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RINGKASAN 

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu bentuk perwujudan 

pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa kepada masyarakat serta sebagai bentuk 

implementasi dari salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Program ini bertujuan 

untuk mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh mahasiswa/i 

selama pendidikan. Mahasiswa/i diharapkan mampu memahami setiap permasalahan 

yang terjadi di masyarakat dan memecahkan masalah tersebut dengan ide-ide yang 

kreatif.  

 Adanya pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) menyebabkan masalah 

di Indonesia. Tindakan pengendalian dan pencegahan sangat dibutuhkan saat ini 

untuk mengurangi penyebaran penyakit. Dari hal tersebut Fakultas Kedokteran 

Universitas Surabaya membuat program KKN yang dilakukan secara daring. KKN ini 

bertemakan “Bangkit dari COVID-19, Menuju New Normal” yang dilaksanakan 

dalam kurun waktu satu bulan dengan sasaran masyarakat yaitu civitas akademik 

Universitas Surabaya. 

Setiap kelompok terdiri dari 5 orang, yang perorangnya diberi tanggung jawab 

satu keluarga mitra dengan permasalahan yang berbeda-beda. Adapun program yang 

dibuat yaitu edukasi terkait COVID-19 dan new normal serta beberapa program 

lainnya. Dengan adanya program-program tersebut diharapkan mampu menambah 

wawasan terkait COVID-19 serta menyiapkan masyarakat untuk memasuki fase new 

normal. Dana yang diperlukan sekitar Rp 2.500.000,- 

 

Kata kunci : Pandemi, Pengendalian dan pencegahan COVID-19, New normal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Analisis Situasi Lokasi Dan Kondisi Saat Ini 

A. Penanggung jawab Ni Luh Wiwik Putri Pratiwi 

Identitas Keluarga Mitra 

 Nama  : Iik Kukuhing Tyas 

 Tanggal Lahir : 10 Februari 1980 

 Usia   :  40 tahun 

 Status perkawinan : Kawin 

Alamat  : Jl. Taman Pecatu II E17/2 Puri Mas, Gunung 

Anyar 

Pekerjaan  : Staf Administrasi Direktorat SDM 

UniversitasSurabaya 

Keluarga mitra yang ditanggung jawabi oleh Ni Luh Wiwik Putri 

Pratiwi terdiri dari 6 anggota keluarga yaitu Ibu Iik berusia 40 tahun, suami 

berusia 40 tahun, dan 4 orang anak yang berusia 13 tahun, 12 tahun, 6 tahun, 

dan 4 tahun. Sehari-hari Ibu Iik berkerja sebagai Staf Adminitrasi Ditektorat 

SDM di Universitas Surabaya. Pada masa pandemi ini Ibu Iik tetap berkerja di 

Universitas Surabaya kurang lebih 3 sampai 4 jam dalam sehari, dari jam 10 

pagi atau jam 11 siang sampai jam 2 siang atau jam 3 sore. Orang yang 

berkerja di ubaya dibatasi yaitu maksimal 4 orang dalam satu unit. Ibu Iik 

selalu berangkat kerja menggunakan kendaraan pribadi yaitu sepeda motor 

untuk berangkat kerja. Ibu Iik selalu menyemprotkan antiseptik pada 

kendraannya setibanya di univeritas surabaya, begitu pula setelah sampai di 

rumah. Sepulang dari berkerja Ibu Iik langsung mandi dan mencuci pakaiyan 

yang digunkan saat pergi keluar. Suami dari Ibu Iik saat ini sudah berkerja di 

dalam rumah (Work From Home). Ibu Iik tidak mengetahui apakan di 

kelurahannya ada pasien yang tertular covid atau tidak. Tapi Ibu Iik dan 
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anggota keluarga selalu kelur menggunakan masker serta membawa hand 

sanitizer dan menyiapkan temapt cuci tangan di depan rumah 

B. Penanggung jawab Emanuel Chunarto 

Identitas Keluarga Mitra  

Nama    : Novan Jauhar B 

Usia   : 36 Tahun 

Status Perkawinan  : Kawin 

Alamat   : Bulat Cumpat Barat 5/26 

Pekerjaan   : Admin di Universitas Surabaya 

Keluarga mitra yang di tanggung jawabi oleh Emanuel Chunarto 

terdiri dari keluarga inti yaitu pak Novan berusia 36 tahun, istri dan anak. 

