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PRAKATA
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SAW, karena berkat
rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan buku ini yang diberi
judul Buku “Pengabdian Masyarakat : KKM FH Mahasiswa STAI Al-Falah
Cicalengka 2021-2022” yang disusun oleh Dosen pembimbing dan juga
Mahasiswa STAI Al-Falah Cicalengka. Dimana buku ini berisi tentang
berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa STAI Al-Falah
Cicalengka baik kegiatan dalam bidang sosial, kegiatan dalam bidang
Pendidikan maupun kegiatan dalam bidang keagamaan. Yang mana
pelaksanaan KKM pada masa pandemi covid-19 ini sedikit berbeda dengan
pelaksanaan KKM pada tahun-tahun sebelumnya. Karena pada tahun ini,
pelaksanaan KKM tersebut dilakukan oleh mahasiswa di rumah masingmasing, sedangkan bagi mahasiswa yang sebagian besar tinggal di pondok
pesantren Al-Qur’an Al-Falah Nagreg maka mahasiswa-mahasiswa
tersebut melaksanakan kegiatan KKM di lingkungan pondok pesantren itu
sendiri. Oleh karena itu pelaksanaan KKM pada tahun ini mengambil tema
Kegiatan KKM FH (Kuliah Kerja Mahasiswa From home) pada masa
pandemi. Seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu tugas akademisi
baik mahasiswa maupun dosen adalah melaksanakan pengabdian
masyarakat sebagai wujud nyata kepedulian kita terhadap lingkungan
masyarakat sekitar dan juga kewajiban mahasiswa sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Bentuk kegiatan pengabdian itu
salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja
Mahasiswa (KKM). Adapun Dosen pembimbing tugasnya adalah
mengarahkan dan membimbing mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan
KKM tersebut supaya mahasiswa bisa menyusun program dan
merealisasikannya dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan oleh pihak kampus.
Adapun Pelaksanaan kegiatan KKM FH ini merupakan hasil kerja sama
antara pihak STAI Al-Falah Cicalengka dengan Lembaga Pondok Pesantren
Al-Qur’an Al-Falah Nagreg dan juga aparat pemerintah setempat. Kami
merasa bahwa kegiatan KKM FH yang sudah dilaksanakan selama kurang
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lebih satu bulan oleh mahasiswa-mahasiswi STAI Al-Falah Cicalengka yang
juga mendapat bimbingan dari Dosen pembimbing ini perlu disusun
menjadi sebuah buku dengan maksud agar berbagai macam kegiatan yang
telah dilaksanakan tersebut bisa dimanfaatkan oleh berbagai macam
kalangan terutama oleh pihak akademisi. Sedangkan beberapa program
kegiatan yang sudah disusun namun belum bisa terealisasikan dalam
kegiatan KKM tersebut karena ketterbatasan waktu, diharapkan nantinya
bisa lebih ditindak lanjuti lagi.
Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai
pihak yang telah sangat membantu sehingga penyusunan buku ini bisa
terwujud.

Januari, 2022

Tim Penulis
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KETERLIBATAN MAHASISWA KKM-FH STAI
AL-FALAH DALAM MENANGGULANGI
DAMPAK COVID-19 TERHADAP SANTRI DI
PONDOK PESANTREN AL-QUR’AN AL-FALAH
2 MELALUI PENGAJIAN AL-QUR’AN DAN
KITAB KUNING
Arrizki Aditya Nugroho
Ella Dewi Latifah, M.Pd
Abstrak: Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka-Bandung sebagai
perguruan tinggi yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan
Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan dan pengajaran,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kuliah Kerja
Mahasiswa (KKM) adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada
masyarakat oleh mahasiswa. Bagi mahasiswa kegiatan KKM
merupakan pengalaman belajar yang baru yang tidak diperoleh
didalam kampus. Dengan selesainya KKM mahasiswa memiliki
pengetahuan, kemampuan dan kesadaran baru tentang
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terkait dengan
pandemi COVID-19, program KKM dilaksanakan dari tempat
tinggal masing-masing mahasiswa. Hal yang dikerjakan oleh
peserta berhubungan dengan cara melakukan penguatan atas
kesadaran dan kepedulian terhadap pandemi. Pelaksanaan
kegiatan KKM-FH (Kuliah Kerja Mahasiswa From home)
berlangsung satu hingga dua bulan di tempat peserta KKM
berada. Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg
menerima mahasiswa yang menjalankan kegiatan KKM-FH

(Kuliah Kerja Mahasiswa from home) para peserta KKM-FH ikut
serta dalam kegiatan pendidikan dan kegiatan keagamaan
seperti hal nya mengajar Pengajian Al-Qur’an dan Pengajian
Kitab Kuning.
Kata Kunci : KKM-FH, Covid-19, Bidang Pendidikan dan Keagamaan

A. PENDAHULUAN
Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) adalah bentuk kegiatan pengabdian
kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan
dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan
kegiatan KKM 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 KKM sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tri
dharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.
Bagi mahasiswa kegiatan KKM merupakan pengalaman belajar yang
baru yang tidak diperoleh didalam kampus. Dengan selesainya KKM
mahasiswa memiliki pengetahuan, kemampuan dan kesadaran baru
tentang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. KKM juga merupakan
miniatur kehidupan bagi mahasiswa untuk bisa memposisikan dirinya
sebagai mahasiswa di masyarakat dan pendidikan sesungguhnya dari
pelaksanaan KKM adalah mahasiswa belajar dari masyarakat tentang
bagaimana menjalani hidup dan memanfaatkan ilmu di tempat yang nyata.
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka-Bandung sebagai
perguruan tinggi yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan Tri Dharma
Perguruan Tinggi yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat. Bentuk pengabdian kepada masyarakat
yang dilakukan mahasiswa berupa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM). KKM
merupakan sebuah kegiatan pembelajaran lapangan dilakukan oleh
mahasiswa, diharapkan dapat memberikan solusi tentang persoalan yang
ada didalam masyarakat, mengembangkan potensi-potensi dan
mengetahui kelebihan maupun kekurangan masyarakat setempat.
Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa,
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memberikan pembelajaran untuk mahasiswa dalam berinteraksi dengan
masyarakat.
Pandemi Covid-19 di Indonesia berdampak pada dunia pendidikan,
mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai pendidikan tinggi,
pendidikan khusus, pendidikan vokasi, pendidikan masyarakat, kursus dan
pendidikan keagamaan berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui
bahwa pendidikan harus berjalan dalam keadaan apapun. Upaya
mengurangi angka penyebaran Covid-19 dan agar kegiatan pendidikan
dapat berjalan seperti biasanya maka pemerintah melakukan kebijakan
dalam sistem pendidikan dilakukan secara online atau sistem dalam
jaringan (daring).Sistem pembelajaran tersebut dilakukan tanpa tatap
muka secara langsung, melainkan dilakukan dengan sistem pembelajaran
jarak jauh. Kebijakan pemerintah yang mengharuskan pembelajaran
dilakukan secara online atau daring merupakan adaptasi kebiasaan baru di
bidang Pendidikan dalam masa pandemi Covid-19. Pelaksanaan
pembelajaran daring dilakukan di rumah masing-masing, sebagai upaya
pencegahan penyebaran Covid-19.
Terkait dengan pandemi COVID-19, program KKM dilaksanakan dari
tempat tinggal masing-masing mahasiswa. Hal yang dikerjakan oleh
peserta berhubungan dengan cara melakukan penguatan atas kesadaran
dan kepedulian terhadap pandemi. Pelaksanaan kegiatan KKM-FH (Kuliah
Kerja Mahasiswa From home) berlangsung satu hingga dua bulan di
tempat peserta KKM berada. KKM-FH ini bersifat individual, terkoordinasi
dalam Ketua Kelompok Peserta KKM, dan dibimbing oleh Dosen
Pembimbing Lapangan melalui daring.
Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) dilaksanakan di masyarakat atau di luar
kampus dengan maksud meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan
perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan.
Adapun tema KKM-FH di STAI Al- Falah Cicalengka-Bandung adalah Kuliah
Kerja Mahasiswa From home Pencegahan dan Penanggulangan Dampak
Covid-19 di Bidang Pendidikan dan Keagamaan dan Pondok Pesantren AlQur’an Al-Falah 2 Nagreg adalah salah satu lembaga pendidikan yang di
dalamnya terdapat pembelajaran secara formal maupun non formal dalam
hal ini Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg menerima
mahasiswa yang menjalankan kegiatan KKM-FH (Kuliah Kerja Mahasiswa
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from home) para peserta KKM-FH ikut serta dalam kegiatan pendidikan
dan kegiatan keagamaan seperti hal nya mengajar Pengajian Al-Qur’an
dan Pengajian Kitab Kuning.

B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
observasi, studi lapangan dan wawancara. Observasi merupakan aktivitas
penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan
masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan.
Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat
informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Studi
lapangan atau field research merupakan penelitian yang dilakukan dengan
cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk
memperoleh data primer. Wawancara adalah interaksi bahasa yang
berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan
tujuan salah seorang diantaranya dapat memperoleh informasi atau
ungkapan dari orang yamg diwawancarai. Dalam bentuk yang paling
sederhana, wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang
dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik
penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam jawabannya sendiri.

C. PEMBAHASAN
KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) merupakan salah satu mata kuliah yang
wajib ditempuh oleh mahasiswa yang bertujuan untuk mencari
pengalaman, mengamalkan ilmu yang telah di dapat di perkuliahan
bagaimana cara hidup bermasyarakat.
Kuliah Kerja Mahasiswa From home sebagai program pengabdian
kepada masyarakat bertujuan: (1) melatih mahasiswa dalam memecahkan
masalah pembangunan di masyarakat, (2) melatih mahasiswa dalam
merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu program di
masyarakat, dan (3) menggali berbagai kondisi masyarakat sebagai umpan
balik bagi STAI Al-Falah Cicalengka Bandung dalam pengembangan
Tridharma Perguruan Tinggi.
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Adapun tema-tema KKM-FH di STAI Al-Falah Cicalengka-Bandung
adalah Kuliah Kerja Mahasiswa From home Pencegahan dan
Penanggulangan Dampak Covid-19 di Bidang Pendidikan dan Keagamaan.
Bidang pendidikan merupakan bidang pokok yang harus dilakukan
oleh para peserta KKM-FH STAI Al-Falah Cicalengka-Bandung. Pendidikan
adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber
Daya Manusia). Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan,
keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu
generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau
penelitian.
Menurut socrates pendidikan adalah suatu sarana yang digunakan
untuk mencari kebenaran. Sedangkan metodenya adalah dialetika.
Menurut Undang-Undang SISDIKNAS No. 2 tahun 1989 pendidikan
adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan
bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan
datang.
Bidang keagamaan merupakan bidang yang berhubungan dengan nilai
religius atau agama. Bidang ini merupakan bidang pokok yang harus
dilakukan oleh kami selaku peserta KKM-FH.
Menurut Imam Munawir kegiatan keagamaan adalah suatu bentuk
usaha yang terencana dan terkendali baik dilakukan oleh seseorang
maupun kelompok dalam hal menanamkan, mengimplementasikan dan
menyebarluaskan nilai-nilai agama.
Adapun kegiatan di Bidang Pendidikan dan Bidang Keagamaan yang
telah dilaksanakan oleh peserta KKM-FH salah satunya adalah mengajar
atau mendampingi para santri SD untuk belajar secara daring dan
Mengajar atau Menggantikan Guru yang berhalangan hadir untuk
pembelajaran Al-Qur’an dan Kitab Kuning.
Meskipun kegiatan sekolah sudah dibuka secara tatap muka tetapi
mereka tidak sekolah secara tatap muka setiap hari sehingga kegiatan
belajar mengajar berganti secara daring di rumah masing-masing. Dengan
demikian, para peserta KKM dapat membantu kegiatan belajar daring
tersebut. Belajar secara daring membatasi ruang untuk siswa jika ingin
berdiskusi atau bertanya kepada guru. Sebaliknya guru juga tidak dapat
memberikan pengawasan optimal kepada siswa. Maka dari itu, mahasiswa
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KKM dapat membimbing santri SD yang belajar secara daring. Sedangkan
untuk kegiatan mengajar pengajian Kitab Kuning dan Al-Qur’an
diperuntukkan bagi beberapa mahasiswa yang ahli di bidang tersebut dan
sudah dipercayakan untuk mengajar dari pihak Pesantren adapun bagi
mahasiswa yang tidak mengajar biasanya mereka suka membantu atau
menggantikan pengajarnya jika berhalangan hadir.
Terkait dengan hadirnya para peserta KKM-FH STAI Al-Falah
Cicalengka-Bandung di Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg
penulis mewawancarai 7 orang santri aliyah kelas 10 dan 2 Orang
pengurus santri SD mengenai bagaimana tanggapan mereka dengan
hadirnya para peserta KKM-FH yang telah membantu di bidang pendidikan
dan bidang keagamaan. Adapun tanggapan dari mereka sangat baik,
mereka merasa sangat terbantu dengan hadirnya para peserta KKM-FH
terutama bagi pengurus santri SD karena dengan adanya kegiatan
mendampingi belajar daring untuk santri SD sangat membantu para santri
dan pengurus SD, biasanya mereka ketika melaksanakan pembelajaran
daring berjalan tidak lancar dan tidak maksimal dikarenakan kurangnya
personil untuk mendampingi santri SD belajar daring yang mengakibatkan
santri SD ada yang tidak terperhatikan dan ia ketinggalan dalam
pembelajaran. Dan juga bagi santri aliyah dengan hadirnya para peserta
KKM-FH dengan melakukan kegiatan mengajar pengajian Kitab Kuning dan
Al-Qur’an respon mereka sangat baik dan sangat merasa terbantu dalam
pembelajaran tersebut karena dalam proses pembelajarannya guru tetap
dibantu oleh salah satu peserta KKM-FH sehingga bisa dikatakan ketika
melakukan proses belajar itu menjadi 2 guru sehingga waktunya menjadi
lebih singkat dan efisien.

