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ABSTRACT
The Covid 19 vaccination is one of the preventions from the transmission of Covid 19. The lack of
socialization and education about the Covid 19 vaccination is one of the factors that causes people to
be afraid of being vaccinated. The purpose of community service activities is to provide education and
socialization about the importance of covid 19 vaccination. Counseling is carried out through material
presentation methods, dissemination of vaccine activities, questions and answers, filling out
questionnaires. Data were taken through filling out questionnaires, interviews and observations which
were then analyzed descriptively. There was an increase in participants' knowledge After education
about vaccination was carried out by 100% (45 participants) out of 60 participants, 100%
understanding of health protocols (45 participants), 90% understanding of the symptoms caused after
vaccinating Covid 19 (40 participants) , and an understanding of post-vaccination management that
can be done at home after the Covid 19 vaccination is 90% (45 participants).
Keywords: Education, Socialisation, Vaccine Covid 19
ABSTRAK
Vaksinasi Covid 19 merupakan salah satu pencegahan dari penularan Covid 19. Kurangnya sosialisasi
dan edukasi akan vaksinasi Covid 19 menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat takut akan
divaksin. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah memberikan edukasi dan
Sosialisasi tentang Pentingnya vaksinasi covid 19. Penyuluhan dilakukan melalui metode persentasi
Materi, Sosialisasi kegiatan Vaksin, tanya jawab, pengisian kuesioner. Data diambil melalui pengisian
kuesioner, wawancara dan observasi yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Terlihat peningkatan
Pengetahuan peserta Setelah dilakukan edukasi tentang vaksinasi sebesar 100% (45 peserta) dari jumlah
60 peserta, pemahaman tentang protokol kesehatan sebesar 100% (45 peserta), pemahaman tentang
gejala yang ditimbulkan setelah melakukan vaksinasi Covid 19 sebesar 90% (40 peserta), dan
pemahaman tentang penatalaksanaan Pasca Vaksinasi yang bisa dilakukan di rumah setelah melakukan
vaksinasi Covid 19 sebesar 90% (45 peserta).
Kata Kunci : Edukasi, Sosialisasi, Vaksin Covid 19.

I. PENDAHULUAN
. Kasus Covid-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua
kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136
kasus kematian. Tingkat mortalitas Covid-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang
tertinggi di Asia Tenggara. Data terbaru pada tanggal 23 April 2020 kasus terkonfirmasi positif
sebanyak 7.775 kasus dengan 647 kematian (covid19.go.id).
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Sejak ditetapkannya negara Indonesia sebagai darurat bencana corona berdasarkan saran dari
WHO, maka pemerintah mengambil beberapa langkah yang ditetapkan sebagai kebijakan untuk
pencegahan penularan Covid-19 ini. Untuk mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus
corona di Indonesia dilakukan beberapa kebijakan di seluruh daerah. Diantaranya dengan memberikan
kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (work
from home), bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah
berdasarkan pertimbangan- pertimbangan yang sudah melalui analisa yang mendalam.Kebijakan ini
diharapkan mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat yang berorientasi pada pemenuhan
kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Yunus, 2020).
Berdasarkan Data WHO jumlah kasus Covid 19 di dunia pada tanggal 15 januari 2021 adalah
90.335.008 kasus terkonfirmasi, 593.409 kasus baru, 1.954.336 kematian (2,16%). Di Indonesia
berdasarkan data Komite Penanganan COVID-19 & Pemulihan Ekonomi Nasional data pada tanggal
(15 Jan 2021) yaitu 882.418 kasus positif (+12.818), 718.696 kasus sembuh (81,4%), 25.484 meninggal
(2,9%), Positivity Rate (25,9%). Tingginya kasus Covid 19 membuat Pemerintah akhirnya menetapkan
kebijakan karantina wilayah terlihat dengan adanya penutupan beberapa akses jalan dalam waktu
tertentu, pembatasan jumlahtransportasi, pembatasan jam operasional transportasi, yang tentunya
kebijakan itu dimaksudkan untuk dapat menahan laju aktifitas masyarakat keluar rumah. Kebijakan
karantina wilayah ini dikenal dengan PSBB yaitu pembatasan sosial berskala besar, Salah satu program
pemerintah dalam pencegahan penularan Covid 19 adalah dengan melaksanakan Vaksin covid 19.
Vaksin bukan hanya digunakan untuk memutus rantai penyebaran suatu penyakit juga sebagai
perlindungan untuk masyarakat yang telah dilakukan vaksinasi (Listina et al., 2021). Banyak sekali
manfaat vaksinasi, diantaranya sebagai pencegahan dan pemutus penyebaran suatu penyakit pada masa
yang akan datang, juga dapat memperkecil dampak dari penyebaran virus. Salah satu cara yang bisa
dilakukan untuk memutus rantai penyebaran Covid 19 adalah dengan melakukan vaksinasi (Kartikawati
& Mayarni, 2021).
Untuk mendukung adanya pencegahan penularan Covid 19 maka dilakukan dengan tindakan
vaksinasi. Vaksinasi tersebut dibutuhkan suatu promosi atau pendidikan kesehatan yang bertujuan
untuk memberikan informasi kesehatan tentang vaksinasi Covid 19 sehingga diharapkan dapat memutus
rantai penyebaran Covid 19 (Aldilawati & Hidayat, 2021). Selain itu, langkah protokol kesehatan yang
menjadi suatu kebiasaan baru di masyarakat akibat adanya Covid 19 adalah gerakan pakai masker,
mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan menjaga jarak kurang sehingga angka paparan Covid
19 terus meningkat (Hidayat et al., 2021) Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat tidak patuh
karena kurangnya informasi yang tersampaikan ke masyarakat (Nurdiana et al., 2021).
Respon masyarakat untuk aktif dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid 19 belum
optimal. Walaupun Indonesia sudah dalam keadaan darurat, masih di beberapa tempat mengumpulkan
banyak orang di satu tempat yang bisa menjadi mediator untuk penyebaran virus Covid 19 dengan skala
yang lebih besar (Zulfa & Kusuma, 2020). Mengingat hal tersebut, sebagai upaya untuk proteksi
sekaligus deteksi dini dan perawatan yang cepat untuk menghentikan penyebaran Covid 19, maka
berbagai negara telah berkomitmen untuk melibatkan pemerintah sampai akademisi untuk menciptakan
vaksin Covid 19. Sejauh ini sudah banyak vaksin Covid 19 yang diberikan untuk melawan virus Covid
19 (Makmun & Hazhiyah, 2020).
Gambaran umum Wilayah Kelurahan 23 ilir Terletak di kecamatan Bukit kecil dengan luas
wilayah 6,043 KM dan sebagian besar penduduknya bermukim di Rumah susun yaitu sebanyak 8 Blok,
Kelurahan 23 Ilir terdiri dari dataran rendah dan pinggriran sungai dan memiliki Parit besar yang
terletak di tepi jalan yang dilalui kendaraan umum dan juga berjalan kaki sehingga transportasi lancar
karena letanya ditengah kota. Jumlah penduduk kelurahan 23 ilir adalah sebanyak 2850 orang dengan
Jumlah penduduk Laki laki sebanyak 1401 dan penduduk perempuan sebanyak 1449 orang (Data Profil
Puskesmas 23 ilir 2021).
Edukasi Masyarakat Sehat Sejahtera (EMaSS) : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 Tahun 2022

