lambung Mangkurat, 

Universitas Hasanuddin, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas 

Pattimura.  
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Pada awal perkembangannya, KKN hanya merupakan paduan dari dua 

dharma yaitu pengajaran dan pengabdian masyarakat, seiring 

perkembangannya kkn juga meliputi dharma penelitian. Perpaduan tri 

dharma perguruan tinggi pada mewujudkan KKN sebagai salah satu sub-

sistem pendidikan tinggi di Indonesia. 

Program yang dilaksanakan tiap perguruan tinggi berbeda-beda 

tergantung pada disiplin ilmu yang terkait serta kebutuhan masyarakat dari 

daerah yang dituju sebagai tempat pelaksanaan KKN. Program yang dibuat 

dapat terbagi menjadi program umum seperti peringatan hari besar, 

pemberdayaan masyarakat, dan program khusus yang terkait tema besar 

suatu tim KKN. Beberapa tema khusus KKN antara lain seperti 

pendidikan, pariwisata, sumber daya alam, dan peduli bencana. KKN peduli 

bencana merupakan salah satu bentuk tanggapan dari kalangan perguruan 

tinggi terhadap bencana yang sedang terjadi, tema yang diangkat seperti 

kebencanaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

Selain anggota KKN yang berasal lintas fakultas dalam satu universitas, 

terdapat juga program KKN yang dilaksanakan lintas universitas. KKN 

Kebangsaan merupakan nama dari program KKN yang anggotanya berasal 

dari universitas yang berbeda, program ini dirintis oleh Universitas Gadjah 

Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, dan Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi sejak tahun 2013. 

 

PEMBAHASAN 

 

1. Fungsi masker untuk pencegahan covid-19 

Masker merupakan salah satu alat perlindungan diri yang dapat 

menghalangi tubuh dari paparan polusi udara dan debu. Penggunaan 

masker juga sudah menjadi upaya pencegahan primer dari berbagai risiko 

penyakit yang tersebar lewat partikel-partikel di udara. Keefektifan masker 

untuk melindungi dari risiko penyebaran virus turut dibuktikan dalam 

sebuah penelitian yang dipublikasikan pada International Journal of 

Infectious Disease. Penelitian tersebut menemukan bahwa penggunaan 

masker yang benar dapat menurunkan risiko terdiagnosis penyakit seperti 

flu sebanyak 80% lebih rendah.  

Dengan merebaknya Novel coronavirus selama hampir satu bulan 

belakangan ini, masyarakat seakan diingatkan kembali akan pentingnya 

menggunakan masker saat bepergian untuk mencegah kemungkinan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam
https://id.wikipedia.org/wiki/Bencana
https://id.wikipedia.org/wiki/2013
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terinfeksi penyakit. Terdapat dua jenis masker yang banyak dipilih, 

yaitu surgical mask dan masker N95. Surgical mask atau face mask adalah 

jenis masker sekali pakai yang sering digunakan oleh tenaga medis saat 

menangani pasien. Surgical mask mudah ditemukan dan harganya 

terjangkau sehingga lebih banyak orang yang menggunakan masker ini 

untuk penggunaan sehari-hari. jenis masker ini akan bantu melindungi 

Anda dengan mencegah paparan partikel besar di udara yang mungkin 

mengandung virus.  

Selain itu, masker ini juga menghalangi Anda dari percikan cairan tubuh 

orang lain yang dikeluarkan saat bersin atau batuk. 

Sedangkan, N95 adalah jenis masker yang dibuat untuk menghalangi 

partikel besar maupun partikel kecil di udara yang mengandung virus. 

Nama N95 berasal dari kemampuannya yang dapat menyaring 95% 

partikel di udara. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Apa yang dimaksdu dengan virus corona atau COVID-19 

Virus corona adalah virus yang saat ini tengah banyak diperbincangkan 

karena penyebarannya yang sangat cepat. Hingga saat ini, virus Corona 

sudah menginfeksi hingga 152 negara, termasuk Indonesia. WHO bahkan 

sudah meningkatkan status Covid-19 menjadi pandemi. Di Indonesia 

sendiri pasien terjangkit virus Corona sudah mencapai 309 orang. 15 orang 

dikabarkan telah sembuh, sementara 25 orang lainnya meninggal dunia. 

Itulah mengapa sangat penting untuk benar-benar mengetahui apa yang 

dimaksud virus Corona. Jadi, apa yang dimaksud virus Corona? 

Seperti dikutip dari World Health Organization (WHO), virus Corona 

berasal dari Coronaviruses (CoV) yang menyebabkan penyakit mulai dari 

flu biasa hingga yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome 

https://www.detik.com/tag/apa-yang-dimaksud-virus-corona/?_ga=2.219991068.408380901.1584329245-156961649.1493289454
https://www.detik.com/tag/apa-yang-dimaksud-virus-corona/?_ga=2.219991068.408380901.1584329245-156961649.1493289454
https://www.detik.com/tag/apa-yang-dimaksud-virus-corona/?_ga=2.219991068.408380901.1584329245-156961649.1493289454


55 
KKN Daring “Berkarya untuk Mengabdi pada Masa Pandemi” 

(MERS-CoV) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). 

Sedangkan untuk Novel Coronavirus (nCoV) adalah jenis baru yang belum 

diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus Corona merupakan 

zoonosis, artinya ditularkan antara hewan dan manusia. 

Menurut penyelidikan yang telah dilakukan, SARS-CoV ditularkan dari 

kucing luwak atau yang lebih dikenal dengan musang ke manusia dan 

MERS-CoV dari unta ke manusia. Namun beberapa virus Corona juga 

dikenal beredar pada hewan-hewan yang sebelumnya belum pernah 

menginfeksi manusia. 

Ciri-ciri Terinveksi virus corona 

Jadi apa yang dimaksud virus Corona sebenarnya dan kapan 

seseorang bisa dikatakan terjangkit virus tersebut? Gejala infeksi virus 

Corona sendiri cukup sulit dilihat pada awalnya. Hal ini dikarenakan 

tidak semua orang yang sudah terinfeksi akan langsung 

memperlihatkan gejala-gejala awal dari virus Corona. Dibutuhkan 2 

hingga 14 hari sampai orang yang sudah terinfeksi tersebut 

mengeluarkan tanda atau ciri-ciri virus Corona. Selama tenggang waktu 

tersebut bisa saja orang-orang yang terinfeksi tanpa sadar 

menularkannya kepada orang lain. Inilah mengapa sangat penting untuk 

mengisolasi diri di dalam rumah terlebih dahulu selama kurang lebih 2 

minggu, terutama bagi orang-orang yang baru saja bepergian ke luar 

negeri atau melakukan kontak dekat dengan pasien terjangkit virus 

Corona. 

Agar lebih paham mengenai apa yang dimaksud virus Corona dan 

gejalanya, berikut ini beberapa ciri-ciri orang yang terinfeksi virus 

Corona dengan tingkat yang lebih rendah seperti dikutip dari CDC: 

- Demam  

- Batuk  

- Sesak napas 

Sedangkan untuk pasien dengan tingkat yang lebih tinggi akan 

mengalami gejala virus Corona berupa: 

- Sulit bernapas atau napas pendek 

- Nyeri atau sakit pada bagian dada 

- Pusing atau tidak mampu berdiri dan menggerakkan tubuh 

- Bibir atau wajah tampak membiru 
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Jika merasakan gejala-gejala virus Corona seperti yang telah 

disebutkan di atas, terutama pasien dengan tingkat yang lebih tinggi, 

maka segeralah pergi ke dokter untuk mendapatkan perawatan medis. 

Cara yang terpenting untuk mencegah infeksi Covid-19 atau virus 

Corona adalah dengan menjaga kesehatan dan kebersihan. Seperti 

dikutip dari WHO, rekomendasi dasar untuk mencegah penyebaran 

infeksi adalah dengan mencuci tangan secara teratur menggunakan 

sabun, menutupi mulut dan hidung ketika batuk atau bersin, dan 

memasak daging dan telur hingga matang. Selain itu, hindari kontak 

langsung dengan siapapun yang menunjukkan gejala virus Corona, 

seperti sesak napas, batuk, dan bersin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Apasih yang dimaksud dengan riba  

Riba adalah pemberlakuan bunga atau penambahan jumlah pinjaman 

saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman 

pokok yang dibebankan kepada peminjam. Secara etimologis, istilah riba 

berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna ziyadah atau tambahan. 

Dengan kata lain, arti riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok 

atau modal secara batil, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam 

meminjam.  

Riba menurut parah ahli  

- Al-mali 

Menurut Al-Mali pengertian riba adalah akad yang terjadi atas 

pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui 
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perimbangan menurut syara’, ketika berakad atau mengakhiri 

penukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya. 

- Rahman Al-Jaziri 

Menurut Rahman Al-Jaziri arti riba adalah akad yang terjadi dengan 

pertukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara’ 

atau terlambat salah satunya. 

- Syeikh Muhammad Abduh 

Menurut Syeikh Muhammad Abduh pengertian riba adalah 

penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki 

harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena 

pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah 

ditentukan. 

 

Landasan hukum tentang riba  

- Q.s al-baqarah 276 

 

                        

276. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah [177]. dan Allah 

tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu 

berbuat dosa[178]. 

 

[177] Yang dimaksud dengan memusnahkan Riba ialah memusnahkan 

harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan 

menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah 

dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya. 

[178] Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan Riba dan tetap 

melakukannya. 

 

- Q.S al-baqarah 275 
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275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 

dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa 

yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), 

Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya. 

 

[174] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah 

pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba 

fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi 

lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan 

demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan 

sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat 

ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. 

[175] Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya 

seperti orang kemasukan syaitan. 

[176] Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh 

tidak dikembalikan. 
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- Q.s al-baqarah 278 

 

                             

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang 

beriman. 

 

- Q.s ali imran 130 
 

                             

      

130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba 

dengan berlipat ganda[228]] dan bertakwalah kamu kepada Allah 

supaya kamu mendapat keberuntungan. 

 

[228] Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut 

sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, 

walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan 

fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh 

orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang 

dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena 

orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran 

emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang 

dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang 

umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. 
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- Q,s ar ruum 39 

 

                               

                       

39. dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah 

pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa 

yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai 

keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang 

melipat gandakan (pahalanya). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Karena tidak semua orang memiliki Handphone untuk berbisnis 

Apasih yang dimaksud dengan budidaya atau ternak Yaitu kegiatan 

memelihara dan mengembang biakan hewan-hewan ternak supaya bisa 

mendapatkan hasil yang menguntungkan, saat ini budidaya hewan ternak 

sedang berkembang di kalangan masyarakat, beberapa contohnya seperti 

budidaya hewan ternak sapi, ayam, domba, kambing dan lain-lain. 

 

Bagaimana si langkah untuk berbudidaya ayam: 

- Buat kandang tertutup yang mengelilingi lokasi agar ayam tidak 

berkeliaran dan menganggu 

- Anda bisa membuat kamdnag menggunakan bambu yang dianyam 

atau 

- Yang terpenting dinding kandang harus rapat agar tidak bisa 

dimasuki hewan aliar seperti anjing atau hewan buas 
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- Tinggi tingging kandang minimal 3 meter, sebab jika dibawah 3 

meter dikhawatirkan ayam masih dapat terbang untuk melewatinya. 

- Sekat kandang menjadi dua bagian, dimana satu bagian untuk ayam 

dewasa dan satu yang untuk ayam yang kelas baru mulai di 

- Setelah kandang siap, maka anda bisa langsung memulai tahapan 

- Seminggu sebelum di tempati sebaiknnya kandang dibersihkan dan 

disemprot menggunakan pestisida agar tentunya parasit - parasit 

yang ada mati dan tak menganggu proses 

 

Apasih manfaat budidaya atau ternak ayam untuk perekonomian: 

- Ayam mengandung protein hewani 

- Dapat dijadikan usaha 

- Kotorannya dapat dijadikan pupuk 

- Untuk menjlankan hoby sambil bisnis 

- membuka lapangan pekerjaan 

- mendapat penghasilan sendiri 

- Dapat menjadi sumber penghasilan bagi orang lain dilingkungan 

sekitar. 

- Mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan 

kesempatan kerja; 

- Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan; 

 

Ayo mari kita membuka usaha tanpa harus menghilangkan 

kebudyaan kita yaitu dengan berternak, karna tidak semua orang 

memiliki handphone dan mengerti cara penggunaan nya jadi jaangan 

minder atau malu karna kita berternak meskipun kita harus kotor-

kotoran asalkan itu bisa memenuhi kebutuhan kita an dapat menolong 

orang disekitar kita kenapa tidak kita lakukan. 
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PENUTUP 

 

Dalam masa pandemic COVID-19 ini kita harus lebih bijak lagi 

meloihat kesempatan disekitar kita tapi tidak juga lupa dengan protocol 

kesehatan untuk menghindari penyebaran -19 ini. Ayo kita jangan 

tergantung dengan pemerintah karna bukan masalah COVID-19 saja yang 

pemerintah urusih tapi masih banyak yang harus mereka urusi, dari pada 

kita berdiam diri tanpa melakukan apa-apa lebih baik kita berkerja sendiri 

dengan usaha dan kemampuan yang kita miliki ayolah kawan bangkit dan 

kita lakukan apa yang kita bisa demi diri kita, keluarga dan orang- orang 

disekitar kita, 

Akan tetapi kita juga tidak boleh melupakan protocol kesehatan 

yang diberikan pemerintah kepada kita, dengan cara menggunkan masker, 

cuci tangan dan kebersihan yang lain, kalau bukan kita lantas siapa lagi 

yang akan menghentikan penyebaran ini, setidaknya kita bantu diri kita 

sendiri. 

Untuk teman-teman jangan kita hanya mengandalkan metode online 

saja ingat tidak semua orang mengerti dan meilikiki handphone ayo berikan 

orang lain edukasi yang dapat mudah dipahami, katanya mahasiswa 

pembawa perubahan tapi kok tidak peka terhadap lingkungan, karna 

masyarakat kita tidak semua paham dengan bisnis online, ayo untuk teman-

teman yang memiliki ilmu pengetahuan tentang bisnis yang tanpa harus 

menatapa layar LCD, jangan karna moderenisasi kita akan lupa dengan 

budaya kita dan gengsi untuk berbagi. 

Ayo teman-teman kita harus berbagi kepada lingkungan kita tentang 

kesehatan untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dan berbisnis 

yang mudah dipahami untuk semua kalangan dan umur, jika kita bersatu 

dan bersama maka kita tidak akan terkalahkan ayo kita hilngkan ego 

didalam diri kita dan mulai bergerak bersama-sama. 
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Edukasi Islam 

 

Jenika indriani 

Pendidikan agama islam 

jenikaindriani@gmail.com 

 

Media Sosial Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus Kegiatan 

 

Kegiatan KKN-DR yang penulis sajikan dalam buku ini akan berfokus 

pada edukasi Islam. Terutama yang memiliki kaitannya dengan kehidupan 

sekarang lebih tepatnya di masa pandemi Covid-19. Edukasi Islam dalam 

hal penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap wabah Covid-19 

maupun bagaimana edukasi Islam bisa dilaksanakan dengan baik melalui 

pembelajaran daring (dalam jaringan) di masa pandemi Covid-19. 

Edukasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu 

“education” yang memiliki arti pendidikan. Pendidikan adalah proses 

mendidik yang dilakukan pendidik kepada peserta didik untuk 

mencerdaskan akal serta membentuk akhlak.  Sedangkan Islam adalah 

agama yang dibawa oleh Rasulullah Saw. yang berisi ajaran bagi manusia 

dan bersumber dari Allah Swt.15 

Jadi edukasi Islam yang dimaksud penulis adalah semua media 

pendidikan Islam dalam rangka menyampaikan ajaran Islam agar 

terimplementasikannya nilai-nilai Islam di seluruh aspek kehidupan.  

 

A. Pendahuluan 

Menjadi pengalaman tersendiri bisa terlibat sebagai peserta KKN 

IAIN Curup di tahun 2020 ini. Pelaksanaan KKN yang dilakukan secara 

                                                           
15 Prodi Pendidikan and Agama Islam, “Edukasi Islam Dalam Novel ‘Bidadari 

Bumi : 9 Kisah Wanita Salehah’ Karangan Halimah Alaydrus,” 2108, 8. 

Facebook Instagram Youtube 

mailto:jenikaindriani@gmail.com


64 
KKN Daring “Berkarya untuk Mengabdi pada Masa Pandemi” 

man diri di rumah, atau yang disebut dengan KKN-DR menjadikan saya 

harus lebih kreatif lagi dalam menggunakan teknologi. Media sosial 

sebagai sarana yang efektif dalam menyampaikan dan menyebarkan 

informasi menjadi solusi untuk bisa tetap produktif dan bermanfaat. 

Sehingga dengan segala keterbatasan berupa kecilnya ruang gerak 

dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 tidak ikut 

membatasi kita untuk terus melakukan kebaikan dan menambah 

wawasan. 

Bentuk kegiatan yang saya laksanakan dalam program KKN-DR 

adalah berupa penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap 

wabah Covid-19, Pendidikan dan agama. Tentunya setiap informasi 

yang dibuat masih berhubungan dengan program pendidikan Jurusan 

Pendidikan Agama Islam agar tersampaikannya informasi yang benar 

sesuai dengan bidang keilmuan.  

Penjelasan mengenai Islam dan Covid-19 menjadi informasi yang 

penting dan menarik untuk dibagikan. Poster edukasi saya pilih menjadi 

media pertama yang digunakan untuk merealisasikan rencana tersebut. 

Mengemas informasi ke dalam bentuk yang lebih bervariasi dengan 

gambar serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, yaitu 

dilengkapi dengan kode QR demi menjawab rasa penasaran dan upaya 

penyampaian informasi secara lengkap. 

Selain itu, poster edukasi mengenai pendidikan di masa pandemi 

juga perlu disebarluaskan. Mengingat kondisi sekarang ini pendidikan 

formal di sekolah digantikan dengan belajar dari rumah. Maka orang tua 

dan guru perlu menambah wawasan mengenai pendidikan yang efektif 

dilakukan selama pandemi Covid-19, agar tujuan pendidikan masih bisa 

tercapai.  

Tidak hanya poster, informasi juga disajikan dalam bentuk video 

agar lebih banyak menarik masa sehingga informasi bisa tersampaikan 

secara luas. Media yang digunakan dalam pembuatan poster yaitu 

aplikasi Canva dan pembuatan kode QR melalui aplikasi Pembaca Kode 

QR sedangkan video dibuat dengan menggunakan aplikasi KineMaster.  

Adapun media sosial yang digunakan dalam penyebaran informasi 

yaitu melalui Facebook (Jenika Indriani), Instagram (alshafaq_06) dan 

Youtube (Jenika Indriani). 
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B. Pembahasan 

1. Konsep Al-Quran 

Al-Quran merupakan pedoman bagi manusia dalam menjalankan 

kehidupan agar meraih keselamatan di dunia dan akhirat. Al-Quran yang 

menjadi kitab bagi umat Islam adalah landasan penting yang sangat tidak 

boleh terabaikan. Menjadi manusia yang berakhlakul kharimah adalah 

 
Kode QR Hidup 

Brsih 
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manusia yang memiliki akhlak sesuai dengan apa yang diajarkan Islam. 

Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin mengarkan manusia agar 

selalu hidup damai berdampingan, tidak menggangu orang lain dan bisa 

menciptakan kedamaian dan ketentraman. 

Terdapat tiga konsep jitu yang akan dipaparkan, ajaran Islam yang 

selalu bisa diterapkan di semua zaman terutama di masa sekarang ini, 

dibutuhkan terciptanya wilayah yang aman di saat pandemi Covid-19 yang 

cukup menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. 

a. Meningkatkan Ibadah 

Di masa pandemi sangat perlu bagi kita untuk bisa menjaga kesehatan, 

baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dengan meningkatkan ibadah 

maka akan berpengaruh dengan rasa tawakal kepada Allah Swt. agar bisa 

memiliki sikap yang tepat dan bijak dalam menghadapi musibah pandemi 

Covid-19 ini.  

Kegiatan selama di rumah adalah waktu yang tepat untuk bisa 

meningkatkan kualitas maupun kuantitas dalam beribadah. Agar segala 

keterbatasan dan kesulitan yang dirasakan tidak mengantarkan kita untuk 

berbuat maksiat atau hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Swt. 

Dengan menjadi individu yang beriman dan bertakwa maka akan 

tercipta wilayah yang aman. Melalui individu-individu yang menerapkan 

nilai-nilai Islam dalam kehidupan maka akan terwujud masyarakat yang 

bisa saling menjaga satu sama lainnya. Karena Islam adalah agama yang 

memberi keselamatan bagi seluruh makhluk alam semesta.  

Meningkatkan ibadah artinya seseorang akan hidup dan menjalankan 

aturan Islam di seluruh aspek kehidupannya. Islam menjadi agama yang 

menyukai keindahan dan kebersihan selaras dengan cara untuk 

melindungi diri dari bahaya Covid-19.  

 

b. Membantu sesama 

Menciptakan wilayah yang aman,  perlu adanya kerjasama di anggota 

masyarakat, namun hal ini tetap bisa dimulai dari diri sendiri. Yaitu dengan 

cara menggunakan apa yang kita miliki untuk membantu orang lain yang 

membutuhkan dan terdekat oleh kita terutama orang-orang di sekitar 

tempat tinggal. 

Banyak masalah lain yang timbul di masa pandemi Covid-19 ini, salah 

satunya adalah berkurangnya pendapatan karena sudah tidak ada lagi 

pemasukan karena beberapa pekerjaan terpaksa dihentikan demi memutus 
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mata rantai penyebaran Covid-19. Hal urgent yang selalu dibutuhkan oleh 

setiap orang adalah kebutuhan pangan. Beberapa kejahatan pun mulai 

timbul akibat hal ini. karena tidak terbutuhinya kebutuhan sehari-hari 

sehingga memungkinkan sebagian orang untuk melakukan hal-hal yang 

tidak semestinya dilakukan. Misalnya pencurian yang merajalela, 

penjarahan di tempat penjualanan kebutuhan pokok, pembunuhan dan lain 

sebagainya.  

Berbagai masalah tersebut dapat diatasi oleh kita dengan cara 

membantu sesama. Dengan cara ini maka akan terwujud wilayah yang 

aman. Selain itu, akan terbentuknya imunitas yang baik di setiap individu 

dalam suatu wilayah, sehingga hal ini bisa membantu untuk mencegah 

penyebaran Covid-19.  

c. Waspada dan Patuhi Protokol Kesehatan  

Konsep yang terdapat di dalam al-Quran sebagaimana yang dijelaskan 

di poster bahwa untuk menciptakan wilayah yang aman adalah dengan 

melakukan usaha-usaha yang bisa mengurangi rasa takut.  

Di masa pandemic Covid-19, maka cara agar terhindar dari rasa takut 

yang berlebih di mana hal tersebut bisa menyebabkan imunitas menurun 

adalah dengan bersikap waspada dan mematuhi protokol kesehatan. Selain 

mengamalkan ajaran agama, kita juga harus memperhatikan dan 

melaksanakan apa yang diarahkan oleh pemerintah. 

Setelah iman yang bisa meningkatkan imun, selanjutnya kedua hal 

tersebut dioptimalkan agar terciptanya wilayah yang aman. Karena dengan 

memiliki sikap tawakal bukan berarti kita mengabaikan protokol kesehatan 

yang seharusnya dilakukan. sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita 

berikhtiar dengan semua cara, selama hal tersebut tidak bertentangan 

dengan ajaran Islam. 

Mengikuti aturan pemerintah dengan mematuhi protokol kesehatan 

artinya kita bukan hanya peduli pada diri sendiri melainkan juga kepada 

orang lain di sekitar. 3 cara jitu konsep al-quran ini menjadi panduan bagi 

kita seorang muslim untuk menciptakan wilayah yang aman dengan 

memulainya dari diri sendiri.  