D. RANGKUMAN MATERI
Secara keseluruhan hasil yang tercapai dari pelaksanaan KKM-FH di
Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg ini dapat terlaksana
dengan baik dan sesuai dengan harapan. Hal ini terbukti dengan
tercapainya beberapa program yang telah dilaksanakan yang menyangkut
bidang pendidikan dan bidang keagamaan salah satunya adalah mengajar
atau mendampingi para santri SD untuk belajar secara daring dan
Mengajar atau Menggantikan Guru yang berhalangan hadir untuk
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pembelajaran Al-Qur’an dan Kitab Kuning. Dengan hadirnya para peserta
KKM-FH dengan melakukan kegiatan mendampingi santri SD untuk belajar
daring dan mengajar pengajian Kitab Kuning dan Al-Qur’an respon mereka
sangat baik dan sangat merasa terbantu dalam pembelajaran tersebut
terutama bagi pengurus SD mereka merasa sangat terbantu dengan
hadirnya para peserta KKM-FH terutama bagi pengurus santri SD karena
dengan adanya kegiatan mendampingi belajar daring untuk santri SD
sangat membantu para santri dan pengurus SD.
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KETERLIBATAN MAHASISWA KKM-FH STAI
AL-FALAH DALAM MENANGGULANGI
DAMPAK COVID-19 TERHADAP SANTRI DI
PONDOK PESANTREN AL-QUR’AN AL-FALAH
2 MELALUI PENGAJIAN AL-QUR’AN DAN
KITAB KUNING
Alfira Briliani Melania
Ella Dewi Latifah, M.Pd
Abstrak: Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka-Bandung sebagai
perguruan tinggi yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan
Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan dan pengajaran,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) adalah bentuk kegiatan
pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa. Bagi mahasiswa
kegiatan KKM merupakan pengalaman belajar yang baru yang
tidak diperoleh didalam kampus. Dengan selesainya KKM
mahasiswa memiliki pengetahuan, kemampuan dan kesadaran
baru tentang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terkait
dengan pandemi COVID-19, program KKM dilaksanakan dari
tempat tinggal masing-masing mahasiswa. Hal yang dikerjakan
oleh peserta berhubungan dengan cara melakukan penguatan
atas kesadaran dan kepedulian terhadap pandemi. Pelaksanaan
kegiatan KKM-FH (Kuliah Kerja Mahasiswa From home)
berlangsung satu hingga dua bulan di tempat peserta KKM
berada. Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg
menerima mahasiswa yang menjalankan kegiatan KKM-FH

(Kuliah Kerja Mahasiswa from home) para peserta KKM-FH ikut
serta dalam kegiatan pendidikan dan kegiatan keagamaan
seperti hal nya mengajar Pengajian Al-Qur’an dan Pengajian
Kitab Kuning.
Kata Kunci : KKM-FH, Covid-19, Bidang Pendidikan dan Keagamaan

A. PENDAHULUAN
Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) adalah bentuk kegiatan pengabdian
kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan
dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan
kegiatan KKM 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 KKM sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tri
dharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.
Bagi mahasiswa kegiatan KKM merupakan pengalaman belajar yang
baru yang tidak diperoleh didalam kampus. Dengan selesainya KKM
mahasiswa memiliki pengetahuan, kemampuan dan kesadaran baru
tentang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. KKM juga merupakan
miniatur kehidupan bagi mahasiswa untuk bisa memposisikan dirinya
sebagai mahasiswa di masyarakat dan pendidikan sesungguhnya dari
pelaksanaan KKM adalah mahasiswa belajar dari masyarakat tentang
bagaimana menjalani hidup dan memanfaatkan ilmu di tempat yang nyata.
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka-Bandung sebagai
perguruan tinggi yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan Tri Dharma
Perguruan Tinggi yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat. Bentuk pengabdian kepada masyarakat
yang dilakukan mahasiswa berupa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM). KKM
merupakan sebuah kegiatan pembelajaran lapangan dilakukan oleh
mahasiswa, diharapkan dapat memberikan solusi tentang persoalan yang
ada didalam masyarakat, mengembangkan potensi-potensi dan
mengetahui kelebihan maupun kekurangan masyarakat setempat.
Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa,
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memberikan pembelajaran untuk mahasiswa dalam berinteraksi dengan
masyarakat.
Pandemi Covid-19 di Indonesia berdampak pada dunia pendidikan,
mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai pendidikan tinggi,
pendidikan khusus, pendidikan vokasi, pendidikan masyarakat, kursus dan
pendidikan keagamaan berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui
bahwa pendidikan harus berjalan dalam keadaan apapun. Upaya
mengurangi angka penyebaran Covid-19 dan agar kegiatan pendidikan
dapat berjalan seperti biasanya maka pemerintah melakukan kebijakan
dalam sistem pendidikan dilakukan secara online atau sistem dalam
jaringan (daring).Sistem pembelajaran tersebut dilakukan tanpa tatap
muka secara langsung, melainkan dilakukan dengan sistem pembelajaran
jarak jauh. Kebijakan pemerintah yang mengharuskan pembelajaran
dilakukan secara online atau daring merupakan adaptasi kebiasaan baru di
bidang Pendidikan dalam masa pandemi Covid-19. Pelaksanaan
pembelajaran daring dilakukan di rumah masing-masing, sebagai upaya
pencegahan penyebaran Covid-19.
Terkait dengan pandemi COVID-19, program KKM dilaksanakan dari
tempat tinggal masing-masing mahasiswa. Hal yang dikerjakan oleh
peserta berhubungan dengan cara melakukan penguatan atas kesadaran
dan kepedulian terhadap pandemi. Pelaksanaan kegiatan KKM-FH (Kuliah
Kerja Mahasiswa From home) berlangsung satu hingga dua bulan di
tempat peserta KKM berada. KKM-FH ini bersifat individual, terkoordinasi
dalam Ketua Kelompok Peserta KKM, dan dibimbing oleh Dosen
Pembimbing Lapangan melalui daring.
Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) dilaksanakan di masyarakat atau di luar
kampus dengan maksud meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan
perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan.
Adapun tema KKM-FH di STAI Al- Falah Cicalengka-Bandung adalah Kuliah
Kerja Mahasiswa From home Pencegahan dan Penanggulangan Dampak
Covid-19 di Bidang Pendidikan dan Keagamaan dan Pondok Pesantren AlQur’an Al-Falah 2 Nagreg adalah salah satu lembaga pendidikan yang di
dalamnya terdapat pembelajaran secara formal maupun non formal dalam
hal ini Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg menerima
mahasiswa yang menjalankan kegiatan KKM-FH (Kuliah Kerja Mahasiswa
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from home) para peserta KKM-FH ikut serta dalam kegiatan pendidikan
dan kegiatan keagamaan seperti hal nya mengajar Pengajian Al-Qur’an
dan Pengajian Kitab Kuning.

B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
observasi, studi lapangan dan wawancara. Observasi merupakan aktivitas
penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan
masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan.
Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat
informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Studi
lapangan atau field research merupakan penelitian yang dilakukan dengan
cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk
memperoleh data primer. Wawancara adalah interaksi bahasa yang
berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan
tujuan salah seorang diantaranya dapat memperoleh informasi atau
ungkapan dari orang yamg diwawancarai. Dalam bentuk yang paling
sederhana, wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang
dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik
penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam jawabannya sendiri.

C. PEMBAHASAN
KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) merupakan salah satu mata kuliah yang
wajib ditempuh oleh mahasiswa yang bertujuan untuk mencari
pengalaman, mengamalkan ilmu yang telah di dapat di perkuliahan
bagaimana cara hidup bermasyarakat.
Kuliah Kerja Mahasiswa From home sebagai program pengabdian
kepada masyarakat bertujuan: (1) melatih mahasiswa dalam memecahkan
masalah pembangunan di masyarakat, (2) melatih mahasiswa dalam
merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu program di
masyarakat, dan (3) menggali berbagai kondisi masyarakat sebagai umpan
balik bagi STAI Al-Falah Cicalengka-Bandung dalam pengembangan
Tridharma Perguruan Tinggi.
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Adapun tema-tema KKM-FH di STAI Al-Falah Cicalengka-Bandung
adalah Kuliah Kerja Mahasiswa From home Pencegahan dan
Penanggulangan Dampak Covid-19 di Bidang Pendidikan dan Keagamaan.
Bidang pendidikan merupakan bidang pokok yang harus dilakukan
oleh para peserta KKM-FH STAI Al-Falah Cicalengka-Bandung. Pendidikan
adalah salah satu hal penting dalan memajukan tingkat SDM (Sumber
Daya Manusia). Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan,
keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu
generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau
penelitian.
Menurut socrates pendidikan adalah suatu sarana yang digunakan
untuk mencari kebenaran. Sedangkan metodenya adalah dialetika.
Menurut Undang-Undang SISDIKNAS No. 2 tahun 1989 pendidikan
adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan
bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan
datang.
Bidang keagamaan merupakan bidang yang berhubungan dengan nilai
religius atau agama. Bidang ini merupakan bidang pokok yang harus
dilakukan oleh kami selaku peserta KKM-FH.
Menurut Imam Munawir kegiatan keagamaan adalah suatu bentuk
usaha yang terencana dan terkendali baik dilakukan oleh seseorang
maupun kelompok dalam hal menanamkan, mengimplementasikan dan
menyebarluaskan nilai-nilai agama.
Adapun kegiatan di Bidang Pendidikan dan Bidang Keagamaan yang
telah dilaksanakan oleh peserta KKM-FH salah satunya adalah mengajar
atau mendampingi para santri SD untuk belajar secara daring dan
Mengajar atau Menggantikan Guru yang berhalangan hadir untuk
pembelajaran Al-Qur’an dan Kitab Kuning.
Meskipun kegiatan sekolah sudah dibuka secara tatap muka tetapi
mereka tidak sekolah secara tatap muka setiap hari sehingga kegiatan
belajar mengajar berganti secara daring di rumah masing-masing. Dengan
demikian, para peserta KKM dapat membantu kegiatan belajar daring
tersebut. Belajar secara daring membatasi ruang untuk siswa jika ingin
berdiskusi atau bertanya kepada guru. Sebaliknya guru juga tidak dapat
memberikan pengawasan optimal kepada siswa. Maka dari itu, mahasiswa
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KKM dapat membimbing santri SD yang belajar secara daring. Sedangkan
untuk kegiatan mengajar pengajian Kitab Kuning dan Al-Qur’an
diperuntukkan bagi beberapa mahasiswa yang ahli di bidang tersebut dan
sudah dipercayakan untuk mengajar dari pihak Pesantren adapun bagi
mahasiswa yang tidak mengajar biasanya mereka suka membantu atau
menggantikan pengajarnya jika berhalangan hadir.
Terkait dengan hadirnya para peserta KKM-FH STAI Al-Falah
Cicalengka-Bandung di Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg
penulis mewawancarai 7 orang santri aliyah kelas 10 dan 2 Orang
pengurus santri SD mengenai bagaimana tanggapan mereka dengan
hadirnya para peserta KKM-FH yang telah membantu di bidang pendidikan
dan bidang keagamaan. Adapun tanggapan dari mereka sangat baik,
mereka merasa sangat terbantu dengan hadirnya para peserta KKM-FH
terutama bagi pengurus santri SD karena dengan adanya kegiatan
mendampingi belajar daring untuk santri SD sangat membantu para santri
dan pengurus SD, biasanya mereka ketika melaksanakan pembelajaran
daring berjalan tidak lancar dan tidak maksimal dikarenakan kurangnya
personil untuk mendampingi santri SD belajar daring yang mengakibatkan
santri SD ada yang tidak terperhatikan dan ia ketinggalan dalam
pembelajaran. Dan juga bagi santri aliyah dengan hadirnya para peserta
KKM-FH dengan melakukan kegiatan mengajar pengajian Kitab Kuning dan
Al-Qur’an respon mereka sangat baik dan sangat merasa terbantu dalam
pembelajaran tersebut karena dalam proses pembelajarannya guru tetap
dibantu oleh salah satu peserta KKM-FH sehingga bisa dikatakan ketika
melakukan proses belajar itu menjadi 2 guru sehingga waktunya menjadi
lebih singkat dan efisien.

