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Abstract: Community service activities aim to increase children's knowledge
about co-19 in a fun way so that it is easily understood by children, this is done
on the grounds of children's activities while at home, studying at home so it is
necessary to do interesting activities so that the growth and development of
children continues to develop well. Various choices of activities can be done in
accordance with the principles of children's learning, namely learning through
play, one of the fun activities that can be done by children is through
storytelling activities. Storytelling activities can use pictorial story book media,
storytelling with hand puppets or finger puppets, and can also use digital-based
media in conveying a fairy tale to children, online media is felt to be the most
appropriate way to facilitate storytelling activities in children during the
pandemic covid 19 this. Storytelling activities are aimed at making children
have play activities while learning about Covid-19, children are expected to be
able to easily understand how to prevent covid-19, healthy ways of living, so
that children can understand and can enjoy learning activities while at home
with fun.
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Abstrak: Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan anak tentang covid-19 dengan cara yang
menyenangkan agar mudah dipahami oleh anak, hal ini dilakukan dengan alasan
aktivitas anak selama berada dirumah, belajar dirumah sehingga perlu dilakukan
kegiatan yang menarik agar pertumbuhan dan perkembangan anak tetap
berkembang dengan baik. Beragam pilihan kegiatan dapat dilakukan yang
sesuai dengan prinsip belajar anak yaitu belajar melalui bermain, salah satu
kegiatan yang menyenangkan yang dapat dilakukan oleh anak adalah melalui
kegiatan mendongeng. Kegiatan mendongeng dapat menggunakan media buku
cerita bergambar, mendongeng dengan boneka tangan ataupun boneka jari, dan
dapat pula menggunakan media berbasis digital dalam menyampaikan sebuah
cerita dongeng kepada anak, media online dirasa cara yang paling tepat untuk
memfasilitasi kegiatan mendongeng pada anak di masa pandemic covid-19 ini.
Kegiatan mendongeng bertujuan agar anak-anak memiliki kegiatan bermain
sambil belajar mengenai Covid-19, anak-anak diharapakan dapat dengan mudah
memahami cara pencegahan covid-19, cara hidup sehat, sehingga anak dapat
memahami dan dapat menikmati kegiatan belajar selama di rumah dengan
menyenangkan.
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Pendahuluan
Pendidikan untuk anak usia dini di tengah pandemic covid-19 sekarang ini sangat
penting untuk difasilitasi dengan berbagai metode dan media yang tepat agar pertumbuhan
dan perkembangan anak tetap berjalan maksimal. Dengan adanya pemberlakuan
pembelajaran melalui jarak jauh dan anak-anak diharuskan untuk melakukan kegiatan isolasi
mandiri di rumah, membuat anak menjadi mudah merasa bosan untuk tetap berada di rumah,
sehingga perlu dikembangkan kegiatan yang menyengakan untuk anak, beragam pilihan
kegiatan dapat dilakukan yang sesuai dengan prinsip belajar anak yaitu belajar melalui
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bermain, salah satu kegiatan yang menyenangkan yang dapat dilakukan oleh anak adalah
melalui kegiatan mendongeng.
Kegiatan mendongeng dapat menggunakan media buku cerita bergambar,
mendongeng dengan boneka tangan ataupun boneka jari, dan dapat pula menggunakan media
berbasis digital dalam menyampaikan sebuah cerita dongeng kepada anak, media online
dirasa cara yang paling tepat untuk memfasilitasi kegiatan mendongeng pada anak di masa
pandemic virus covid-19 ini. Kegiatan mendongeng bertujuan agar anak-anak memiliki
kegiatan bermain sambil belajar mengenai virus covid-19, anak-anak diharapakan dapat
dengan mudah memahami cara pencegahan virus covid-19, cara hidup sehat, selalu memakai
masker ketika berada di luar rumah, serta rajin mencuci tangan, sehingga anak dapat
memahami dan dapat menikmati kegiatan belajar selama di rumah dengan menyenangkan.
Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk belajar dan bekerja dari rumah dari
rumah, maka tim pengabdian memilih media daring sebagai sarana komunikasi. Bagi orang
tua, tetap akan diberikan informasi mengenai Covid-19 serta ada sesi tanya jawab. Media
pembelajaran kegiatan mendongeng menggunakan disain yang dibuat oleh tim pengabdin,
serta dilakukan komunitas orang tua yang memiliki anak dalam kelompok grup Whatsapp
(WA). Merasa apabila dampak yang ditimbulkan dari kegiatan ini sangat bermanfaat,
sehingga dirasa perlu untuk dilakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat tentang
sosialisasi pencegahan covid-19 bagi anak melalui kegiatan mendongeng.