1. Teladan Rasulullah 

Terhitung dari bulan Maret 2020 hingga Agustus ketika 

program KKN-DR IAIN Curup dilaksanakan kurang lebih sudah lima 

bulan pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Berbagai aturan dan 

kebijakan di Indonesia tentunya sudah di terapkan dalam mengatur 
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tata cara kehidupan masyarakat di masa pandemi Covid-19 sebagai 

upaya untuk menggerakkan masyarakat agar secara bersama 

mengatasi masalah global ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di samping anjuran pemerintah, tentunya Indonesia sebagai 

negara yang penduduknya didominasi oleh muslim, tidak boleh lupa 

terhadap ajaran agama Islam yang tentunya sudah memberikan 

panduan seperti apa sikap yang seharusnya diambil dalam 

menjalankan kehidupan. Rasulullah SAW sebagai tauladan terbaik, 

memberikan contoh mengenai hal ini di mana pada masa Rasulullah 

SAW juga telah terjadi musibah penyakit menular yang serupa dan 

melanda berbagai negeri. Penyakit tersebut adalah penyakit Tha’un.  

Maka dari apa yang telah terjadi di masa lalu, sudah 

seharusnya kita bisa mengambil pelajaran, terutama Nabi 

Muhammad SAW yang menjadi Uswatun Hasanah dan sudah 

sepatutnya umat Islam menerapakan apa yang telah 

dicontohkannya. Menjadi sebuah ikhtiar dalam menghadapi kondisi 
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pandemi Covid-19, ada 3 Tauladan Rasulullah yang akan dipaparkan 

yaitu: 

a. Pola Hidup Bersih dan Sehat 

Kesehatan adalah nikmat yang luar biasa dari Allah SWT yang 

harus disyukuri oleh manusia. Wujud da ri rasa syukur atas 

kesehatan yaitu dengan selalu menjaga kesehatan.  

“Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, 

jangan mencelupkan tangannya ketempat wuduknya, sehingga 

mencuci tangannya sebanya tiga kali, karena salah seorang di 

antara kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. (HR. 

Sunan Nasa’I) 

Hadits tersebut memberikan pola hidup yang sehat, petunjuk 

dari Rasulullah SAW dalam hadits tersebut memberikan arahan 

untuk kita agar selalu menjalankan pola hidup sehat dengan 

menjaga kebersihan. Hal-hal yang bisa kita lakukan antara lain: 

1) Cuci tangan ketika sebelum makan dengan air mengalir dan 

sabun atau antiseptic. 

Tanpa disadari tangan adalah organ tubuh yang sering 

terinfeksi bakteri melalui sentuhan. Dan mencuci tangan 

adalah cara yang ampuh untuk melawannya. Kebiasaan 

mencuci tangan dengan baik sebelum makan, dapat 

menurunkan kejadian diare sampai 47% dan 30% ISPA 

(infeksi daluran pernapasan) dan penyakit berbahaya 

lainnya.  

2) Memulai makan dengan menyebut nama Allah SWT 

Dari hadits yang bersumber dari Aisyah bahwa 

Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: jika salah seorang di 

antara kalian menyantap makanan hendaklah dia membaca 

Bismillah, jika ia lupa hendaklah dia mengucapkan bismillahi 

fii awwalihi wa akhirhih (dengan menyebut nama Allah pada 

permulaan dan akhirnya). (HR Abu Dawud, At-Tirmidzi dan 

ibnu Majah). 

Sebagai bentuk permohonan atas perlindungan Allah 

SWT sebagai pemberi nikmat berupa kesehatan dan Dia pula 

yang Maha menyembuhkan penyakit. 
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3) Makan dengan tangan kanan 

Hadits Nabi SAW, yang artinya “Apabila seseorang dari 

kalian makan, hendaknya ia makan dengan tangan 

kanannya, karena sesungguhnya setan itu makan dengan 

tangan kirinya dan ia minum dengan tangan kiriny. (HR. 

Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah) 

4) Menkonsumsi makanan sehat dan halal 

Di antara anjuran yang terdapat dalam Islam untuk 

menjaga makanan yang dikonsumsi agar baik untuk 

kesehatan yaitu: 

a) Menghindari makanan dan minuman yang panas dan 

meniupnya 

b) Mengonsumsi makanan berserat, seperti buah dan 

sayur.  

c) Posisikan duduk tidak bersandar 

Hadits Nabi SAW dari Abu Juhaifah yang menyatakan 

bahwa dia berada di dekat Rasulullah SAW kemudia beliau 

bersabda kepada orang yang berada di dekat beliau, “Aku 

tidak makan dengan bersandar.” (HR Bukhari) 

5) Menjaga kebersihan  

Imam al-Suyuthi, ‘Abd al-Hamid al-Qudhat dan ulama 

yang lain menyatakan bahwa kebersihan adalah kewajiban 

yang menajadi kunci dalam beribadah. Hadits Nabi SAW dari 

Ali ra, dari Nabi SAW beliau bersabda: “Kunci shalat adalah 

bersuci.” (HR Ibnu Majah, al-Turmudzi Ahmad, dan al-

Darimi) 

6) Menjaga kesehatan pribadi, lingkungan 

Menjaga kesehatan tubuh, Islam memerintahkan 

umatnya mandi untuk membersihkan diri dari najis dan 

hadas. Pada tangan, Rasulullah SAWPada tangan, Rasulullah 

SAW bersabda: “Cucilah kedua tanganmu sebelum dan 

sesudah makan dan cucilah kedua tanganmu setelah bangun 

tidur. Tidak seorang pun tahu di mana tangannya berada di 

saat tidur.” 

Untuk kesehatan lingkungan, Rasulullah SAW 

bersabda terutama mengenai kebersihan rumah, yang 
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artinya: “Bersihkanlah rumah dan halaman rumahmu,” 

sebagaimana menjaga kebersihan dan keamanan jalanan. 

 

7) Menjaga kesehatan mental 

Yang termasuk dalam kesehatan mental yaitu pikiran, 

emosional dan spiritual. Dan salah satu cara Islam untuk 

menjaga kesehatan mental adalah dengan ajarannya dengan 

melarang semua hal yang dapat mengganggu kesehatan 

mental, termasuk salah satunya pada haramnya khamr. 

8) Menjaga kesehatan sosial 

Kesehatan menurut Islam dapat dipahami dengan 

melihat terminologi yang memiliki kaitan dengan potensi 

manusia, yaitu:  (1) Al- jasadu, yaitu fisik manusia yang 

tersusun dari jaringan- jaringan tubuh seperti tangan, kaki, 

kepala dan lain sebagainya; (2) Ar- ruh, yaitu sesuatu yang 

ditiupkan ke dalam badan manusia setelah berumur tiga kali 

empat puluh hari; (3) An- nafs, yaitu sebutan dari ar- ruh 

apabila telah bersatu dengan badan / jasad manusia; (4) Al- 

aql, yaitu alat untuk berfikir atau memahami sesuatu; (5) Al- 

qalbu, pendekatan secara jasmani mengandung arti jantung, 

dan pendekatan secar ruhaniah mengandung artihati nurani. 

Al-qalbu merupakan potensi dalam diri manusia yang 

terpenting karena mempunyai hubungan dengan al-jasad, 

an-nafs dan al-aql.Semua potensi yang ada pada manusia 

tersebut harus dimanfaatkan sebagai manifestasi khalifah di 

muka bumi yang mempunyai fungsi membangun dan 

memelihara alam. 

Manusia yang merupakan makhluk sosial, sudah 

menjadi fitrahnya bahwa akan selalu membutuhkan orang 

lain. Menjalin ukhuwah (persaudaraan) yang akan 

mendatangkan muamalah (saling mengutungkan) 

merupakan cara agar terciptanya kesehatan sosial. 

b. Menjaga Wudhu 

1) Cuci Tangan 

Penelitian yang dilakukan oleh Great Lakes Recruits 

Command Center Angkatan Laut Amerika Serikat di Illinois 

membuktikan bahwa: 
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Mencuci tangan secara teratur dapat memperlambat 

penyebaran virus demam serta infeksi lain. Penelitian 

tersebut dilakukan dengan memberikan perintah kepada 

orang-orang yang sedang menjalani proses rekruitmen 

untuk mencuci tangan minimal lima kali dalam sehari. 

Ternyata, setelah itu terjadi pengurangan jumlah kunjungan 

mereka ke klinik dan rumah sakit sebanyak 45%. Padahal 

sebelumnya penyakit infeksi pernafasan amat sering terjadi 

disana, seolah sudah menjadi penyakit sehari-hari.  

Itulah kiranya sebab mengapa sebelum wudhu kita 

disunahkan untuk membasuh telapak tangan sebanyak tiga 

kali. Dengan membasuh telapak tangan sebanyak tiga kali, 

maka tangan kita akan benar- benar bersih dari kotoran, 

virus, dan bakteri penyebab berbagai penyakit, sehingga kita 

akan terhindar dari penyakit yang dibawanya. 

2) Istinsyaq dan Istinsar 

Dengan istinsyaq dan istinsar sebanyak tiga kali, maka 

mikroba dan bakteri yang berada di dalam lubang hidung 

akan ikut keluar. Bahar Azwar menjelaskan: 

Wudhu dapat membersihkan hidung, tenggorokan, 

dan pintu tuba eustachius, jalan ke telinga. Ia merupakan 

penangkal utama Infeksi Saluran Napas Atas (ISPA), 

penyakit yang terbanyak di Indonesia; Tubercolosa (TBC) 

paru yang masih sering ditemukan; dan berbagai infeksi 

daerah telinga, hidung, dan tenggorokan. Selain itu, ia dapat 

mengenal kanker nofasaring secara dini, yang banyak 

ditemukan di Indonesia.16 

c. Isolasi dan Jaga Jarak 

Sebagai usaha untuk mencegah penyebaran Covid-19, maka 

kita yang mungkin saja menjadi pembawa virus (silent carier) 

dan tidak memiliki gejala sudah seharusnya mengikuti ajaran 

Islam dan patuh pada aturan pemerintah. Dengan menjaga jarak 

bahkan isolasi adalah cara agar diri kita tidak menimbulkan 

mudharat bagi orang lain. Sebagaimana hadits yang disanadkan 

oleh Abu Sa’id Sa’d bin Malik bin Sinan al-Khudri ra, bahwa 

                                                           
16 Rosita Siti, “Manfaat Wudhu Terhadap Kesehatan,” Pendidikan Islam, 2011, 57–63. 
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Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “ Tidak boleh ada 

bahaya dan tifsk boleh membahayakan orang lain.” 

Hadits lainnya yang menerangkan mengenai ini, yaitu:  

“Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah maka 

janganlah kalian memasukinya, tetapi jika terjadi wabah di 

tempat kamu berada jangan tinggalkan tempat itu. (HR Bukhari. 

Selaras dengan anjuran dari WHO mengenai pembatasan 

fisik, meliputi: 

1) Menjaga jarak, yaitu dengan minimal 1 meter antara jarak 

satu orang dan orang lainnya. 

2) Menggunakan salam budaya atau agama, yang tidak 

mengharuskan salam dengan cara berjabat tangan atau 

bersentuhan. 

3) Tidak melakukan aktivitas ditempat ramai atau 

mengumpulkan masa, misalnya tempat hiburan, pasar, 

sekolah dll.17 

2. Metode Pendidikan  

Belajar bukan hanya bagaimana kemampuan peserta didik 

dalam mengerjakan soal, tetapi bagaimana pelajaran bisa terpaut di 

dalam hati peserta didik. Keluhan mulai banyak dirasakan saat ini, 

selain karena kendala ekonomi banyak faktor yang membuat 

peserta didik mengalami kesulitan belajar. Bukan hanya dari 

kalangan orang tua yang belum mempersiapkan diri atau memiliki 

kompetensi untuk melakukan pembelajaran dari rumah, guru juga 

mengalami beberapa kendala dalam memanfaatkan teknologi.  

Masih banyak pembelajaran dari rumah yang dilaksanakan 

dengan penuh keterbatasan hingga menjadikan tujuan pendidikan 

tidak tercapai. Menurunnya pemahaman peserta didik terhadap 

materi yang dijelaskan hingga berkurangnya minat belajar 

merupakan indikasi bahwa pembelajaran dari rumah dengan sistem 

daring masih belum terlaksanakan dengan semestinya, yang 

seharusnya alternatif pendidikan ini bisa memberikan proses 

belajar mengajar yang menyenangkan bagi peserta didik demi 

terlaksanakannya pendidikan yang diinginkan. 

                                                           
17 Khairul Anam, “Pendidikan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Dalam Perspektif 

Islam,” Jurnal Sagaciuos 3, no. 1 (2016): 67–78. 
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Disajikan dengan 

gambar dan warna 

(menarik), motivasi, 

nilai Islam (doa) 

sebagai pembuka 

pelajaran. Memiliki 

tujuan (cita-cita) 

Pembelajaran dengan sistem daring masih bisa dilaksanakan 

dengan menyenangkan dan tetap mencapai tujuan pendidikan tanpa 

harus memaksa anak belajar dalam kebosanan. Tetapi seorang guru 

bisa mengemas materi dalam bentuk yang lebih menarik dan 

tentunya bervariasi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi 

yang ada. Berikut contoh media pembelajaran yang dibuat dengan 

menggunakan aplikasi Canva dan dilengkapi dengan kode QR di 

design untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan 

namun tetap memperhatikan materi yang akan disampaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata Kunci (Materi), 

kode QR (Penjelasan 

selengkapnya), memiliki 

sumber yang jelas. 

Gambar, warna, dan 

video menarik 
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Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan 

kinerja otak untuk menyimpan informasi, terutama kaitannya 

dengan belajar. Berikut upaya agar pelaksanaan belajar dalam 

berjalan dengan maksimal: 

a. Sampaikan materi pembelajaran dengan menarik atau cari 

bagian yang menarik. Sehingga otak akan lebih mudah untuk 

mengingatnya. Caranya dengan menggunakan indera lebih 

dalam dan intens. Seperti contoh di atas terdapat bentuk dan 

warna yang menarik, serta kata kunci yang singkat agar bisa 

dengan mudah diingat.  

b. Prinsip pengulangan. Latihan dan permainan menjadi salah 

satu cara untuk mengulang kembali materi yang telah 

dipelajari. Latihan dalam bentuk permainan diharapkan 

meningkatkan rasa keingintahuan serta motivasi dalam belajar 

mandiri, terutama untuk mencari sumber lainnya. Media 

pembelajaran bergambar ini bisa ditempelkan di tempat yang 

serng dilihat oleh peserta didik, misalnya dinding kamar. 

Karena dengan diulang-ulang sesuatu akan menjadi kebiasaan. 

Setelah menjadi kebiasaan, maka memori yang sudah terekam 

di otak sewaktu-waktu bisa dipanggil kembali. 

Latihan, sambil 

bermain, tidak 

membosanka, lebih 

mudah diingat 
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c. Membiasakan pikiran dalam membangun ide atau memecahkan 

masalah dengan mempertimbangkan sebab akibatnya akan 

menjadikan seseorang berpikir dengan sistematis. Dengan 

demikian bangunan pengetahuan akan terbentuk dan tersusun 

rapi dalam memori jangka panjang, menjadikannya lebih 

mudah untuk mengingatkan ketika sewaktu-waktu dibutuhkan. 
18 

 

C. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Islam merupakan agama yang menjelaskan seluruh aspek 

kehidupan, cocok di semua zaman dan situasi. Islam memberi panduan 

yang lengkap sebagai pedoman bagi manusia untuk menjalankan 

kehidupan. Islam memiliki konsep mengenai cara bagaimana manusia 

harus bersikap dan bertindak yang seharusnya dalam menghadapi 

setiap masalah yang dihadapi. Dan Islam bisa diajarkan dan diwariskan 

kepada setiap generasi dengan metode yang tepat dan tetap 

menyenangkan sehingga bisa terbentuknya generasi-generasi yang 

selalu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan.  

2. Saran dan Rekomendasi  

Penulis mengharapkan agar tulisan ini bisa menjadi referensi 

ataupun memberi gambaran mengenai KKN-DR IAIN Curup tahun 2020. 

Penulis merekomendasikan buku ini kepada seluruh mahasiswa, 

semoga bisa menyumbangkan semangat untuk selalu berkarya dan 

berbuat kebaikan di setiap kesempatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 M. Edy Waluyo, “Revolusi Gaya Belajar Untuk Fungsi Otak,” Jurnal Pendidikan 

Islam 8, no. 2 (2014): 219–20, https://doi.org/10.21580/nw.2014.8.2.577. 
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Cara Mencegah Terhindar Dari Virus Covid - 19 

 

Jeszy Rafika 

Pendidikan Agama Islam 

jeszyrafika12@gmail.com 

 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang  

Dampak covid–19 terhadap dunia internasional sudah dirasakan di 

semua wilayah dunia, termasuk Indonesia yang sangat ikut juga 

mersakan dampak tersebut tidak terkecuali dunia pendidikan. Dengan 

hal demikian Dinas Pendidikan mengambil langkah cepat dengan 

meliburkan anak-anak sekolah tidak terkecuali Universitas-Universitas 

ternama maupun Swasta dan Umum. 

Jadi selama sekolah-sekolah diliburkan anak-anak belajar dengan 

sistem online (daring), yaitu siswa belajar jarak jauh di rumah. Belajar 

dengan sistem ini sangat butuh peran orang tua sebagai pengawas dan 

pembimbing siswa selama pembelajaran berlangsung. Pada dasarnya 

siswa itu belajar langsung tatap muka dengan guru di kelas, namun 

dikarenakan ada himbauan pemerintah pusat supaya siswa belajar di 

rumah untuk menghindari penyebaran pandemi corona covid-19. 

Dengan himbawan pemerintah pusat tersebut maka Univesitas-

Universitas mengambil langkah pembelajaran secara daring, (non tatap 

muka)  mengunakan aplikasi maupun alat bantu smathphone. Untuk 

pelakasaan mahasiswa yang memasuki semester akhir atau mahasiswa 

yang akan melakukan Kuliah Kerja Nyata ( KKN ), maka kampus-

kampus mengambil langkah tanpa harus mentiadakan KKN dengan cara 

Kuliah Kerja Nyata DiRumah, dengan hal demikan  maka hal tersebut 

dapat  mengurangi penyebaran virus coved-19 yang sedang terjadi 

Indonesia. 

2. Tujuan Kegiatan  

a. Melakukan kegiatan berbasis menghimbaw dan memberikan 

informasi tentang coved-19. 

b. Melakukan kegitan yang mengurai penyebaran coved-19. 

c. Melaksanakan kegitan yang dapat mencegah penyebaran virus 

coved-19.  

 

mailto:jeszyrafika12@gmail.com
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PEMBAHASAN 

 

Cara Mencegah Terhindar Dari Virus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seperti yang kita ketahui bahwa virus menyerang daya tahan tubuh, 

oleh karena itu, kita selelau diwajibkam agar menjaga daya tahan tubuh 

tetap prima dan menjaga imunitas tahan tubuh. Pada dasarnya  sistem 

imun tubuh secara normal dapat bekerja sangat ifesien dalam menghadapi 

musuh dari virus-virus yang ada, dengan demikian poster ini bertujuan 

agar masyarakat mengetahui apa saja yang dapat mencegah penularan 

virus dimasyarakat. 
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5 Tips Yang Bisa Bunda Terapkan Dirumah Saat Pendemi Coved-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anak-anak umumnya bosan dirumah bukan tidak mungkin  

menyebabkan anak rewel atau bahkan menangis dn merengek-rengek 

minta keluar rumah , kalau sudah seperti itu orang tua harus memutar otak  

untuk mencari cara agar anak betah dirumah. Dengan berikut maka  perta 

KKN-DR bertujuan memberikan beberpa tips agar agar anak betah dirumah 

selama masa pendemi belangsung. 
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Tahap Pengenalan MAN 2 LAHAT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Himbawan  menteri koordinator bidang perekonomian Airlangga 

hartono mau mengungkapkan tataan kehidupan hidup normal baru 

dilakukan lantaran masyarakat saat ini meminta untuk adaptasi  dengan 

pendemi virus corona atau coved-19. Diatara tataan kehidupan new normal 

adalah penggunaan masker dan juga menjaga jarak dalam lingkungan 

umum ditengah masyarakat. Yang  mana pada kesempatan kali ini bahwa 

MAN 2 LAHAT telah melakukan prosedur yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah pusat, dan siap mengikuti prosedur new normal.   
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Manfaat Teh Madu Dipagi Hari 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seperti kita ketahui bahwa menjaga daya tahan tubuh itu sangat penting 

terutama pada saat pendemi saat ini. Madu merupakan cairan yang sangat 

dianjurkan dalam pengobatan tidak hanya itu madu dangat banyak 

mengandung manfaatnya bagi tubuh begitu pula dengan teh yang yang 

mana teh sangat baik dalam menghatkan tubuh trutama pada pagi hari 

dengan demikian perpaduan teh dan madu diminum pada pagi hari dapat 

menjauhkan kita dari penyakit-penyakit virus, karena virus sangat 

bertentangan dengan hal hangat-hangat terutama makanan yang panas dan 

minuman yang panas. 

 

 

 

 

 

 

 



83 
KKN Daring “Berkarya untuk Mengabdi pada Masa Pandemi” 

7 Ciri Orang Munafik Tercantum Dalam Al-Qur’an 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seperti kita ketahui bahwa ada beberapa orang yang tercantum dalam ciri-

ciri orang munafik dalam al-qur’an diantaranya, orang yang ingka janji, 

dusta, khianat, malas beribadah, bersumpah palsu, riya dan fukur dalam 

pertikayan. Orang- orang tersebut merupakan orang yang ada didalam ciri-

ciri orang munafik dalam al-qur’an. Sehingga kita dapat ketahui bahwa dari 

beberapa orang munafik merupakan orang yang lalai dalam perintah allah 

swt. 
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Contoh Aklak Yang Baik Dalam Kehidupan Sehari-hari 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aklak yang baik ialah suri tauladan bagi hambanya beliu nabi Muhammad 

.saw beliu merupakan suri tauladan bagi setiap hamba-hambanya yang ada 

dimuka bumi ini. Dalam dunia pendidikan maka yang menjadi suri tau 

ladan merupakan guru  yang mana seorang guru selalu dituntut lebih baik 

dari sikap, budi pekerti dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui dalam 

masa pendemi saat ini maka yang memberikan pengajran yang baik dan 

memberikan contoh yang baik maka orang tuanya lah yang sangat berperan 

dalam memberikan contoh aklak yang baik kepada sang anak. 
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Makanan Yang Halal Dan Haram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makanan merupakan kebutuhan setiap makluk hidup tanpa terkecuali 

ciptaan allah (manusia), setiap manusia yang ada dibumi merupakan 

makluk ciptaan allah swt. Didalam dunia ini allah menciptakan berbagai 

macam makluk diantaranya macam-macam makluk yang ada dimuka bumi 

ada makluk yang bisa dimakan dan diperbolehkan untuk dimakan. Dengan 

kata lain makanan haram dan halal. 

 

 

 

 

 



86 
KKN Daring “Berkarya untuk Mengabdi pada Masa Pandemi” 

 

Tips hidup Sehat Ala Nabi Muhammad saw  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabi Muhammad saw merupakan patokan sebgai suritauladan dalam 

kehidupan. Beliau merupakan sebagai contoh bagi hamba-hambahnya tidak 

hanya itu setiap tingkah laku perkataanya merupakan kata dan sipat mulia. 

Sebelum kita terjakit penyakit maupaun terserang virus alangkah lebih 

baiknya kita menerapkan hidup sehat alah nabi kita agar kita terhindar dari 

virus dan penyakit yang mematikan. 
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Niat Puasa Senen Kamis Dan Manfatnya 
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Keutamaan Hari Jum’at 
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PENUTUP 

 

 Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa semua hal 

tentang strategi pembelajran dapat disuaikan dengan situasi yang ada 

seperti saat ini pendemi coved-19 memasuki new normal. Aklak yang 

baik merupakan panutan yang baik pula, sebagai seorang guru dan 

sebagai seorang ibu maka seseorang dapat memberikan suri tau ladan 

yang baik buat anak dan perserta didik yang ada juga menanamkan 

cara sehat sesuai syariat dan tidak melenceng dari aturan yang ada 

didalam al-qur’an dan hadist serta ijtima para ulama tentang syariat 

agama. Semoga kedepannya akan ada masukan terhadap KKN-DR yang 

lebih efektif dan efesien terhadap penyampaian pembelajaran dan 

tidak terlalu moneton antara video dan poster. Semoga situasi saat ini 

bisa membuat kita belajar tentang pentingnya menjaga keberihan serta 

menjaga kesehatan tubuh, dengan kata lain setiap setiap individu harus 

bertanggung jawab atas tubuhnya. 
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Pemanfaatan Media Internet Dalam Upaya Optimalisasi Peran 

Generasi Milenial Dalam Pencegahan Covid-19 Serta Penyampaian 

Ilmu Ekonomi Islam 

 

Meli Anggita 

Ekonomi Syariah 

melianggita12345gmail.com    

 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan intrakulikuler yang 

memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan bekerja 

bersama dengan masyarakat. KKN yang dilakukan oleh mahasiswa 

dilakukan dengan pemberdayaan sebagai sebuah proses pencarian yang 

dilakukan bersama-sama untuk mencari jalan terbaik dalam 

penyelesaian persoalan yang mereka hadapi. Mahasiswa melakukan 

tugas pendampingan terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat 

dalam menghadapi problem sosial yang ada ditrngah-tengah mereka. 