Kegiatan vaksinasi harus mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya kelayakan vaksin,
resiko pemakaian, tahapan pemberian vaksin, serta prosedur pemberian vaksin ke masyarakat. Aspek
tersebut harus dipertimbangkan supaya kegiatan vaksinasi tersebut berjalan dengan baik dan tidak ada
kerugian yang akan dialami masyarakat (Rachman & Pramana, 2020).
Hal inilah yang menjadikan latar belakang untuk melakukan kegiatan dengan memberikan
edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya vaksinasi Covid 19. Hal ini bertujuan supaya masyarakat
memperoleh informasi yang sesuai serta tidak timbul ketakutan mengenai pemberian vaksin Covid 19.
Selain itu juga sebagai upaya pencegahan dan penyebaran Covid 19.

II. METODE
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Wilayah Kelurahan dua puluh tiga ilir
dengan topik Pengabdian Masyarakat yaitu Edukasi dan Sosialisasi mengenai pentingnya vaksinasi
tersebut dilakukan dalam pencegahan Covid 19. Permasalahan dari dirumuskan menjadi 2 bagian,
yaitu minimnya informasi mengenai vaksinasi Covid 19 dan menumbuhkan sikap peduli dalam
melakukan tahap pencegahan penyebaran Covid 19.
Tujuan yang ingin dicapai adalah memperoleh informasi yang sesuai serta tidak ada lagi
ketakutan masyarakat mengenai pemberian vaksin seperti informasi mengenai kemungkinan yang
terjadi setelah pemberian vaksin beserta pencegahannya sehingga masyarakat bersedia dilakukan
vaksinasi kembali.
Kegiatan yang telah dilakukan dalam pengabdian ini yaitu terdiri dari 3 tahapan, yaitu:
Tahap persiapan
Tahapan ini dimulai dengan pemetaan lokasi dengan meminta izin serta koordinasi
denganpemerintah Setempat Khususnya Lurah 23 ilir, Kegiatan yang dilakukan meliputi
melakukan pendataan serta analisis masalah dan solusi. Selanjutnya membuat rencana kegiatan
untuk pelaksanaan penyebaran kuesioner guna mengukur tingkat pemahaman masyarakat tentang
gejala dan penatalaksanaan yang bisa dilakukan di rumah setelah vaksninasi Covid 19 (pre test).
Tahap pelaksanaan
Tahapan ini dilaksanakan dalam bentuk edukasi dengan metode paparan melalui leaflet dan
tanya jawab mengenai gejala dan penatalaksanaan yang bisa dilakukan di rumah setelah vaksninasi
Covid 19 serta pengisian kuesioner tingkat pemahaman masyarakat tentang gejala dan
penatalaksanaan yang bisa dilakukan di rumah setelah vaksninasi Covid 19 (post test).
Tahap evaluasi
Tahapan ini merupakan tahapan evaluasi hasil kuesioner pre test dan post test akan tingkat
pemahaman masyarakat mengenai gejala dan penatalaksanaan yang bisa dilakukan di rumah
setelah vaksinasi Covid 19 dan pelaporan hasil kegiatan.
Penyebaran kuesioner dilaksanakan sebelum dan setelah kegiatan dengan metode random
sampling yang dilakukan terhadap 60 orang di wilayah kelurahan dua tiga ilir. Kuesioner pre test
dan post test yang diberikan ke masyarakat dibagi menjadi beberapa kategori yaitu:
- Pemahaman tentang vaksinasi.
- Pemahaman tentangPenatalaksanaan Vaksin Covid 19.
- Pemahaman tentang gejala yang ditimbulkan setelah melakukan vaksinasi Covid 19.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada tahap persiapan kegiatan pengabdian masyarakat, dilakukan Survei lokasi. Penggalian
informasi pada wilayah sasaran sudah mendapatkan izin dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (LPPM) Universitas Kader bangsa. Setelah mendapatkan informasi yang diperlukan
selanjutnya dilakukan penyebaran kuesioner tingkat pemahaman masyarakat tentang tentang gejala