Bapak Novan bekerja sebagai admin di Univerisitas Surabaya. Pada masa 

pandemi pak Novan tetap bekerja seminggu sekali ke Universitas ubaya dan 

kadang dilakukan secara daring dirumah. Bapak Novan berpergian 

menggunakan kendaraan pribadi (mobil). Beliau menggunakan masker, 

mencuci tangan, melakukan physical distancing, mengkomsumsi vitamin dan 

terkena sinar matahari. Beliau melakukan aktivitas sebagai admin seminggu 

sekali tetapi sangat jarang berolahraga. Di wilayah yang di tinggalinya pun 

ada pasien yang terkena COVID-19. Menurut penilaian resiko COVID-19 

pak Novan termasuk yang memiliki resiko rendah. Pada saat ini keluarga 

mitra belum mendapatkan bantuan financial dari pemerintah, tetapi untuk 

kebutuhan sehari-hari beliau dan keluarga masih tercukupi. Di daerah yang 

mereka tempati dekat ada rumah sakit mitra keluarga..   

C. Penanggung jawab Dirga Indah Ayu 

Identitas Keluarga Mitra  

Nama    : Bapak Riawan 

Tanggal lahir   : 27 Maret 1971 

Usia   : 49 Tahun 
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Status Perkawinan  : Menikah 

Alamat   : Perum Bulang Permai blok C 3 D, Sidoarjo 

Pekerjaan  : Pegawai bagian pusham di Universitas 

Surabaya  

KKN ini dilaksanakan sacara online dengan keluarga mitra yang 

berada di Perum Bulang Permai blok C 3 Desa Klopo Sepuluh Sukodono 

Sidoarjo. Keadaan geografis di desa Kloposepuluh yang berada di Kecamatan 

Sukodono, luas tanah tanah di Desa Kloposepuluh terdiri dari tanah 

pemukiman umum, perkantoran, sekolah, pertokoan, tempat ibadah, kuburan, 

jalan, sawah, dan lapangan. Menurut keadaan sosial ekonomi, Desa 

Kloposepuluh, sosial kemasyarakatan sangat tinggi. Keadaan ini terlihat 

dalam kehidupan sehari-hari. Mereka selalu hidup rukun, tolong menolong 

dan bahu membahu dalam urusan kemasyarakatan, seperti urusan kerja bakti, 

gotong royong, kematian dan sebagainya. Semua itu mereka lakukan dengan 

rasa kebersamaan. Sedangkan mengenai kondisi perekonomian dapat 

dikatakan maju, walaupun apabila dilihat dari taraf hidup serta dalam 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidaklah sama, sebab ada yang bekerja 

sebagai petani, pegawai, pedagang, buruh, dan sebagainya.Di daerah tersebut 

termasuk daerah terkena dampak dari Covid-19 oleh karena itu sudah ada 

beberapa anjuran menggunakan masker dan mencuci tangan. Untuk 

pemberian dana yang diberikan oleh pemerintah masih belum ada/ belum 

sampai di daerah tersebut. Untuk program pemerintah lain seperti tes rapid 

masih belum dirasakan di daerah keluarga mitra. Untuk keberadaan fasilitas 

pelayanan kesehatan sendiri yang terdekat adalah praktek dokter dan klinik 

Nuarini yang berjarak kira-kira 2 kg dari tempat tinggal keluarga mitra. 

Menurut keluarga mitra yang disampaikan oleh bapak Riawan bantuan 

pemerintah dirasa masih belum menyeluruh dan belum merata di seluruh 

daerah mengenai kasus Covid-19 ini. 
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D. Penanggung jawab Indira Pradita Rochim 

Identitas Keluarga Mitra  

Nama    : Dr.Drs. V. Heru Hariyanto M.Si 

Tanggal lahir  :1 Januari 1961 

Usia   : 59 Tahun 

Status Perkawinan  : Kawin 

Alamat   : Rungkut Mapan RW 8 RT 9, Surabaya 

Pekerjaan  : Dosen Fakultas Psikologi Universitas 

Surabaya 

Keluarga mitra yang di tanggung jawabi oleh Indira Pradita Rochim 

terdiri dari 3 anggota keluarga yaitu Pak heru berusia 59 tahun, istri yang 

berusia 56 tahun dan anak perempuan berusia 25 tahun. Sehari-harinya pak 

heru bekerja sebagai Dosen Fakultas Psikologi di Univerisitas Surabaya. 