D. RANGKUMAN MATERI
Secara keseluruhan hasil yang tercapai dari pelaksanaan KKM-FH di
Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg ini dapat terlaksana
dengan baik dan sesuai dengan harapan. Hal ini terbukti dengan
tercapainya beberapa program yang telah dilaksanakan yang menyangkut
bidang pendidikan dan bidang keagamaan salah satunya adalah mengajar
atau mendampingi para santri SD untuk belajar secara daring dan
Mengajar atau Menggantikan Guru yang berhalangan hadir untuk
14 | Pengabdian Masyarakat : KKM FH Mahasiswa STAI Al-Falah

pembelajaran Al-Qur’an dan Kitab Kuning. Dengan hadirnya para peserta
KKM-FH dengan melakukan kegiatan mendampingi santri SD untuk belajar
daring dan mengajar pengajian Kitab Kuning dan Al-Qur’an respon mereka
sangat baik dan sangat merasa terbantu dalam pembelajaran tersebut
terutama bagi pengurus SD mereka merasa sangat terbantu dengan
hadirnya para peserta KKM-FH terutama bagi pengurus santri SD karena
dengan adanya kegiatan mendampingi belajar daring untuk santri SD
sangat membantu para santri dan pengurus SD.
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OPTIMALISASI PELAKSANAAN
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
PENANGANAN COVID-19 DI PONDOK
PESANTREN AL-QUR’AN AL-FALAH 2
NAGREG
Yuli Yulian
Anggota KKM-FH STAI AL-FALAH

Saat ini keadaan dunia sedang digemparkan oleh penyebaran virus
Corona (COVID-19) yang secara pesat menyebar ke beberapa wilayah
belahan dunia. Virus Corona (COVID-19) adalah jenis baru yang menular ke
manusia dan menyerang serta mengganggu sistem pernapasan, sampai
berujung pada kematian. Oleh karena itu semua negara harus
mengantisipasi dan memberikan respon serta juga harus meningkatkan
kewaspadaan. Saat ini di tahun 2020, perkembangan penularan virus ini
cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh
negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia.
Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita Virus Corona di
indonesia, pemerintah sudah melakukan serangkaian tindakan preventif
guna memutus rantai penyebaran virus Corona diantaranya social
distancing, physical distancing, kewajiban memakai masker, pengadaan
alat pelindung (APD) sampai pada pembatasan sosial berskala besar (PSBB)
di daerah tertentu. Hal ini juga sejalan dengan saran yang diberikan WHO
terkait dengan cara pencegahan dan menanggulangi Virus Corona yaitu
dengan mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dari orang saat
bicara dan pada orang yang batuk, tidak menyentuh wajah dengan tangan
yang tidak bersih, juga disarankan untuk memakai masker serta menutup
hidung dan mulut dengan tisu atau siku yang bertekuk ketika batuk .
Guna memutus rantai penyebaran Virus Corona COVID-19, upaya yang
dilakukan pemerintah yaitu dengan pemberian vaksinasi. Vaksinasi Covid19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani
masalah Covid-19. Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk menciptakan
kekebalan kelompok (herd immunity) agar masyarakat menjadi lebih
produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya.
Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg ikut berkontribusi
dalam pencegahan dan penanggulangan covid-19. Tepatnya pada hari
Sabtu tanggal 25 september 2021 Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah
bekerja sama dengan tim kesehatan untuk mengadakan vaksinasi kepada
seluruh warga pondok Pesantren dimulai dari Para pengasuh, staf
pengajar, pengurus, sampai kepada seluruh santri putra dan putri, yang
bertempat di Aula pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg.
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Sebelum melakukan vaksin, satgas kesehatan Covid-19 bersosialisasi
kepada seluruh warga pondok pesantren mengenai teknis pelaksanaan
vaksin. Mahasiswa/i bekerja sama dengan pembimbing asrama untuk
mendata santri kamarnya masing-masing. Dalam pelaksanaannya
vaksinasi dibagi kepada 4 tempat, pertama, cek suhu. Kedua, pendaftaran.
Ketiga, Screaning. Dan keempat tempat vaksin.
Selain vaksinasi, Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg juga
memberikan masker kepada seluruh warga pondok yang dibantu oleh
mahasiswa/i STAI Cicalengka Al-Falah. Hal ini dimaksudkan agar seluruh
warga pondok tetap menjalankan seluruh kegiatan dengan tetap menjaga
protokol kesehatan.
Alhamdulillah, kegiatan vaksinasi dan pembagian masker mendapat
respon yang baik dari seluruh warga Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah
2 Nagreg.
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PERAN KKM-FH DALAM MENCEGAH
PENYEBARAN COVID-19 DENGAN
MELAKSANAKAN PROTOKOL KESEHATAN
DILINGKUNGAN PENDIDIKAN DAN
MASYARAKAT DI PONDOK PESANTREN
AL-QURAN AL FALAH
Herlinda Herdianti
Anggota KKM-FH STAI AL-FALAH

Sudah 1 tahun lebih masyarakat dunia harus beradaptasi dengan
pandemi Covid-19 yang sangat berdampak tidak hanya terhadap
kesehatan dan ekonomi, namun juga pada kualitas pendidikan.

Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek, dari awal pandemi
sudah menyiapkan kebijakan untuk pendidikan di masa darurat. Di
antaranya dana BOS yang bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan
fasilitas perubahan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Melalui
penyiapan sarana cuci tangan pakai sabun. Ada juga fasilitas-fasilitas lain
yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan warga
sekolah
Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita Virus Corona di
indonesia, pemerintah sudah melakukan serangkaian tindakan preventif
guna memutus rantai penyebaran virus Corona diantaranya mencuci
tangan dengan benar, menggunakan masker, menjaga daya tahan tubuh,
menerapkan physical distancing dan isolasi mandiri, social distancing
pengadaan alat pelindung (APD) sampai pada pembatasan sosial berskala
besar (PSBB) di daerah tertentu
menanggulangi Virus Corona yaitu dengan mencuci tangan dengan
sabun, menjaga jarak dari orang saat bicara dan pada orang yang batuk,
tidak menyentuh wajah dengan tangan yang tidak bersih, juga disarankan
untuk memakai masker serta menutup hidung dan mulut dengan tisu atau
siku yang bertekuk ketika batuk
Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg juga memberikan
masker kepada seluruh warga pondok yang dibantu oleh mahasiswa/i STAI
Cicalengka Al-Falah. Hal ini dimaksudkan agar seluruh warga pondok tetap
menjalankan seluruh kegiatan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Pemerintah melalui juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 juga
telah menyiapkan skema vaksinasi COVID-19 secara gratis yang
diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk divaksinasi agar
kekebalan kelompok (community protection) dapat tercapai
Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg ikut berkontribusi
dalam pencegahan dan penanggulangan covid-19. Tepatnya pada hari
Sabtu tanggal 25 september 2021 Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah
bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk mengadakan vaksinasi
kepada seluruh warga pondok Pesantren dimulai dari Para pengasuh, staf
pengajar, pengurus, sampai kepada seluruh santri putri, putra dan ada
juga yang dari luar Al-falah yang bertempat di Aula pondok Pesantren AlQur’an Al-Falah 2 Nagreg.
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Pertama-pertama sebelum berlangsungnya vaksinasi petugas
kesehatan Covid 19.bersosialisasi kepada seluruh santri, guru, pengurus
pondok pesantren mengenai teknis pelaksanaan vaksin, Mahasiswa/i KKM
FH pembimbing dan pengurus.
Mendata santri Dalam pelaksanaannya vaksinasi dibagi kepada 4
tempat, pertama, cek suhu. Kedua, pendaftaran. Ketiga, Screaning. Dan
keempat tempat vaksin.
Alhamdulillah, kegiatan vaksinasi dan pembagian masker berjalan
dengan lancar dan mendapat respon yang baik dari seluruh warga Pondok
Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg.
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IMPLEMENTASI E-LEARNING DALAM
MENDAMPINGI KEGIATAN BELAJAR
MENGAJAR SISWA SEKOLAH DASAR DI
PONDOK PESANTREN AL – QUR’AN AL –
FALAH 2 NAGREG BANDUNG
Anisah Laila Fauziyyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Al – Falah Cicalengka - Bandung
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi
pembelajaran daring dirumah pada siswa Sekolah Dasar akibat
dari adanya pandemik COVID-19. Penelitian menggunakan
penelitian kepustakaan dimana dalam mengumpulkan informasi
data dengan teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai
hal-hal yang relevan dari berbagai macam yang ada di
perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, berita. Kriteria
artikel dan berita yang dipilih yaitu adanya pembahasan tentang
dampak COVID-19 dan pembelajaran daring di sekolah dasar.
Hasil dalam penelitian, menunjukkan bahwa dampak COVID-19
terhadap implementasi pada pendampingan kegiatan belajar
mengajar daring sekolah dasar di Pondok Pesantren Al – Quran
Al – Falah 2 Nagreg Bandung dapat terlaksanakan dengan cukup
baik. Hal ini dapat menunjukan bahwa dampak COVID-19
terhadap implementasi pada pendampingan KBM daring untuk
anak sekolah dasar di Pondok Pesantren Al – Quran Al – Falah 2
Nagreg Bandung belum dapat terlaksana dengan cukup baik
apabila adanya kerjasama antara guru, siswa dan orang tua
dalam belajar di rumah.
Kata Kunci: Dampak Covid, Pembelajaran Daring, Pendamping KBM

Abstract: This study aims to identify the implementation of online learning
at home for elementary school students as a result of the COVID19 pandemic. The research uses library research where in
collecting data information with documentation techniques,
namely looking for data on relevant things from various kinds in
the library such as documents, books, magazines, news. The
criteria for the articles and news selected were discussions about
the impact of COVID-19 and online learning in elementary
schools. The results in the study indicate that the impact of
COVID-19 on the implementation of online teaching and learning
activities assistance for elementary schools at Pondok Pesantren
Al - Quran Al - Falah 2 Nagreg Bandung can be implemented
quite well. This can indicate that the impact of COVID-19 on the
implementation of online teaching and learning assistance for
elementary school children at the Al - Quran Al - Falah Islamic
Boarding School 2 Nagreg Bandung has not been implemented
well enough if there is cooperation between teachers, students
and parents in learning at House.
Keywords: impact of Covid-19, online learning.

A. PENDAHULUAN
Virus Pandemi Covid-19 telah mengubah gaya hidup manusia di
seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Perubahan yang terjadi antara lain,
di bidang pendidikan di mana sistem belajar di sekolah berubah menjadi
sistem belajar online dari rumah. Bagi anak SD merupakan sistem belajar
yang baru dan terasa susah karena tidak bertemu langsung dengan guru
sehingga dibutuhkan peranan orang tua sebagai pendamping anak belajar
secara online dari rumah. Ketika mendampingi anak belajar online,
pendamping merasa kesulitan karena berbagai faktor. Tujuan penelitian
ini untuk meneliti bagaimana tantangan pendamping anak SD belajar
online. Faktor-faktor apa yang ikut berkontribusi dalam tantangan ini.
Teori yang digunakan adalah Teori Bidang Pendidikan, Keagamaan, Sosial.
Responden penelitian adalah siswa SD di Pondok Pesantren Al – Quran AlFalah 2 Nagreg Bandung sebanyak 40 orang. Metode penelitian adalah
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metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
ternyata pendamping lebih sulit mengajari anak kelas IV, V dan VI
dibanding anak Kelas 1, 2 dan 3. Tantangan yang dihadapi oleh
pendamping anak belajar adalah penyediaan kuota internet, kesulitan
jaringan internet, anak yang kurang bersemangat belajar karena guru
kadang-kadang tidak memberi penjelasan terlebih dahulu terhadap tugastugas anak. Cara mengatasi kesulitan penyediaan kuota dengan hotspot,
jika kurang bersemangat belajar diberikan motivasi.
Pembelajaran yang dilaksanakan pada sekolah dasar juga
menggunakan pembelajaran daring/jarak jauh dengan melalui bimbingan
orang tua. Menurut Isman pembelajaran daring merupakan pemanfaatan
jaringan internet dalam proses pembelajaran. Dengan pembelajaran
daring siswa memiliki keleluasaan waktu belajar, dapat belajar kapanpun
dan dimanapun. Siswa dapat berinteraksi dengan guru menggunakan
beberapa aplikasi seperti classroom, video converence, telepon atau live
chat, zoom maupun melalui whatsapp group. Pembelajaran ini merupakan
inovasi pendidikan untuk menjawab tantangan akan ketersediaan sumber
belajar yang variatif. Keberhasilan dari suatu model ataupun media
pembelajaran tergantung dari karakteristik peserta didiknya. Sebagai
mana yang diungkapkan oleh Nakayama bahwa dari semua literatur dalam
e-learning mengindikasikan bahwa tidak semua peserta didik akan sukses
dalam pembelajaran online. Ini dikarenakan faktor lingkungan belajar dan
karakteristik peserta didik.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi
mengenai dampak COVID-19 terhadap implementasi dalam mendampingi
KBM daring anak SD di Pondok Pesantren Al – Quran Al – Falah 2 Nagreg
Bandung. Apakah pembelajaran daring pada sekolah dasar bisa dilakukan
dengan baik dan efektif.

B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian
kepustakaan merupakan suatu penelitian yang digunakan dalam
mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam
material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisahkisah sejarah, berita, dan sebagainya. Sedangkan menurut ahli penelitian
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kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah
lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang
pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini,
pengumpulan data diperoleh dari berita dan artikel-artikel pada jurnal
online. Peneliti melakukan penelusuran artikel dengan menggunakan kata
kunci “ Dampak Covid-19” dan “Pembelajaran Daring”.