Dalam pelaksanaan KKN, terdapat 3 hal yang tidak dapat dipisahkan 

antara satu dengan yang lainnya, yakni penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat dan publikasi ilmiah. Ketiga hal tersebut menjadi satu 

kesatuan yang saling mendukung dan mendorong untuk meningkatkan 

kualitas dan mutu KKN yang dilaksanakan oleh PTKI. Pada tiap-tiap 

pekaksanaan KKN oleh PTKI, dimensi reserch harus dimunculkan dalam 

implementasinya, sehinga mencerminkan dimensi ilmiah, kerja 

metodelogis dan sistematis. Seperti dengan menggunakan pendekatan 

Asset, Comunity, Based dan Development, metode Participatori Action 

Reserch dan Based Comunity Reserch. Demikian pula, publikasi 

mempunyai posisi yang sangat fundamental untuk mempublikasikan 

hasil-hasil KKN yang telah dilaksanakan oleh PTKI, terlebih dimasa 

wabah corona. Mempeublikasikan hasil KKN yang sudah didesain 

dengan kerangka penelitian yang baik tentu akan memberikan edukasi 

kepada masyarakat tentang program dan output dan outcome KKN yang 

dilaksanakan oleh mahasiswa di masa wabah covid-19 

Penyebaran Covid-19 dibeberapa negara, termasuk indonesia sejak 

akhir tahun 2019 telah memberi efek yang cukup besar bagi semua 

aktifitas kehidupan masyarakat, tidak terkecuali bagi dunia pendidikan. 
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Baik dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Hal tersebut berakibat 

dimana proses belajar mengajar secara formal menjadi terhambat atau 

bahkan diberhentikan. Kegiatan KKN juga terkena imbasnya. Mahasiswa 

yang sedang melakukan KKn tidak dapat terjun langsung ke lapangan 

ataupun ke masyarakat. Karena takut nya penyebaran Covid-19 dapat 

menyebar dengan cepat. Oleh karen itu KKN dilaksanakan dari rumah 

(KKN-DR).  

Kebijakan “Bekerja Dari Rumah” yang sedang diberlakukan di 

hampir seluruh instansi atau lembaga tentunya menuntut para pihak 

untuk mengubah atau mengkreasi beberapa program kegiatan yang 

sudah terjadwal, salah satunya ialah pengabdia kepada masyarakat  

yang dilakukan oleh mahasiswa (Kuliah Kerja Nyata/KKN) agar 

disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Sejatinya, KKN 

mahasiswa akan diselenggarakan Oleh Lembaga/Pusat Penelitian Dan 

Pengabdia Kepada Masyarakat (LPPM/P3M) dan Lembaga Perguruan 

Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Namun untuk mengantisipasi atau 

mencegah penyebaran Virus Corona tersebut disatu sisi, dan 

mengantisipasi ketidakpastian kondisi pada bulan-bulan berikutnya. 

Maka KKN pada tahun ini diselenggarakan dengan pola Kuliah Kerja 

Nyata Dari Rumah (KKN-DR) dan Kuliah Kerja Nyata Sodial (KKN-KS). 

Dengan demikian pelaksanaan KKN diharapkan dapat terlaksana secara 

efektif, efisien dan tepat sasaran sertamemiliki bobot nilai yang bisa 

dikonversikandengan bobot SKS. Jadi KKN kali ini memanfaatkan Sosial 

Media dalam pelaksanaan nya. Mahasiswa dapat memanfaatkan sosial 

media dan jaringan internet untuk membuat sebuah karya sesuai 

bidang keilmuannya, baik karya tulis, Poster, Vidio dan lainnya.  

KKN-DR ini, mahasiswa dituntut berkarya sekreatif mungkin dengan 

memanfaatkan teknologi dan media sosial yang ada. Mampu 

memanfaatkan platform media yang sudah tersedia seperti aplikasi 

Canva, Instagram, Facebook, Youtube dan lainnya. Akhirna KKN tahun 

tahun ini dengan suasana yang berbeda menjadi tantang seru tersendiri 

bagi mahasiswa supaya selalu melek teknologi. 

 

2. Tujuan 

Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai salah satu acuan bagi 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam menyelenggarakan 
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program KKN selama masa covid-19 tahun 2020. Adapun tujuannya 

sebagai berikut: 

a. Untuk mencegah dan meminimalisir  penyebaran serta mengurangi 

resiko virus corona di lingkungan PTKI secara khusus dan 

masyarakt luas secara umum. 

b. Untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 

Mahasiswa pada masa Covid-19. 

c. Untuk memastikan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa 

tetap berjalan pada masa Covid-19agar tidak menghambat 

penyelesaian studi mahasiswa. 

 

3. Manfaat  

a. Bagi Mahasiswa 

b. Mendapatkan pemaknaan dan penghayatan mengenai manfaat 

ilmu, teknologi dan seni bagi pelaksanaan pembangunan. 

c. Tumbuhnya rasa kepedulian sosial dan rasa kesejawatan. 

4. Bagi Masyarakat  

a. Pemberian bantuan pemikiran dan tenaga dalam pemecahan 

masalah pembangunan daerah setempat. 

b. Tumbuhnya dorongan potensi dan inovasi dikalangan anggota 

masyarakat setempat dalam upaya memenuhi kebutuhan lewat 

pemfaatan ilmu dan teknologi. 

5. Bagi Perguruan Tinggi 

a. Melalui mahasiswa atau dosen pembimbing memperoleh umpan 

balik sebagai pengayaan materi kuliah, penyempurnaan kurikulum 

dan sumber inspirasi  bagi suatu rancangan bentuk pengabdian 

kepada masyarakat yang lain atau penelitian. 

b. Diperolehnya bahan masukan bagi peningkatan atau perluasan 

kerjasama dengan pemerintahan setempat. 

 

6. Ruang Lingkup 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang diatur dalam petunjuk teknis ini 

adalah Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) dan KKN Kerja Sosial 

(KKN-KS). Adapun format kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut: 
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a. Kuliah Kerja Nyata Tips Pencegahan Virus Covid-19 

 Virus Covid-19 adalah sebuah virus yang saat ini tengah merambah 

dan bahkan menggila di Indonesia. Banyak manusia yang terjangkit 

virus ini, bahkan angka kematian pun tak bisa di elakkan. Angka 

sembuh pun bisa terbilang masih hanya 25% dari angka pasien positif. 

Di era New Normal seperti saat ini, kita perlu menjaga kestabilan 

metabolisme tubuh serta kesehatan, agar terhindar dari virus yang kini 

sedang menggila di negeri ini. Virus Covid-19, ya saat ini masih 

menjangkit di Indonesia. Maka dari itu dianjurkan kepada kita untuk 

melaksanakan beberapa tips-tips pencegahan Virus Covid-19.Ada 

banyak tips pencegahan yang wajib dilakukan oleh kita. Mulai dari 

penggunaan masker hingga menjaga jarak antara kita. 
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1. Rutin Cuci Tangan 

Rutinlah cuci tangan anda menggunakan sabun ataupun air mengalir 

dan rutinlah menggunakan handsanitizer setiap selesai memegang 

suatu barang dan ditempat umum. 

2. Sosial Distancing/Jaga jarak sosial 

Upayakan selalu menjaga jarak dengan orang di sekeliling anda.  

3. Hindari menyentuh bagian wajah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mengenal Tips dama Marketing  

Dimasa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, sebagian besar 

kita harus mencari jalan untuk menjaga kesehatan keuangan.  tadinya 

mempunyai pekerjaan dan sumber penghasilan baru atau tambahan. 

 tadinya sudah berwirausaha, mungkin penjualan menurun, toko 

tutup sehingga harus putar otak untuk mencari jalan tidak berkurang. 
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Seseorang yang mandiri akan selalu mencari jalan keluar dimasa sesulit 

apapun. Salah satu cara dengan menambah keterampilan, khususnya 

dengan kondisi semua orang kini menghabiskan hampir seluruh waktu 

tipside marketing, usaha seseorang   berjalan dan mendapatkan 

penghasilan untuk biaya hidup.  

 

2. Poster Asuransi Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di indonesia  perkembangan asuransi semakin berkembang. 

Lahirnya perubahan asuransi syariah didukung dengan besarnya 

jumlah produk yang beragam islam yang membutuhkan suatu lembaga 

keuangan islami sehingga setiap interaksi muamalah yang dilakukan 

sesuai dengan syariah. Karena pada dasarnya masyarakat muslim 

memandang operasional asuransi konvensional dengan ragu-ragu atau 

bahkan keyakinan bahwa praktek itu cacat dari sudut pandang islam. 

Asuransi dalam islam dikenal dengan istilah tafakul yang berarti saling 
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memikul resiko diantara sesama orang, sehingga satu dengan yang 

lainnya menjadi penanggung atas resiko lainnya. Saling pikul resiko ini 

dilakukan atas dasar tolong menolong dalam kebaikan dimana masing-

masing mengelurkan dans yang ditunjuk untuk menanggung resiko 

tersebut. Didalam asuransi syariah terdapat akad yang dipakai untuk 

menjalankan sesuai dengan prinsip syariah agar terhindar dari riba, 

spekulasi, kecurangan dan ketidakjelasan sehingga masyarakat tidak 

ragu untuk melakukan kegiatan perusahaan asuransi tersebut. 

 

3. Ekonomi Internasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi  membahas  akibat 

saling ketergantungan antar negara-negara di dunia, baikdari segi 

perdagangan maupun pasar kredit internasional. Sumber energi 

Amerika Serikat misalnya, sangat bergantung  produsen luar negeri, 

sedangkan Jepang mengimpor hampir setengah dari makanan  
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dikonsumsi oleh penduduknya. Sebaliknya, Negara-negara 

berkembang sangat membutuhkan teknologi yang dikembangkan dan 

dihasilkan oleh negara-negara industri. Dalam jangka panjang, pola 

perdagangan internasional ditentukan oleh prinsip-prinsip keunggulan 

komparatif. Tujuan ekonomi internasional adalah mampu 

meningkatkan kemakmuran suatu negara yang lebih baik untuk 

seluruh lapisan masyarakat. Tujuan tersebut dapat diraih apabila 

terdapat berbagai macam kegiatan ekonomi internasional. Namun 

selain itu ekonomi internasional juga memiliki manfaat yang besar. 

 

4. Poster Studi Kelayakan Bisnis 
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Studi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan yang 

mempelajari secara mendalam tentang sesuatu usaha atau bisnis yang 

akan dijalankan. Dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha 

tersebut. 

Tujuan dari studi kelayakan bisnis adalah untuk menghindari 

resiko kegagalan besar dari kegiatan yang tidak menguntungkan. 

Studi kelayakan bisnis dibuat untuk berbagai pihak, baik untuk 

pihak internal maupun eksternal. Manfaat dari studi kelayakan bisnis 

sangat dirasakan oleh berbagai pihak terutama pihak yang 

berkepentingan terhadap projek atau usaha yang akan dijalankan. Nah 

dimasa  dimasa pandemi, ilmu ini sangat bisa dipakai untuk dapat 

melihat apakah usaha mu akan gagal atau berhasil guna menambah 

penghasilan dimasa sulit seperti sekarang ini. Maka dari itu studi 

kelayakan bisnis dikatakan sangat penting. Dan jangan lupa untuk 

diterapkan di dunis usaha/kerja. 

 

5. Poster Lembaga Keuangan Syariah  
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Lembaga keuangan syariah merupakan sesuatu berdasarkan pada 

prinsip-prinsip ekonomi islam. Tujuan utama mendirikan lembaga 

keuangan syariah adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam 

bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat islam 

dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama islam. Nah yang harus 

diketahui bahwa didalam lembaga keuangan syariah itu terdapat 

prinsip-prinsip operasional nya. (Keadilan) yaitu berbagi keuntungan 

atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan 

resiko masing-masing. (Kemitraan) yaitu prinsip kesetaraan diantara 

para pihak yang terlibat dalam kerja sama. (Transparasi) yaitu dalam 

hal ini LKS diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka 

dan berkesinambungan. 

 

6. Poster Pemasaran Syariah  
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Pemasaran sebagaimana yang kita ketahui adalah ujung 

tombak dari sebuah usaha. Tanpa adanya pemasaran maka 

peruahaan tidak akan berkembang. Karena itu pemasaran 

merupakan salah satu tindakan yang dapat  membantu usaha mu 

berkembang. Mungkin banyak dari kalian yang belum mengetahui 

apa itu pemasaran syariah? 

Pemasaran syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategi yang 

mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan value 

dari suatu inisiator kepada stakholders yang dalam keseluruhan 

prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip muamalah dalam islam. 

Artinya bahwa dalam marketing syariah seluruh prosesnya harus 

sesuai dengan akad dan prinsip dalam islam tidak boleh 

bertentangan. 

 

7. Poster  Mengenai Zakat 
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Siapa yang tidak tau dengan zakat? Saya rasa seluruh orang 

sudah sudah mengetahui dan paham apa makna dari zakat tersebut. 

Zakat merupakan salah satu konsep penting dalam islam dan menjadi 

bagian kelima fari rukun Islam.  Zakat juga memainkan perannya yang 

penting dalam hal keuangan. Umumnya membayar zakat berarti  

seseorang muslim telah mengeluarkan kekayaan tambahan yang 

mereka miliki selama setahun. 

Namun sebelumnya, mereka harus memenuhi dulu kebutuhan 

utama yakni, sandang, pangan dan papan.. dimana zakat sendiri 

memberikan manfaat yakni, mensyucikan diri, menenangkan hati, 

menghapus dendam, menyempurnakan iman, obligasi dengan Allah, 

menhapus dosa, jaga keseimbangan serta zakat memberi lebih dalam 

mencapai keimanan yang sempurna. 

 

KESIMPULAN 

 

Pelaksanaan Kuliah kerja Nyata (KKN-DR) pada masa wabah covid 

bagi mahasiswa ini meerupakan kegiatan KKn yang diselenggarakan 

berkenaan dengan situasi pandemi covid. KKN dilakukan dalam upaya 

untuk memutus matarantai penyebaran covid-19 dengan melakukan 

physical distancing tanpa mengurangi kompetensi mahasiswa sebagai calon 

sarjana berjiwa pengabdian tinggi. Program KKn tahun ini diadakan secara 

berbeda dari kegiatan KKn sebelumya yaitu di rumah saja dan 

memanfaatkan social media dan internet. Jadi mahasiswa  memanfaatkan 

social media nya untuk menyebar kan informasi mengenai covid-19 serta 

pengetahuan ekonomi islam kepada masyarakat melalui internet. 

Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi seluruh 

masyarakat dan seluruh pengguna social media serta mampu menyerap 

segalaa informasi yang tersedia.  

Menjadikan segala hal yang dilakukan selama KKN sebagai bekal 

pembelajaran secara langsung maupun tifak langsung. Program-program 

yang telah di laksanakan selama kegiatan KKN semoga dapat diteruskan 

dan dikembangkan serta dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Dapat 

menyempurnakan program mahasiswa KKN dan melanjutkan program-

program yang berkelanjutan. Keterampilan yang dilakukan pada saat 

menjalan kan kegiatan KKN akan terus dikembangkan guna meningkatkan 

skill para mahasiswa. 
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Menjaga Kebersihan Dimasa Pandemi Covid 19 
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PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Jadi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Adalah Bentuk Kegiatan Pengabdian 

Kepada masyarakat Oleh mahasiswa Dengan Pendekatan Lintas 

Keilmuan Dan Sektoral Pada Waktu Dan Daerah Tertentu. Pelaksanaan 

Kegiatan KKN Biasanya Berlangsung Antara Satu Sampai Dua Bulan Dan 

Bertempat Di Daerah Setingkat desa,direktorat jendral pendidikan 

tinggi Di indonesia Telah Mewajibkan Setiap penguruan tinggi Untuk 

Melaksanakan KKN Sebagai Kegiatan Intrakurikuler Yang Memadukan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi 

Yaitu: pendidikan, penelitian  Dan pengabdian  Kepada Masyarakat. 

Pelaksanaan Kegiatan KKN Biasanya Berlangsung Antara Satu Sampai 

Dua Bulan Dan Bertempat Di Daerah Setingkat Desa. Jadi Dengan 

adanya Wabah covid-19 ini seluruh mahasiswa semester 6 IAIN curup 

melaksanakan KKN DR/kkn dirumah dan dengan adanya covid ini 

jangan sampai menghalangi proses KKN mahasiswa. yakni KKN dari 

Rumah (KKN DR).  

Program KKN Yang Dilaksanakan Tiap Perguruan Tinggi Berbeda-

Beda Tergantung Pada Disiplin Ilmu Yang Terkait Serta Kebutuhan 

Masyarakat Dari Daerah Yang Dituju Sebagai Tempat Pelaksanaan 

KKN. Program Yang Dibuat Dapat Terbagi Menjadi Program Umum 

Seperti Peringatan Hari Besar, Pemberdayaan Masyarakat, Dan Program 

Khusus Yang Terkait Tema Besar Suatu Tim KKN.  

Beberapa Tema Khusus KKN Antara Lain Seperti Menjaga Kesehatan 

Dimasa Pandemi Covid 19, Pendidikan,  Kkn Peduli Merupakan Salah 

Satu Bentuk Tanggapan Dari Kalangan Perguruan Tinggi Terhadap 

Bencana Yang Sedang Terjadi, Tema Yang Diangkat Seperti Menjaga 

Kesehatan Dimasa Pandemi Covid 19 Anggota Kkn Program Kkn Yang 

Dilaksanakan Pada Tgl 06-Juli-2020  Kkn Kebangsaan Merupakan Nama 

Dari Program Kkn Yang Anggotanya Berasal Dari Prodi/Fakultas Yang 

Berbeda, Program Ini Dirintis Oleh Institut Agama Islam Negeri Curup. 

mailto:mirasantika1398@gmail.com
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KKN DARI RUMAH (KKN DR) KKN-DR Dilakukan Dengan 

Memanfaatkan Media Sosial Dan Melakukan Produktivitas 

Keilmuan.Untuk Pemanfaatan Media Sosial, Mahasiswa Diminta Untuk 

Melakukan Pembuatan Poster,video untuk diunggah ke sosial media 

secara aktif membangun kesadaran dan kepedulian kepada masyarakat 

terhadap wabah covid 19.  

Jadi seluruh mahasiswa IAIN CURUP melakukan KKN DR 

dikarenakan adanya wabah covid 19, Secara umum KKN dilakukan 

secara daring. Sebab, tidak memungkinkan dalam kondisi sekarang 

mahasiswa ke lapangan dan tinggal di tempat KKN selama 2 bulan 

Dengan adanya KKN daring, maka mahasiswa melakukan kegiatan KKN 

dari kos atau rumah. Mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing 

lapangan (DPL) secara daring sesuai dengan tema edukasi yang 

disesuaikan dengan kondisi daerah KKN-nya.  

KKN daring Peduli Covid-19 ini mengusung tema menjaga  

kesehatan dimasa pandemi covid 19. Para mahasiswa difokuskan untuk 

mengedukasi masyarakat tentang pencegahan, penanganan dan mitigasi 

Covid-19. para mahasiswa KKN juga membantu masyarakat desa dalam 

menyiapkan perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19.  

 

2. Tujuan  

Guna memberikan pengalaman kepada mahasiswa hidup di tengah-

tengah masyarakat/di luar kampus serta untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan teknologi dan seni yang telah diperoleh di bangku kuliah 

di dalam kampus, Undiksha menetapkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

sebagai salah satu mata kuliah wajib. Melalui KKN mahasiswa 

diharapkan dapat mengasah kecerdasan sosial dan emosional. Di 

samping itu mahasiswa diharapkan dapat belajar mengidentifikasi 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat serta dapat 

memberi solusinya. Dengan KKN mahasiswa dapat beranjak dari visi 

dan  misi Undiksha, yaitu untuk mengamalkan Ipteks dan bersedia 

mengabdikan diri demi kemasalatan umat manusia pada umumnya dan 

masyarakat desa pada khususnya. 

Guna memberikan pengalaman kepada mahasiswa hidup di tengah-

tengah masyarakat/ di luar kampus serta untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan teknologi dan seni yang telah diperoleh di bangku kuliah 

di dalam kampus, Undiksha menetapkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
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sebagai salah satu mata kuliah wajib. Melalui KKN mahasiswa 

diharapkan dapat mengasah kecerdasan sosial dan emosional. Di 

samping itu mahasiswa diharapkan dapat belajar mengidentifikasi 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat serta dapat 

member solusinya. Dengan KKN mahasiswa dapat   Beranjak dari visi 

dan  misi Undiksha, pengembangan Undiksha  diarahkan mengamlakan 

Ipteks dan bersedia mengabdikan diri demi kemasalatan umat manusia 

pada umumnya dan masyarakat desa pada khususnya. 

Adapun maksud dari  kegiatan ini adalah sebagai suatu proses 

pembinaan mahasiswa guna memantapkan wawasan alam memahami 

realitas kehidupan masyarakat dengan berbagai permasalahannya dan 

meningkatkan ketermpilan mahasiswa dalam memecahkan masalah 

yang berkembang dalam masyarakat. Disamping itu kegiatan KKN 

diharapkan tidak saja berkontribusi dalam pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi tetapi juga berkontribusi dalam pembentukan 

profesionalisme mahasiswa. 

Sehubungan dengan hal itu tujuan kegiatan KKN adalah untuk 

meningkatka pengalaman belajar mahasiswa melalui keterlibatan 

langsung dengan masyarakat di dalam menemukan, merumuskan, 

mempelajari, mengenal potensi masyarakat, mengorganisasikan 

masyarakat, memecahkan, dan menanggulangi permasalahan 

pembangunan masyarakat secara rasional dengan menumbuhkan 

motivasi, untuk memanfaatkan kekuatan sendiri dan untuk 

meningkatkan kedewasaan, kepribadian, serta memperluas wawasan 

mahasiswa. 

Adapun Tujuan dari pelaksanaan KKN adalah : 

1. Meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa. 

2. Menerapkan IPTEKS secara team work dan interdispliner. 

3. Menanamkan nilai kepribadian:  

4.  Keuletan, etos kerja dan tangung jawab  

5. Kemandirian, kepemimpinan dan kewirausahaan. 

6. Menanamkan jiwa peneliti sejak dini:  

a. Eksploratif dan analisik 

b. Mendorong learning community dan learning society. 

7. Kontribusi nasional melalui aktivitas yang bisa memecahkan 

permasalahan di tengah masyarakat 

8. Sebagai sarana tidak langsung dalam promosi dan branding institusi 
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3. Manfaat  

Jadi Kuliah kerja nyata merupakan bagian dari penyelenggaraan 

pendidikan  dalam bentuk kegiatan pengalaman ilmu, teknologi, dan 

seni oleh mahasiswa kepada masyarakat. Kuliah kerja nyata 

dilaksanakan secara melembaga dan terstruktur sebagai bagian dari 

pelaksanaan kurikulum pendidikan tinggi, yang wajib diikuti oleh setiap 

mahasiswa program studi ilmu hukum strata satu (S1) dengan status 

intrakurikuler wajib. 