Pada masa pandemi ini pak heru tetap bekerja dengan sistem shift dan kadang 

dilakukan secara daring dirumah. Sehari-harinya untuk pergi kerja ataupun 

keluar rumah beliau menggunakan kendaraan pribadi (mobil). Beliau selalu 

mengikuti protokol yang ada seperti menggunakan masker, melakukan 

physical distancing, tiap harinya terkena cahaya matahari, meminum vitamin, 

menjaga pola tidurnya serta apabila setelah keluar dari rumah beliau langsung 

mandi dan mencuci pakaian yang digunakannya. Di dalam rumahnya pun 

beliau menyiapkan tempat cuci tangan beserta sabun antiseptik, hand 

sanitizer, tissue basah, masker. Beliau sangat jarang berolahraga. Di wilayah 

yang di tinggalinya pun ada pasien yang terkena COVID-19. Namun menurut 

penilaian resiko COVID-19. Pak Heru termasuk yang memiliki resiko rendah 

terkena. Hingga saat ini keluarga mitra belum mendapatkan bantuan financial 

dari pemerintah, tetapi untuk kebutuhan sehari-hari beliau dan keluarga masih 

dapat tercukupi. Di daerah yang mereka tempati dekat dengan beberapa 

rumah sakit, puskesmas, dan dokter praktik pribadi. Untuk petugas kesehatan 

setempat menurut beliau kurang aktif.   
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E. Penanggung jawab Stephani Wirakasa 

Identitas Keluarga Mitra 

Nama   : Elly Wijayanti 

Tanggal lahir  : 27 Oktober 1980 

Usia   : 40 Tahun 

Status perkawinan : Kawin 

Alamat   : Taman Rivera Regency P28 Rungkut Surabaya 

Pekerjaan : Pengambang Pendidikan bagian DPK 

Universitas Surabaya 

 

Keluarga Bu Elly terdiri dari 5 anggota keluarga. Pak denny bekerja 

sebagai teknisi mesin pada sebuah pabrik di daerah Berbek sedangkan Bu 

Elly bekerja di bidang DPK di Ubaya. Selama masa WFH (Work From 

Home) dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), pak denny tetap 

bekerja dengan sistem shift dan juga dengan tetap menerapkan protokol yang 

ditetapkan oleh pabrik sedangkan Bu Elly bekerja dari rumah meskipun 

akhir-akhir ini Bu Elly sudah mulai bekerja di ubaya dengan menerapkan 

sistem piket. Menurut penilaian resiko COVID-19, seluruh anggota keluarga 

memiliki resiko rendah. Hal ini dikarenakan Bu Elly dan keluarga yang selalu 

menerapkan protokol tindakan preventif COVID-19 dengan baik. Selain itu, 

tidak ada saudara atau tetangga Bu Elly yang terkena COVID-19.  

Hingga saat ini keluarga Bu Elly tidak mendapat bantuan dari 

pemerintah secara finansial, tetapi diungkapkan bahwa puskesmas sekitar 

telah memberikan edukasi mengenai covid melalui ketua RT. Status ekonomi 

keluarga pun dikatakan terdampak akibat pandemi ini, tetapi keluarga tetap 

masih bisa berkecukupan. Ubaya juga menyediakan fasilitas kesehatan untuk 

Bu Elly, yaitu sebuah klinik yang dekat dari rumah Bu Elly sehingga jika 

beliau sakit dapat langsung ke klinik tersebut. Menurut Bu Elly, petugas 

kesehatan di klinik ataupun puskesmas telah aktif meskipun mungkin tidak 

secara langsung melainkan melalui ketua RT.  
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1.2 Permasalahan Prioritas Keluarga Mitra 

Permasalahan pada keluarga setiap keluarga berbeda-beda yaitu kurangnya 

pengetahuan tentang cuci tangan dengan standar dari WHO, kurang berolahraga, 

tidak mengkonsumi vitamin, pola tidur yang tidak teratur, dan sebagainya. Dari hal 

tersebut para penanggung jawab akan memberikan edukasi terkait COVID-19 dan 

new normal. Kegiatan akan dilaksanakan selama satu bulan. 