C. HASIL PEMBAHASAN DAN DAMPAK
Dengan munculnya pandemik COVID-19 kegiatan belajar mengajar
yang semula dilaksanakan di sekolah kini menjadi belajar di rumah melalui
daring. Pembelajaran daring dilakukan dengan disesuaikan kemampuan
masing-masing sekolah. Belajar daring (online) dapat menggunakan
teknologi digital seperti google classroom, rumah belajar, zoom, video
converence, telepon atau live chat dan lainnya. Namun yang pasti harus
dilakukan adalah pemberian tugas melalui pemantauan pendampingan
oleh guru melalui whatsapp grup sehingga anak betul-betul belajar.
Kemudian guru- guru juga bekerja dari rumah dengan berkoordinasi
dengan pendamping, bisa melalui video call maupun foto kegiatan belajar
anak di Pondok Pesantren Al – Quran Al – Falah 2 Nagreg Bandung untuk
memastikan adanya interaksi antara guru dengan pendamping.
Pembelajaran daring saat ini dijadikan solusi dalam masa pandemi
COVID-19. Tetapi pembelajaran daring tidak mudah seperti yang
dibayangkan. Titi salah satu tenaga pendidik disalah satu sekolah dasar
mengatakan dalam pembelajaran kelas 2 SD dia menggunakan zoom
untuk meeting (pertemuan) tatap muka selayaknya di kelas. Tetapi tidak
semua anak bisa akses karena ada yang orang tuanya masih kerja, ada
juga orang tua yang gagap teknologi. Selain itu titik juga mencari alternatif
lain media pembelajaran daring dengan google doc, memberikan tautan
yang berisi materi pelajaran sekaligus tugas serta batas waktu
penggerakan dinilai lebih bisa mengakomodir kebutuhan orang tua dan
anak, ini dapat membantu penilai harian, nilai bisa langsung masuk berkas
form google.

28 | Pengabdian Masyarakat : KKM FH Mahasiswa STAI Al-Falah

1. Teori Bidang Keagamaan
Menurut sejarahnya, masalah agama adalah masalah sosial, karena
menyangkut kehidupan masyarakat yang tidak bisa terlepas dari
kajian-kajian ilmu sosial. Oleh sebab itu, ilmu-ilmu agama pada
hakikatnya adalah merupakan rumpun bagian dari ilmu Sosiologi,
Psikologi dan Antropologi. Sosiologi menjadi akar dari semua ilmu
yang berkaitan dengan masyarakat.
2. Teori Bidang Pendidikan
Menurut Ki Hajar Dewantara Hakikat pendidikan adalah seluruh daya
upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk tujuan memerdekakan
aspek lahir dan batin manusia. Pengajaran dalam pendidikan dimaknai
sebagai upaya membebaskan anak didik dari ketidaktahuan serta
sikap iri, dengki dan egois. Anak didik diharapkan berkembang menjadi
manusia dewasa dan bijaksana.
Menurut Edgar Dalle bahwa Pendidikan merupakan usaha sadar yang
dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan
bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang berlangsung di sekolah dan
di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik
agar dapat mempermainkan peranan dalam berbagai lingkungan
hidup secara tetap untuk masa yang akan datang.
3. Teori Bidang Sosial
Menurut Max weber individu manusia dalam masyarakat merupakan
aktor yang kreatif dan realitas sosial bukan merupakan alat yang statis
dari pada paksaan fakta sosial. Artinya, tindakan manusia tidak
sepenuhnya di tentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan sebagainya
yang mencakup di dalam konsep fakta sosial. Walaupun pada akhirnya
weber mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat struktural sosial
dan pranata sosial. Dikatakan bahwa struktur sosial dan pranta sosial
merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam membentuk
tindakan sosial.
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D. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN
1. Permasalahan
Permasalahannya yaitu anak SD yang pesantren disini banyak, tapi alat
elektronik untuk penyambung antara Guru dan anak hanya ada 2.
Media pembelajaran yang digunakan para guru dominan monoton
dan membuat para murid merasa jenuh. Karakter ataupun perilaku
para murid juga sulit dipantau. Pembelajarannya cenderung tugas
online, Tugas diberikan para murid menumpuk. Penyerapan materi
pelajaran sangat minimalis.
2. Penyelesaian
Digunakan media pembelajaran daring yang variatif sehingga siswa
tidak jenuh, Diupayakan menggunakan media daring variatif yang
interaktif. Apabila menggunakan media daring yang bisa live misalnya
zoom meeting, google meet, webinar dan lain-lain agar karakter atau
perilaku para murid terpantau. Materi yang akan disampaikan dalam
pembelajaran sebaiknya sehari sebelumnya sudah diberikan kepada
siswa untuk dibaca terlebih dahulu. Ketika guru menjelaskan materi
para murid dominan bisa lebih memahami, bila masih ada kesulitan
bisa ditanyakan. Tugas yang diberikan ada batas waktu untuk
mengumpulkan dan dinilai. Mengumpulkan tugas tidak terlambat. Bila
tugas sudah diterima segera dikoreksi/dinilai dan hasilnya segera
diinfokan kepada para murid. Dengan media daring yang variatif dan
dominan live akan mampu menyerap materi pelajaran mendekati
optimal. Memanfaatkan media daring yang variatif dan dominan live
akan bisa dipantau terus menerus perilaku siswa selama mengikuti
kegiatan penilaian. Caranya dengan menghidupkan kamera pada
media daring yang digunakan sehingga kejujurannya dapat dipantau
mendekati baik. Akan lebih baik apabila pada pembelajaran dan
penilaian dengan melibatkan orang tua/wali murid bisa membantu
mengawasinya dengan baik di rumah masing-masing.

E. RANGKUMAN MATERI
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas bahwa dampak
COVID-19 terhadap implementasi pembelajaran daring di sekolah dasar
dapat dilakukan dengan baik. COVID-19 begitu besar dampaknya bagi
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pendidikan untuk memutus rantai penularan pandemik COVID-19
pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah sekarang menjadi
belajar di rumah dengan menggunakan berbagai macam aplikasi seperti
ruang guru, class room, zoom, google doc, google from, maupun melalui
grup whatsapp. Kegiatan belajar dapat berjalan baik dan efektif sesuai
dengan kreatifitas guru dalam memberikan materi dan soal latihan kepada
siswa, dari soal-soal latihan yang dikerjakan oleh siswa dapat digunakan
untuk nilai harian siswa.
Untuk anak sekolah dasar kelas I sampai III belum dapat
mengoperasikan gawai maka dari itu dibutuhkannya kerjasama antara
guru dengan orang tua, untuk orang tua yang bekerja sehingga tidak bisa
mendampingi anak saat belajar dapat memerikan jadwal-jadwal belajar
khusus agar bisa belajar seperti siswa yang lainnya. Jadi, adanya kerjasama
dan timbal balik antara guru, siswa dan orang tua yang menjadikan
pembelajaran daring menjadi efektif.
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PEMBERDAYAAN PENGAJIAN KAMISAN
DALAM MENGHADAPI COVID-19
Wika Santika
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka-Bandung
Abstrak: Kuliah Kerja Mahasiswa merupakan bentuk kegiatan pengabdian
kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas
keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu, dengan
tujuan memberikan beberapa aspek, pendidikan, sosial,
keagamaan, dan kesehatan. Melalui program KKM
pemberdayaan masyarakat ini diharapkan mahasiswa bisa
mengoptimalisasikan suatu keluarga dalam membangun
kepribadiannya menjadi keluarga yang sejahtera, mandiri yang
mampu menghadapi tantangan masa depan yang lebih baik. Di
bidang keagamaan program telah berhasil dijalankan dengan
mengikuti pengajian kamisan ibu-ibu. Di bidang Pendidikan telah
membantu santri Sekolah Dasar dalam pembelajaran Daring.
Kata Kunci : Ibu-ibu, Pengajian, KKM
Abstrack: Student Work Lecture is a from of community service activity by
students with a cross-scientific and sectoral approach at certain
times and areas with the aim of providing several aspects of
socio-religious education, and health, Through this community
empowerment KKM program, students are expected to be able
to optimize a family in building its personality into a prosperous,
independent family capable of facing challenges. A better
future. In the religious field, the program has been successfully
implemented by participacing in te kamisan recitation for

mother, in the Education sector, it has helped elementary
school students in learning online
Keywords : Mothers, Koran, KKM.

A. PENDAHULUAN
Dalam melakukan upaya pemberdayaan masyarakat, maka ada
beberapa cara agar dapat secara optimal dan tepat sasaran. Oleh karena
itu, pemberdayaan dapat secara optimal dan tepat sasaran. Oleh karena
itu, pembelajaran tidak akan lepas dari kemampuan dan strategi yang
dijalankan oleh aktor pemberdayaan.
Jenis pemberdayaan salah satunya adalah pemberdayaan pada mata
ruhaniyah, yaitu kepribadian kaum muslim terutama mayoritas generasi
muda begitu tenajang terkooptasi oleh budaya negatif barat yang
merupakan antetisa terhadap nilai-nilai islam. Sehingga pemberdayaan
dalam bidang keagamaan perlu diinginkan lagi dan continue.
Masyarakat Indonesia sebagian besar beragama Islam namun pada
kenyataannya harus diakui bahwa semangat keagamaan menurun jati diri
sebagai umat muslim mulai pudar terseret oleh kemajuan zaman. Islam
yang dahulu dibangun oleh pemuda-pemuda Islam dimana mereka
menghabiskan waktunya untuk mencintai Rosululloh, mencintai Al-Qur’an,
mencintai ilmu syariat, dimana syariat-syariat islam diaplikasikan dalam
kehidupan sehari-hari, namun kina telah hilang.
Pondok Pesantren sebagai institusi pendidikan dan pengembangan
sumber daya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan
memiliki peran strategis di masyarakat. Hal ini dikarenakan pondok
pesantren selain tempat pembinaan dan pengembangan sumberdaya
manusia untuk pembangunan, juga berfungsi sebagai lembaga control
sosial.
Kuliah Kerja Mahasiswa From home adalah seluruh kegiatan yang
dilakukan oleh Mahasiswa KKM-FH di sekitar rumah tempat tinggal
mereka melalui kerjasama dengan aparat setempat baik RT/RW, desa
maupun komunitas sekitarnya, baik secara luring maupun daring sesuai
dengan level kedaruratan daerahnya.
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Tepat pada tanggal 13 September kami memulai Kuliah Kerja
Mahasiswa From home di pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg.
Alasan kami memilih KKM di Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah Nagreg
karena adanya pembatasan PPKM yang pada akhirnya kami tidak bisa
memilih lokasi untuk pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa. Sejak adanya
Pandemi banyak sekali masyarakat dan orang tua kurang pemahaman
terhadap agama.
Melihat situasi saat ini banyak sekali masyarakat khususnya para
orang tua kurangnya pemahaman terhadap agama. Dan karena keadaan
pandemi sekarang ini orang tua sulit dalam mencari pemahaman agama.
Dan masih banyak orang tua yang masih terbata-bata dalam pembacaan
Al-Qur’an bahkan tidak mengetahui hukum tajwid Al-Qur’an. Melihat
situasi dan kondisi saat ini akhirnya kami membuat program kerja yang
salah satunya adalah mengisi pengajian rutinan kamisan yang diikuti oleh
ibu sekitar Al-Falah. Sebelum adanya pengajian Kamisan ibu terlebih
dahulu sudah melaksanakan vaksinasi kedua.
Kegiatan kamisan ini dilaksanakan dalam seminggu sekali yang di
dalam acara tersebut susunan acara nya adalah sebagai berikut :
1. Tawasul, agar kita mendapat keberkahan dari Rasululloh SAW, para
ulama dan masayikh.
2. Tahsin dengan cara Talaqqi, yaitu dengan cara guru mencontohkan
terlebih dahulu terhadap pembacaan Al-Qur’an dan diikuti oleh orang
tua setelah itu di test satu persatu oleh guru tersebut.
3. Menerangkan pembahasan mengenai tajwid, agar ibu-ibu bisa
mengetahui hukum-hukum tajwid yang menjadikan ibu-ibu bisa lebih
baik lagi dalam pembacaan Al-Qur’an.
4. Setelah dilaksanakan talaqqi dan belajar mengenai tajwid,
dilaksanakan Taustiyah berisikan Fiqih, Akhlak, dan materi lainnya
mengenai Islam.
Pelaksanaan pengajian kamisan ibu-ibu ini diwajibkan untuk
melaksanakan Vaksinasi kedua agar terjaganya dari suatu hal yang tidak di
inginkan. Maka dari itu kami menganjurkan agar tetap mengikuti protokol
kesehatan yaitu dengan menjaga jarak dan juga memakai masker.
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Tokoh agama memiliki peran yang sangat penting pada masa pandemi
Covid-19 sekarang ini, baik dalam hal menyampaikan kebijakan
pemerintah akan pentingnya menjalankan protokol kesehatan, terutama
dalam menangkal informasi-informasi hoaks kepada umat terkait Covid-19.
Karena tokoh agama merupakan suri tauladan ditengah-tengah
masyarakat.