Lalu, apa saja manfaat KKN ini bagi mahasiswa. Berikut 

penjelasannyaDan adapun manfaat kuliah kerja nyata (KKN) yaitu: 

a. Melatih Kepedulian Sosial 

Begini, KKN itu kan bakalan langsung terjung di masyarakat, 

otomatis suka nggak suka kamu bakalan berbaur dengan warga 

di tempat kamu KKN. Jadi, buat kamu yang selama ini dirasa agak 

sulit bergaul dengan orang yang baru dikenal, sepertinya KKN ini 

akan membuat kamu membuka diri untuk berkenalan dengan 

orang baru. Ngga cuma satu atau 2 orang, tapi bisa saja 1 

kampung. 

b. Melatih Kemandirian 

Buat kamu yang apa-apa masih bergantung dengan orang tua, 

KKN bisa menjadi tempat melatih diri supaya lebih mandiri. 

Kamu harus menyiapkan segala keperluan yang kamu butuhkan 

itu serba sendiri. Ngga bisa tiba-tiba saat di tempat KKN itu kamu 

bilang begini ke warga sekitar. 

c. Menumbuhkan Sikap Profesional 

Di KKN itu ada yang namanya Proker (program kerja). Nah, 

kelompok KKN biasanya..eh bukan biasanya, harusnya emang 

punya program kerja yang bakal dilakuin di tempat tujuannya. 

Program kerja ini berhubungan erat dengan perkembangan desa 

/ lokasi yang dituju lho. Jadi, saat kamu berhasil menjalankan 

program kerja yang sudah disusun, artinya profesionalitas dalam 

diri kamu sudah mulai terasah. 

d. Melatih Kerjasama 

KKN ngga bisa cuma sendiri. KKN itu berkelompok. Biasanya 

anggota kelompok KKN itu banyak. Kemudian dari kelompok itu 

dipecah lagi menjadi kelompok kecil. Nah, masing-masing 
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kelompok kecil ini punya program kerja. Misal, kelompok A 

ngebantu warga bikin saluran air, kelompok B bantu warga bikin 

akses jalan, dan kelompok C memberikan penyuluhan tentang 

pentingnya pendidikan. Terlebih kalau kamu sebelumnya sudah 

pakairuangguru, wah bisa membagikan pengalaman kamu 

menggunakan aplikasinya dong. 

e. Melatih Kemampuan Problem Solving 

Masih berkaitan dengan program kerja nih. Dengan ikut dalam 

kelompok KKN kamu akan diasah kemampuan memecahkan 

masalah. Sebelum berangkat menuju lokasi diadakannya KKN, 

kamu harusnya sudah bisa melihat atau bertanya ke warga, kira-

kira permasalahan apa yang sedang dialami warga tersebut. 

Ngga mungkin dong kalau warga sekitar lagi punya masalah di 

bidang saluran air, terus kamu mengajukan program kerja 

pemberdayaan hasil olah binatang ternak. 

 

1) Manfaat Bagi Mahasiswa 

a. Memberikan pengelaman belajar dan bekerja kepada para 

mahasiswa tentang penerapan dan pengembangan ilmu dan 

teknologi di luar kampus. 

b. Melatih para mahasiswa agar lebih terampil dalam memecahkan 

masalah yang ada di dalam masyarakat agar dapat mampu 

memberdayakan masyarakat desa itu sendiri. 

c. Mendalami penghayatan mahasiswa terhadap manfaat ilmu 

pengetahuan yang dipelajari bagi pelaksanaan pembangunan. 

d. Melalui pengelaman belajar dan bekerja dalam melaksanakan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat secara langsung, akan 

menumbuhkan sifat profesional pada diri mahasiswa. 

e. Mengdalami dan menghayati adanya hubungan ketergantungan dan 

keterkaitan kerjasama antar sektor. 

 

2) Manfaat Bagi Masyarakat, Mitra dan Pemerintahan Daerah 

a. Memperoleh bantuan pemikiran dan ilmu pengetahuan dalam 

merencanakan dan melaksanakan pembangunan. 

b. Memperoleh cara-cara baru yang dibutuhkan untuk merencanakan, 

merumuskan, dan melaksanakan pembangunan. 
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c. Terbentuknya kader-kader penerus pembangunan di dalam 

masyarakat sehingga terjamin kelanjutan upaya pembangunan. 

d. Memajukan institusi. 

e. Terbentuknya link and match antara dunia pendidikan tinggi dengan 

masyarakat sebagai stakeholder. 

 

3) Manfaat Bagi Perguruan Tinggi 

a. Memperoleh umpan balik sebagai hasil pengintegrasian 

mahasiswanya dengan proses pembangunan di tengah –tengah 

masyarakat sehingga kurikulum, materi perkuliahan dan 

pembangunan ilmu pengetahuan yang diasuh di perguruan tinggi 

dapat lebih disesuaikan dengan tuntutan nyata dari pembangunan. 

b. Memperoleh berbagai kasus yang berharga yang dapat digunakan 

sebagai contoh dalam memberikan materi perkuliahan dan 

menemukan berbagai masalah untuk pengembangan penelitian 

c. Memperoleh hasil kegiatan mahasiswa, dapat menelaah dan 

merumuskan keadaan/ kondisi masyarakat yang berguna bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta dapat 

mendiagnosa secara tepat kebutuhan masyarakat sehingga ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni yang diamalkan dapat sesuai 

dengan tuntutan nyata. 

d. Meningkatkan, memperluas dan mempererat kerja sama dengan 

instasi terkait atau departemen lain melalui kerjasama mahasiswa 

yang melaksanakan. 

 

4) SASARAN 

a. Kkn dari rumah (kkn dr) 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang merupakan kegiatan akademik 

wajib bagi mahasiswa institut agama islam negeri curup  (IAIN) kali 

ini menjadi menarik mengingat dilaksanakan dalam kondisi pandemi 

virus covid-19. Dan inilah baru pertama kali kegiatan pengabdian 

mahasiswa dikelola dan dilaksanakan melalui model dalam jaringan 

(daring) atau online. 

Dalam buku panduan KKN edisi Covid-19 yang diterbitkan Pusat 

Sumberdaya Wilayah dan KKN LP2M, dijelaskan mulai proses 

pendaftaran, pengelopokan, penempatan, pembekalan mahasiswa 

serta ragam model pengabdian, monitoring harian yang kesemuanya 
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menggunakan model daring. dalam pengarahan umum saat 

pembukaan pembekalan melalui daring  menegaskan tentang 

pentingnya tetap melakukan kegiatan akademik KKN ini pada era 

pandemic covid-19, tema KKN kali ini adalah dari rumah mahasiswa 

membuat karya pengabdian, mahasiswa tidak perlu tinggal di desa 

lokasi penempatan tetapi tetap berkarya berdasarkan hasil analisis 

kebutuhan yang dilakukan, menjaga kesehatan itu penting tetapi 

tetap melakukan perkuliahan juga tidak boleh ditinggalkan. 

Sementara itu Kepala Pusat Sumberdaya Wilayah dan KKN 

menginformasikan bahwa KKN kali ini terdapat 3 (tiga) ragam, yakni 

KKN Pulang Kampung yaitu mahasiswa mengabdi di kampung 

halaman masing-masing.  

Jadi KKN DR itu kkn dari rumah di karenakan adanya wabah 19 ini 

dalam melakukan program kegiatan KKN secara daring yang 

sebelumnya dilakukan dengan terjun ke lapangan dan berinteraksi 

langsung dengan warga. Kegiatan KKN daring ini dilakukan secara 

online untuk melindungi kesehatan dan keselamatan mahasiswa serta 

masyarakat dari penularan Covid-19. Menurutnya, periode kegiatan 

KKN selama kurang lebih dua bulan belum cukup. nantinya selama dua 

semester mahasiswa akan belajar di luar kampus baik untuk kegiatan 

KKN, dikarenakan adanya wabah 19 ini.  

Melakukan program dengan mengambil seperempat waktu 

mahasiswa S1. Satu tahun dari empat tahun (kuliah) bisa dilakukan di 

luar kampus. Mereka harus belajar di luar kampus, di tengah masa 

pandemi Covid-19 tidak memungkinkan interaksi mahasiswa dengan 

masyarakat, sehingga dilakukan secara daring agar tak menghambat 

studi mahasiswa. “Kita tidak ingin mahasiswa terlambat masa studinya 

apalagi KKN sebagai mata kuliah wajib yang harus terus terselenggara 

dan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan mahasiswa serta 

masyarakat katanya.  

 

b. KKN SOSIAL (KS) 

KKN-KS diwujudkan dengan cara terlibat aktif dalam pencegahan 

dan penanganan penyebaran Covid-19 di masyarakat. Ini bisa 

dikerjasamakan dengan Kementerian / Lembaga dan / atau gugus tugas 

pada PTKI masing-masing di bawah pengendalian dan pengawasan 
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pihak berwenang serta memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan 

oleh pemerintah. 

Model KKN-KS ini hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang berasal 

dari program studi rumpun kedokteran dan sains teknologi yang 

diseleksi secara ketat dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh 

masing-masing PTKI”, ungkap Suwendi lebih lanjut. 

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan kedua pola KKN di atas, 

pimpinan PTKI menentukan mekanisme, bobot, dan besaran nilai atas 

bentuk pelaksanaan KKN tersebut secara lebih lanjut yang 

dikonversikan ke penghitungan sks (satuan kredit semester) pada 

semester berjalan. “Pimpinan PTKI diharapkan menentukan DPL 

(Dosen Pembimbing Lapangan) untuk membimbing, mendampingi, 

mengevaluasi, dan memberikan nilai kepada mahasiswa yang 

menyelenggarakan kedua pola KKN tersebut. 

Mengemukakan pelaksanaan kuliah kerja nyata merupakan sarana 

bagi mahasiswa dalam memahami dan mencari solusi atas berbagai 

permasalahan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kami 

berharap kehadiran mahasiswa dapat membawa perubahan yang 

positif dan membantu  masyarakat dalam berbagai hal yang berkaitan 

dengan urusan sosial masyarakat katanya.  

Pelaksanaan  KKN diharapkan benar-benar mampu memberikan solusi 

terhadap permasalahan di daerah itu serta mendukung upaya 

pengembangan potensi yang dimiliki oleh daerah yang dijadikan 

sebagai lokasi KKN, tambahnya. 

Menurutnya ia yakin dengan pendampingan dan pembinaan yang 

intensif akan dapat menggerakkan taraf perekonomian masyarakat 

sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat.  

Di samping itu, katanya melanjutkan kuliah kerja nyata juga 

merupakan wadah pembelajaran untuk merekatkan mahasiswa dengan 

masyarakat sebagai bentuk pengabdian dari salah satu amanat tri 

dharma perguruan tinggi. Jadi KKN ini bukan semata-mata untuk 

menggugurkan kewajiban kurikulum yang dibebankan kepada 

mahasiswa akan tetapi diharapkan ini menjadi satu modal bagi 

mahasiswa untuk belajar langsung ditengah-tengah masyarakat," 

ujarnya.  
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Ia berpesan kepada mahasiswa selama melaksanakan kegiatan KKN 

untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah nagari dan lembaga 

kemasyarakatan setempat agar dapat membantu dan memfasilitasi 

setiap program yang akan dilaksanakan.  

 

PENUTUP 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan program kuliah 

kerja nyata  (KKN) yang berolokasi di desa suka menang, kecamatan karang 

jaya, kab,musirawas utara, ini adalah bahwa kegian KKN dengan pemberian 

akseskepada mahasiswa untuk langsung terjun pada masyarakat dan 

menyalurkan ilmu yang didapat dari kampus institut agama islam negeri 

curup (IAIN CURUP) sehingga sangat bermenfaat dalam meningkatkan nilai 

non-akademik atau praktikal juga membantu masyarakat untuk membangu 

desa tersebut. 

Jadi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Adalah Bentuk Kegiatan Pengabdian 

Kepada masyarakat Oleh mahasiswa Dengan Pendekatan Lintas Keilmuan 

Dan Sektoral Pada Waktu Dan Daerah Tertentu. Pelaksanaan Kegiatan KKN 

Biasanya Berlangsung Antara Satu Sampai Dua Bulan Dan Bertempat Di 

Daerah Setingkat desa,direktorat jendral pendidikan tinggi Di indonesia 

Telah Mewajibkan Setiap penguruan tinggi Untuk Melaksanakan KKN 

Sebagai Kegiatan Intrakurikuler Yang Memadukan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi. 

Dalam pelaksanaan ini juga terdapat beberapa kendala dan keadaan 

pendukung saat program kerja dijalankan. Seperti terkendalaa oleh waktu 

yang kurang sesuai dengan kegiataan masing-masing individu warga dan 

karena susahnya menyesuaikan waktu kegiatan dengan warga mahasiswa 

KKN susah mengumpulkan warga dalam mengikuti kegiataan yang sudah 

direncanakan. Namun, selain terkendala ada faktor pendukung yang cukup 

membantu para mahasiswa KKN dalam menyelenggarakan kegiatanya 

yaitu, dengan adanya dukungan dari bapak kepala dukuh dan tersediany 

sarana prasarana yang ada cukup membantu mahasiswa KKN dalam 

menjalankan program kerjanya dengan lancar. 

Program KKN Yang Dilaksanakan Tiap Perguruan Tinggi Berbeda-

Beda Tergantung Pada Disiplin Ilmu Yang Terkait Serta Kebutuhan 

Masyarakat Dari Daerah Yang Dituju Sebagai Tempat Pelaksanaan 

KKN. Program Yang Dibuat Dapat Terbagi Menjadi Program Umum Seperti 
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Peringatan Hari Besar, Pemberdayaan Masyarakat, Dan Program Khusus 

Yang Terkait Tema Besar Suatu Tim KKN.  

Beberapa Tema Khusus KKN Antara Lain Seperti Menjaga Kesehatan 

Dimasa Pandemi Covid 19, Pendidikan,  Kkn Peduli Merupakan Salah Satu 

Bentuk Tanggapan Dari Kalangan Perguruan Tinggi Terhadap Bencana 

Yang Sedang Terjadi, Tema Yang Diangkat Seperti Menjaga Kesehatan 

Dimasa Pandemi Covid 19 Anggota Kkn Program Kkn Yang Dilaksanakan 

Pada Tgl 06-Juli-2020  Kkn Kebangsaan Merupakan Nama Dari Program 

Kkn Yang Anggotanya Berasal Dari Prodi/Fakultas Yang Berbeda, Program 

Ini Dirintis Oleh Institut Agama Islam Negeri Curup. 

KKN DARI RUMAH (KKN DR) KKN-Dr Dilakukan Dengan 

Memanfaatkan Media Sosial Dan Melakukan Produktivitas Keilmuan.Untuk 

Pemanfaatan Media Sosial, Mahasiswa Diminta Untuk Melakukan 

Pembuatan Poster,video untuk diunggah ke sosial media secara aktif 

membangun kesadaran dan kepedulian kepada masyarakat terhadap 

wabah covid 19.  

 

Saran 

Bagi mahasiswa peserta KKN 

1. Memperhunakan waktu seefektif dan seefesien mungkin untuk 

melakukan observasi dan mengidentifikasi masalah-masalah yang 

timbul dimasyarakat. 

2. Meningkatkan tali silahturahmi dan hubungan kerabatan serta interaksi 

serta kepada masyarakat tersebut. 

3. Meningkatkan hubungan dengan para perangkat desa 

4. Dalam penyusunan program hendaknya disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi desa, pertimbangan dana, tenaga,dan waktu yang tersedia. 

5. Lebih meningkatkan disiplin diri dari kegiatan KKN  

6. Menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik antara mahasiswa KKN  

7. Membangun hubungan kekeluargaan didalam kelompok dan antara 

mahasiswa KKN lain 

8. Sebisa mungkin menjahui dan menghindari konflik antar mahasiswa 

KKN 

9. Setiap konflik yang muncul diselesaikan secara damai dan secara 

kekeluargaan. 
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Bagi masyarakat 

 

Masyarakat hendaknya mengerti bahwa kegiatan KKN bukan hanya 

untuk kepentingan mahasiswa saja tetapi kepentingan masyarakat desa 

setempat,sehingga masyarakat harus lebih antusias dan dengan tangan 

terbuka menerima dan mau mengikuti bahkan membantu berbagai 

kegiatan yang diadakan oleh mahasiswa  KKN dimana mahasiswa hanya 

bertindak sebagai motivator yang membantu memecahkan masalah dan 

membantu membangun desa dan bukan sebagai pembawa dana,sehingga 

diharapkan partisipasi dan sukarela masyarakat dalam setiap program 

kerja KKN dapat lebih tinggi. 
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Pengaruh Pendidikan Islam Terhadap Kehidupan Bermasyarakat 

dalam Masa Pandemic Covid 19 

 

Oka Nurhidayati 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

okanur007@gmail.com 

 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

KKN (Kuliah kerja nyata) adalah salah satu bentuk kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat oleh Perguruan Tinggi yang dilakukan 

oleh mahasiswanya di bawah bimbingan dosen dan pimpinan 

pemerintah daerah. Pengertian pengabdian kepada masyarakat ialah 

pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan oleh 

Perguruan Tinggi secara ilmiah dan melembaga langsung kepada 

masyarakat untuk mensukseskan pembangunan dan pengembangan 

manusia pembangunan menuju tercapainya manusisa yang maju, adil 

dan sejahtera berdasarkan Pancasila, serta meningkatkan pelaksanaan 

misi dan fungsi Perguruan Tinggi. KKN merupakan suatu kegiatan 

perkuliahan intrakurikuler dalam bentuk pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan mahasiswa secara interdisipliner dan lintas 

sektoral. Kegiatan ini ditujukan untuk mengembangkan kepekaan rasa 

dan kognisi sosial mahasiswa serta membantu proses pembangunan. 

 

KKN merupakan kegiatan yang sangat dinanti-nanti oleh mahasiswa, 

karena kegiatan ini merupakan kegaiatan langsung yang dilakukan 

untuk beradaptasi dengan masyarakat, namun seperti yang kita ketahui 

KKN yang dilakukan oleh pada tahun 2020 ini sangat berbeda yang 

biasanya disebut dengan KULIAH KERJA NYATA sekarang bertambah 

dengan sebutan DR yaitu DARI RUMAH, seperti yang kita ketahui 

dengan mewabahnya virus baru yang datang dari wuhan cina pada 

akhir DESEMBER 2019 ini, menyebabkan semua aktivitas keramaian 

diberhentikan, termasuk Indonesia, sehingga semua sektror keramaian 

ditutup, mulai dari pasar, sekolah univerisitas, mall dll. Perubahan 

drastis pun terjadi, semua serba online, dkegiatan dilakukan tanpa tatap 

muka, ini juga yang menyebabkan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dilakukan secara online atau dari rumah saja.  

mailto:okanur007@gmail.com
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KKN DR, dilakukan dengan cara memberi informasi dan ilmu 

pengetahuan melalui pembuatan poster, video, narasi, bisa juga 

membuat buku ataupun jurnal.  Kegiatan dilakukan dengan cara daring 

(melalui postingan dimedia sosial mulai dari ig, yt, maupun facebook). 

Dengan kegiatan kuliah kerja nyata dari rumah saja ini, memberi 

penguatan terhadap masyarakat untuk hidup bersih, memberi 

pengetahuan bahayanya covid 19. Tidak hanya itu kegiatan KKN DR ini 

juga, dituntut untuk memberi informasi-informasi yang positif mulai 

dari pendidikan, tema-tema pemblajaran yang sesuai dengan jurusan 

masing-masing. 

 

PEMBAHASAN 

 

Perkenlkan nama saya oka nurhidayati, saya adalah mahasiswi dari 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP angkatan 2017 jurusan 

pendidikan guru madrasah ibtidaiyah (PGMI), saya adalah mahasiswi yang 

merasakan KKN DR, kegiatan kkn yang baru ini dilakukan karena seperti 

yang kita ketahui bahwa dunia telah dilanda virus baru yaitu covid 19,  

sebenarnya awalnya bingung dengan kegiatan kkn yang harus 

diselenggarakan sendirian dirumah, tanpa ada tim yang membantu, dengan 

diadakan pembekalan pada tanggal , ternyata kegiatan kkn yang kami 

lakukan adalah berbentuk daring membuat poster, video, video tutor, 

memberi penguatan kepada masyarakat mengenai covid 19 dengan cara 

diposting disosial media, mulai dari Instagram, youtobe, maupun faccebook.  

Pada tanggal 02 juli 2020, saya dipertemukan dengan teman-teman 

online, karena gak bisa harus bertatap muka dengan mereka kami 

beranggotakan 12 anggota, tiga laki-laki dan 9 perempuan dengan nomor 

kelompok 20. Dengan Dpl Bpk. Dr. Sumarto M.Pd. i. kegiatan kkn dr 

dilakukan pada tanggal 06 juli 2020. Setelah pembagian kelompok kkn Dr 

tentunya membuat grub KKN kelompok 20 donk, perkenalan kami hanya 

sebatas lewat online, didalam grub bapak Dpl kami meminta untuk 

mengirimkan video perkenalan dari anggota grub. Banyak cerita tentunya 

di dalam grub bapak memberi pengetahuan mengenai KKN Dr tersebut, 

kenudian membuat video anggota nama-nama kelompok 20, disinilah 

bentuk kreatif dari setiap anggota muncul, ada yang membuat video, poster 

dan lainnya. 
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Tanggal 06 juli 2020, tanggal yang ditunggu-tunggu tiba, dihari ini 

kegiatan KKN dimulai, di hari pertama sebenarnya bingung apa yang harus 

dikerjakan, kemudian bapak Dpl hadir lagi memberi penguatan 

pengetahuan apa yang harus dikerjakan. Dan dihari pertama saya membuat 

poster mengenai perilaku hidup bersih pada masa pandemic covid 19, 

karena dihari pertama jadi saya berfikir untuk membuat poster mengenai 

covid 19, agar rekan-rekan yang melihat poster saya tergerak untuk 

mengikuti protocol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, untuk 

mengurangi penyebaran covid 19. Setelah memposting tentunya melihat 

jumlah like dan coment donk. Ternyata dihari pertama jumlah like dan 

comen lumayan banyak like 116 dan jumlah comen 47, ternyata dengan 

jumlah like dan comen yang lumayan itu membuat semangat tersendiri bagi 

saya untuk melanjutkan proker selanjutnya. Dihari pertama saya mulai 

memahami aktifitas apa saja yang harus dilakukan selama KKN DR ini, 

walaupun kkn yang dilakukan berbeda dengan KKN sebelumnya, ternyata 

KKn dr juga mengasyikan. Dengan kkn dr ini, kita dituntut untuk kreatif, 

lebih sigap, tentunya mencari wawasan mengenai tema yang akan dibuat. 

Na di sini saya akan menunjukan poster dihari pertamaku, saya akan 

mendeskripsikan mengenai poster dihari pertama KKN yang dilakukan 

posternya berkaitan dengan Covid 19 ya, yaitu perilaku hidup bersih dalam 

masa pandemic covid 19.  

Poster hari pertama KKN DR 
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Nah, disini saya akan mendeskripsikan mengenai poster saya dengan 

tema “perilaku hidup bersih dalam masa pandemic covid 09” tentunya kita 

semua tidak asing lagi dengan virus baru ini. Infeksi virus Corona disebut 

COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota 

Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat 

cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, 

hanya dalam waktu beberapa bulan. 

Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk 

memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus 

Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. 

Virus corona ini telah merugikan semua negara, wabah ini sangat 

mematikan dan dapat menular sangat cepat, sehingga pemerintah menutup 

semua akses mulai dari tempat keramaian, kantor, sekolah, mall bahkan 

masjid. Dan dihimbau untuk dirumah saja, diindonesia sendiri telah 

diberlakukan yang namanya PSBB (pembatasan sosial bersekala besar), 

diera new normal ini kita dianjurkan untuk menjaga kesehatan, memulai 

pola hidup bersih, rajin mencuci tangan, selalu menggunakan masker ketika 
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berpergian, tentunya hindari kerumunan. Dengan cara ini kita bisa 

mengurangi penyebaran covid 19. Yuk sama-sama kita menjaga kebersihan, 

agar terhindar dari serangkain virus dan kuman yang mematikan, dan 

tentunya berdo’a kepada sang pencipta agar terhindar dari virus dan mara 

bahaya.  

Hari pertama KKN DR telah selesai, semoga poster ini bisa 

menyadarkan kita semua untuk menjaga kebersihan dan mengikuti anjuran 

dari pemerintah untuk selalu menggunakan masker dan mencuci tangan 

dengan sabun tentunya hindari kerumunan.  