1.3 Tujuan 

 Dengan adanya penyuluhan COVID-19 dan new normal keluarga mitra 

mendapatkan informasi  lebih serta dapat meningkatkan kesadaran pada keluarga 

mitra terkiat penyakit ini sehingga keluarga mitra dapat mencegah dan mengurangi 

rantai penyebaran penyakit. Para penanggung jawab tiap keluarga mitra juga akan 

memberikan starter pack  untuk membantu mempersiapkan keluarga mitra dalam 

menjalani fase new normal. 
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BAB II 

PERMASALAHAN DAN POTENSI KELUARGA MITRA 

2.1 Solusi yang Ditawarkan 

  Setiap keluarga mitra memiliki masalah-masalah yang berbeda terkait 

COVID-19 dan new normal seperti kurangnya pengetahuan tentang cuci tangan 

dengan standar dari WHO, kurangnya berolahraga, kurangnya konsumsi vitamin, dan 

sebagainya. Sehingga para mahasiwa/i akan memberikan edukasi terkait pengertian, 

cara penularan, faktor resiko, gejala-gejala, komplikasi, pencegahan-pencegahan 

seperti cuci tangan standart who, etika batuk, olahraga, paparan cahaya matahari, 

tidak merokok, konsumsi makanan, minuman, beberapa herbal yang dapat 

meningkatkan sistem imun dan sebagainya. Tidak lupa mahasiswa/i akan 

menjelaskan pentingnya mandi dan ganti baju segera setelah sampai rumah, kapan 

dan siapa yang perlu periksa kesehatan di rumah sakit, protokol isolasi mandiri, 

penjelasan cara kerja serta interpretasi rapid tes serta swab secara singkat dan mudah 

dipahami keluraga mitra. 

 Mahasiwa/i juga akan memberikan edukasi terkait new normal seperti 

pengertian dan barang-barang (starter pack) yang harus di bawa ketika keluar rumah 

dan ketika menggunakan kendaraan umum (ojek dan mobil online) serta memberikan 

penjelasan terkait tempat-tempat yang beresiko terkena COVID-19. Lalu juga para 

penanggung jawab akan memberikan starter pack kepada masing-masing keluarga 

mitra untuk mempersiapkan menjalani fase new normal.  

2.2 Potensi Keluarga Mitra 

A. Penanggung jawab Ni Luh Wiwik Putri Pratiwi  

Strengths Weakness 

 Kelurga seudah menyiapkan 

tempat cuci tangan dan Hand 

Sanitizer di depan rumah. 

 Kelurga selalu membawa Hand 

 Tidak pernah berolah raga 

dikarenakan malas dan merasa 

lelah sepulang dari berkerja. 

 Jarang terkena sinar matahari. 
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Sanitizer dan memakai masker 

setiap kelur rumah. 

 Menggunakan sarung tangan 

sekali pakai saat berbelanja ke 

pasar dan langsung 

membuangnya setelah selesai di 

pakai. 

 Di rumah selalu tersedia buah, 

misalnya jeruk, semangka, dan 

pisang. 

 Tidak mengkonsumsi vitamin C 

dan E. 

 Jam tidur kurang dari 8 jam 

Opportunities Threats 

 Dekat dengan puskesmas. 

 Ada teman yang membantu jika 

ada masalah dan memiliki 

tetangga dokter. 

 Mempunyai sarana dan 

prasarana untuk ke pelayanan 

kesehatan. 

 Keluarga mitra tidak tahu apakah 

di lingkungannya ada orang yang 

terkena COVID -19 atau tidak. 

 

B. Keluarga mitra Eman Chunarto 

Strengths Weakness 

 Keluarga mitra mempunyai 

tingkat pendidikan yang baik dan 

memilki pengetahuan terkait 

COVID-19  

Keluarga mematuhi protokol yang 

ada serta kooperatif. 

 Keluarga mengkomsumsi vitamin 

C 

 Jarang melakukan olahraga. 
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 Tidak ada riwayat penyakit 

jantung, pernapasan dan diabetes. 

 

Opportunities Threats 

 Di wilayahnya dekat rumah sakit.  

 Mempunyai sarana & prasana 

untuk ke fasiltas kesehatan.  

 Mempenyuai dokter yang selalu 

membantu apabila terjadi suatu 

masalah. 

 Di lingkungan tempat tinggalnya 

terdapat beberapa orang yang 

terkena COVID-19. 