B. RANGKUMAN MATERI
Melihat situasi saat ini banyak sekali masyarakat khususnya para
orang tua kurangnya pemahaman terhadap agama. Dan karena keadaan
pandemi sekarang ini orang tua sulit dalam mencari pemahaman agama.
Dan masih banyak orang tua yang masih terbata-bata dalam pembacaan
Al-Qur’an bahkan tidak mengetahui hukum tajwid Al-Qur’an. Tokoh agama
memiliki peran yang sangat penting pada masa pandemi Covid-19
sekarang ini, baik dalam hal menyampaikan kebijakan pemerintah akan
pentingnya menjalankan protokol kesehatan, terutama dalam menangkal
informasi-informasi hoaks kepada umat terkait Covid-19. Karena tokoh
agama merupakan suri tauladan ditengah-tengah masyarakat. Salah
satunya diadakannya pengajian ibu-ibu kamisan
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PENERAPAN METODE TAHSIN OLEH
MAHASISWA KKM-FH PADA PENGAJIAN ALQURAN KELAS 1 MUALLAM DI MASA
PANDEMI COVID-19 PONDOK PESANTREN
AL-QURAN AL-FALAH 2 NAGREG
Iis Siti Muflihah Hasanah
Ella Dewi Latifah, M.Pd
Abstrak: Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad SAW secara bertahap melalui perantara Malaikat Jibril dan
merupakan sebuah pahala dengan membacanya, yang diawali surat AlFatihah dan diakhiri dengan surat An-Naas. Dalam proses pembelajaran AlQuran terdapat metode yang bisa diterapkan diantaranya metode tahsin,
metode ini merupakan suatu metode untuk memperbaiki,
menyempurnakan atau membaguskan bacaan Al-Quran sesuai dengan
makhorijul huruf, tajwid, bacaan yang tartil, supaya bacaan baik dan benar
sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dengan metode tahsin Santri akan
memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang baik, dikarenakan kualitas
kemampuan membaca Al-Quran seseorang bergantung pada seringnya
membaca Al-Quran dan membenahi serta membenarkan kesalah bacaan
pada setiap pertemuan. Didukung dengan kebiasaan muroja’ah setiap
harinya setelah para santri mentahsinkan bacaan Al-Quran kepada
pengajar, maka kemampuan membaca Al-Quran semakin lebih baik.
Kata Kunci : Al-Quran, Metode Tahsin, dan Santri.

A. PENDAHULUAN
Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) merupakan suatu kegiatan wajib yang
dilaksanakan oleh mahasiswa STAI Al-Falah Cicalengka Bandung. Dalam
keadaan pandemi sekarang ini, tidak menjadi penghalang untuk
terlaksananya program KKM-FH (From home) dengan tema “Optimalisasi
peran kemasyarakatan mahasiswa dalam upaya Pencegahan dan
Penanggulangan Dampak Covid-19”. Dalam pelaksanaannya mahasiswa
akan terjun langsung di lingkungan sekitar tempat tinggalnya guna
melaksanakan program KKM-FH. Hal ini dilakukan sebagai salah satu
upaya untuk mengurangi interaksi dengan masyarakat luar daerah guna
mengurangi resiko penularan Covid-19. Selain itu, dengan dilaksanakannya
KKM-FH dilingkungan masing-masing tentu dampaknya akan lebih terasa
dan lebih mudah dilakukan.
Dalam masa Pandemi Covid-19 ini untuk mencegah penyebaran virus
Covid-19 maka pelaksanaannya mahasiswa yang melakukan KKM harus
melaporkan seluruh rincian kegiatan dan aktifitas berupa laporan dan foto
atau video dokumentasi yang dilakukan selama di lokasi KKM. Laporan
tersebut berupa laporan kehadiran mahasiswa, laporan setiap kegiatan
harian dan laporan kegiatan mingguan, dikirim melalui Google Form
kepada masing-masing dosen pembimbing. Terutama untuk kegiatan
pembelajaran atau pengajian Al-Quran di masa pandemi Covid-19
dilaksanakan dengan berbagai cara oleh pendidik masing-masing.
Pengajian Al-Quran di masa pandemi Covid-19 menjadi perhatian serius
karena berkaitan langsung dengan motivasi belajar para santri. pengajian
Al-Quran sangat penting diberikan kepada santri dalam menumbuhkan
akhlak terpuji, sebab Al-Quran merupakan Kalamullah yang berisikan
pedoman kehidupan.
Salah satu dampak COVID-19 ialah kegiatan KKM, dimana seharusnya
mahasiswa dan kelompoknya diharapkan mampu untuk mengenal dan
mengetahui segala permasalahan lingkungan masyarakat luar yang terjadi
secara langsung dan bersama-sama, baik dalam bidang sosial, pendidikan,
terutama dalam bidang keagamaan. Karena sebagian mahasiswa STAI AlFalah berdomisili di tempat yang sama, maka pelaksanaan kegiatan KKMFH 2021 dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah 2 Nagreg Jl.
Raya Nagreg KM 38, Desa Nagreg, Kec. Nagreg, Bandung, Jawa Barat
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40215. Tujuan KKM-FH dilaksanakan agar mahasiswa mampu menghayati
dan menanggulangi masalah- masalah yang muncul di masyarakat,
khususnya santri Pondok Pesantren Al- Quran Al-Falah 2 Nagreg, terutama
dalam penerapan metode tahsin pada pengajian Al-Quran Kelas 1
Muallam A, di masa pandemi Covid 19. Walaupun kegiatan ini dilakukan di
wilayah pesantren untuk kegiatan di bidang keagaman tetap dilaksanakan
sesuai protokol kesehatan, menjaga jarak, selalu memakai masker, dan
mencuci tangan dengan bersih, jadi tetap berjalan dengan baik dan lancar.
Melalui kegiatan ini pula, diharapkan dapat menjadi jembatan bagi
mahasiswa menuju dunia kerja yang cakupannya lebih luas daripada dunia
perkuliahan. Dengan melalui Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) diharapkan
tumbuh kesadaran masyarakat (santri) untuk mencegah akan maraknya
wabah virus Corona ini, terkhusus mahasiswa STAI Al-Falah sebagai insan
pembangunan sekaligus kader penerus bangsa.

B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah observasi yaitu mengamati
dan meninjau secara cermat langsung di lokasi penelitian untuk
mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari
sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian menggunakan
metode wawancara yang merupakan bentuk pengumpulan data, paling
sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode wawancara
(interview) yaitu percakapan antara beberapa orang (saya sendiri) yang
disebut sebagai pewawancara dan responden (7 santri) atau narasumber.
Dengan kata lain, wawancara merupakan bentuk komunikasi secara lisan
yang dilakukan oleh beberapa orang. Baik secara langsung ataupun tidak
langsung, untuk mengumpulkan informasi tertentu. Metode wawancara
(interview) memiliki makna lebih dan memiliki tujuan jelas dibandingkan
dengan percakapan biasa. Proses interview tersebut yaitu terjadi adanya
komunikasi timbal-balik antara pewawancara dengan orang yang menjadi
narasumber untuk memperoleh informasi tertentu tentang permasalahan
yang dibahas.1

1
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C. PEMBAHASAN
Al-Quran adalah kitab suci terakhir bagi umat manusia dan
sesudahnya tidak akan ada lagi kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT
sekaligus kitab suci bagi umat Islam yang diturunkan oleh Allah SWT
kepada Nabi Besar dan Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW melalui
malaikat jibril, untuk diteruskan penyampaiannya kepada seluruh umat
manusia di muka bumi ini sampai akhir zaman nanti dan sebagai petunjuk
paling lengkap bagi umat manusia dari dulu dan akan tetap sesuai dengan
perkembangan zaman pada saat ini maupun masa yang akan datang
sampai tibanya hari kiamat.2
Melihat dalam mempelajari Al-Quran sangatlah penting demi menjaga
hidup kita dalam lindungan Allah SWT sesuai Al-Quran. Belajar membaca
Al- Quran harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan baca tulis
Al-Quran, dan ketika sudah mempelajari ilmunya selanjutnya digunakan
dan diterapkan ilmu tersebut secara langsung dan terus menerus agar
semakin baik. Tujuan penting dalam belajar membaca Al-Quran adalah
meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran seseorang. Melihat AlQuran sebagai suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan, maka dari
itu lebih baik mengajarkan kepada santri lebih awal untuk belajar Al-Quran.
Waktu yang lebih awal bagi santri MA kelas 1 Muallam A pengajian AlQuran yang baru memasuki sekolah dan pesantren dengan kemampuan
membaca Al-Quran yang berbeda menjadikan alasan dasar untuk
mensegerakan metode tahsin agar membaguskan bacaan Al-Quran santri
sesuai dengan ilmu-ilmu baca tulis Al-Quran.
Kegiatan pengajian Al-Quran kelas 1 Muallam A sudah menjadi jadwal
pengajian rutin yang dilaksanakan setiap malam senin sampai malam
kamis di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah 2 Nagreg. Walaupun masih
dalam kondisi pandemi Covid-19 untuk kelas pengajian Al-Quran ini tetap
berjalan dengan baik, karena pendidik dan para peserta didik sebelum
memasuki lingkungan Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah 2 Nagreg
sudah melakukan tes Swab, dan sudah mendapatkan vaksinasi dosis
pertama dan kedua. Kegiatan dilakukan dengan protokol kesehatan
Pencegahan Penyebaran Covid-19 dengan selalu memakai masker dan
2
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mencuci tangan dengan bersih. Dalam praktiknya sebagian santri kelas 1
Muallam A mengalami kendala dan kesulitan belajar membaca Al-Quran.
Lidah yang berayun terasa sulit untuk mengeluarkan bunyi huruf ketika
membaca Al-Quran. Karena ketika membunyikan atau mengeluarkan
bunyi huruf tersebut tidaklah sembarangan, terdapat aturan khusus dalam
mempelajarinya. Aturan- aturan tersebut tertulis jelas dalam ilmu baca
tulis Al-Quran diantaranya mengenai Makhorijul huruf, Tajwid, dan bacaan
yang Tartil. Semua ilmu itu dipelajari bagi siapapun yang membaca AlQuran dengan tujuan supaya bacaannya baik dan benar.3
Adapun faktor yang menghambat metode tahsin adalah masih ada
sedikit santri yang kemampuan membacanya belum tepat, jadi masih
mengikuti bacaan orang tua dahulu sehingga ketika metode tahsin
diterapkan bacaannya sedikit sulit dibetulkan, dengan istiqomah
mengikuti pengajian Al-Quran menggunakan metode tahsin santri sudah
mulai bisa membaca Al-Quran sesuai dengan 3 kompetensi metode tahsin.
Kuncinya adalah sabar, istiqomah, dan semangat supaya bisa membaca AlQuran dengan baik dan benar. Tidak lupa juga sebagai pengajar
(Mahasiswa KKM) memberikan motivasi kepada anak-anak pengajian AlQuran Kelas 1 Muallam A, supaya terus membaca dan mempelajari AlQuran. Intinya membaca walaupun belum mengerti arti dan maksudnya,
karena insyaallah membaca satu huruf akan mendapat sepuluh pahala
kebajikan, dan mendapat ketenangan dan rahmat berupa kasih sayang
Allah SWT.
Metode tahsin Al-Quran didukung dengan model pembelajaran
musyafahah yaitu model pembelajaran dimana anak-anak (santri) diberi
kesempatan untuk maju satu persatu membaca Al-Quran di depan
pengajar untuk dibenarkan bacaan, tajwid, dan makhorijul hurufnya. 4
Biasanya khusus untuk malam kamis pengajar (Mahasiswa KKM)
memberikan tes melanjutkan ayat atau surat, untuk mengasah hafalan
dan meningkatkan motivasi membaca Al-Quran anak-anak, maka pengajar
memberikan soal ayat, kemudian santri yang bisa menjawab soal bisa
langsung pulang ke asrama masing-masing. Hasil penerapan metode
tahsin Al-Quran santri Kelas 1 Muallam A Pondok Pesantren Al-Quran Al3
4
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Falah 2 Nagreg cukup baik dan memuaskan. Dapat dilihat pada 4x
penilaian yang telah pengajar lakukan selama pengajian Al-Quran
berlangsung, mengalami peningkatan. Hal itu dirasakan oleh pengajar dan
santri yaitu bacaan lebih lancar dan lebih menikmati ketika membaca AlQuran, tidak terburu-buru dan tetap memperhatikan tata cara membaca
Al-Quran yang baik dan benar, sesuai dengan tajwid, makhorijul huruf,
serta bacaan Al-Quran yang tartil. Santri juga akan memiliki kemampuan
membaca Al-Quran yang baik, dikarenakan kualitas kemampuan membaca
Al-Quran seseorang bergantung pada seringnya membaca Al-Quran dan
membenahi serta membenarkan kesalah bacaan pada setiap pertemuan.
Didukung dengan kebiasaan muroja’ah setiap harinya setelah para santri
mentahsinkan bacaan Al-Quran kepada pengajar, maka kemampuan
membaca Al-Quran semakin lebih baik.5
Hasil dari wawancara 7 santri, orang tua, dan dewan guru (Asatidzah)
untuk kegiatan Pengajian Al-Quran Kelas 1 Muallam dengan menggunakan
Metode Tahsin ini responnya sangat baik. Khususnya anak-anak pengajian
(santri) dengan menggunakan metode tahsin mereka bisa memperbaiki
atau memperindah bacaan Al-Quran sesuai dengan bacaan Rasulullah
SAW, yakni mengeluarkan huruf dari makhrojnya, memenuhi sifatnya, dan
memperbaiki bacaannya atau dengan kata lain memperindah bacaan agar
sesuai dengan tajwid. Para orang tua pun merasa senang dan
mempercayakan seluruh kegiatan yang ada di pesantren kepada
pembimbing asramanya masing-masing, terutama pengajian Al-Quran
mempercayakan kepada pengajar kelasnya masing-masing, karena anakanaknya belajar membaca Al-Quran dengan baik, para orang tua juga
selalu memantau perkembangan membaca Al-Quran anak-anaknya
melalui pembimbing atau pengajar, dan untuk hasilnya kegiatan pengajian
Al-Quran menggunakan metode tahsin ini dapat dilakukan secara terus
menerus, karena motivasi belajar membaca Al-Quran anak-anak (santri)
meningkat dengan baik.