Lanjut, ke kegiatan day two hari kedua, dihari kedua saya melanjutkan 

proker yang akan dibuat memikirkan ide dan gagasan yang akan 

dilaksanakan, kemudian tentunya berkonsutasi dengan dosen pembimbing 

lapangan, kemudian mendapat ide untuk membuat brosur displin 

bersekolah , karena sebentar lagi masuk sekolah, pembuatan brosur sampai 

di tanggal 8, kemudian meminta kritik dan saran dari bapak Dpl, di brousr 

ini bapak meminta untuk menambahkan displin dalam beribadah. Setelah 

selesai brosur pun siap untuk di sebarkan disosial media. 

Pada tanggal 09 juli 2020, saya melanjutkan penguploadan brousur 

saya dengan tema “Disiplin bersekolah” semoga dengan brosur ini, anak-

anak mampu mendisiplinkan diri dalam kegiatan sekolah, karena displin 

merupakan rasa taat pada nilai yang dipercaya sebagai pertanggung 

jawaban individu. Disiplin menurut pandangan islam adalah Disiplin 

merupakan suatu sikap yang dimiliki seseorang untuk taat dan bisa 

mengendalikan diri, agar tetap mematuhi aturan yang telah dibuat atau 

disepakati. Disiplin telah menjadi satu ilmu yang diajarkan dalam ajaran 

agama Islam. Disiplin sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, 

apalagi sikap tersebut sangat berpengaruh pada kesuksesan kita di masa 

depan. 

Disiplin biasanya dikaitkan dengan pemenuhan aturan dan 

pemanfaatan waktu. Seseorang dapat disebut disiplin apabila mengerjakan 

tugas dan pekerjaan yang diembannya dengan tepat waktu, seperti halnya 

tata tertib disiplin dalam lingkungan sekolah, sekolah merupakan lembaga 

untuk para siswa, pengajaran siswa/ murid dibawah pengawasan guru.  

Dalam kehudupan bersekolah tentunya ada sebuah peraturan yang 

harus kita laksanakan, mulai dari memakai seragam sekolah, hormat 

kepada guru displin ibadah. Jadi sebagai siswa yang baik tentunya harus 

mentaati peraturan tersebut agar menjadi sesuatu kedisplinan. Dalam 

https://www.brilio.net/wow/keutamaan-dan-adab-menuntut-ilmu-bersama-dalil-lengkap-200427n.html
https://www.brilio.net/gadget/5-aplikasi-yang-sedang-naik-daun-untuk-menunjang-kerja-dari-rumah-200503f.html
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poster yang kedua ini, bertujuan untuk memberikan wawasan dan 

pengetahuan kepada peserta didik untuk mentaati kedisplinan sekolah. 

Siswa yang cerdas adalah siswa yang mampu mentaati perauran, dan 

tentunya dsiplin dalam setiap aktivitas. 

Baiklah, saya akan mendiskripsikan poster yang saya buat ini, yuk 

baca terus biar asyik dalam mengetahui kegiatan-kegiatan KKN DR yang 

saya lakukan, tentunya dengan tema-tema yang super duper bikin 

penasaran. Cikidot... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nah, gambar diatas ini adalah poster yang saya upload pada tanggal 

19 juli 2121 di media sosoial facebook, poster ini mengambil tema “disiplin 

bersekolah” sasaran dalam poster ini adalah peserta didik yang sedang 

bersekolah, karena disiplin merupakan hal yang harus dilakukan peserta 

didik, baik disiplin dalam berpakaian, hormat kepada guru, tepat waktu dan 

tentunya displin dalam beribadah. Jadi, dalam poster ini, saya memberi 

penguatan pengetahun terhadap peserta didik untuk selalu melakukan 

displin dalam bersekolah. Karena kegiatan KKN dr ini, melakukan kegiatan 

berupa daring, jadi setiap mahasiswa wajib memberi pengetahuan postitif. 

Sebenarnya poster ini, memberi pengetahuan kepada peserta didik yang 

akan masuk kesekolah pada tanggal 13 juli dengan tahun ajara baru. 
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Ternyata kegiatan belajar mengajar tetap daring tanpa tatap muka. 

Pemantauan jumlah like dan coment alhamdulilah masih banyak walapun 

berkurang, mungkin karena poster yang diupload kurang mendukung atau 

kurang menarik, dengan jumlah like 101 dan jumlah komentar 31 namun, 

komentar alhamdulilahnya bagus semua. 

Nah, kegiatan KKN dr yang dilakukan mahasiswa adalah kegaitan 

seputaran media sosial lo, karena semua kegiatan selama pandemic covif 

19ini semua dari dunia online gak ada yang tatap muka, jadi mahasiwa itu 

harus super kreatif layaknya youtuber gitu loo. Etzz, tapi ada juga 

mahasiswa pilihan yang bertugas menjadi sukarelawan dalam pandemic 

covid 19 ini, mereka tim sadgas covid 19. Ada yang menjaga kampus 

tercinta INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP, seperti bertugas 

menyemprotkan disinfektan, ada juga pemeriksaan suhu, pengecekan 

pendatang atau mahasiwa yang masuk keluar seputaran kampus. Tapi itu 

mahasiswa pilihan seperti anggota PMI dan lainnya yang paham akan 

kesehatan tentunya.  

Sasaran dalam kegiatan KKN Dr ini adalah orang tua, pengguna sosial 

media, peserta didik, kalangan masyarakat biasa dan lainnya. Tujuan KKN 

DR ini adalah memberi penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap 

wabah covid 19, relasi agama dan kesehatan, moderasi beragama, dan 

pendidikan seerta dakwa keagamaan islam dengan memanfaatkan berbagai 

media sosial. Jadi, mahasiswa dituntut untuk kreatif donk agar KKN DR ini 

terlaksana dengan baik. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah 

mendorong produktivitas keilmuan yang dilakukan mahasiswa baik berupa 

penulisan buku, karya tulis, opini dan lain-lain sesuai dengan program studi 

masing-masing. Nah, bagi mahasiwa yang pinter atau yang hobi menulis 

dalam kegiatan KKN DR ini diberi keleluasaan untuk menulis tentunya 

bakalan mendapat nilai hehehhe, asyikkan. Walaupun tahun ini bentuk 

kegiatan KKN nya berbeda sepertinya sangat dinikmati oleh semua anggota 

KKN, bagaimana tidak dinikmati, memang seperti itu kegiatan yang harus 

dijalani hehehheh. 

Oke,,, lanjut ke kegiatan selanjutnya pada masa KKN DR ini 

berlangsung, pastinya bosen donk kalau mengadirkan poster berupa 

gambar, tentunya harus ada ide-ide bagus yang harus di pikirkan, lanjut 

konsultasi ke DPL yaitu bapak sumarto M.Pd.i , dan akhirnya dapat ide 

untuk membuat video perkembangan hadpone,  setelah mendapat tema 

tentunya harus mencari referensi yang relevan. Dan ternyata dalam 
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pembuatan video ini lumayan lama banget setelah 2 hari pembuatan belum 

selesai juga, dan sayapun mengganti tema lo, karena lama banget na tema 

yang baru adalah manfaat orang yang bersedekah, kebetulan saya punya 

bukunya untuk revernsi gitu hahahha, video itu bisa diselesaikan dalam 

satu hari.  

Setelah selesai pembuatan tentunya teman-teman semua tahu apa 

yang harus dilakukan, na betul sekali penguploadan hehehhe.  

Penguploadan saya lakukan pada tanggal 12 juli 2020, pada pagi hari 

tentunya, karena pagi biasanya sinyalnya lancar. Jadi sedikit bercerita 

mengenai video yang saya buat dengan tema “manfaat orang yang 

bersedekah” ternyata bersedekah itu banyak pengaruhnya baik bagi 

kehidupan maupun alam yang berbeda nanti yaitu hari akhir.  Bersedekah 

merupakan tindakan mulia yang masuk kedalam salah satu sunah yang 

snagat dianjurkan untuk umat islam, berikut adalah manfaat orang yang 

bersedekah,  yang pertama adalah menyucikan diri, karena kita bisa 

membersikan dosa yang telah kita buat dengan cara bersedekah, seperti 

yang kita ketahui dalam masa pandemic covid 19 ini, banyak sekali 

masyarakat yang membutuhkan, tak hanya masyarakat para tim medis juga 

sangat membutuhakan bantuan-bantuan berupa alat pelindung diri atau 

APD, masker,Dan lainnya. Masyarakat yang harus berhenti bekerja karena 

penerpan lock down atau PSBB. Disini, para pendonasi yang akan 

mensedekahkan sebagian hartanya sangat dibutuhkan. Kemudian manfaat 

yang kedua adalah pahala berlipat ganda, karena bersedekah merupakan 

kegiatan yang mulia yang sangat disenangi Allah SWT, dengan cara 

bersedekah kita mendapat pahala yang berlipat ganda, yang selanjutnya 

adalah mendapat imbalan yang berlipat-lipat, memberi ketenangan hati, 

dengan bersedekah kita diberi ketenangan hati oleh Allah SWT.  

Na, itu adalah manfaat orang yang bersedekah, di video yang saya 

upload tersebut, berisikan manfaat orang yang bersedekah, penguploadan 

disosoal media fb. Dan mendapat jumlah tayangan 77, jumlah like 62 dan 

jumlah kolom komentar 27 komentar.  

Diketiga kgiatan yang saya lakukan dalam penguploadan mulai dari 

brosur corona virus, kemudian brosur disiplin sekolah, dan video mengenai 

manfaat orang yang bersedekah, terhitung dari tanggal 06 juli sampai 12 

juli, ternyata terdapat pengaruh pendidikan islam loo, contohnya menjaga 

kebersihan. Allah telah menganjurkan umat manusia untuk selalu menjaga 

kebersihan. Kebersihan sebagaian dari iman, dengan adanya wabah ini, kita 
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lebih danjurkan untuk selalu menjaga kebersihan tidak hanya kebersihan 

diri namun juga kebersihan lingkungan, dan kebersihan sangat 

berpengaruh terhadap kehidupan manusia, agar terhindar dari segala 

serangan penyakit.  Kemudian di brosur kedua disiplin bersekolah, 

tentunya disipin sekolah adalah kewajiban, islam telah mengajarkan kita 

untuk selalu displin, dsiplin waktu dan lainnya. Ternyata pengaruh 

pendidikan islam terhadap kehidupan bermasyrakat sangan berpengaruh. 

Mulai dari gaya hidup yang untuk menjaga kebersihan, agar terhindar dari 

penyakit, virus dan tentunya kuman yang ada disekitar kita. Kemudian yang 

ketiga adalah sedekah, nah sedekah merupakan salah satu sunah yang 

dianjurkan Allah SWT lo,,,, sedekah merupakan kegiatan yang sangat 

dimuliakan Allah, karena dengan bersedekah kita akan mendapat 

keuntungan-keuntungan luar biasa yang Allah berikan, mulai dari 

membersikan dosa, mendapat pahala, dan tentunya diberi ketenangan hati. 

Na ternyata sedekah ini telah diajarkan rasulullah sejak zaman jahiliah lo, 

sedekah memberi pengaruh besar terhadap kehidupan, karena orang yang 

merasa kesusahan akan dibantu melalui bantuan yang diberikan orang 

yang memliki harta yang banyak dan berkecukupan, contohnya masa 

pancemic sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang membutuhkan 

untuk disalurkan bantuan tidak hanya masyarakat yang kekurangan namun 

juga para tim medis yang snagat memutuhkan peralatan tim medis, yang 

seperti kita lihat banyak sekali saluran bantuan-bantuan yang datang mulai 

dari donatur, penggalangan dana, pemberian langsung dari sesorang, 

ternyata banyak sekali umat islam yang sadar akan sedekah. Mereka 

membatu sesame manusia untuk memepermudahkan jalannya kehidupan, 

Masya Allah. Pengaruh pendidikan islam sangat penting ya untuk 

kehidupan bermasyarakat, ayo sama-sama kita pelajari ajaran islam, agar 

kedepannya lebih saling paham.  

Nah, sekarang lanjut yuk ke kegiatan KKN DR ku, sebelumnya sudah 

snagat paham belum dengan namanya KKN bertambahkan DR, oke kalau 

nbelum seberapa paham, aku coba jelasin lagi ya, KKN-DR adalah kegiatan 

yang dilakukan mahasiwa perguruan tinggi, yang memberi kesempatan 

kepada mahasiswa untuk belajar dan bekerja dengan masyarakat, namun di 

desa masing-masing melalui media sosaial, kenapa bertambahkan DR, 

seperti yang kita ketahui dunia sedang diguncang virus yang sangat 

mematikan yaitu virus corona, yang penyebarannya sangat cepat, sehingga 

diindonesia sendiri dilakukan yang namanya PSBB, nah jadi gak bisa banget 
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yang namanya melakukan KKN secara langsung yang dilakukan sebelum-

sebelumya. Na, itu penjelasan ulang mengenai KKN DR. 

Kegiatanku selanjutnya adalah, berinteraksi langsung dengan 

masyarakat disekitarku, tapi wajib diingat ikuti protocol kesehatan donk, 

saya tinggal didesa sambirejo, kecamatan selupu rejang kab. Rejang Lebong. 

Nah didesaku sendiri saya melakukan kegiatan langsung didesa pada 

tanggal 18 juli 2020, kegiatannya adalah sosialisasi bahaya dan penyebaran 

covid 19 di TPA didesa tetangga yaitu desa air duku, disana kami 

mengajarkan anak-anak untuk selalu menggunakan masker saat 

berpergian, jaga jarak terhadap teman-temannya duduk berjauhan dan 

tentunya cuci tangan setelah beraktifitas atau setelah memegang sesuatu. 

Di TPA itu juga kami menjelaskan mengenai covid 19, bahaya dan cara 

mencengah penyebaran covid 19, dan satu lagi saya ikut serta mengajarkan 

anak mengaji dan sedikit berpidato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diatas merupakan jenis kegiatan KKN DR yang saya lakukan 

yaitu sosialisasi mengenai wabah covid 19 di TPA desa air duku, di sana 

kami memberi penguatan terhadap anak-anak untuk selalu menjaga 

kesehatan dan tentunya mengikuti protocol kesehatan yang telah 

diterapkan diindonesia tentunya., dan memberi sedikit pengetahuan 

pentingnya pendidikan islam yaitu pentingnya mengaji saat usia dini. 

Pendidikan merupakan pondasi dasar bagi kehidupan manusia. Setiap 

anak sejak usia dini, belajar untuk mengembangkan dan menggunakan 
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kekuatan mental, moral, dan fisik mereka. Semua itu mereka peroleh 

melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi anak karena dapat 

mendidik anak mencapai impiannya. Salah satu pendidikan yang dipupuk 

sejak dini adalah pendidikan agama, terutama pendidikan Islam bagi kita 

sebagai orang muslim. 

Pendidikan Islam pada intinya adalah sebagai wahana pembentukan 

karakter manusia yang bermoralitas tinggi. Di dalam ajaran Islam moral 

atau akhlak tidak dapat dipisahkan dari keimanan. Keimanan merupakan 

pengakuan hati dalam berkayakinan kepada Allah Subhanahu Wata’ala. 

Akhlak adalah pantulan iman yang berupa perilaku, ucapan, dan sikap atau 

dengan kata lain akhlak adalah amal saleh. Iman adalah maknawi 

sedangkan akhlak adalah bukti keimanan dalam bentuk perbuatan yang 

dilakukan dengan kesadaran dan karena Allah semata. 

Dalam menjalankan roda kehidupan sehari-hari, tingkat pendidikan 

membantu orang mendapatkan rasa hormat dan pengakuan ini adalah 

bagian tak terpisahkan dan kehidupan baik secara pribadi maupun sosial. 

Pendidikan agama islam sangat erat sekali kaitannya dengan pendidikan 

pada umumnya, pendidikan agama islam bertujuan untuk meningkatkan 

ketaqwaan siswa terhadap Allah Subhanahu Wata’ala. Tujuan pendidikan 

islam yang sejalan dengan misi Islam yaitu mempertinggi nilai-nilai akhlak 

sehingga mencapai akhlakul karimah. 

Keluarga yang tidak menanamkan pendidikan anak sejak kecil, 

sehingga mereka tidak dapat memahami norma-norma yang berlaku dalam 

peri kehidupan bermasyarakat. Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sesuai 

dengan ajaran agama tidak dicontohkan oleh orang tua kepada anak sejak 

kecil. Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dibentuk sejak lahir akan 

menjadi dasar pokok dalam pembentukan kepribadian anak. Apabila 

kepribadian dipenuhi oleh nilai agama, akhlak yang baik maka akan 

terhindarlah anak dari kelakukan-kelakuan yang tidak baik. Tujuan dari 

pendidikan islam adalah pembentukan akhlak yang sanggup menghasilkan 

orang-orang yang bermoral, jiwa yang bersih, kemauan yang keras, cita-cita 

yang benar dan akhlak yang tinggi. 

Dengan diberikannya pendidikan agama pada anak sejak usia dini 

akan ,menjadikan seorang anak menjadi lebih baik, beragama, bermoral 

dan bernilai pekerti yang baik. Menyesallah orang tua yang tidak 

menanamkan atau memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya. 
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Na, itu tadi sedikit pemahaman kita mengenai pengaruh pendidikan 

islam terhadap kehidupan ya, ternyata pendidikan islam banyakpengatuh 

positif bagi kehidupan kita, seperti dengan bersadakah kita bisa membantu 

sesame umat manusia, yang sedang kesusahan, kemudian dengan displin 

kita bisa mentaati peraturan yang ada disekolah.  

Oke, lanjut ke pengalamaan KKN DR, etzzz kegiatan ya heheh, oke tadi 

kita udah membahas mengenai pengaruh pendidikan yang terdapat di 

beberapa kegiatan saya yaa,, dikegiatan selanjutnya itu, tentunya banyak 

banyak memikirikan hal krearif ya, mulai dari menentukan tema yang 

cocok dan menark, pembauatan poster yang bagus, dan menarik, harus 

sekrearif mungkin, kemudian pembauatan video yang sebagus mungkin, 

pandai berbicara dan harus bisa menguasai materi yang akan dibahas. Na di 

kegiatan selanjutnya kembali saya membuat poster namun bersangkut 

dengan kegiatan yang saya lakukan sebelumnya di TPA (tempat pengajian 

anak) didesa Air duku, yaitu poster mengenai tips menghafal Al-Qur’an, 

kegiatan yang saya lakukan di KKN Dr ini bertemakan pendidikan islam ya, 

karena saya menempuh pendidikan di perguruan tinggi islam, jadi tema nya 

ahrus keislaman gitu, sebenarnya gak diwajbkan harus bertemakan 

kerohanian gitu si, ini emang ide saya biar anak-anak itu tergerak biar 

menghafal Al-qur’an, semoga aja banyakHafid-hafidzah di Indonesia ini, 

aamiin.  

Na, jadi pada tanggal 20 juli 2020, saya mengunggah poster 

bertemakan tips menghafal al-Qur’an, ternyata menghafal Al-qur’a itu ada 

tips nya loh, yuk simak di poster kegiatan KKN DR saya. Saya upload di 

media sosial facebook, dengan nama facebooknya Oka Nurhidayati.  

Na, ini adalah kegiatan yang saya upload pada tanggal 20 juii 2020, dengan 

tema “tips menghafal Al-Qur’an”  
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Kaitan pemblajaran islam dengan penghafal Al-qur’an, seperti yang 

kita ketahui Al-qur,an merupakan kitab suci  utama bagi agama islam, yang 

umat mulim percaya bahwa kitab ini dturunkan oleh Allah SWT, kepada 

nabi Muhammad. Menghafal Al-Qur’an merupakan karunia terbesar yang 

sangat di harapkan oleh setiap manusia, karena jarang sekali orang yang 

pandai dalam menghafal, lantaran malas atau tidak bisa. Tapi, banyak juga 

anak-anak kecil yang terbiasakan untuk menghafal bahkan di sekolahkan 

ke sekolah islam seperti pesantern, dan sekolah tahfidz. Na, bagi kalian 

yang ingin menghafal Al-qur’an saya punya tips menggunakan metode 

3T+1M, oke sebelum lanjut ke penjelasan apa itu 3T+1M. saya akan 

menjelaskan fadilah orang yang menghafal Al-qur’an biar kita sama-sama 

meniatkan diri untuk ikut menjadi tahfidz Al-Qur’an Aamin 

 

Fadilah penghafal Al-qur’an 

1. Al-Qur’an menjadi syafaat di hari akhir 

Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda “Bacalah Al Qur’an, 

karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafa’at bagi 

shahibul Qur’an” (HR. Muslim) 
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2. Mendapatkan pertolongan Allah 

Allah menegaskan bahwa siapa yang menolong Allah, maka Allah 

akan menolongya. (Q.S. Muhammad: 7). Menghafal Al-Quran adalah 

salah satu bentuk menolong Allah; yaitu memperjuangankan agama 

Islam. 

3. Menambah kenikmatan dalam Shalat 

4. Menjadikan gaya hidup lebih islami 

 

Na, itu sedikit fadilah yang Allah berikan kepada umatNya yang suka 

menghafal Al-qur’an, sekarang saya punya metode menghafal Al-qur’an 

menggunakan metode 3T+1M, yang pertama Tasmi, tasmi menggunkan 

metode seorang ustad atau yang lain membaca Al-qur’an untuk kemudian 

diikuti oleh para muridnya. Lanjut ke metode yang kedua Tafahum, 

tafahum yaitu memahami arti dari bacaan Al-qur’an yang akan di hafal, 

kemudian Tikrar, tikrar yaitu mengulang-ulang bacaan hingga hafal. Dan 

yang terakhir adalah Murajaah, yaitu mengulang kembali bacaan yang 

dihafal. Na itu tios meghafal al-qur’an jadi bagi teman-teman yang ingin 

menghafal al-qur’an coba dengan menngunakan metode yang saya bagikan 

ya. Semoga bermanfaat. 

Jadi, menghafal al-Qur’an itu termasuk pendikan yang diajarkan 

rasululah kepada hambanya, karena dengan menghafal al-quran tanpa kita 

sadari termasuk kegiatan yang dimuliakan Allah, dengan memghafal al-

quran menjadikan diri kita sebagai manusia yang beruntung, karena 

dengan cara ini kita bisa menerapkan dikehidupan bermasyarakat, 

misalnya sebagai guru mengaji, menerapkan amalan yang ada di dalam al-

qur”an dan tentunya sebagai contoh keperibadian yang baik, sehingga 

orang-orang disekitar kita mampu mengikuti gaya hidup yang terpuji, dan 

tentunya yang disukai Allah SWT. 

Seperti yang kita ketahui, pendidikan islam itu mampu menjadikan 

diri kita sebagai manusia yang lebih baik loo, dengen pendidikan islam kita 

mampu mengendalikan diri kita menghindari yang dilarang dan 

mendekatakan kepada yang di anjurkan, mislanya berbuat baik, saling 

tolong menolong, ramah, sopan dan banyaknya, dan menghindari yang 

munkar misalnya merugikan orang lain dengan cara mengambil yang 

bukan hak kita mencuri, mengolok-olok teman, berbuat curang, mencontek 

dan itu merupakan kegiatan yang sangat dilarang ya, jadi dengan 
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pendidikan islam kita bisa mengetahui apa yang di larang dana pa yang 

harus di perbuat di kehidupan bermasyarakat.  

Na, jadi sangat penting sekali pendidikan islam itu, unntuk kehidupan 

ya, jadi untuk itu ayo sama-sama kita mengendalikan diri dengan cara 

mencari hal-hal kebaikan yang ada disekiar kita.  

Na, lanjut lagi ke KKN DR saya, kegiatan rutinitas yang sedang 

diayomi mahasiswa ya dibilang akan masuk pase akhir heheh… kegiatan 

yang dibilang bedah dari tahun tahun sebelumnya. Yang sekarang serba 

online dan tentunya serba memgang gadged, pasti teman-teman itu gak 

asing banget sama smartphone yang sekarang menjadi kepentingan, yang 

semua orang memgangnya dari anak kecil, orang dewasa sampai yang tua. 