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yang ditimbulkan setelah melakukan vaksinasi Covid 19 (pre test) kemudian dilakukan, untuk
kemudian dilakukan analisa layak atau tidak untuk dilakukan edukasi. Setelah dilakukan penilaian,
kemudian dilanjutkan dengan pemilihan waktu dan tempat pelaksanaan serta pemberian informasi pada
peserta. Penilaian Pengetahuan Awal yaitu menggunakan kuesioner untuk mengukur tingkat
pemahaman peserta sebelum dilakukan vaksin Covid 19. Hasil pengisian kuesioner didapatkan bahwa
rata- rata peserta masih belum mengetahui tentang pentingnya vaksin covid 19. Berdasarkan analisa
pemahaman awal rata-rata 10% (sangat rendah), sehingga termotivasi untuk diadakannya kegiatan
pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan Edukasi dan sosialisasi tentang vaksin Covid
19.
Kegiatan
pengabdian masyarakat berlangsung pada tanggal September 2021 berlokasi di
Blok Rumah susun Kelurahan Dua puluh tiga ilir. Syarat Peserta adalah belum dilakukan Vaksin covid
19 yang berasal dari berbagai jenis profesi dan latar belakang pendidikan. Sejumlah 60 orang dengan
rentang usia diatas 18 tahun. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai pukul
09.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB.
Pelaksanaan Edukasi dilakukan dengan memberikan informasi mengenai pemahaman tentang
gejala yang ditimbulkan setelah melakukan vaksinasi Covid 19, seperti vaksinasi, protokol kesehatan,
gejala yang ditimbulkan setelah melakukan vaksinasi Covid 19, dan penatalaksanaan yang bisa
dilakukan di rumah setelah melakukan vaksinasi Covid 19
Tabel 1. Analisis hasil pengetahuan Responden Sebelum dan Sesudah dilakukan edukasi dan
Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 Diwilayah Kelurahan 23 ilir
Pengetahuan
Pretes
Post Test
Vaksin Covid 19
N
%
N
%
Baik
12
23,2
56
93,6
Kurang
48
76,8
4
6,4
Jumlah
60
100
60
100
(Sumber : Data Pengabdian Masyarakat 2021)

Dari hasil analisa setelah kegiatan pengabdian masyarakat didapatkan presentase tingkat
pemahaman peserta di setiap pertanyaan, didapatkan kenaikan dengan rata-rata sebesar 93,6% dari
tingkat pemahaman awal, sehingga didapatkan keseluruhan peserta sebagian besar sudah
memahami akan pentingnya vaksinasi covid 19 secara baik dan benar. Setelah kegiatan terlaksana
maka dilakukan monitoring dan evaluasi dari kegiatan tersebut dimana setelah dilakukan edukasi
dan hasil pengisian kuesioner terjadi peningkatan masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid
19.

IV. SIMPULAN
Peningkatan pengetahuan masyarakat dengan edukasi vaksinasi Covid 19 di kelurahan 23 ilir
berjalan dengan lancar. Hasil analisa menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat
tentang vaksinasi covid 19 setelah dilakukan edukasi. Dengan adanya peningkatan pengetahuan
tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat meningkat terhadap pencegahan covid 19 yang salah
satunya dengan melakukan vaksinasi.
Kegiatan yang sudah dilaksanakan diharapkan dapat berkelanjutan untuk vaksinasi berikutnya
oleh masyarakat khususnya di wilayah Kelurahan dua puluh tiga ilir. Pihak terkait seperti Puskesmas
dua puluh tiga ilir di wilayah Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang diharapkan dapat melakukan
pembinaan secara intensif kepada masyarakat sehingga perilaku yang sudah baik dapat dipertahankan.
Kesadaran masyarakat terhadap vaksinasi covid 19 harus terus digalakan, tidak boleh lengah dan terus
melakukan pendampingan kepada masyarakat.
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