5

Ppdh.ponpes.id
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D. RANGKUMAN MATERI
Penerapan metode tahsin cukup efektif untuk meningkatkan
kemampuan membaca Al-Quran santri. peningkatan kemampuan
membaca Al-Quran ini ditunjukkan dengan antusias serta kemampuan
santri dalam memperbaiki bacaan Al-Quran, makhorijul huruf yang tepat,
tajwid yang baik, dan bacaan Al-Quran yang tartil, sesuai dengan tiga
kompetensi metode tahsin. Hasil yang cukup memuaskan ini dikarenakan
metode tahsin yang diterapkan oleh pengajar (Mahasiswa KKM-FH) terdiri
dari rangkaian kegiatan belajar membaca Al-Quran yang terjadwal dan
tersusun sehingga saling mempengaruhi satu sama lain dengan tujuan
untuk memperbaiki serta melancarkan bacaan Al-Quran agar sesuai
dengan hukum tajwid, makhorijul huruf, dan bacaan yang tartil.
Keberhasilan penerapan metode tahsin dalam Pengajian Al-Quran Kelas 1
Muallam A, dalam membaca Al-Quran tentu karena didukung oleh
perencanaan yang baik, yakni dengan model pembelajaran Musyafahah
dimana santri diberi kesempatan untuk maju satu persatu membaca AlQuran di depan pengajar untuk dibenarkan bacaan Al-Quran dari segi
hukum tajwid, makhorijul huruf, dan membaca dengan tartil.
Adapun kendala dan kekurangan yang ada merupakan hal yang kelak
dijadikan rujukan untuk pembelajaran yang dapat memperbaiki
kekurangan yang ada sekarang, sehingga dapat menjadi perubahan yang
baik dan berarti di masyarakat umum. Dengan mengkaji dan merasakan
langsung semua kejadian pengalaman selama KKM-FH di Pondok
Pesantren Al-Quran Al-Falah 2 Nagreg maka dapat disimpulkan bahwa
kegiatan pengajian Al-Quran dan kepedulian dalam memberdayakan serta
mengedukasi santri untuk mencegah penyebaran virus Covid-19
terlaksana dengan baik. Pada dasarnya santri memerlukan dukungan dan
bantuan untuk dapat meningkatkan motivasi belajarnya, maka kita
sebagai mahasiswa harus menjadi motivator bagi santri Pondok Pesantren
Al- Quran Al-Falah 2 Nagreg. Dengan adanya kegiatan KKM-FH ini,
program kerja KKM-FH pada bidang Pendidikan, Sosial, khususnya
Keagamaan membuat hubungan antara lembaga Pesantren sebagai
sumber ilmu pengetahuan dengan santri dan keperguruan semakin baik.
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EFEKTIVITAS BIMBINGAN BELAJAR SISWA
SEKOLAH DASAR KELAS VI TERHADAP
PEMBELAJARAN DARING DI PONDOK
PESANTREN AL-QUR’AN AL-FALAH 2
NAGREG ASRAMA TAHFIZH
Rangga Iskandar Dinata
Ella Dewi Latifah, M.Pd
Abstrak: Akibat dari adanya pandemi Covid-19, pembelajaran yang
awalnya dilaksanakan di sekolah digantikan dengan
pembelajaran daring. Hal ini bertujuan untuk menekan dan
menanggulangi
penyebaran
Covid-19.
Dampak
dari
pembelajaran daring tersebut, kegiatan pembelajaran siswa
jadi tidak terkontrol oleh guru dan kurang mendapatkan
bimbingan. Padahal setiap siswa membutuhkan kepada
bimbingan dalam melaksanakan proses pembelajaran, hal ini
tidak terlepas dari pembelajaran secara daring. Apalagi jika
objek pendidikan tersebut adalah siswa SD yang mana masih
membutuhkan banyaknya bimbingan dari guru dan orang
tua/wali. Adapun disini, peneliti ingin mengungkapkan
keefektifan terhadap proses pembelajaran daring yang
dibimbing oleh orang tua/wali pada siswa kelas VI SD di Pondok
Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg Asrama Tahfizh.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur
dan studi lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengungkapkan seberapa efektif pembelajaran daring yang
dilaksanakan siswa jika didampingi oleh pembimbingnya.
Sehingga setelah menemukan seberapa efektif bimbingan

tersebut, diharapkan khalayak umum dapat sadar dan segera
menerapkan hal tersebut dalam proses pembelajaran anak nya
atau anak yang di wali kan oleh dirinya.
Kata Kunci: Bimbingan belajar, pembelajaran daring, pembelajaran

A. PENDAHULUAN
Sejak dua tahun yang lalu atau lebih tepatnya pada tahun 2019
Indonesia dilanda musibah secara menyeluruh. Musibah yang melanda
Indonesia adalah munculnya atau menyebarnya virus yang dikenal oleh
kita dengan nama Covid-19. Angka 19 sendiri adalah representatif dari
tahun kemunculan virus tersebut di seluruh dunia, yaitu tahun 2019.
Penamaan virus tersebut menjadi Covid-19 adalah instruksi langsung dari
WHO (World Health Organization/Organisasi Kesehatan Dunia).6 Covid-19
sendiri tergolong virus yang berbahaya bagi seluruh khalayak umum, tidak
memandang usia muda atau tua. Dampak dari terjangkitnya virus ini pun
sangat fatal, yaitu dapat menyebabkan kematian bagi yang terjangkit, hal
ini terbukti dengan terjangkitnya 4.241.809 orang warga Indonesia dan
angka kematian akibat virus Covid-19 yang mencapai 143.299 orang.7
Untuk skala seluruh dunia sendiri, menurut perhitungan WHO total yang
sudah terjangkit Covid berjumlah 244.385.444 orang dengan angka
kematian mencapai 4.961.289 orang.8 Dari data tersebut sudah dipastikan
bahwa bahaya yang diakibatkan oleh Covid-19 ini sangat berbahaya bagi
orang-orang, apalagi yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Guna
menghadapi ancaman langsung yang muncul di tengah-tengah masyarakat
tersebut, pemerintah memberlakukan perintah isolasi mandiri dan isolasi
daerah kepada seluruh rakyatnya. Perintah tersebut juga berlaku dalam
dunia pendidikan, yakni meniadakan pembelajaran tatap muka di sekolah
guna menghindari kerumunan yang mana kerumunan tersebut adalah
salah satu faktor pemicu dalam penyebaran Covid-19. Hal ini dilakukan
guna menekan dan menanggulangi penyebaran Covid-19 agar tidak
6

https://www.liputan6.com/global/read/4177117/alasan-who-beri-nama-virus-coronawuhan-jadi-covid-19 (Di akses pada 28 Oktober 2021, pukul 08.32 WIB)
7
https://covid19.go.id/ (Di akses pada tanggal 28 Oktober 2021, pukul 09.06 WIB)
8
https://covid19.who.int/ (Di akses pada tanggal 28 Oktober 2021, pukul 09.09 WIB)
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semakin tak terkendali. Akan tetapi, agar peserta didik tidak tertinggal
dalam proses pembelajaran, pemerintah menghimbau untuk
melaksanakan pembelajaran secara daring. Hal ini dikarenakan pada
zaman sekarang pelaksanaan kegiatan secara daring sudah marak
dilakukan dan sistem pun sudah memadai untuk diberlakukannya
pembelajaran daring.
Menindaklanjuti himbauan tersebut, pemerintah mengeluarkan
ultimatum dengan diiringi surat edaran Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat
Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memutuskan, seluruh proses
pembelajaran anak usia sekolah dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh
(PJJ) atau daring selama masa darurat Covid-19.9 Memang tidak semua
anak dapat menjalani secara konsisten pembelajaran daring karena
berbagai keterbatasan. Misalnya, ketiadaan fasilitas gawai (ponsel, laptop,
dan tablet), rendahnya pemahaman tentang media digital, terbatasnya
kemampuan membeli pulsa, dan keterbatasan sinyal. Namun, hampir
sebagian besar siswa telah merasakan pembelajaran daring.
Dalam pelaksanaan pembelajaran daring sendiri, kita tidak bisa
mengaharapkan siswa untuk belajar mandiri atau otodidak tanpa perlu
melakukan pantauan dan bimbingan terhadap proses pembelajarannya.
Apalagi objek pendidikan di sini adalah siswa SD, mereka masih perlu
bimbingan dalam melakukan proses pembelajaran daring ini diberlakukan.
Karena itulah, pihak sekolah menuntut kepada orang tua atau wali dari
siswa untuk bekerjasama dalam misi untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa yang tertuang dalam UUD 1945 dengan dimulai dari mencerdaskan
anaknya sendiri. Menindaklanjuti hal tersebut proses pembelajaran yang
dilakukan secara daring dan berlokasi di rumah masing- masing menuntut
untuk hadirnya orang tua atau wali dalam proses pembelajaran
berlangsung guna dapat membimbing anak secara langsung. Hal ini
dikarenakan tugas dan peran guru ideal yang disebutkan oleh Abin
9

Childa Suci Wulandari, Efektivitas Kegiatan Bimbingan Belajar Dalam Membantu Siswa
Memahami Materi Pembelajaran Daring Dari Sekolah, Semarang: Universitas Negeri
Semarang, 2020, hal. 2
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Syamsuddin Makmun tidak terlaksana semunya. Tugas dan peran guru
ideal yang disebutkan oleh Abin adalah
(1) konservator (pemelihara) sistem nilai; (2) transmittor (penerus)
sistem nilai tersebut pada sasaran didik; (3) transformator (penerjemah).10
Oleh karena itu, peran tersebut harus dilaksanakan oleh pembimbing
pembelajaran daring tersebut agar siswa tidak kebingungan dan dapat
menangkap hal-hal penting yang terkandung dalam pembelajaran yang
diselenggarakan.

B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada 2 cara, yaitu:
1. Studi Literatur
Dengan menggunakan metode ini penulis melakukan pengumpulan
data dengan pengambilan data di pustaka, dengan membaca, mencatat
dan mengolah sumber tersebut sebagai bahan penelitian dengan sebuah
strategi dalam bentuk metodologi . Penelitian ini menggunakan analisis
deskriptif dimana data-data yang sudah diperoleh, dianalisis dan dikaji
secara mendalam, sistematis dan kritis yang kemudian diuraikan secara
naratif sehingga mudah dipahami dan dapat memberikan informasi yang
akurat dan mutakhir mengenai fenomena yang sedang diteliti
2. Studi Lapangan
Penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan
langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer. Adapun
teknik yang digunakan dalam studi lapangan ini yaitu:
a. Monitoring dan Evaluasi
Dalam Teknik ini, peneliti melakukan monitoring atau memantau
keadaan di lapangan sehingga kemudian di analisis untuk di evaluasi
terhadap apa saja faktor penunjang dan penghambat siswa dalam
melakukan pembelajaran daring.

10

Dr. Suherman, M.Pd, Bimbingan Belajar, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, hal.
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b. Dokumentasi
Dengan teknik ini, penulis mengumpulkan dan menganalisis data-data
penting tentang kontribusi mahasiswa KKM-FH STAI Al-Falah
Cicalengka-Bandung dalam melakukan bimbingan terhadap
pembelajaran daring selama melakukan KKM di Pondok Pesantren AlQur’an Al-Falah 2 Nagreg.