Apalagi masa pandemic sekarang ini tanpa handpone semua pekerjaan 

akan tertinggal dan bisa-bisa gak ada informasi sedikitpun bahkan gak bisa 

bekerja, handpone dimasa pandemic ini menjadi alat perantara dalam 

segala hal yang sekolah menggunakan handpone, yang kerja tanpa tatap 

muka harus menggunakn hadpone, bersilahturahmi aja harus video call, 

karena virus corona ini menular dari manusia, dan di Indonesia sendiri 

telah di berlakukan PSSB, walapun sekarang New Normal. Jadi, bagi 

pengguna handpone ada yang tauh gak si, apa itu handpone dan 

perkembangan handpone itu seperti apa? Na dikegiatan KKN saya kali ini, 

saya akan mebahas perkembangan habdpone dari generasi 1 sampai 

generasi 4. Ayoo sama-sama kita Bahasa. 

Pada hari kamis , tanggal 06 agustus saya mengupload video ke chanel 

youtbe saya Oka nurhidayati, dengan jumlah subcribe 740, na dengan judul 

“perkembangan handpone dari generasi 1 sampai generasi 4” jadi jumlah 

penonton pada chanel youtbe pada 3 hari setelah penguplotan adalah 254 

kai ditonton dan jumlah komentar 7, jadi alhamduliah banget, karena 

jumlah penoton juga masuk kedalam penilain KKN DR ini loo, lanjut ke 

pembahasan selanjutnya mengenai “perkembangan handpone dari generasi 

1 sampai generasi 4” .  

Handpone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang 

mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional 

saluran tetap, namun dapat dibawah kemana-mana dan tidak perlu 

disambung dengan jaringan telepon menggunakan telepon. Penemu system 

telepon genggam yang pertama adalah martin cooper seorang karyawan 

Motorola pada tanggal 03 april 1973, model pertama produksinya ialah 

dynaTAC. 
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Coper bersama tim nya menghadapi tantangan bagaimana 

memasukan semua material elektronik kedalam alat berukuran kecil 

tersebut untuk pertama kalinya. Namun akhirnya sebuah telepon genggam 

pertama berhasil diselesaikan dengan bobot seberat dua kilo gram. 

 

Perkembangan handpone 

Generasi 0 

Tahun 1940, galvin Manufactory carpocation (sekarang Motorola) 

mengembangkan portable handie talkie SCR36, yang berarti sebuah alat 

komunikasi dimedan peran saat perang dunia II, pada tahun 1943 galvin 

mengeluarkan portable FM radio yang diberi nama SCR3 model backpack 

untuk tentara U.S, dan generasi 0 diakhiri dengan penemuan konsep 

modern oleh insinyur dari bell labs pada tahun 1947. Mereka menemukan 

konsep penggunaan telepon hexagonal sebagai dasar telepon seluler 

Generasi II 

Generasi kedua atau 2G muncul oada tahun 1990 an. 2G diamerika 

sudah menggunakan teknologi GSM. GSM menggunakan frekuensi standar 

900 Mhz dan frekuensi 1800 Mhz. pada generasi 2G sinyal analog sudah 

diganti dengan sinyal digital. Penggunaan sinyal digital memperlengkapi 

telepon genggam dengan pesan suara, panggilan tunggu, dan SMS. Telepon 

seluler pada generasi ini juga memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih 

ringan karena penggunaan teknologi chip digital.  

Keunggulan dari generasi 2G adalah ukuran dan berat yang lebih kecil 

serta sinyal radio yang lebih rendah, sehingga mengurangi efek radiasi yang 

membahayakan pengguna 

Generasi III 

Generasi ini disebut juga 3G yang memungkinkan operator jaringan 

untuk memberi pengguna mereka jangkaun yang lebih luas, termasuk 

internet sebaik video call berteknologi tinggi. Kelemahan dari generasi 3G 

ini adalah biaya yang relative tinggi dan kurangnya cakupan jaringan 

karena masih barunya teknologi ini. Tapi, yang menarik pada generasi ini 

adalah mulai dimasukannya system operasi pada ponsel sehingga membuat 

fitur ponsel semakin lengkap bahkan mendekati fungsi Pc, system operasi 

yang digunakan antara lain Syimbian, Android dan windows Mobile 

Generasi IV 

Generasi ini disebut dengan generasi 4G. 4G merupakan system 

ponsel yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang 
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mengintregrasikan teknologi nirkabel yang telah ada. System 4G 

berdasarkan heterogenitas jariangan IP yang memungkinkan beragam 

system kapan saja dan dimana saja. 4G juga memberikan penggunanya 

kecepatan tinggi, volume tinggi, kualitas baik, jangkauan global, dan 

fleksibel untuk menjelajahi berbagai teknologi flkasibel. 

Na, itu sedikit infromasi mengenai handpone yang sekarang menjadi 

hal yang biasa digunakan dalam kehidupan kita, semoga handpone 

dipergunakan untuk hal-hal yang postitif, untuk kegiatan yang memang 

mengharuskan untuk menngunakannya seperti masa pandemic ini, semoga 

kegiatan kkn ini bermanfaat untuk kita semua, gunakan tekonolgi sebagawa 

wahana mencari informasi, mencari yang berguna dan digunakan 

sewajarnya. 

 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Pengertian pengabdian kepada masyarakat ialah pengalaman ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi 

secara ilmiah dan melembaga langsung kepada masyarakat untuk 

mensukseskan pembangunan dan pengembangan manusia pembangunan 

menuju tercapainya manusisa yang maju, adil dan sejahtera berdasarkan 

Pancasila, serta meningkatkan pelaksanaan misi dan fungsi Perguruan 

Tinggi. KKN merupakan suatu kegiatan perkuliahan intrakurikuler dalam 

bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa secara 

interdisipliner dan lintas sektoral. Kegiatan ini ditujukan untuk 

mengembangkan kepekaan rasa dan kognisi sosial mahasiswa serta 

membantu proses pembangunan. 

Namun pada masa pandemic ini, perubahan pemblajaran tentunya 

berubah karena harus dilakuka yang namanya PSBB, pembatasan sosial 

bersekala besar. Layaknya kegiatan KKN yang dialami angkatan 2017, 

kegiatan KKN nya bertambahkan DR, dari rumah tentunya. Jadi kegiatan 

yang kami lakukan adalah bermediakan media sosial, mulai dari facebook, 

Instagram dan yotube, dan yang dibuat adalah mulai dari poster, video, 

video tutor, buku, karya ilmiah maupun esay. 

Na, kegiatan kkn yang saya lakukan selama beberapa hari ini, saya 

kaitkan dengan pengaruh pendidikam islam mulai dari pembuatan poster 

dan video.  Kegiatan yang saya lakukan adalah pada tanggal 06 juli 

membuat poster bertema kan “menjaga kesehatan di masa pandemic covid 
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09” kemudian pada tanggal 19 juli mmebuat brosur bertemakan “displin 

bersekolah” pada tanggal 02 juli membuat video dengan tema “manfaat 

orang bersedekah”, pada tanggal 21 juli membuat brosur dengan tema “tips 

menghafal Al-quran” pada hari kamis, tanggal 16 agustus saya membuat 

video dengan tema “perkembangan handpone dari generasi 0-4”  

Na, itu lah kegiatan KKN DR yang saya lakukan selama beberapa hari 

ini semoga bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya selalu jaga kesehatan 

agar terhindar dari virus yang mematikan. 
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KKN di Masa Pandemi Covid 19 

 

PEPI SAFITRI 

PENDIDIKAN BAHASA ARAB 

pepisafitri226@gmail.com 

 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu kegiatan yang termasuk 

dalam kegiatan kurikulum sebagai suatu syarat kelulusan bagi mahasiswa. 

KKN adalah salah satu bagian dari kegiatan akademik yang bersifat social 

aplikatif, dimana mahasiswa akan terjun langsung kedalam masyarakat dan 

menerapkan ilmu yang sudah didapatkan diperkuliahan.  

KKN ini juga merupakan salah satu kegiatan dimana mahasiswa 

benar- benar menjunjung tinggi perguruan tinggi. Tetapi pada tahun 2020 

khususnya untuk angkatan tahun  2017 IAIN CURUP KKN nya berbeda 

dengan KKN sebelumnya dikarenakan adanya pandemic covid19 atau biasa 

yang sering kita dengar dengan sebutan virus corona. Jadi KKN pada tahun 

ini hanya dilakukan dirumah dengan menshare poster-poster tentang 

pembelajaran, tentang virus corona dan sebagainya.  

Pelaksanaan KKN yang dilakukan dari rumah atau KKN DR yang 

dilaksanakan padatanggal 6 juli 2020 sampai tanggal 22 agustus 2020. 

Dalam rangka mencegah penyebaran virus corona diwajibkan untuk 

masyarakat umum menggunkan masker dan selalu mencuci tangan atau 

menggunakan handsinitizer. Dengan diselenggarakannya KKN DR oleh 

lembaga perguruan tinggi ditengah-tengah pandemi covid19 ini 

mewajibkan seluruh mahasiswa yang menlaksanakan KKN untuk 

melakukkan KKN nya dirumah saja. Dikarenakan jika mahasiswa 

bergabung dengan masyarakat luas takutnya akan menambah luaskan 

penyebaran covid19. Dan semog KKN DR yang dilaksanakan oleh  IAIN 

CURUP berjalan dengan lancer dan dengan bagaimana semestinya.  

Pada KKN angkatan 2017 tepatnya pada tahun 2020 ini berbeda 

dengan KKN tahun-tahun sebelumnya. KKN ini berbeda dikarenakan 

adanya pandemic covid19 atau biasa yang sering kita kenal dengan virus 

corona. Virus corona ini sendiri sudah lumayan lama menyebar di wilayah 

Indonesia. Hampir seluruh wilayah diindonesia terkena virus yang sangat 

membahayakan tersebut. Pada KKN tahun ini IAIN CURUP 

mailto:pepisafitri226@gmail.com
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menyelenggarakannya di rumah masing-masing. Atau hanya sekedar 

membuat poster-poster pembelajaran sesuai prodinya masing-masing, 

poster virus corona dan sebagainya. Disini, saya membuat poster mengenai 

virus corona, tentang kebersihan dan sebagainya. Disini saya memfokuskan 

kepada anak-anak sekolah dan masyarakat umum juga. Jenis kegiatannya 

saya hanya menshare poster mengenai virus corona, tentang pembelajaran 

tentang kebersihan dan sebagainya di media social facebook saya. 

 

PEMBAHASAN 

Baiklah pada pembahasan ini saya akan menjelaskan mengenai 

poster-poster yang telah saya upload dimedia social facebook dan 

instagram saya.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yang dimaksud dengan virus corona adalah penyakit menular yang 

disebabkan virus corona yang bar. Baru ini ditemukan virus dan penyakit 

baru ini baru diketahui setelah wabah ini menjangkit wuhan, tiongkok pada 

desember 2019. Sebagian besa orang yang terkena virus corona akan 

mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa penanganan 
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khusus. Virus yang menyebabkan covid19 terutama ditransmisikan melalui 

droplet (percikan air liur) yang dihasilkan saat oang terinfeksi batuk, 

bersin, atau mengembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak bias 

bertahan diudara, sehingga dengan cepa jatuh dan menempel pada lantai 

atau permukaan lainnya. Seseorang dapat tertular saat menghirup udara 

yang mengandung virus jika seseorang tersebut terlalu dekat dengan orang 

yang sudah terinfeksi virus covid19. Seseorang juga dapat tertular jika 

menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi  lalu menyentuh mata, 

hidung, atau mulut.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada poster kedua ini saya menshare mengenai program pagi ruang kelas. 

Dengan adanya virus corona yang melanda wilayah Indonesia saat ini maka 

diwajibkan untuk seluruh siswa-siswi yang kesekolah atau yang sudah 

memberlakukan new normal untuk memeriksa kesehatannya setiap pagi, 

selalu menggunakan masker, selalu rajin cuci tangan, selalu membawa 

handsanitizer dan selalu melakukan ketertiban disekolahnya masing-

masing. Siswa-siswi harus tetap waspada dengan lingkungan sekitar dan 

selalu menjaga kebersihan.  
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Pada poster ketiga saya menshare tentang cara mencuci tangan yang bai 

dan benar serta sesuai dengamn prosedur. Pada masa covid19 ini kita 

diwajibkan untuk selalu menjaga keberihan terutama kita harus rajin 

mencuci tangan yang baik dan benar dan harus sesuai prosedur, ada 

beberapa cara mencuci tangan yang baik dan  benar. Baiklah saya akan 

menjelaskan cara-cara tersebut. Yang pertama kita harus membasahi 

tangan kita terlebih dahulu sebelum menggunakan sabun, selanjutnya 

tempelkan kedua telapak tangan, lalu gosok seluruh bgian telapak tangan 

dan punggung tangan termasuk sela-sela jari, lalu bilas atau cuci tangan 

minimal selama 20 detik kemudian keringkan tangan dengan handuk 

bersih atau tisu dan hindari menggosok secara keras atau berlebihan 

sehingga membuat tangan menjadi merah. 
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Pada poster keempat saya menshare dimedia social facebook saya 

mnegenai pentingnya makanan dan minuman yang sehat atau biasa yang 

sering kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Mengapa kita diwajibkan 

untuk selalu mengkonsumsi makanan yang sehat ? dikarenakan kita harus 

menjaga kesehatan tubuh kita agar tetap bugar. Yang harus kita konsumsi 

contohnya adalah buah-buahan, sayur-mayur, susu dan sebagainya. 
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  Pada poster kelima saya menshare diakun media social facebook 

saya mengenai tips menjaga ruang kelas agar tetap nyaman. Jika kita 

merasakan kenyamanan diruang kelas maka proses belajar mengajar pun 

akan berjalan dengan tenang. Cara-cara agar ruang kelas tetap nyaman 

yaitu yang pertama kita harus membuang sampah pada tempatnya, harus 

rajin membersihkan papan tulis terutama saat pergantian jam, merapikan 

perlatan tulis setelah jam pelajaran selesai, terapkan jadwal piket yang 

efektif dan hiaslah dinding kelas.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada poster keenam saya menshare dimedia social facebook saya mengenai 

menjaga kebersihan disekolah. Kita diwajibkan untuk menjaga kebersihan 

dimanapun dan kapanpun. Sudah kita ketahui bersama bahwa kebersihan 

adalah sebagian dari iman. Maka diwajibkan untuk kita semua menjaga 

kebersihan. Agar kita semua terhindar dari wabah penyakit. 
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Pada poster ketujuh saya menshare dimedia social facebook saya untuk 

mengajak anak-anak dilingkungan sekitar belajar mengaji. Kita harus 

belajar mengaji sebagaimana hadist riwayat muslim mengatakan bacalah 

oleh kalian alqur’an karena alqur’an akan dating pada hari kiamat kelak 

sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Dan sudah 

kita ketahui bersama juga bahwa bahasa alqur’an adalah bahasa arab dan 

yang akan kita gunakan diakhirat kelak. 
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Pada poster kedelapan saya menshare diakun media social facebook saya 

mengenai tata cara sholat dhuha. Kita disunnahkan untuk melaksanakan 

sholat dhuha agar rezeki kita selalu lancer. Sholat dhuha dilaksanakan 

setelah terbitnya matahari. Jumlah rakaat sholat dhuha minimal dua rakat 

sampai 12 rakaat. 
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PENUTUP 

  Setelah kita membaca poster-poster diatas maka sudah kita ketahui 

bersama jikadianjurkan untuk kita menggunakan masker, menjaga 

kebersihan dan sebagainya. Kita juga harus melakukan sholat dhuha agar 

rezeki kita lancer dan sholat dhuha itu sunnah. Dan jika didalam kelas kita 

diwajibkan untuk selalu menjaga ruangan kelas kita agar ruang kelas kita 

selalu nyaman. KKN DR yang saya lakukan dengan menshare poster-poster 

mengenai covid19, pembelajaran dan sebagainya direspon baik oleh akun-

akun yang menggunakan media social.  

Setelah kita ketahui pengertian dan pentingnya tentang poster-poster yang 

sudah saya jelaskan diatas maka kia harus melaksanakannya. Kita harus 

menjaga kebersihan kita dan kita harus selalu mengikuti protocol covid19. 

Saran saya adalah kita diwaibkan untuk menggunakan masker dan selalu 

mencuci tangan atau membawa handsanitizer. Dan pada poster-poster 

berikutnya saya mnejelaskan mengenai pentingnya belajar mengaji, tata 

cara sholat dhuha dan sebagainya. Saran saya kita harus melakukan hal 

tersebut atau kita harus melakukan hal-hal baik. Saya  merekomendasikan 

untuk selalu menggunakan masker atu facechild dimanapun dan kapanpun 

agar yerhindar dari bahayanya virus corona. 
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Mahasiswa Melawan Covid – 19 

 

Rifki Hariansa 

PAI (Pendidikan Agama Islam) 

rifkihariansa@gmail.com 

 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk pengabdian 

kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara 

interdispliner, institusional, dan kemitraan sebagai salah satu wujud 

dari Tridharma pergurua tinggi. Program pengabdian kepada 

masyarakat di pandang oleh sebagai program yang wajib dilaksanakan, 

baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa, dengan berlandaskan pada 

prinsip-prinsip yaitu kompetensi akademik, kewirausahaan, dan 

professional, sehingga dapat menghasilkan program pengabdian kepada 

masyarakat yang bermutu, relavan, dan sinergis dalam meningkatkan 

pemberdayaan masyarakat. 

KKN merupakan program Pemerintah di bidang pendidikan untuk 

mengembangkan kompetensi mahasiswa secara menyeluruh.Karena itu 

KKN harus didukung oleh seluruh civitas akademika Unsyiah dan 

pemerintah daerah dengan tindakan nyata.Untuk itu, pelaksanaan KKN 

memerlukan partisipasi dari semua pihak, karena keberhasilannya 

merupakan tanggung jawab bersama.Peran serta dari instansi 

pemerintah dan swasta, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten dan 

kecamatan sangat diharapkan demi penyempurnaan kegiatan. 

Terdapat tiga unsur penting yang terkandung dalam KKN, yaitu: 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai 

kegiatan yang bermuatan pendidikan, KKN membawa mahasiswa 

sebagai peserta untuk berkenalan secara langsung dengan masyarakat 

dan permasalahannya, serta membantu mencari solusi dengan 

pendekatan interdisipliner.Sebagai kegiatan yang bermuatan penelitian, 

mahasiswa diajak melakukan pemahaman dan analisis potensi 

masyarakat (dengan bantuan dosen pembimbing) sehingga mampu 

memberikan sumbangan pemikiran kritis atas solusinya.Sebagai 

kegiatan pengabdian masyarakat, KKN dapat menjadi wahana 

mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni bagi 

mailto:rifkihariansa@gmail.com
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pemecahan masalah dan kebutuhan masyarakat.Dengan demikian, KKN 

dapat dimaknai sebagai bentuk pengintegrasian kegiatan intrakurikuler 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh 

mahasiswa secara interdisipliner. 

Dalam pelaksanaannya, setiap daerah yang di jadikan tempat untuk 

mahasiswa melakukan KKN terdiri dari utusan masing-masing fakultas 

sebanyak satu orang.Setiap mahasiswa dari masing-masing fakultas 

diwajibkan untuk menyusun suatu program yang berkaitan dengan 

disiplin ilmu yang didalaminya selama kuliah untuk dipraktekkan di 

lapangan.Dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama di 

bangku perkuliahan tentunya banyak hal yang bisa dilakukan di daerah 

lokasi KKN.Karena pada dasarnya segala sesuatu yang ada di alam ini 

bisa dimanfaatkan bagi kehidupan kita. 

Program kuliah kerja nyata bertujuan untuk mengoptimalkan 

pencapaian maksud dan tujuan perguruan tinggi, yakni: Menghasilkan 

sarjana yang menghayati permasalahan masyarakat dan mampu 

memberi solusi permasalahan secara pragmatis, membentuk 

kepribadian mahasiswa sebagai kader pembangunan dengan wawasan 

berpikir yang komprehensif. Adapun manfaat kuliah kerja nyata, yakni 

mendapatkan pemaknaan dan penghayatan mengenai manfaat ilmu, 

teknologi dan seni bagi pelaksanaan pembangunan. 

 

PEMBAHASAN 
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Penjelasan 

Virus korona sangat lah bahaya tapi dengan menjaga kebersihan 

dapat terhindar dari covid 19 ini ada pun cara pencegahan nya ialah  

1. gunakan masker 

2. cuci tanagn dengan sabun 

3. hindarin sentuh wajah 

4. komsumsi makanan yang bergizi 

5. rajin olaraga 

6. jaga jarak dan di rumah aja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan 

Dalam marak nya bahaya korona di sekitar kita sangat 

membahayakan kesehatan kita bahkan di mana kita lihat banyak yang 

meninggal dunia,oleh karena itu mari kita sama sama jaga kebersihan jaga 

jarak dan tetap menjaga pola makan kita yang sehat 

 

 



144 
KKN Daring “Berkarya untuk Mengabdi pada Masa Pandemi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan 

Kita selaku hamba allah tidak luput dari sumber ajaran islam di 

antaranya adalah al qur’an ,oleh karena itu mari kita selaku hamba untuk 

memperbanyak membaca al qur’an dan mengurangi waktu tidur kita. 
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Penjelasan 

Sholat adalah tiangnya agama maka kita selaku umat islam yang telah 

balihg di wajibkan untuk mendirikan sholat dang kita selaku umat yang 

beragama islam di wajibkan untuk memberikan pembelajran tentang sholat 

kepada anak anak kita dan muslim lainnya. 
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Penjelasan 

Gotong royong merupakan kegiatan yang di lakukan ber sama sama 

untuk menyelesaikan suatu maslah. Biasanya gotong royong masih banyak 

di temui di masyarakat masyarakat di antaranya adalah masyarakat 

perdesaan. 

Dan manfaat gotong royong yaitu: 

1. meringankan sebuah beban pekerjaan 

2. membutuhkan sikap suka relawan dan ikhlas 

3. melatih sikap tolong menolong 

4. menyelesaikan suatu tantangan bersama 

5. dapat mempererat tali persaudaraan 

6. meningkatkan solidaritas. 
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Penjelasan 

Ibadah qurban adalah ibadah yang lakukan pada hari hari tertentu 

yang di lakukan oleh umat islam setiang tanggal 10,11,12,13 zulhijjah .pada 

hari itu umat islam sangat di sunnah kan untuk berqurban di mana mereka 

di mana mereka menyemblih hewan qurban untuk kemudian di bagikan 

kepada seluruh umat islam di suatu dareah.dan untuk hewan qurban 

tersebut ada empat kriteria hewan yang tidak boleh di potong yaitu,yang 

cacat,yang tulang sumsumnya tidak ada,yang penyakitnya terlihat dengan 

dengan jelas,dan yang buta. 
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Penjelasan  

Dalam penjelasan Rasullulah SAW barang siapa membaca surat yasin 

setiap malam karena Allah swt,maka doanya di ampuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasaan 

Dokumentasi saat melakukan kegiatan sholat Idhil Adha, bersama 

masyarkat aparutur kepemrintahan kelurahan batu galling. 
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PENUTUP 

 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk pengabdian 

kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara 

interdispliner, institusional, dan kemitraan sebagai salah satu wujud 

dari Tridharma pergurua tinggi. Program pengabdian kepada 

masyarakat di pandang oleh sebagai program yang wajib dilaksanakan, 

baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa, dengan berlandaskan pada 

prinsip-prinsip yaitu kompetensi akademik, kewirausahaan, dan 

professional, sehingga dapat menghasilkan program pengabdian kepada 

masyarakat yang bermutu, relavan, dan sinergis dalam meningkatkan 

pemberdayaan masyarakat. 

Pesrta program kkndr iain curup ada baiknya melakukan observsi 

lebih detil dalam melakukan kkn agar sesui kebutuhan maysrakat karna 

tidak semua maysarakat memiliki alat2 elektronik seperti hp, dalam hal 

ini agar semua pihak dapat berkerjasama satu dengan yang lainya agar 

kkn dr iain curup ini dapat berjalan dengan semestinya. 

 

REKOMENDASI 

 

1. Kepada pemerintahan kabupaten 

a. Pemerintahan dalam hal ini agar dapat lebih aktif lagi dalam hal 

menganin kebutuhan maysarakat khusus nya ke desa-desa agar 

dapat meberikan solusi pada permasalahan yang dia alami 

maysarakat 

b. Pemerintahan seharunya berkerjasama dsalam pihak mana pun 

dalam memberikan informasih kepada maysrakat tekhusu di 

perdalam desa. 