 

C. Kelurga Mitra Dirga Indah Ayu 

STRENGTHS WEAKNESS 

 Keluarga mitra memiliki tingkat 

pendidikan yang baik dan 

memliki Covid-19  

 Keluarga mitra mematuhi 

protokol kesehatan Covid-19  

 Keluarga mitra membawa 

peralatan sebagai pencegahan 

Covid-19  

Masih kurang atau jarang berolah raga 

OPPORTUNITIES THREATS 

 Di daerah sekitar keluarga mitra 

terdapat klinik  

 Masyarakat sekitar masih peduli 

dengan lingkungan  

 Masih kurangnya bantuan dari 

pemerintah  

 Masih kurangnya sosialisasi 

dari tim medis sekitar 

 



15 
 

 

D. Keluarga Mitra Indira Pradita Rochim 

Strengths Weakness 

 Keluarga mitra mempunyai 

tingkat pendidikan yang tinggi 

dan memilki pengetahuan terkait 

COVID-19  

Keluarga mematuhi protokol yang 

ada serta kooperatif. 

 Keluarga menyiapkan beberapa 

barang untuk pencegahan.  

 Tidak ada riwayat penyakit 

jantung, pernapasan dan diabetes. 

 

 Kurangnya waktu berolahraga 

sehari-harinya karena jadwal yang 

padat 

Opportunities Threats 

 Di wilayahnya dekat rumah sakit, 

puskesmas, dan klinik dokter 

pribadi.  

 Mempunyai sarana & prasana 

untuk ke fasiltas kesehatan.  

 Ada keluarga yang selalu 

membantu apabila terjadi suatu 

masalah 

 Di lingkungan tempat tinggalnya 

terdapat beberapa orang yang 

terkena COVID-19 
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E. Keluarga Mitra Stephani Wirakasa 

Strengths Weakness 

Keluarga mitra memiliki tingkat 

pendidikan yang baik dan memiliki 

kesadaran terhadap masalah yang 

terjadi. Keluarga mitra juga patuh dalam 

menjalankan protokol dan bersikap 

antusias serta kooperatif dalam 

menemukan jalan keluar dari masalah 

keluarga. 

Bu Elly dan anak yang pertama jarang 

melakukan kontrol ke dokter 

dkarenakan menganggap tidak ada 

serangan yang mengharuskan ke dokter. 

Opportunities Threats 

Keluarga mitra juga telah melakukan 

banyak tindakan preventif sebagai 

bentuk kepedulian terhadap kesehatan 

keluarga.keluarga juga kerap mencoba 

memberikan sayuran kepada anak untuk 

membiasakan anak memakan sayur 

Lingkungan sekitar yang menyebabkan 

kekambuhan seperti pekerjaan yang 

berat sehingga menyebabkan stress dan 

anak yang melakukan pelajaran olah 

raga sehingga terjadi kekambuhan. 

Anak bungsu yang tidak suka memakan 

sayur karena tidak suka mengunyah 
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BAB III 

PERUMUSAN PROGRAM KERJA 

Berdasarkan masalah yang ada disetiap kelompok, maka setiap penanggung 

jawab akan memberikan edukasi kepada keluarga mitra. Untuk lebih detailnya 

digunakan tabel sebagai berikut: 

Masalah Program Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 

Edukasi mengenai : 

 Definisi 

 Cara Penularan  

 Faktor resiko  

 Gejala-gejala  

 Komplikasi  

 Pencegahan : 

- Cara mencuci tangan menurut WHO menggunakan sabun 

dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer 

- Cara memakai masker yang baik dan benar 

- Etika ketika batuk 

- Olahraga  

- Terpapar cahaya matahari  

- Tidak merokok 

- Konsumsi makanan, minuman serta vitamin untuk 

meningkatkan sistem imun 

- Herbal untuk meningkatkan sistem imun  

- Dan sebagainya  

 

 Pentingnya mandi dan ganti baju segera setelah sampai rumah 

 Siapa dan kapan perlu periksa kesehatan ke rumah sakit 

 Protokol isolasi mandiri  
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 Penjelasan cara kerja serta interprestasi rapid tes & swab secara 

singkat 

 

 

 

 

 

 

 

New 

Normal 

Edukasi mengenai :  

 Definisi  

 Barang-barang (starter pack) yang harus dibawa ketika keluar 

rumah dan ketika menggunakan kendaraan umum (ojek & 

mobil online) seperti : 

- Peralatan makan & minum  

- Masker cadangan  

- Peralatan ibadah 

- Hand sanitizer dan atau sabun antiseptic 

- Tisu basah dan atau kering  

- Vitamin  

- Bawa helm sendiri (untuk pengguna ojek online) 

- Sarung tangan  

- Dan sebagainya 

 Tempat-tempat umum yang beresiko terkena COVID-19. 