C. PEMBAHASAN
1. Pengertian Bimbingan Belajar
Bimbingan belajar adalah bimbingan yang diberikan oleh tenaga ahli
(konselor) untuk membantu individu dalam menghadapi dan memecahkan
masalah-masalah yang berkaitan dengan belajar.11 Bimbingan belajar bagi
siswa sekolah dasar sendiri lebih difokuskan pada usaha-usaha untuk
meningkatkan prestasi belajar siswa. Dalam meningkatkan prestasi belajar
siswa, diperlukan adanya kerjasama antara guru dan orang tua atau wali
yang mengurus siswa tersebut di rumah. Apalagi jika ditinjau bahwa
sekarang pembelajaran dilakukan secara daring dan dilakukan di rumah
masing-masing, maka kerjasama antara guru dan orang tua atau wali
sebagai pembimbing dalam melaksanakan pembelajaran di rumah sangat
diperlukan selama pandemi Covid-19 ini berlangsung.
Bimbingan belajar juga merupakan pemecahan terhadap timbulnya
kesulitan dari siswa dalam melakukan pembelajaran. Makna, tujuan, dan
fungsi bimbingan belajar mengacu pada berbagai pengalaman di lapangan
yang menunjukkan berbagai kesulitan, permasalahan, dan bahkan
kegagalan kegagalan yang dialami siswa dalam belajar. Hal ini tidak selalu
diakibatkan oleh rendahnya intelegensi atau kebodohan siswa, namun
kegagalan tersebut terjadi pada siswa yang kurang atau tidak
mendapatkan layanan bimbingan yang memadai. Itulah sebabnya
eksistensi layanan bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk
layanan sebagai jawaban penting dalam rangka memberikan keselarasan
dalam belajar siswa.12
11

Yusuf, Metodologi Penelitian (Dasar-Dasar Penyelidikan Ilmiah). Padang: UNP Press.
2005.
12
Zaenal Abidin, Layanan Bimbingan Belajar Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Proses
Belajar Mengajar, Insania, No.1, Jan-Apr 2006, hal. 2
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Dijelaskan oleh Grossman, bahwa kesulitan belajar adalah suatu
kondisi dimana prestasi tidak tercapai sesuai dengan kriteria standar yang
telah ditetapkan.13 Menghadapi kendala tersebut, maka dapat diartikan
bahwa bimbingan belajar terhadap siswa SD sangat diperlukan untuk
menjadi faktor kesuksesan dalam keberhasilan proses pembelajaran
daring siswa SD. Inilah yang menjadi dasar acuan dari peneliti untuk
melakukan bimbingan dalam proses pembelajaran daring anak SD di
Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg Asrama Tahfizh Al- Qur’an.
2. Efektivitas Bimbingan Dalam Proses Pembelajaran Daring
Kehadiran bimbingan dalam proses pembelajaran daring yang
dilaksanakan oleh siswa SD sangat dibutuhkan oleh mereka. Ini
merupakan hal sangat penting karena bertujuan untuk membantu siswa
agar mampu melakukan penyesuaian diri dengan tuntutan akademis yang
baru, yaitu melakukan pembelajaran secara daring dengan menggunakan
media pembelajaran yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah yang
bersangkutan. Serta tuntutan psikologis agar siswa tidak mengalami
pannic attack dikarenakan bingung bagaimana cara mengikuti proses
pembelajaran daring yang bagi mereka itu adalah sesuatu yang baru dan
rumit. Masalah-masalah belajar seringkali membawa ketimpangan sosiopsikologis pada diri siswa bahkan mungkin lebih jauh dari itu.14 Bimbingan
belajar berupaya untuk mengeliminasi sejauh mungkin akses tersebut
terhadap proses belajar sekaligus membantu siswa agar mampu
melakukan penyesuaian diri dengan dirinya sendiri dan dengan
lingkungannya. Dalam masalah sosio-psikologis bisa siswa merasa dirinya
terbelakang dibandingkan dengan teman sederajatnya yang lebih
mengetahui bagaimana cara mengikuti proses pembelajaran daring
berlangsung. Dalam penyelenggaraannya sendiri, dinilai sangat penting
untuk melakukan kerjasama antara pihak guru di sekolah dan pihak orang
tua/wali di rumah selaku pembimbing proses pembelajaran daring.
13

Isti Yuni Purwanti, Layanan Bimbingan Belajar Dalam Mengurangi Kesulitan Belajar
Siswa Sekolah Dasar, Kearsipan Fakultas Ilmu Psikologi , Universitas Negeri Yogyakarta, hal.
5
14
Dr. Suherman, M.Pd, Bimbingan Belajar, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, hal.
8
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Proses bimbingan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan
menemani dan membimbing para siswa SD kelas VI di asrama tahfizh.
Dalam pelaksanaan membimbing siswa SD pada proses pembelajaran
daring, kegiatan yang dilakukan peneliti hanya sederhana, yaitu:
1. Menemani dan membimbing siswa SD kelas VI ketika proses
pembelajaran daring berlangsung.
2. Materi yang diajarkan oleh peneliti hanya materi yang diberikan oleh
guru dari sekolah yang bersangkutan, dengan kata lain peserta hanya
penyambung materi dari guru ke siswa SD kelas VI di asrama tahfizh.
3. Peneliti menjelaskan dan memberikan contoh secara gamblang dan
jelas tentang materi yang diberikan oleh guru siswa SD.
4. Peneliti menerapkan sistem pembelajaran yang sama seperti di
sekolah pada umumnya, yaitu peneliti berperan sebagai guru. Akan
tetapi, materi yang disampaikan tidak keluar dari materi yang sudah
diberikan oleh guru di sekolah.
Untuk lebih jelasnya bagaimana peneliti melakukan bimbingan kepada
anak SD ketika proses pembelajaran daring berlangsung bisa dilihat pada
gambar berikut:
Dampak yang didapat setelah menerapkan ke empat poin yang telah
disebutkan tadi sangat bagus secara signifikan. Adapun dampak yang
didapat adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan belajar siswa SD kelas VI lebih terpantau dan dilakukan
dengan serius walaupun tidak dilihat oleh guru di sekolah.
2. Pemahaman terhadap materi yang diberikan oleh guru lebih bagus,
baik dan bagus.
3. Nilai yang didapat oleh siswa ketika ada tugas dari sekolah meningkat.
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Foto 1 Membimbing anak SD kelas VI dalam pembelajaran daring

Foto 2 Membimbing anak SD kelas VI dalam pembelajaran daring di luar
ruangan

4. Tidak mengalami panic attack atau malas untuk masuk sekolah ketika
proses belajar sudah dilakukan secara tatap muka di sekolah. Ini
dikarenakan kegiatan sehari-hari siswa sama halnya seperti sekolah
pada umumnya, yang membedakan hanya dalam baju saja.
Dari poin-poin dampak yang di dapat setelah melakukan bimbingan
kepada siswa SD kelas VI ketika pembelajaran daring berlangsung, dapat di
simpulkan bahwa melakukan bimbingan kepada siswa kelas VI sangat
efektif dan bagus untuk proses pembelajaran siswa. Di bawah adalah salah
satu nilai yang didapat oleh siswa kelas VI SD setelah proses pembelajaran
daringnya mendapat bimbingan:
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Foto 3 Hasil nilai yang didapat oleh siswa SD kelas VI

Dalam masalah membimbing ketika proses pembelajaran daring siswa
SD sendiri harus dilakukan dengan sebaik dan seserius mungkin. Karena
percuma saja jika kita membimbing siswa SD tersebut dengan sekedarnya
saja. Hal tersebut juga akan berdampak kepada mereka yang mana ketika
mengikuti proses pembelajaran mereka pun tidak akan mengikuti dengan
serius. Selain melakukan bimbingan, kita pun menjadi contoh untuk diri
mereka bagaimana sebaiknya melaksanakan pembelajaran yang benar
walaupun pembelajaran dilakukan secara daring. Ini lah faktor utama
untuk menjadikan proses membimbing anak SD Kelas VI di asrama tahfizh
ketika pembelajaran daring berlangsung menjadi efektif.
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D. RANGKUMAN MATERI
1. Simpulan
Dampak dari virus Covid-19 yang sedang melanda Indonesia sekarang
berdampak kemana-mana, bahkan ke dunia Pendidikan. Imbas dari hal
tersebut adalah diberlakukannya pembelajaran berbasis jarak jauh dengan
memanfaatkan internet sehingga disebut dengan pembelajaran daring.
Dalam proses pelaksanaannya sendiri mengharuskan siswa paham
bagaimana menggunakan atau memanfaatkan media internet untuk
melaksanakan pembelajaran.
Proses pembelajaran secara daring sendiri sudah dijelaskan di dalam
pembahasan. Pembahasan di atas menunjukkan bahwa setiap siswa
membutuhkan bimbingan dari orang tua/wali nya ketika sedang
melaksanakan pembelajaran secara daring. Hal ini sangat berlaku dan
ditekankan kepada siswa SD yang mana mereka masih kecil dan masih
menuntut untuk diberikan bimbingan dalam segi apapun itu, apalagi
dalam proses pembelajaran. Keefektifan proses bimbingan dalam
pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh anak sendiri tergantung
kepada pembimbingnya. Jika pembimbingnya serius untuk membimbing
mereka, maka hasil yang di dapat pun pasti akan bagus dan baik. Begitu
pun sebaliknya, jika tidak serius maka akan menghasilkan hasil yang
seadanya pula.
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UPAYA PENCEGAHAN VIRUS (COVID-19)
MELALUI KETERLIBATAN MAHASISWA KKMFH DI PONDOK PESANTREN AL FALAH 2
NAGREG
Rizqi Ahmad Fauzi
Ella Dewi Latifah, M.Pd
Abstrak: Corona virus yang sering disebut Covid-19 adalah kumpulan virus
yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang
disebabkan oleh virus SARS-CoV-02 dari keluarga besar corona
virus. Pada banyak kasus, virus ini menyebabkan infeksi
pernafasan ringan bisa berupa influenza saja, namun virus ini
juga dapat menyebabkan infeksi pernafasan berat yaitu
penomena yang lebih ditambah penyakit bawaan yang sering
disebut comorbid. Di wilayah kabupaten Bandung, terutamanya
disekitar kecamatan Nagreg Desa Kendan, tentunya tidak luput
dari penyebaran virus covid-19 meskipun dalam skala tidak
terlalu banyak. Guna pencegahan dan penyebaran serta
memutus mata rantai covid-19, yaitu yang melalui vaksinasi serta
penyemprotan disinfektan sebagai salah satu cara melakukan
dengan metode disinfeksi standar dan tetap menjaga protokol
kesehatan (prokes), melalui 5 M (Memakai masker, Menjaga
jarak, Mencuci tangan, Membatasi mobilitas dan Menjauhi
kerumunan). Sehingga upaya tim KKM-FH AL FALAH 2 NAGREG
melakukan pencegahan covid-19 dengan mengadakan program
vaksinasi di aula AL-FALAH 2 NAGREG di Desa Kendan,
kecamatan Nagreg yang dapat mencapai target sasaran yaitu
vaksinasi virus covid-19 bagi seluruh santri di pondok pesantren

Al-Falah 2 Nagreg. Metode dalam pelaksanaan kegiatan ini
adalah dengan melakukan kontribusi bersama para satgas
COVID-19 di aula Al- Falah 2 Nagreg di desa kendan. Sehingga
diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran covid-19 di
Desa Kendan, Kecamatan Nagreg, Nagreg.
Kata Kunci: Dampak Covid, vaksinasi, Prokes, Al-falah 2 Nagreg

A. PENDAHULUAN
Salah satu bagian Tri Dharma Perguruan Tinggi yang baru dilaksanakan
mahasiswa adalah pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang selama ini diperoleh
selama mengikuti perkuliahan. Dalam kaitannya dengan program Kuliah
Kerja Mahasiswa (KKM) merupakan kegiatan lapangan yang dilaksanakan
oleh mahasiswa selama kurun waktu tertentu sehingga diharapkan
mahasiswa mampu memberikan kontribusi dan manfaat kepada
masyarakat baik dalam ide-ide maupun gagasan dan aksi konkrit sehingga
keberadaannya betul-betul dirasakan dan berdampak positif terhadap
kehidupan dimasyarakat baik bidang program. program kerja bersifat
pendidikan, keagamaan, administrasi pemerintahan desa, teknologi tepat
guna, UMKM dan kesehatan masyarakat serta Sosialisasi pencegahan
covid-19, baik aksi yang bersifat edukasi dan aksi fisik nyata. Terkait
dengan program sosialisasi dan pencegahan covid-19, tentunya sejalan
dengan program pemerintahan yang mana diera pandemi sekarang ini
pemerintah berupaya sekuat tenaga mencegah penyebaran virus Corona19, (sumber : Kompas 12 Agustus 2021). Beberapa penelitian tenaga ahli,
ditemukan hasil bahwa virus ini menyebar memalui droplet yang
dihasilkan oleh penderita ketika melakukan kontak fisik ataupun melalui
partikel yang menempel pada benda atau objek yang telah terkontaminasi
dengan virus tersebut.
Organisasi Kesehatan (WHO) menyatakan COVID-19 sebagai wabah
pandemi global pada 11 Maret 2020. COVID-19 adalah dianggap sebagai ''
patogen sekali dalam seabad '' karena alasan berikut. Pertama, risiko
kematian yang terkait dengan COVID-19 adalah 1%, yang lebih
menyedihkan daripada influenza biasa, karena dapat membunuh orang
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sehat maupun orang tua. Ini risiko kematian dapat dibandingkan dengan
pandemi influenza 1857 (0,6%) dan flu Spanyol 1918 (2%). Namun, tingkat
kematian sebenarnya dari COVID-19 tetap tidak dapat diprediksi, karena
tidak adanya penemuan farmasi. Kedua, tingkat penularan penyakit ini
secara eksponensial menunjukkan bahwa COVID-19 akan jauh lebih parah
dari pada yang selain pandemi. Penelitian dari China, et all (2020),
menyebutkan bahwa virus corona dapat bertahan pada permukaan kain
dan kayu selama 1 hari, stainless steel dan plastik selama 4 hari serta
bertahan pada permukaan terluar masker medis hingga 7 hari. Lain halnya
apa yang dikemukakan dalam penelitian lain dari Van, et all (2020),
menemukan bahwa virus corona bertahan pada tembaga selama 4 jam,
pada permukaan kardus selama 1 hari serta 3 hari pada plastik dan
stainless steel. Mengingat virus corona tidak kasat mata serta mampu
bertahan pada berbagai objek benda tentunya hal ini dapat menjadi
perhatian khusus untuk perlu dilakukan upaya disinfektasi pada tempat
atau fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat, bisa berupa tempat
ibadah mushola ataupun masjid, sekolah, kantor desa dan tempat fasilitas
umum lainnya.
Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat
pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 dan
konsisten menjaga kesehatan imun dan iman. Di negara kita, protokol
kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol
kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona?
Ingat pesan ibu patuhi protokol kesehatan dengan cara: Mencuci tangan,
Memakai masker, Menjaga jarak, Menghindari Kerumunan dan
Membatasi mobilitas.