2. Kepada LPPM IAIN Curup 

a. Proses pengenalan terhadap kkn dr ini harus memiliki waktu yang 

lama karna mahasiswa kebayakan tidk mengerti akan kkn dr karna 

ini perdana di lakukan di kampus iain curup tercinta 

b. Mempasilitas kan sarana pendudkung dalam kkn dr ini karna sanagt 

lah banyak mahasiswa tidak memiliki uang cukup dalam melakukan 

kkn dr ini dan dalam kkn ddr ini tidak hany sajasebagai proses 

pembelajaran  dan bukan hanya sekedar syarat kelulusan. 
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3. Kepada Peserta KKN DR 

a. mahsiswa hendaknya melalukan pemikiran yang luar biasa dan 

kreatif dalam melaku kan kkn dr ini karna disini mahasiswa mampu 

berperan aktif memberikan informasih terhadap bahaya nya virus 

covid 19 ini. 
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Agama dan Pendidikan 

 

Silvi Trianti 

Perbankan Syari’ah 

triantisilvi@gmail.com    

 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Akibat corona (COVID-19)  yang telah di tetapkan WHO sebagai 

pendemi global, banyak aktivitas tertundan atau dilakukan secara jarak 

jauh. Seperti pelaksanaan belajar mengajar yang biasanya di lakukan di 

sekolah karena adanya pendemi maka kegiatan tersebut dilakukan atau di 

laksanakan di rumah saja. Seperti saat ini kegiatatan mahasiswa mahasiswi 

semester enam menuju semester tujuh yang akan melaksanakan KKN 

(kuliah kerja nyata) yang biasanya di lakukan di desa desa yang telah di 

tentukan oleh kampus  karena adanya wabah makan kegiatan tersebut di 

dilaksanak di rumah saja atau secara daring (online)  dengan 

memanfaatkan media social seperti facebook, instagram, dan YouTube, dan 

mahasiswa/I berhak memilih bagaimana ia ingin menyampaikan pesan  

melalui teks video, pesan suara, atau melalui poster poster yang di share di 

media sosial, pesan-pesan tersebut mengandung isi tentang keagamaan, 

sosial, budaya, pendidikan, pemerintah, keilmuan prodi masing masing 

masing, dan tulisan saya dibawah ini diambil dari apa yang telah  saya 

posting di media sosial facebook saya, melaui poster-poster yang telah saya 

buat. 
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PEMBAHASAN 

Tatacara Memutuskan Mata Rantai Covid-19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Jangan lupa mencuci tangan. 

Mencuci tangan dengan sabun adalah salah satu tindakan sanitasi 

dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan 

sabun oleh manusia untuk menjadi bersih dan memutuskan mata 

rantai kuman. Mencuci tangan dengan sabun (CTPS) dikenal juga 

sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit. Hal ini dilakukan 

karena tangan sering kali menjadi agen yang membawa kuman dan 

menyebabkan patogen berpindah dari satu orang ke orang lain, baik 

dengan kontak langsung ataupun kontak tidak langsung 

(menggunakan permukaan-permukaan lain seperti handuk, gelas). 

Mencuci tangan dengan air saja lebih umum dilakukan, tetapi hal ini 

terbukti tidak efektif dalam menjaga kesehatan dibandingkan dengan 

CTPS. Menggunakan sabun dalam mencuci tangan sebenarnya 

menyebabkan orang harus mengalokasikan waktunya lebih banyak 

saat mencuci tangan, tetapi penggunaan sabun menjadi efektif karena 

lemak dan kotoran yang menempel akan terlepas saat tangan digosok 
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dan bergesek dalam upaya melepasnya. Di dalam lemak dan kotoran 

yang menempel inilah kuman penyakit hidup. 

b. Selalu Menggunakan Masker Jika Ingin Keluar Rumah  

Ketika seseorang tak memakai masker dan tidak menjaga jarak, 

maka akan sangat rentan tertular. Yurianto memaparkan berbagai fakta 

dan data efektivitas pemakaian masker untuk cegah penularan. 

Fakta 1 : Ketika seseorang tak memakai masker dan dirinya 

membawa virus Korona. Lalu berbicara dengan orang lain yang 

merupakan kelompok rentan dan juga tak pakai masker, maka 

penularan bisa terjadi 100 persen. 

Fakta 2 :Ketika seseorang pembawa virus Korona memakai masker, 

lalu bicara dengan orang lain yang tidak memakai masker maka 

penularan akan turun ke angka 70 persen. 

Fakta 3 : Ketika seseorang yang belum tertular virus Korona 

memakai masker lalu berbicara dengan orang lain yang mungkin OTG 

tapi tak pakai masker, maka risiko penularan hanya 5 persen. 

Fakta 4 : Dan jika semua orang sama-sama pakai masker saat bicara, 

maka risiko penularan hanya 1,5 persen. Maka penting untuk 

menggunakan masker yang benar dengan menutup hidung mulut dan 

dagu. 

c. Menggunakan Handsanitizer 

Dimana kita sedang bepergian dan mengalami kesulitan mencari 

toilet/tempat mencuci tangan, kita dapat menggunakan hand sanitizer 

untuk membersihkan tangan kita dari kuman dan kotoran. 

Salah satu acara berita ternama “Good Morning America” milik ABC 

News mengadakan penelitian sederhana di University of Maryland 

untuk membandingkan kinerja hand sanitizer dengan sabun cuci 

tangan. University of Maryland merupakan salah satu universitas 

terbaik dalam bidang keamanan makanan dan mikrobiologi. Percobaan 

dilakukan dengan cara meletakkan bakteri E. Coli dalam jumlah yang 

sama di tangan para responden. Sebagian dari responden kemudian 

membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer dan sisanya 

menggunakan sabun cuci tangan dan air selama 20 detik. Setelah itu, 

dilakukan tes untuk mengamati jumlah bakteri yang ada setelah tangan 

dibersihkan. Hasilnya jumlah bakteri yang tertinggal pada tangan yang 

dibersihkan menggunakan sabun dan hand sanitizer ternyata tidak jauh 
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berbeda. Oleh karena itu, selalu bawalah hand sanitizer kemanapun 

Anda pergi, supaya tubuh kita selalu bersih dan sehat. 

 

Tatacara Menggunakan Dan Membuat Hand Sanitizer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hand sanitizer merupakan salah satu produk gel pembersih tangan 

yang bahan dasarnya dari alkohol dan sangat praktis digunakan untuk 

membunuh kuman-kuman di tangan sehingga tidak menyebar ke seluruh 

tubuh. Cara menggunakan hand sanitizer yang benar yaitu: 

1. Tuangkan hand sanitizer pada telapak tangan kamu dengan jumlah 

yang cukup banyak sehingga tangan menjadi basah ketika di gosok. 

2. Gosok tangan secara perlahan selama 20-30 detik. Pastikan juga 

bagian dalam telapak tangan ikut dibersihkan, kemudian bagian 

luarnya juga juga pada sela-sela jari dan kuku. Bersihkan secara 

menyeluruh. 

3. Jangan membilas tangan dengan air atau mengeringkannya dengan 

handuk setelah mengusapkan hand sanitizer. Cukup dengan 

mendiamkannya sampai tangan kita mengering dengan sendirinya. 

4. Penting untuk diperhatikan jangan menggunakan hand sanitizer 

ketika tangan kamu sedang mengalami luka karena akan 
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menyebabkan iritasi, dan jangan menggunakannya untuk 

membersihkan sisa makanan. 

 

Cara Pembuatan Hand Sanitizer 

Bahan yang diperlukan : 

- 1/4 cup aloe vera gel lidah buaya 

- 160 ml alkohol 70 persen  

- 10 tetes tea tree essential oil 

- 10 tetes minyak essential lavender 

- 1/2 sendok teh minyak vitamin E (opsional) 

- 1 botol spray kaca atau plastik berukuran kecil 

 

Cara Pembuatan :  

1) Campurkan gel lidah buaya, minyak vitamin E dan alkohol 70 persen di 

mangkuk kecil. 

2) Tambahkan essential oil. 

3) Gunakan pipet untuk memasukkan campuran bahan-bahan tersebut 

dalam botol. 

4) Kocok isi botol. 

5) Hand sanitizer siap digunakan. 

 

Mengenal Lebih Dekat Apa Itu Perbankan Syaria’ah 
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Perbankan syariah  

Perbankan syariah adalah jurusan yang sudah umum dijumpai 

sekarang. Sayangnya masih banyak orang yang belum paham betul 

tentang program studi ini. Perbankan Syariah sendiri merupakan 

sebuah sistem perbankan dimana pelaksanaannya atas dasar dari 

hukum islam atau syariah. Sistem ini dibentuk berdasarkan beberapa 

aturan dan larangan yang ada dalam agama Islam. Sebagai contoh 

adalah memberikan pinjaman atau memungut pinjaman dengan 

mengenakan riba atau bunga pinjaman. Di lain sisi, ada pula larangan 

seperti tidak melakukan investasi pada usaha yang sekiranya tidak 

halal. Prinsip – prinsip diatas sebenarnya sudah diterapkan sejak dulu 

dalam dunia perekonomian Islam, namun baru mulai awal tahun 2000-

an bank bank syariah muncul di Indonesia.  

Perbankan memang adalah sebuah bidang ilmu yang akan banyak 

belajar tentang angka. Namun sebenarnya, ketika berkuliah di jurusan 

perbankan syariah nanti, bukan hanya angka yang akan dipelajari 

melainkan banyak hal pula. Cara ini dilakukan agar setiap mahasiswa 

dapat memperoleh pengetahuan yang lengkap dimana ini akan berguna 

untuk masa kerja nanti. Sebagai contoh, dasar dasar ilmu ekonomi akan 

selalu dipelajari berdasarkan tingkatannya. Sebagai contoh tentang 

akuntasi, manajemen, dan masih banyak lagi yang lainnya. kini banyak 

pula ditambahkan dengan ilmu lain untuk membuat lulusan perbankan 

syariah memiliki skill lain yang relevan dengan jurusan perbankan 

syariah. Sebagai contohnya adalah ilmu bahasa inggris dan ilmu tentang 

komputer atau IT yang dihubungkan dengan ekonomi serta perbankan. 

Ini sangat penting mengingat dalam dunia kerja nantinya sumber daya 

manusia tak akan bisa dilepaskan dari teknologi, seperti komputer dan 

program – program di dalamnya yang sudah terintegrasi dalam satu 

perusahan atau instansi. 
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Perspek Karier Untuk Kelulusan Perbankan Syari’ah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari penjelasan tentang prespek karier perbankan syariah pada 

poster tersebut mungkin sudah bisa di pahami  apasaja perspek karie jika 

kita ingin mengambil jurusan perbankan syariah dan apabilah kita 

mengambil jurusan perbankan syariah kita bisa berkerja dimana. 
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Fungsi Bank Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak 

perwakilan. Menurut kontrak mudharabah, bank (dalam kapasitasnya 

sebagai mudharib, atau pihak pelaksana investasi dana dari pihak lain) 

menerima persentase suatu keuntungan hanya dalam kasus 

untung.  Bank syariah bertindak sebagai manager investasi dari pemilik 

dana (shahibul maal) dari dana yang dihimpun (dalam perbankan lazim 

disebut deposan/ penabung), karena besar kecilnya pendapatan (bagi 

hasil) yang diterima pemilik dana sangat bergantung pada pendapatan 

yang diterima oleh bank syariah tersebut dalam 

pengelolaan dana mudharabah sehingga tergantung kepada kehati-
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hatian, keahlian, dan sikap profesionalisme.  Menginvestasikan dana 

yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana 

rekening investasi) dengan menggunakan alat investasi yang sesuai 

dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syari’ah tersebut 

meliputi akad murabahah, sewa-menyewa, musyarakah, akad 

mudharabah, akad salam atau istishna. 

Fungsi Bank Syariah Sebagai Jasa Keuangan. Bank syariah dalam 

fungsi ini juga dapat menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya 

berdasarkan wupah (fee based) dalam sebuah kontrak perwakilan atau 

penyewaan. Contoh: garansi, transfer kawat, L/C, dan lain-lain. 

Fungsi Bank Syariah Sebagai Jasa Sosial. Dalam prinsip perbankan 

Islam mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa sosial, jasa 

tersebut bisa melalui dana qardh (pinjaman kebajikan), dana zakat, atau 

dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, konsep 

perbankan dalam Islam juga mengharuskan bank Islam berperan untuk 

mengembangkan sumber daya insani dan menyumbang dana untuk 

pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup. 

 

Macam-Macam Akad dalam Transaksi Syariah 
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Nama Nama Akad Dan Pengertiannya  

1. Wadi'ah Wadi'ah artinya titipan, yaitu menitipkan barang kepada 

orang lain tanpa upah. Wadiah juga terbagi menjadi 2 : 

a. Wadiah yad Amanah ( barang titipan tidak boleh digunakan, apabila 

terjadi kerusakan, maka ditanggung oleh pemilik barang) 

b. Wadiah yad dhomanah ( barang titipan boleh digunakan, namun 

apabila terjadi kerusakan, maka ditanggung oleh penerima titipan ) 

2. Mudharabah Mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak, dimana 

yang satu sebagai pemilik dana ( shohib al-maal ) dan yang kedua 

sebagai pengelola ( mudhorib ). 

3. Salam adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, 

sementara pembayarannya dilakukan di muka. 

4. Istishna adalah merupakan suatu jenis khusus dari bai' as-salam yang 

merupakan akad penjualan antara pembeli dan penjual, namun barang 

dibuat sesuai spesifikasi yang diminta oleh pembeli (Belum ada contoh 

barang) 

5. Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang telah disepakati. 

6. Musyarokah adalah perjanjian (akad) antara dua pihak atau lebih dalam 

suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak akan memberikan 

kontribusi berdasarkan kesepakatan. 

7. Ijarah adalah akad sewa antara pemilik barang dan penyewa dalam 

jangka waktu tertentu. 

8. IMBT Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik (IMBT) adalah akad sewa menyewa 

yang berakhir kepemilikan. 

9. Kafalah adalah  yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) 

kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang 

ditanggung (makfuul ‘anhu, ashil). 

10. Wakalah yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain 

dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dalam perbankan wakalah 

biasanya dengan upah (ujroh) dan dipakai dalam fee based income 

seperti pembayaran rekening listrik, telpon dll. 

11. Hiwalah yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang 

kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya. Dalam 
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industri perbankan hawalah  dengan upah (fee, ujroh) dipergunakan 

untuk pengalihan utang dan bisa juga untuk LC. 

12. Rahn (gadai)  yaitu adalah menyimpan sementara harta milik si 

peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh si 

piutang, perbedaan gadai syariah dengan kpnvensional adalah hal 

pengenaan bunga. Gadai Syariah menerapkan beberapa sistem 

pembiayaan, antara lain qardhun hasan (pinjaman kebajikan), 

mudharobah (bagi hasil) dan muqayyadah ( jual beli). 

13. Jualah, yaitu jasa pelayanan pesanan / permintaan tertentu dari 

nasabah, misalnya untuk pemesanan tiket pesawat atau barang dengan 

menggunakan kartu debit / cek / transfer. Atas jasa pelayanan ini bank 

memperoleh fee. 

15. Takaful, yaitu akad dimana saling menanggung. Para peserta asuransi 

takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan 

menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan 

niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah 

ibadah. 

16. Syirkah adalah suatu akad kerja sama antara dua orang atau lebih 

untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan 

dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan   kesepakatan.  
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Syarat Kurban yang Harus Dipenuhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam syariat Islam, terdapat dua syarat yang harus terpenuhi agar 

kurban dapat diterima dan dianggap sah. Berkurban sendiri hukumnya 

sunah muakadah atau amat ditekankan karena keutamaannya yang agung 

dalam Islam. Keutamaan berkurban tersebut tergambar dalam hadis yang 

diriwayatkan Abu Hurairah RA 

Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barangsiapa yang memiliki 

kelapangan [harta], sedangkan ia tak berkurban, janganlah dekat-dekat 

mushala kami," (H.R. Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim). 

Anjuran untuk berkurban pun tertuang di firman Allah SWT dalam 

surah Al-Kautsar ayat 2: "Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, dan 

berkurbanlah," (QS. Al-Kautsar [108]: 2). 

Tidak semua hewan dapat dijadikan Terdapat sejumlah syarat sah 

hewan kurban. Syarat pertama, hewan kurban mestilah hewan ternak: 
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unta, sapi, kambing, atau domba. Selain hewan-hewan ternak itu, tidak bisa 

dijadikan sebagai hewan kurban. Unggas, misalnya, tidak bisa dijadikan 

hewan kurban. Oleh karena itu, ayam, bebek, burung, ikan dan hewan halal 

selain yang disebutkan di atas tidak bisa dikategorikan sebagai hewan 

kurban 

Syarat kedua, hewan ternak yang akan dikurbankan haruslah 

mencapai usia minimal yang sudah diatur syariat Islam, sebagai berikut: 

Unta minimal berumur 5 tahun dan telah masuk tahun ke 6 Sapi atau 

kerbau minimal berumur 2 tahun dan telah masuk tahun ke 3 Kambing 

jenis domba atau biri-biri berumur 1 tahun Kambing jenis domba bisa 

berumur 6 bulan jika yang berusia 1 tahun sulit ditemukan Kambing biasa 

(bukan domba/biri-biri) minimal usia 1 tahun dan telah masuk tahun ke 2 

Berdasarkan syarat di atas, maka tidak sah berkurban menggunakan 

kambing, domba, unta, sapi ataupun kerbau jika belum mencapai kriteria 

usia minimal yang sudah ditetapkan. 

 

Sunah Dihari Raya Idul Adha 

 

1. Mengumandangkan Takbir Pada malam Hari Raya Idul Adha, seluruh 

umat Islam dianjurkan untuk mengumandangkan takbir di setiap 

masjid, mushalla, dan rumah-rumah. Dikumandangkannya takbir 

dimulai sejak terbenamnya matahari hingga imam naik mimbar untuk 

khutbah pada saat shalat Idul Adha dan berakhir pada hari tasyrik 

tanggal 13 Dzulhijjah.  

2. Mandi Sebelum Shalat Idul Adha 

Sebelum datang ke masjid atau lapangan, umat Islam dianjurkan untuk 

mandi dah bebersih terlebih dahulu. Hal ini boleh dilakukan mulai 

pertengahan malam, sebelum waktu subuh, dan yang lebih utama 

adalah sesudah waktu subuh, dikarenakan tujuan dari mandi adalah 

membersihkan anggota badan dari bau yang tidak sedap, dan membuat 

badan menjadi segar bugar, maka mandi sebelum waktu berangkat 

adalah yang paling baik. 

3. Memakai Wangi-wangian 

Saat perayaan Hari Raya Idul Adha, tepatnya sebelum melakukan 

ibadah shalat Id kita dianjurkan untuk memakai wewangian, memotong 

rambut, memotong kuku, dan menghilangkan kotoran serta bau yang 
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ada di tubuh. Seperti yang tertera dalam kitab Al-Majmu’ Syarhul 

Muhaddzab terdapat keterangan mengenai amalan sunnah ini 

4. Memakai Pakaian yang Bersih 

Saat Hari Raya Idul Adha, juga dianjurkan untuk memakai pakaian 

terbaik yang kita miliki. Yang terpenting pakaian tersebut bersih dan 

juga suci. Dalam Kitab Raudlatut Thalibin dijelaskan: Artinya: 

"Disunnahkan memakai pakaian yang paling baik, dan yang lebih utama 

adalah pakaian warna putih dan juga memakai serban. Jika hanya 

memiliki satu pakaian saja, maka tidaklah mengapa ia memakainya. 

Ketentuan ini berlaku bagi kaum laki-laki yang hendak berangkat shalat 

Id maupun yang tidak. Sedangkan untuk kaum perempuan cukupla ia 

memakai pakaian biasa sebagaimana pakaian sehari-hari, dan janganlah 

ia berlebih-lebihan dalam berpakaian serta memakai wangi-wangian." 

5. Berjalan Kaki Menuju Masjid 

Saat menuju ke masjid untuk melaksanakan shalat, dianjurkan untuk 

berjalan kaki. Tujuannya, agar sesama umat muslim saling bertegur 

sapa dijalan sehingga mempererat tali silaturahmi. Selain itu, juga 

dianjurkan untuk berangkat lebih awal menuju tempat shalat id 

dilaksanakan. 

6. Tidak Makan sebelum Shalat Id 

Pada perayaan Hari Raya Idul Adha, disunahkan untuk makan setelah 

selesai melaksanakan shalat Id. Jika pada Hari Raya Idul Fitri 

disunahkan untuk makan sebelum melaksanakan shalat, pada perayaan 

Idul Adha umat Islam justru dianjurkan untuk berpuasa sebelum shalat 

Id. 

Selain amalan-amalan saat Idul Adha, ada pula amalan sunnah yang baik 

dijalankan dalam menyambut Hari Raya Idul Adha, diantaranya: 

o Memperbanyak amal shaleh, pada tanggal 1-10 Zulhijjah 

o Memperbanyak membaca tahlil, takbir, dan tahmid, pada tanggal 1-

10 Zulhijjah 

o Memperbanyak puasa dan qiyamul-lail, pada tanggal 1-10 Zulhijjah 

o Menjalankan Puasa Sunnah Arafah pada 9 Zulhijjah bagi yang tidak 

sedang wukuf 

o Berhias dengan memakai pakaian bagus dan wangi-wangian 

o Tidak makan-minum (puasa) sejak fajar sampai dengan selesai 

shalat Idul Adlha 
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Haji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mengetahui Ilmu Manasik Haji 

Manasik haji adalah cara melaksanakan ibadah haji, sejak mulai 

berpakaian ihram, miqat, tawaf, sai, wukuf di Arafah, melempar jumrah, 

tahalul, dan lain sebagainya. Semuanya dapat dipelajari melalui kitab-

kitab, buku-buku manasik haji, atau orang orang yang sudah 

melaksanakan ibadah haji. Hal ini perlu dilakukan agar jemaah haji 

tidak melakukan kesalahan dan kekeliruan yang dapat menjadikan 

ibadah hajinya tidak sah alias kepergiannya ke Tanah Suci belum 

menggugurkan kewajibannya. 

2. Mengatur dan Menjaga Hati  

Mengatur dan menjaga hati dapat dilakukan mulai dari niat kepergian 

ke Tanah Suci, mengatur dan menjaga sikap mental sehari hari selama 

haji, mengatur dan menjaga kekhusuyan, serta hal lain yang 

berhubungan dengan ibadah haji. 
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3. Menunaikan Ibadah Haji dengan Uang Halal 

Pesan menunaikan ibadah haji dengan uang yang halal hendaknya 

dipelihara dengan sebaik-baiknya. Karena seseorang yang 

melaksanakan ibadah haji dengan uang haram, maka tidak akan 

dikabulkan doanya. 

4. Bersedekah kepada Fakir Miskin di Waktu Haji 

Apabila orang yang naik haji itu seorang hartawan, hendaknya 

bermurah hati kepada kaum fakir miskin, bersedekah kepada mereka 

dan mengulurkan bantuan yang diperlukan terhadap mereka yang 

lemah dan terputus perbelannya dari kaum muslimin, dengan 

keikhlasan semata-mata mencari keridhaan Allah SWT. 

 

PENUTUP 

Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwasannya covid-19 

(corona) sngan berbahaya bagi masyrakat dimanapun berada bukan di 

Indonesia saja namun di seluruh belahan dunia, menjaga kebersihan 

lingkungan dan kebersihan diri sendiri sangatlah penting mematuhi 

protocol-protocol dari masyarakat seperti menggunakan masker, mencuci 

tangan, dan menggunakan hand sanitizer serta menjaga kurang lebih satu 

meter.  