 

 Untuk masalah COVID-19 para penanggung jawab akan mengedukasi 

keluarga mitra dari pengertian, cara penularan, faktor resiko, gejala-gejala, 

komplikasi, cara pencegahan, pentingnya mandi dan  ganti baju segera setelah sampai 

rumah, siapa dan kapan perlu periksa kesehatan ke rumah sakit, protokol isolasi 

mandiri, penjelasan cara kerja serta interprestasi rapid tes & swab secara singkat. 

Tidak hanya COVID-19 yang akan diedukasi tetapi juga terkait new normal, 

dikarenakan saat ini Indonesia sudah mulai memasuki fase new normal. Sehingga 

para penanggung jawab akan mengedukasi pengertian dari new normal, barang-

barang (starter pack) yang akan dibawa saat keluar rumah dann ketika menggunakan 
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kendaraan umum (ojek & mobil online) serta tempat-tempat umum yang beresiko 

terkena COVID-19. 

Edukasi ini akan di selesaikan dalam kurun waktu satu bulan. Dengan 

diangkatnya masalah-masalah ini diharapkan keluarga mitra mendapat pengetahuan 

lebih serta meningkatkan kesadaraan pribadi dan keluarga. Selain itu membantu 

keluarga mitra dalam mempersiapkan fase new normal dengan menyediakan starter 

pack. 

Selain itu mahasiswa/i akan memberikan post test sebanyak 10 soal. 

Dikatakan paham dan mengerti apabila keluarga mitra dapat menjawab 10 soal 

dengan benar. Hal ini diberikan untuk mengetahui pemahaman perorangan.  
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BAB IV 

HASIL PELAKSANAAN PROGRAM 

4.1 Hasil pelaksanaan program kelompok 

  Selama proses perencanaan program ada beberapa program yang telah 

mahasiswa/i buat sesuai dengan permasalahan yang ada pada keluarga mitra terkait 

dengan COVID-19 dan new normal. Adapun program yang telah dilaksanakan telah 

melalui proses observasi dan disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa/i dan 

keluarga mitra. Program dilaksanakan pada minggu ke-3 dengan minimal satu kali 

pertemuan. Kegiatan di ikuti oleh keluarga mitra masing-masing mahasiwa/i dan di 

damping oleh dosen pembimbing lapangan. Program dilaksanakan dengan metode 

penyuluhan, sebelumnya mahasiswa/i mempersiapkan materi dan 

mempresentasikannya bersama-sama. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab untuk 

mengetahui pemahaman para keluarga mitra. Pada saat sesi tanya jawab keluarga 

mitra sangat antusias untuk memberikan pertanyaan.  

Setelah penyuluhan selesai, para penanggung jawab akan memberikan post 

test sebanyak 10 soal dan akan di berikan kepada masing-masing keluarga mitra. 

Untuk hasil yang ditemukan pun berbeda. Untuk keluarga mitra (bu Lik) yang 

tanggung jawabi oleh Wiwik, keluarga mitra (pak Novan) yang di tanggung jawabi 

oleh Eman, keluarga mitra (bu Elly) yang ditanggung jawabi oleh Stephani menjawab 

benar semua dari 10 soal. Sedangkan untuk keluarga mitra (pak Riawan) yang di 

tanggung jawabi oleh Dirga menjawab 9 soal benar dan 1 soal salah. Selain 

penyuluhan para penanggung jawab juga akan memberikan starter pack untuk 

membantu mempersiapkan para keluarga mitra dalam menjalani fase new normal.  

Untuk sekarang terlihat beberapa hasil yang didapatkan selama kegiatan KKN 

berlangsung, namun untuk jangka panjang tentunya hasil yang diharapkan dapat 

membantu keluarga mitra dalam mengendalikan dan mencegah penyebaran penyakit 

ini.  
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4.2 Kendala dan solusi selama pelaksanaaan program di lokasi KKN 

Sewaktu memrencanakan dan melaksanakan program tidak terlalu banyak 

masalah yang dialami oleh mahasiswa/i. Walaupun hanya dengan daring kegiatan 

berjalan dengan lancar, tetapi dalam prosesnya terjadi beberapa hambatan seperti 

waktu menggumpulkan keluarga mitra dalam satu waktu untuk melakukan presentasi. 

Lalu waktu pelaksanaan presentasi pun terlambat di karenakan masih menunggu 

beberapa keluarga mitra hal tersebut membuat waktu terbuang.  