Target dan luaran yang diharapkan dari kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini,
khususnya bagi anak di TK Darul Muhsinin adalah: (1) Para orang tua lebih memahami dan
memiliki pengetahuan tentang cara mencegah covid-19 bagi anak-anak melaui kegiatan
mendongeng. (2) Anak-anak dapat memahami cara mencegah covid-19 melaui kegiatan
mendongeng. Manfaat yang didapat dari pengabdian ini adalah menumbuhkan kesadaran dari
masyarakat (orang tua) siswa di TK Darul Muhsinin tentang pentingnya pencegahan virus
covid-19 bai anak melalui media dan sarana yang menyenangkan bagi anak salah satunyan
yaitu kegiatan mendongeng.
Metode Pengabdian
Metode pelaksanaan dalam program pengabdian pada masyarakat ini adalah dalam
bentuk kegiatan mendongeng secara online dimana tim pengabdian bekerja sama dengan guru
dan orang tua untuk menjalin komunikasi melalui wa groups kemudian menfasilitasi media
dongeng dengan media online zoom meeting ketika anak melakukan kegiatan mendongeng
kepada anak-anak. Materi-materi yang diberika dalam kegiatan mendongeng terkait dengan
bagaimana anak mengenali apa itu virus covid-19, bagaimana virus tersebut dapat
berkembang, cara mencegah virus tersebut dan bahaya jika kita tidak hidup sehat saat virus
tersebut melanda.
Adapun ringkasan deskripsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian
masyarakat ini dimulai dengan melakukan koordinasi dengan Tim pengabdian guna
menyiapkan mekanisme kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan diselenggarakan.
Selanjutnya tim pengabdian melakukan komunikasi dan koordinasi dengan guru TK Darul
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Muhsinin untuk menyamakan pendapat terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan
pengabdian. Koordinasi dilakukan dengan melakukan kumunikasi melalui media handphone,
selanjutnya guru menghubungkan tim pengabdian dengan orang tua siswa sehingga
dibentuklah sebuah groups whatshap yang dapat digunakan untuk komunikasi antara tim
pengabdian,guru, orang tua dan anak, segala informasi terkait teknis pelaksanaan pengabdian
disampaikan melalui whatshaps groups yang sudah dibentuk. Selanjutnya tim pengabdian
mengembangkan berbagai materi dan menyiapkan perangkat online berupa zoom untuk
kegiatan pengabdian.
Hasil Pengabdian dan Pembahasan
Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pendidikan bagi keluarga tentang “Kiat Mencegah
Covid-19 Bagi Anak Melalui Kegiatan Mendongeng” berlangsung pada hari Sabtu, 30 Mei
2020 Melalui media online zoom, Peserta yang terlibat dalam kegiatan yaitu guru kelas,
orang tua siswa dan anak yang berjumlah 30 orang.
Hasil kegiatan pengabdian ini mendapat respon yang sangat baik dan mendukung
kegiatan ini untuk dilakukan karena dapat menjadi media belajar anak dengan cara yang
menyenangkan, selama ini anak terkadang merasa bosan berada di dalam rumah, sehingga
perlu diberikan kegiatan yang menyenangkan agar anak betah berada di rumah dan tetap
mendapatkan kegiatan pembelajaran yang menyenagkan, bagi guru juga merasa sangat
terbantu karena adanya variasi kegiatan yang bisa diberikan kepada anak sehingga
pertumbuhan dan perkembangan anak tetap berkembang dengan baik.
Hasil kegiatan pengabdian ini terindikasi dari anak-anak yang sangat tertarik dan
semangat saat kegiatan dongeng berlangsung, anak-anak tampak mengikuti kegiatan dengan
baik dari awal kegiatan sampai akhir. Di akhir kegiatan mendongeng dilakukan sesi diskusi
dan Tanya jawab tentang dongeng yang telah dilukakan, anak-anak tampak antusias dan aktif
merespon pertanyaan yang diberikan tim pengabdian.
Materi-materi yang disampaiakan oleh Tim Pengabdian disusun berdasarkan
kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak, dan tujuan agara anak mudah memahami
cara mencegah covid-19, cara hidup sehat agar terhindar dari bahaya virus covid-19 tersebut.