Di atas terdapat juga beberapa penjelasan tentang apa itu perankan 

syariah, fungsi bank syariah, macam macam akad transaksi perbankan 

syariah dan penjelasan tentang berapa pentingnya tidak menyianyiakan 

waktu. Dan terapat juga penjelasan teantang keagamaan tentang qurban, 

sunah-sunah yang dikerjakan pada hari rayaidul adha serta tatacara 

mendapatkan haji mabrur. Dalam masa pandemic ini sebaiknya mematuhi 

protocol lesehatan yang di anjurkan oleh pemerintah. Supaya kita semua 

terjauhkan dari masalah atau gejala-gejala tentang covid-19. 
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Peran Media Sosial untuk Memahami Virus Covid-19 dan Belajar 

Bahasa Inggris dan Keagamaan di Era New Normal 

 

UMY NURYANA 

TADRIS BAHASA INGGRIS 

uminuryana@gmail.com  

 

PENDAHULUAN 

1. LATAR BELAKANG 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan intrakurikuler yang 

memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan bekerja 

bersama dengan masyarakat. KKN yang dilakukan oleh mahasiswa 

dilakukan dengan pemberdayaan sebagai sebuah proses pencarian 

(research) yang dilakukan bersama-sama untuk mencari jalan terbaik 

dalam penyelesaian persoalan yang mereka hadapi. Mahasiswa 

melakukan tugas pendampingan terhadap apa yang dibutuhkan oleh 

masyarakat dalam menghadapi problem sosial yang ada ditengah-

tengah mereka. 

Penyebaran Covid-19 di beberapa negara, termasuk Indonesia, 

sejak akhir tahun 2019, telah memberi efek yang cukup besar bagi 

semua aktifitas kehidupan masyarakat, tidak terkecuali bagi dunia 

pendidikan, dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi, di mana proses 

belajar-mengajar secara formal menjadi terhambat atau bahkan 

diberhentikan. Kegiatan KKN atau nama kegiatan lain yang sejenis juga 

terkena imbasnya; mahasiwa yang sedang melaksanakannya harus 

dipulangkan dari lokasi kegiatan lebih awal dari jadwal yang telah 

ditentukan, dan bagi yang belum melaksanakannya bisa tertunda 

sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan. Bila hal ini terjadi, 

maka potensi keterlambatan mahasiswa untuk menyelesaikan studinya 

cukup besar. Bagaimanapun, para pihak terkait tidak menyerah dengan 

keadaan; berbagai upaya solutif dicoba untuk ditawarkan dan 

diterapkan agar semua proses belajar mengajar dan kegiatan-kegiatan 

pendukungnya dapat terus berjalan. KKN dari rumah (KKN-DR) menjadi 

pilihan terbaik yang di ambil oleh academica. 

KKN-DR merupakan Kuliah Kerja Nyata yang desain secara 

integratif antara pengabdian kepada masyarakat dengan praktik profesi 

mailto:uminuryana@gmail.com
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sesuai kompetensi keilmuan yang pelaksanaannya berbasis dari rumah. 

Desain ini diterapkan dalam situasi pandemi COVID-19. Sebagaimana 

Surat Edaran dari Dirjen Pendis No. 697/03/2020 tentang Upaya 

Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan PTKIN dan Surat 

Direktur Diktis No. B-713 / DJ.I / Dt.I.III / TL.00 / 04/2020 sebagai 

tindak lanjut Surat Edaran Dirjen Pendis di bidang Litapdimas 

(Penelitian, Publikasi, Ilmiah, dan Pengabdian Pada Masyarakat) 

mewajibkan seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam baik Swasta 

maupun Negeri untuk menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata berbasis 

online atau KKN-DR. 

Dalam program KKN-DR, mahasiswa akan melaksanakan 

pengabdian diri kepada masyarakat sesuai kompetensi program studi di 

tempat tinggal masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol 

kesehatan. Mahasiswa dapat memanfaatkan media sosial dan jaringan 

internet untuk membuat sebuah karya sesuai bidang keilmuannya, baik 

itu karya tulis, buku, opini, dll. Selain itu mahasiswa juga dituntut untuk 

mengenalkan kepada masyarakat tentang keunggulan dari perguruan 

tinggi dan program studi masing-masing, seperti moderasi beragama 

dan kompetensi keilmuan berbasis fakultas. 

Kerja Nyata sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada 

masyarakat. Kegiatan KKN harus mampu mendarmabaktikan 

pengetahunan dan keterampilan sesuai pendalaman bidang keilmuan 

yang di dukung selama perkuliahan kepada masyarakat dan sekaligus 

menjadi uji validitas atas kompetensi yang telah dikuasai. Sehingga 

situasi dan kondisi saat inilah mahasiswa dapat mengabdikan diri untuk 

lebih dekat dengan desanya sendiri atau dengan lingkungannya. Selain 

itu, kelebihannya juga mahasiswa yang bisa mengeksplor dirinya 

dengan berbagai kreativitas yang dimilikinya. 

KKN-DR 2020 ini, mahasiswa dituntut mengolah sekreatif mungkin 

dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial yang ada. Mampu 

memanfaatkan platform media yang sudah tersedia banyak seperti 

aplikasi google meet, zoom cloud meeting, instagram, facebook, youtube 

dan lainnya. Seperti membuat contens creative, flyer atau meme, video-

video unik lalu di apload ke internet. Akhirnya KKN tahun ini dengan 

susana yang berbeda ini tantangan yang seru bagi siswa yang belajar 

selalu melibatkan teknologi. 
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Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kegiatan serta 

media-media informasi yang telah saya buat dan saya share ke media 

sosial whatsapp, facebook, instagram dan youtube selama proses KKN-

DR berlangsung. Informasi melalui gambar, flayer dan video yang sudah 

saya buat mencakup tentang “PERAN MEDIA SOSIAL UNTUK 

MEMAHAMI VIRUS COVID-19 DAN BELAJAR BAHASA INGGRIS dan 

KEAGAMAAN DI ERA NEW NORMAL” 

 

2. Tujuan 

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai salah satu acuan bagi 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam menyelenggaraan 

program KKN selama masa Covid-19 Tahun 2020. Adapun tujuannya 

adalah sebagai berikut:  

a. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi 

risiko virus Corona di Lingkungan PTKI secara khusus dan 

masyarakat luas secara umum.  

b. Untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 

Mahasiswa pada masa Covid-19.  

c. Untuk memastikan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa 

tetap berjalan pada masa Covid-19 agar tidak menghambat 

penyelesaian studi mahasiswa.  

 

PEMBAHASAN 

A. New Normal 
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Udah pada paham belum apa itu New Normal ?? "Paham dong, new 

normal itu, normal baru, boleh keluar rumah, boleh mudik, boleh jalan2 

pokoknya udah gak di kekang lagi" (jawaban netijen). 

Hemm . Kalian tau gak sih, kalo sebenernya "New normal itu 

dilakukan sebagai upaya kesiapan untuk beraktivitas di luar rumah 

seoptimal mungkin, sehingga dapat beradaptasi dalam menjalani 

perubahan perilaku yang baru. Perubahan pola hidup ini dibarengi dengan 

menjalani protokol kesehatan sebagai pencegahan penyebaran dan 

penularan COVID-19." 

Bukan cuma sekedar diberi kebebasan, tapi juga harus tetap 

menjalani protokol kesehatan, terutama pakai masker saat keluar rumah 

dan cuci tangan menggunakan sabun. 

Menurut pak Jokowi, New normal itu berarti hidup berdampingan 

dengan virus covid-19. Coba deh bayangin, kalo kita hidup aja udah 

berdampingan sama virus, dan kita gak mematuhi protokol kesehatan? 

siapa yang bisa jamin kita tidak akan terpapar virus itu juga? Kita tidak 

pernah tau apa yang akan terjadi dikemudian hari pada kesehatan kita.  

Untuk itu aku menyarankan kita semua untuk selalu menggunakan 

masker ketika keluar rumah. Dengan tata caranya sebagai berikut : 

1. Cuci tangan dengan sabun sebelum menggunakan dan melepas 

masker. 

2. Pastikan masker yang akan kita gunakan adalah benar-benar baru. 

3. Pakai masker sampai menutupi bagian hidung, mulut dan dagu. 

4. Dan yang terakhir, upayakan tidak ada celah pada masker. 

 

Jangan lupa juga untuk kekebalan tubuh dengan banyak 

mengonsumsi air putih dan makan sayur serta buah yang mengandung vit-

C. Cek keutamaannya dibawah ini. 
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B. Keutamaan sayur sesuai dengan warnanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aayoo, ngaku, Siapa nih yang sampe sekarang masih ada yang males 

makan sayur ? Padahal sayur itu Good banget lho buat meningkatkan daya 

tahan tubuh di masa #NewNormal dan #Covid19 ini.  

Sayur bersama dengan buah adalah makanan super yang bisa 

menjauhkan kita dari berbagai penyakit berbahaya, seperti penyakit 

jantung, kanker, dan diabetes. Ia juga memiliki berbagai kandungan yang 

sangat sehat, termasuk serat, vitamin dan antioksidan. 

Bahkan saking sehatnya, kita disarankan untuk mengonsumsi 

setidaknya 5 porsi sayur dan buah dengan total 400 gram setiap harinya. 

Dengan begitu, risiko munculnya penyakit jantung, stroke dan beberapa 

jenis kanker akan semakin berkurang. 

https://web.facebook.com/hashtag/newnormal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWI9vD7EqZSUVxq5OsZXplxWWoayWQzagJzP5xc2F2l3nfc1JRusVJWOSuNXQzbKlkvoTMq5R-jqmF6nEra5JtQ5XjJ-QggFg1qck-gkuQkYZYqzyCGFbBhyxHsSvctYlY&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWI9vD7EqZSUVxq5OsZXplxWWoayWQzagJzP5xc2F2l3nfc1JRusVJWOSuNXQzbKlkvoTMq5R-jqmF6nEra5JtQ5XjJ-QggFg1qck-gkuQkYZYqzyCGFbBhyxHsSvctYlY&__tn__=*NK-R
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Oh iya, kali ini aku mau ngasih tau nih, ternyata bukan cuma sayuran 

yg berwarna hijau yang banyak manfaatnya. Tetapi bisa warna ungu, putih, 

kuning, orange dan merah. Beda warna sayur beda juga manfaatnya. 

1. Sayuran warna hijau, berfungsi untuk meningkatkan imunitas 

tbuh. 

2. Sayuran warna ungu, berfungsi untuk meningkatkan memori otak. 

3. Sayuran warna putih, unuk mengontrol kadar kolestrol hingga 

tekanan darah. 

4. Sayuran warna kuning, berfungsi untuk mengurangi peradangan 

akibat radikal bebas. 

5. Sayuran warna orange, berfungsi untuk membantu mencegah 

anemia. 

6. Sayuran warna merah, berfungsi untuk melindungi pembuluh 

darah. 

Bila dijalankan secara rutin Manfaat Sayuran bagi tubuh terasa dalam 

jangka panjang, untuk menjaga kesehatan tubuh di samping sayuran. Kita 

juga dapat mengkonsumsi buah-buahan dan menghindari makanan, selain 

juga berolahraga secara rutin. 

Jangan Lupa juga untuk selalu memastikan lingkungan tempat tinggal 

kita bersih dari sampah, terutama sampah plastik. Mari simak data dan cara 

mengurangi sampah plastik dibawah ini. 
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C. Pemberantasan pada sampah plastik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berawal dari hal se-sederhana ini, kita bisa menyelamatkan dunia. 

Sering di anggap sepele sih, padahal pengaruhnya sangatlah besar. Sampah 

plastik sudah sangat banyak berserak di lingkungan masyarakat. 

Berdasarkan data dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(KLHK), total sampah di Indonesia dari tahun 2019 akan mencapai 68 juta 

ton dan sampah plastik diperkirakan akan mencapai 9,52 juta ton. Wah, 

banyak bukan ? 
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Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang 

sampah, sering kali menyebabkan mereka membuang sampah 

sembarangan, seperti membuang sampah di selokan, kali, dan bahkan di 

lautan. Hal ini tentu saja mengakibatkan kebersihan lingkungan serta 

ekosistem laut menjadi rusak. 

Akibat banyaknya sampah plastik yang di buang ke sekitar pantai dan 

yang hanyut di lautan, tak jarang banyak dari hewan-hewan laut yg mati, 

seperti yang diberitakan bahwa ada seekor paus yang mati di pinggir pantai 

dengan seisi perutnya yang terdapat berbagai macam sampah plastik. 

Lebih menyedihkannya lagi adalah di dalam rahimnya terdapat janin 

sepanjang 2,7 meter yang sudah mulai terdekomposi, yang berarti bahwa 

janin tersebut sudah tak bernyawa lagi sebelum si paus terdampar mati. 

Ada beberapa tips untuk kita agar bisa membantu mengurangi 

meningkatnya total sampah plastik di lingkungan sekitar kita. 

1. Tidak lagi menggunakan sedotan, kalau memungkinkan harus 

memakai sedotan, pakailah sedotan stainless yang bisa di cuci dan 

digunakan kembali atau sedotan kertas. 

2. Baa botol minuman, botol minum sudah pasti aman jika harus di 

pakai berulang-ulang, tidak seperti botol plastik kemasan. 

3. Bawa kotak makan dari rumah, biasakan membawa makanan dari 

rumah. Karena untuk mengurangi resiko membeli makanan dari 

luar. 

4. Bawa tas belanja sendiri ketika belanja, alangkah baiknya jika kita 

bisa bawa tas belanja berbahan kain yang kuat dan bisa dipakai 

terus-menerus. 

 

Ayo buang sampah pada tempatnya. "Sampah bukan warisan anak 

cucu kita". Bukan hanya sampah plastik, bahkan kebersihan barang-barang 

disekitar kita juga harus di pastikan. Terutama isi dari rumah kia sendiri. 
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D. Menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap bersih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menjaga lingkungan tetap bersih merupakan hal yang sangat penting. 

Menjaga lingkungan agar tetap bersih sangatlah mudah sebenarnya, tapi 

kadang-kadang penerapannya saja yang sangat malas untuk dilakukan. 

Tapi kalau sering dilakukan itu akan membuat kita terbiasa untuk selalu 

menjaga lingkungan agar tetap bersih. Apabila sejak dini kita diajarkan oleh 

orang tua kita tentang arti sebuah hidup yang sehat maka itu akan 

membuat kita terbiasa menjaga lingkungan agar tetap bersih. 

Hal yang terkecil yang bisa di lakukan adalah dengan membuang 

sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih dan nyaman itu akan 
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membuat hati kita terasa damai. Dan dengan menjaga lingkungan agar 

tetap bersih itu akan membuat kita jauh dari berbagai macam penyakit. 

 

Berikut adalah beberapa cara untuk menjaga lingkungan agar tetap 

sehat. 

1. Jauhkan anak-anak dari asap rokok, asap sampah, asap dapur dan 

polusi. 

2. Bersihkan rumah dan lingkungan. Buanglah sampah pada 

tempatnya. 

3. Membuat ventilasi udara, agar cahaya dapat masuk dan sirkulasi 

udara lebih baik. 

4. Memasak air sampai mendidih sebelum diminum. 

5. Menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga. 

6. Melakukan pemberantasan pada jentik nyamuk. 

 

E. Kegiatan sosial masyarakat era new normal 

1. Sedekah Bumi desa Sumber Urip 

Sedekah bumi adalah suatu upacara adat yang melambangkan rasa 

syukur manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan 

rezeki melalui bumi berupa segala bentuk hasil bumi. Upacara ini 

sebenarnya sangat populer di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa.  

Bahkan, Di Sumatera juga upacara ini masih populer lho, terkhusus 

untuk mayoritas masyarakat yang bersuku Jawa. Termasuk di desa 

sumber urip dan sekitarnya. Biasanya, upacara ini dilakukan dengan 

kenduri bersama seluruh masyarakat, yang setelahnya masyarakat 

disuguhi hiburan Wayang Kulit.  

Upacara ini dilakukan hanya sekali dalam setahun. Dan tentunya 

sangat dinantikan oleh masyarakat setempat. Namun, dimasa pandemi 

ini membuat semua berbeda, tapi bukan berarti upacara di tiadakan. 

Pada tahun kali ini, Kami (Masyarakat Sumber Urip) tetap 

melaksanakan upacara dengan sedikit berbeda. Kenduri tetap di 

laksanakan beserta do'a nya, tapi tanpa suguhan hiburan Wayang Kulit. 

Eits, jangan salah, Sebelum Memasuki Masjid untuk sholat+kenduri , 

Kami bersama Perangkat Desa Sumber Urip, dengan ditemani oleh 

Kepala Desa Bpk Yadhi Sutanto melakukan cek suhu pada seluruh 

jamaah, untuk memastikan suhu badan tidak melebihi batas normal. 
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Kita semua mensyukuri nikmat yang tlah diberikan Tuhan YME 

kepada kita, serta meminta semoga bumi yang kita sayangi ini segera 

pulih dari segala macam mara bahaya.  

 

2. Rapat Reses Bersama perangkat Desa Sumber Urip 

Pada hari Kamis, 6 Agustus 2020 telah dilaksanakan kegiatan RESES 

MASA PERSIDANGAN KE-II TH. 2020. Dapil Kabupaten Rejang Lebong 

dan Lebong. Bersama Bapak SUHARDI, DS,SH. Selaku Anggota DPRD 

Provinsi Bengkulu. 

Dengan dihadiri perwakilan masyarakat desa Sambirejo dan desa 

Sumber Urip. Disini kami diberikan kebebasan untuk mengusulkan, 

mengungkapkan dan menyalurkan aspirasi, curahan dan isi hati 

masyarakat selama ini. 

Setiap wakil rakyat DPRD Provinsi mempunyai kewajiban yang 

disebut reses. Reses atau Masa Reses adalah masa di mana DPR 

melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR. 

Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan 

anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok. Masa reses 

ditiadakan pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan 

DPR. 

Masa reses mengikuti masa persidangan, yang dilakukan sebanyak 3 

kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa 

jabatan DPRD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 161 huruf i, j, k disebutkan anggota 

DPRD mempunyai beberapa kewajiban. Misalnya menyerap dan 

menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara 

berkala; menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan 

masyarakat; dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan 

politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. 

Kegiatan reses anggota DPRD merupakan sebuah forum pertemuan 

di dapil masing-masing antara masyarakat dengan anggota DPRD. 

Mereka saling berinteraksi melalui dialog dalam rangka menyampaikan 

aspirasinya. Anggota DPRD wajib menyerap, menampung, dan 

menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  
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F. Pembelajaran Bahasa Inggris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMS atau layanan pesan singkat diciptakan sebagai media komunikasi 

pesan singkat yang digunakan untuk mengirimkan pesan secara digital ke 

orang yang ingin kita tuju. Di era modern seperti sekarang ini SMS masih 

memiliki peran yang sangat penting sebagai media penyambung 

komunikasi dengan yang lain. 

Terkadang kita sering menggunakan SMS dengan menggunakan kata-

kata bahasa Inggris, nah berikut ini ada beberapa singkatan dari kata-kata 

bahasa Inggris yang biasa digunakan oleh banyak orang. 

Kata-kata singkatan ala SMS atau instant messaging seperti WhatsApp 

atau Line ini sangat tidak disarankan untuk kamu gunakan, ya. Tetaplah 

mengetik dengan baik dan benar walau dalam dunia chatting! 
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G. Kegiatan Keagamaan 

1. Manfaat puasa sunah Terwiyah dan Arafah. 

Idul Adha adalah sebuah hari raya Islam. Pada hari ini diperingati 

peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim, yang bersedia untuk 

mengorbankan putranya untuk Allah, kemudian sembelihan itu 

digantikan oleh-Nya dengan domba. 

Pada hari raya ini, umat Islam berkumpul pada pagi hari dan 

melakukan salat Ied bersama-sama di tanah lapang atau di masjid, 

seperti ketika merayakan Idul Fitri. Setelah salat, dilakukan 

penyembelihan hewan kurban, untuk memperingati perintah Allah 

kepada Nabi Ibrahim yang menyembelih domba sebagai pengganti 

putranya. 

Ada 2 puasa sunah yang disarankan untuk dikerjakan oleh umat 

muslim, yaitu, 

a. Puasa Tarwiyah 

Puasa Tarwiyah adalah ibadah puasa sunnah Tarwiyah 

dilakukan pada 8 Zulhijjah atau untuk tahun ini akan jatuh pada 29 

Juli 2020. Untuk keutamaannya sendiri, berdasarkan hadist yang 

diriwayatkan oleh Ibnu An-Najjar dan Abdullah bin Abbas bahwa 

Nabi Muhammad SAW bersabda, 

"Puasa pada hari Tarwiyah akan mengampuni dosa setahun lalu, 

sedangkan puasa hari Arafah akan mengampuni dosa dua tahun." 

(HR Tirmidzi). 

Niat puasa Tarwiyah 

Nawaitu shauma hadzal yaumi ‘an ada’i sunnati Tarwiyah lillahi 

ta'ala. 

Artinya:  

Saya berniat puasa sunah Tarwiyah pada hari ini karena Allah SWT. 

 

b. Puasa Arafah 

Puasa Arafah adalah ibadah sunnah puasa Arafah dilakukan pada 

9 Zulhijjah atau 30 Juli 2020. Lalu, untuk keutamaannya terdapat 

dalam riwayat Abu Qatadah ra, Rasulullah SAW bersabda, 

"Puasa hari Arafah dapat menghapuskan dosa dua tahun yang 

telah lepas dan akan datang, dan puasa Assyura (tanggal 10 

Muharram) menghapuskan dosa setahun yang lepas." (HR. Muslim). 

Niat puasa Arafah 
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Nawaitu shauma hadzal yaumi ‘an ada’i sunnati Arafah lillahi ta'ala. 

Artinya:  

Saya berniat puasa sunnah Arafah pada hari ini karena Allah SWT. 

Jadi, sebenarnya kedua puasa sunnah tersebut sangat 

dianjurkan untuk umat Muslim agar turut merasakan nikmat yang 

dirasakan oleh jemaah haji. Bisa dibilang, sepuluh hari pertama di 

bulan Zulhijjah memang merupakan hari yang istimewa. 

 

PENUTUP 

 

Kegiatan KKN harus mampu mendarmabaktikan pengetahunan dan 

keterampilan sesuai pendalaman bidang keilmuan yang di dukung 

selama perkuliahan kepada masyarakat dan sekaligus menjadi uji 

validitas atas kompetensi yang telah dikuasai. Sehingga situasi dan 

kondisi saat inilah mahasiswa dapat mengabdikan diri untuk lebih 

dekat dengan desanya sendiri atau dengan lingkungannya. Selain itu, 

kelebihannya juga mahasiswa yang bisa mengeksplor dirinya dengan 

berbagai kreativitas yang dimilikinya. 

KKN-DR 2020 ini, mahasiswa dituntut mengolah sekreatif mungkin 

dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial yang ada. Mampu 

memanfaatkan platform media yang sudah tersedia banyak seperti 

aplikasi google meet, zoom cloud meeting, instagram, facebook, youtube 

dan lainnya. Seperti membuat contens creative, flyer atau meme, video-

video unik lalu di apload ke internet. Akhirnya KKN tahun ini dengan 

susana yang berbeda ini tantangan yang seru bagi siswa yang belajar 

selalu melibatkan teknologi. 

 

REKOMENDASI 

 

1. Dengan dilaksanakannya KKN-DR ini, mahasiswa dituntut untuk 

lebih bisa melaksanakan suatu kegiatan dengan mandiri. 

2. Menjadikan KKN-DR ini sebagai pengalaman hidup, karena harus 

menjalani KKN dengan berbeda dari angkatan di tahun-tahun 

sebelumnya. 

3. Mahasiswa menjadi lebih banyak pengetahuannya di bidang media 

sosial, seperti bagaimana membuat flayer, atau bahkan pengambilan 

dan editing video. 
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Pengabdian Tiada Henti ….. 

 

Bila ditanyakan apa yang hendak dilakukan 

Jawablah kami sedang mengabdi 

Bila ditanyakan apa yang menjadi tujuan 

Jawablah untuk Ilahi 

 

Mengapa harus menjadi beban 

Bila dilakukan dengan keikhlasan 

Dilakukan dengan kemampuan 

Pengetahuan dan Pengalaman 

 

Kaum akademisi yang seharusnya berbuat 

Untuk sejahtera masyarakat 

Jangan jadi penjahat 

Membuat hidup penuh laknat 

 

Jadilah insan moderat 

Yang banyak memberikan manfaat 

Menebar kebaikan untuk ummat 

Yang tidak mau menjadi penghianat 

 

Hidup sekali  

Tapi ingin abadi 

Jasad pasti kembali 

Kebaikan yang harus di gali… 

 

 

Sumarto, Oktober 2020. 
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