Selain itu juga terjadi kendala dalam pengiriman starter pack new normal di 

karenakan tempat tinggal keluarga mitra yang berbeda-beda mengharuskan para 

penangggung jawab untuk mencari penjual yang dekat dengan tempat tinggal 

keluarga mitra sehingga barang yang di terima pun datangnya cepat.  

4.3 Laporan pengunaan anggaran 

Jenis 

Pengeluaran 

Tanggal 

pengeluaran

Nama 

barang  

Jumlah 

barang 

Harga 

barang 

(Rp) 

Jumlah  

 04-07-2020 Paket New 

Normal 

1 Paket Rp 

110.000 

Rp 110.000 

 03-07-2020 Paket New 

Normal 

1 Paket Rp 

84.400 

Rp 84.400 

 29-06-2020 Paket New 

Normal 

2 Paket Rp 

113.000 

Rp 226.000 

COVID-19 

dan new 

normal 

26-06-2020 Paket New 

Normal 

2 Paket  Rp 

108.000 

Rp 216.000 

 04-07-2020 Kertas  1 Rim Rp 

60.000 

Rp 60.000 

 04-07-2020 Tinta printer 4 Pcs Rp 

60.000 

Rp 240.000 

Total  Rp 936.400 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Laporan ini disusun sebagi bentuk pertanggungjawaban kegiatan KKN di 

Universitas Surabaya yang berlangsung kurang lebih sebulan.Setelah kurang lebih 

sebulan program KKN dengan tema “Bangkit dari COVID-19, Menuju New Normal” 

berlangsung. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan KKN yang telah terprogramkan 

berjalan sesuai dengan rencana meskipun terdapat beberapa kendala pada 

pelaksaannya. Penyuluhan yang diberikan diharapkan dapat memberikan wawasan 

lebih serta dapat meningkatkan kesadaran pada keluarga mitra terhadap penyakit ini, 

selain itu juga penyuluhan berdampak secara langsung dan tidak langsung dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga keluarga mitra dapat mencegah dan mengurangi 

rantai penyebaran.  

5.2 Saran 

 Diharapkan keluarga mitra dapat mengaplikasikan informasi-informasi yang 

diberikan oleh mahasiswa/i. Mahasiswa/i juga hendaknya menyiapkan diri baik 

mental, fisik, emosional untuk dapat bersosialisasi dan menyesuaikan diri dalam 

hidup bermasyarakat. Mahasiswa/i juga sebaiknya menanamkan sikap tanggung 

jawab, mandiri, rendah hati, sikap saling menghargai dan menghormati, dan selau 

berkerjasama dalam kelompok. Selain itu mahasiswa/i juga dapat mengolah waktu 

yang dimiliki sebaik-baiknya.Mahasiwa/i merupakan kelompok masyarakat yang 

berpendidikan, hendaknya mahasiswa menyadari segala sesuatu, tindakan, perilaku, 

dan penampilan selalu di pantau dan dijadikan contoh oleh masyarakat. Mahasiswa/i 

juga harus selalu menjaga nama baik almamater perguruan tingginya. Mahasiswa/i 

juga perlu koordinasi dan kerjasama yang baik antara mahasiswa dan dosen 

pendamping lapangan sehingga pelaksanaan KKN juga berjalan dengan baik dan 

lancar. Dalam mengelola program KKN pihak terkait seharusnya memberikan 

informasi sejelas mungkin kepada keluarga mitra sehingga ketika pelaksanannya 

tidak terjadi kesalahan komunikasi.  
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Untuk pemerintah seharunya lebih menfasilitasi dan mensosialisasi terkait 

penyakit ini di tempat yang mudah di lihat dan dijangkau oleh masyrakat sehingga 

timbul kesadaran perorangan.  
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Lampiran 1 

Jurnal Kegiatan Harian 

Jadwal Mingguan Mahasiswa 

Minggu I , 8-13 Juni 2020 (Analisis Situasi) 

 Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 

08.00-

09.00 

Menyapa 

Keluarga 

Kerja 

Mandiri

Kerja 

mandiri 

 

 

Kerja  

 Kerja 

mandiri 

09.00-

10.00 

   

Wawancara 

keluarga 

mandiri  

Wawancara 

keluarga  

 