Setelah kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan selama satu hari, kami selaku
pelaksana melakukan wawancara terbuka kepada beberapa peserta pengabdian dan orang tua
siswa, untuk mengetahui pendapat dan masukan, dari hasil wawancara bahwa 90% mereka
sangat antusias mengikuti kegiatan. Hasil pengabdian ini dapat menambah wawasan dan
pengetahuan dalam mengetahui cara mencegah covid-19 bagi anak dengan cara yang mudah
dipahami anak. Selama kegiatan pengabdian masyarakat mellaui kegiatan mendongeng untuk
mencegah covid-19 bagi anak berlangsung, Tim Pengabdian masyarakat juga berupaya untuk
melakukan monitoring kegiatan dengan dengan tujuan mengetahui kelemahan atau
kekurangan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan.
Setelah dilaksanakannya kegiatan mendongeng bagi anak di TK Darul Muhsinin. Tim
pengabdian masyarakat berupaya untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah
dilaksanakan, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan
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kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan, evaluasi yang dilakukan melihat dari
segi evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses dilakukan untuk mengetahui tingkat
partisipasi, respon, dan pemahaman terhadap materi pelatihan yang disampaikan kepada anak
melalui kegiatan mendongeng. Dari sisi partisipasi, yang ditargetkan mengikuti pelatihan ini
adalah seluruh siswa. Pada kenyataannya, hampir semua peserta mengikuti kegiatan
pengabdian masyarakat ini, respon orang tua dan guru terhadap kegiatan pengabdian pada
masyarakat ini menunjukkan dukungan yang positif dan memandang perlu untuk
mengembangkan kegiatan sejenis yang dapat berkelanjutan. Evaluasi Hasil (Produk) Pada
aspek evaluasi hasil (produk) pengabdian ini, tim pengabdian berupaya untuk malakukan
evaluasi terkait dengan tingkat pemahamaniatan dongeng, meliputi materi pencegahan covid19 dan cara hidup bersih dan sehat. Terkait dengan evaluasi hasil kegiatan pengabdian ini,
tim pengabdian pada masyarakat berupaya melakukan observasi secara cermat terhadap
antusime anak, guru dan orang tua terhadap kegiatan. Indikator keberhasilan dari pelaksanaan
kegiatan pengabdian ini meliputi: Peserta pengabdian aktif dan dapat bekerjasama dengan
baik selama mengikuti kegiatan, hal ini dapat terlihat dari tingkat kehadiran peserta, aktivitas
diskusi dan tanya jawab setelah kegiatan mendongeng antara peserta dan tim pengabdian
yang berlangsung dengan baik. Selain itu, peserta pelatihan kooperatif untuk dapat
mendukung keterlaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini. Peserta pengabdian
yaitu anak-anak juga memahami materi-materi yang disampaikan mellaui kegiatan
mendongeng, hal ini dapat diukur dari pencapaian kemampuan memahami materi-materi
pelatihan oleh peserta yang berada dalam kategori cukup menguasai.
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini tidak dilakukan secara parsial, artinya
setelah selesai kegiatan berlangsung maka selesai pula seluruh aktivita kegiatan, tetapi
kegiatan lanjutan tetap berlangsung setelah pelaksanaan pengabdian atau pasca kegiatan
pengabdian ini, Tim pengabdian terus berupaya memeberikan tindak lanjut dari kegiatan
yang telah dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi kekurangan dari kegiatan yang telah
dilaksanakan. Bentuk tindak lanjut yang akan dilakukan oleh tim pengabdian pada
masyarakat adalah akan dilaksanakan kegiatan serupa dalam rangka memenuhi keinginan
orang tua, guru dan anak-anak, agar kegiatan ini dalam dilakukan secara berkelanjutan.
Kesimpulan dan Saran
Kegiatan pengabdian pada masyarakat tentang kiat mencegah covid-19 bagi anak
melalui media dongeng mendapat respon yang sangat baik dan mendukung kegiatan ini untuk
dilakukan karena dapat menjadi media belajar anak dengan cara yang menyenangkan, selama
ini anak terkadang merasa bosan berada di dalam rumah, sehingga perlu diberikan kegiatan
yang menyenangkan agar anak betah berada di rumah dan tetap mendapatkan kegiatan
pembelajaran yang menyenagkan, bagi guru juga merasa sangat terbantu karena adanya
variasi kegiatan yang bisa diberikan kepada anak sehingga pertumbuhan dan perkembangan
anak tetap berkembang dengan baik. Sehingga kedepannya perlu dilakukan kegiatan serupa
dalam mendalami ilmu tentang pencegahan covid-19 bagi anak. Setelah adanya kegiatan
pengabdian pada masyarakat bagi anak-anak ini yang difasilitasi oleh orang tua dan guru
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dengan tim pengabdian sehingga menjadi mitra dalam mengembangkan pengetahuan
masyarakat dan memajukan pendidikan.
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