10.00-

11.00 

Kerja 

Mandiri 

Analisis 

situasi 

mitra   mitra Membuat 

proposal 

kelompok 

11.00-

12.00 

  Kerja 

mandiri 

Kerja 
Mandiri 

  

12.00-

13.00 

Istirahat 

13.00-

14.00 

 

 

Diskusi 

 

 

Kerja 

 

 

Diskusi 

Kerja 

Mandiri 

 

 

Diskusi 

 

Wawancara 

keluarga 

14.00-

15.00 

Kelompok mandiri Kelompok Kerja 

mandiri 

Kelompok mitra 

15.00-

16.00 

Laporan harian 
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Minggu II , 15-20 Juni 2020 (Penyuluhan program KKN) 

 Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 

08.00

-

09.00 

 

Kerja 

mandiri 

   

 

Pembuata

n 

proposal 

Pencaria

n materi 

kelompo

k 

Kerja 
Mandiri 

 

09.00

-

10.00 

 

Diskusi 

Kerja 
Mandiri 

kelompok Kerja 

mandiri 

  Kerja 
Mandiri 

10.00

-

11.00 

Kelompok  

Pembuata

n proposal 

 

 

Diskusi 

 

Pencaria

n materi 

 

Pengumpula

n materi 

Kerja 
Mandiri 

11.00

-

12.00 

Penyusuna

n program 

kelompok 

 Kelompo

k 

kelompo

k 

kelompok  

12.00

-

13.00 

Istirahat 

13.00

-

14.00 

Penyusuna

n program 

kelompok 

 

 

Penyusuna

n program 

 

 

Pembagia

n materi 

Kerja 
Mandiri 

 

 

 

Diskusi 

 

14.00

-

15.00 

Kerja 

mandiri 

induvidu kelompok   Kelompok Pengumpula

n laporan 

induvidu 

dan 

kelompok 



27 
 

15.00

-

16.00 

Laporan akhir 

 

Minggu III, 22-27 Juni 2020 (Pelaksanaan program) 

 Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 

08.00-

09.00 

 

Pencarian 

materi 

Kerja 

mandiri 

 

Diskusi  

 

Kerja 
Mandiri 

 

Pengumpulan 

hasil  

Kerja 

Mandiri 

09.00-

10.00 

induvidu  

Persiapan 

presentasi 

Kelompok   kuisioner 

COVID 

 

10.00-

11.00 

 

 

Persiapan 

presentasi  

Kelompok Kerja 

Mandiri  

 

 

 

Kerja 

 

 

Pembuatan 

laporan akhir 

Kerja 

Mandiri 

11.00-

12.00 

kelompok Kerja 

Mandiri 

Presentasi 

kelompok 

mandiri kelompok  

12.00-

13.00 

Istirahat 

13.00-

14.00 

 

 

 

Diskusi 

Kerja 

Mandiri 

Presentasi 

kelompok 

 

 

Kerja 

Mandiri 

Pembuatan 

laporan akhir 

kelompok 

Kerja 

Mandiri 

14.00-

15.00 

Kelompok Kerja 

Mandiri 

Diskusi 

Kelompok

 Kerja 

Mandiri 

Kerja 

Mandiri 

15.00-

16.00 

Laporan Harian 
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Lampiran 2 

Surat Persetujuan Mitra 

A. Keluarga Mitra Ni Luh Wiwik Pratiwi 

 
 



30 
 

B. Keluarga Mitra Eman Chunarto

 
 

C. Keluarga Mitra Dirga Indah Ayu  
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D. Keluarga Mitra Stephani Wirakasa 
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Lampiran 3 

Surat Persetujuan Orang Tua 

A. Surat Persetujuan orang tua Ni Luh Wiwik Pratiwi  
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B. Surat Persetujuan orang tua Eman Chunarto 
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C. Surat Persetujuan orang tua Dirga Indah Ayu
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D. Surat Persetujuan orang tua Indira Pradita Rochim
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E. Surat Persetujuan orang tua Stephani Wirakasa
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Lampiran 4 

Luaran Kegiatan KKN 

Publikasi Media  

https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/pandemi-covid-19-mahasiswa-
kedokteran-ubaya-kkn-daring/ 

https://portalsidoarjo.com/2020/06/25/pandemi-covid-19-mahasiswa-kedokteran-
ubaya-kkn-daring.html 
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Lampiran 5 

Foto saat edukasi dengan keluarga mitra 
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Lampiran 6 

Materi Edukasi ke Keluarga mitra 
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Lampiran 7 

Nota belanja 
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