B. METODE PENELITIAN
Pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pencegahan covid-19
yang terdiri dari edukasi pembuatan disinfektan secara mandiri serta
melakukan dan kontribusi berkecambung kepada para satgas covid dalam
memvaksinasi para santri dan masyarakat Nagreg. Kegiatan ini
dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 September 2021, hal ini dipilih
untuk meningkatkan imun tubuh dalam cara vaksin gel 1 yang mana pas
libur di hari ahad, dimulai dari lokasi pemvaksinan yang ditargetkan di
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sekolah sekolah, madrasah, pesantren maupun tokoh-tokoh masyarakat di
nagreg. Disamping itu upaya sosialisasi dan aksi nyata yaitu pembagian
masker demi menjaga prokes melalui 5M dan penyemprotan disinfektan,
juga dilakukan cara pembuatan dan bahan disinfektan.
1. Alat
Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri dari Alat
Pelindung Diri (APD), masker bedah, respirator, pelindung mata,
pelindung wajah, sarung tangan pemeriksa, sarung tangan bedah,
gaun sekali pakai, cover all medis, penutup sepatu dan lain-lain.
2. Pelaksanaan dan Strategi
Metode pelaksanaannya dilakukan dilingkungan desa Kendan,
kecamatan Nagreg, dan dilakukan oleh mahasiswa/wi KKM-FH STAI
AL-FALAH tahun 2021 dengan dibantu oleh satgas-satgas covid
puskesmas Nagreg aparat pengasuh pesantren terkait. Sedangkan
strategi yang dimaksud adalah strategi yang dilakukan oleh mahasiswa
KKM-FH STAI AL-FALAH tahun 2021. serta kerja sama dengan satgas
covid puskesmas nagreg dan jajaran para pengasuh dan astidz
melakukan vaksinasi dalam rangka meningkatkan imun tubuh dan
membunuh virus yakni virus corona (covid-19).

C. HASIL PEMBAHASAN DAN DAMPAK
Pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang dinilai paling
efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung.
Mari kita kenali lebih jauh tentang vaksinasi Covid-19 sehingga kita lebih
yakin tentang pentingnya melakukan vaksinasi Covid-19 sebagai upaya
pencegahan Covid-19 Manfaat Vaksin Covid-19 Vaksinasi adalah
pemberian vaksin (antigen) yang dapat merangsang pembentukan
imunitas (antibodi) sistem imun di dalam tubuh. Vaksinasi sebagai upaya
pencegahan primer yang sangat handal mencegah penyakit yang dapat
dicegah dengan vaksinasi. Dengan prosedur vaksinasi yang benar
diharapkan akan di peroleh kekebalan yang optimal, penyuntikan yang
aman dan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi(KIPI) yang minimal. Sebenarnya,
sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara
alami saat seseorang terinfeksi virus atau bakteri penyebabnya. Namun,
infeksi virus Corona memiliki risiko kematian dan daya tular yang tinggi.
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Oleh karena itu, diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan
tubuh, yaitu vaksinasi. Vaksinasi Covid-19 dilakukan setelah kepastian
keamanan dan keampuhannya ada, merupakan upaya untuk menurunkan
kesakitan dan kematian dan mendorong terbentuknya kekebalan
kelompok (herd imunity). Selain itu, vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk
melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, juga
menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi
masyarakat.
Setelah vaksinasi, tenaga kesehatan biasanya meminta penerima
vaksin menunggu sekitar 15 menit di lokasi untuk memastikan tidak ada
reaksi atau KIPI yang bersifat segera. Perlu diketahui, KIPI serius amat
sangat jarang terjadi. Tetap selalu antisipasi reaksi vaksin. Vaksin
bertujuan memberikan kekebalan tubuh tanpa harus terkena penyakit.
Kekebalan tubuh dapat terbangun tanpa berbagai reaksi, namun terdapat
pula beberapa gejala KIPI umum, yang ringan hingga sedang, dan akan
hilang dengan sendirinya dalam hitungan hari. Beberapa bentuk KIPI
ringan.
Yang mungkin dialami pasca vaksinasi adalah:
1. Rasa pegal di sekitar area suntik
2. Demam ringan
3. Rasa lelah
4. Sakit kepala
5. Pegal pada otot atau sendi
6. Menggigil Diare

1.
2.
3.
4.

Apabila tubuh mengalami reaksi setelah vaksinasi:
Tetap tenang Jika terjadi reaksi seperti nyeri, bengkak atau kemerahan
di tempat suntikan
kompres dengan air dingin pada lokasi tersebut Jika terjadi demam,
kompres dengan air hangat/mandi dengan air hangat
perbanyak minum air putih dan istirahat.

Jika dibutuhkan, minum obat sesuai anjuran petugas kesehatan.
Segera hubungi petugas kesehatan jika gejala berlangsung lebih dari tiga
hari atau jika terjadi reaksi yang lebih berat. Bersabar. Tubuh perlu waktu
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untuk membangun kekebalan. Seseorang baru dapat dikatakan divaksinasi,
setidaknya 2 minggu setelah dosis lengkap.

D. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN
1. Permasalahan
semua kelompok lansia ‘boleh’ menerima Vaksin Sinovac. Pada lansia
dan santri yang memiliki komorbid atau mempunyai penyakit bawaan
yang cukup berat, di mana dikhawatirkan kemungkinan efek samping lebih
besar terjadi, atau pada lansia dengan gangguan sistem imun yang mana
kecil kemungkinan kekebalan dapat terbentuk, pemberian vaksin tentunya
tidak dipertimbangkan untuk diberikan. Oleh karena itu, sebelum
pemberian vaksin, hendaknya lansia melakukan pemeriksaan kesehatan
terlebih dahulu untuk menentukan kelayakan mereka untuk menerima
vaksin. Sementara untuk kelompok Komorbid, dalam hal ini Hipertensi,
dapat divaksinasi kecuali jika tekanan darahnya dan pengukuran tekanan
darah sebaiknya dilakukan sebelum meja skrining. Bagi kelompok
komorbid dengan diabetes dapat divaksinasi sepanjang belum ada
komplikasi akut. Bagi kelompok komorbid penyintas kanker dapat tetap
diberikan vaksin. Selain itu penyintas COVID-19 dapat divaksinasi jika
sudah lebih dari 3 bulan. Begitupun ibu menyusui dapat juga diberikan
vaksinasi.
2. Penyelesaian
Tetap Terapkan Protokol Kesehatan dan Dukungan Pelayanan
Kesehatan Berkualitas Dalam menghadapi pandemi Covid-19, masyarakat
dan santri di al-falah 2 nagreg diminta tidak hanya mengandalkan satu
intervensi kesehatan saja. Upaya vaksinasi yang dilakukan saat ini, tidak
semata-mata menjadi satu-satunya upaya melindungi masyarakat dan
para santri dari penularan Covid-19. Perlu waktu untuk tubuh kita
membentuk antibodi (kekebalan) sehingga siapa pun yang sudah
divaksinasi tidak boleh meninggalkan protokol kesehatan (3M), sampai
pandemi dinyatakan berakhir. Untuk itu maka pencegahan paling efektif
adalah kepatuhan protokol kesehatan oleh seluruh individu. Tetap pakai
masker yang benar, jaga jarak hindari kerumunan, dan rajin mencuci
tangan.
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Adapun upaya nya dalam menanggulangi covid bagi masyarakat dan
santri al-falah 2 nagreg
1. Edukasi dan komunikasi kepada masyarakat harus dilakukan seimbang
antara vaksinasi
2. Protokol kesehatan.
3. Langkah penanganan pandemi Covid-19 yang tidak bisa dilakukan
secara tunggal, harus komprehensif dengan melibatkan protokol
kesehatan yang ketat demi menekan lebih banyak jumlah orang yang
terinfeksi.
Pada upaya ini harus didukung pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Sehingga mereka yang sakit semakin sedikit, dan mendongkrak angka
kesembuhan. Dari pemaparan di atas, bisa kita lihat bahwa vaksin Covid19 membawa banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga
bagi banyak orang. Oleh sebab itu, meskipun banyak beredar isu-isu
seputar vaksin yang belum jelas kebenarannya, kita tidak perlu ragu atau
takut untuk menjalani vaksinasi Covid-19. (dikutip dari berbagai sumber,
Ni Kadek Widiastuti, SKM, MPH, seksi Promkes)

E. RANGKUMAN MATERI
Aktifitas Vaksinasi Covid-19 pada seluruh santri al-falah 2 nagreg dan
masyarakat dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya
ada, merupakan upaya untuk menurunkan kesakitan dan kematian dan
mendorong terbentuknya kekebalan kelompok (herd imunity). Selain itu,
vaksinasi Covid-19 pada santri al-falah 2 nagreg dan masyarakat bertujuan
untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh,
juga menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi
masyarakat.
Dari pemaparan di atas, bisa kita lihat bahwa vaksin Covid-19 yang di
terapkan pada santri dan masyarakat ini membawa banyak manfaat, tidak
hanya untuk diri sendiri maupun santri atau masyarakat tetapi juga bagi
banyak orang. Oleh sebab itu, meskipun banyak beredar isu-isu seputar
vaksin yang belum jelas kebenarannya, kita tidak perlu ragu atau takut
untuk menjalani vaksinasi Covid-19.
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PELAKSANAAN VAKSINASI SEBAGAI
UPAYA MEMUTUS RANTAI PENYEBARAN
COVID-19 DI PONDOK PESANTREN ALQUR’AN AL-FALAH II NAGREG
Pebrianti Patimah A.
Anggota KKM-FH STAI AL-FALAH

Pandemi Covid-19 yang mewabah sejak awal tahun 2020 memaksa
untuk revolusi seluruh aspek kehidupan. Perubahan secara cepat dan
mendasar sangat dibutuhkan agar dapat bertahan selama badai virus yang
belum diketahui kapan merdekanya. Guna menekan kasus yang terus
bertambah, berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah, salahsatunya
yakni pemberian vaksin Covid-19. Pemberian vaksin ini merupakan solusi
yang dianggap paling tepat untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus
SARS-CoV-2 penyebab penyakit Covid-19.
Vaksin atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan
tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri
atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian
vaksin Covid-19 adalah menurunnya angka kematian akibat virus ini.
Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus Corona,

akan tetapi vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala
berat dan komplikasi akibat Covid-19.
Semua elemen masyarakat perlu bekerja sama dengan pemerintah
dalam pencegahan dan pemulihan dampak dari pandemi Covid-19 ini.
Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah sebagai lembaga yang berada di
wilayah Jawa Barat, ikut berkontribusi dalam pencegahan dan
penanggulangan Covid-19, salah satunya dengan melaksanakan program
Vaksinasi Covid-19.
Tepat pada hari sabtu, 25 September 2021, Pondok Pesantren AlQur’an Al-Falah 2 Nagreg bekerjasama dengan Dinas Kesehatan
melaksanakan program vaksin Covid-19 yang bertempat di Aula Pondok
Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg dengan jumlah santri yang
mengikuti vaksin kurang lebih 800 anggota masyarakat Pondok.
Alhamdulillah Qadarullah Mahasiswa/i KKM-FH Nagreg diberikan amanah
oleh Pengurus Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg menjadi
Panitia yang mengatur program tersebut.
Sebelum pelaksanaan vaksin dimulai, mahasiswa/i diberikan sosialisasi
oleh Gugus Covid-19 Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg
mengenai teknisi pelaksanaan vaksin Covid-19. Selanjutnya mahasiswa/i
bekerjasama dengan pembimbing asrama mendata dan memberi imbauan
kepada santri tentang pelaksanaan vaksin covid-19. Pada pelaksanaan
vaksinasi mahasiswa/i diberi masing-masing tugas terdapat beberapa
mahasiswa yang berada di bagian pendaftaran, yang mengarahkan warga
Pondok, yang mendata santri dan lain sebagainya.
Berikut ini merupakan gambaran rute pelaksanaan vaksinasi Covid-19
di Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg:
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Ket:
(1) Pintu Masuk
(2) Pendaftaran
(3) dan (4) Screening dan Tempat Menunggu
(5) Tempat Vaksin dan UKS Darurat
(6) Pendataan Kartu Vaksin
Alhamdulillah warga Pondok sangat berantusias untuk mengikuti
pelaksanaan vaksin ini. Mereka berbondong-bondong turun ke Aula
Pondok dengan semangatnya. Semoga dengan dilaksanakannya vaksin
Covid-19 ini dapat menekan angka kasus Covid-19 yang terus menerus
bertambah.
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PARTISIPASI KEGIATAN KKM-FH DALAM
MEMAKSIMALKAN JAM BELAJAR SANTRI
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI
PONDOK PESANTREN AL-QUR’AN
AL-FALAH 2
Siti Aisah Shufiah

Sudah hampir satu tahun setengah, dunia kini telah terpapar oleh
pandemi Covid-19 yang sampai hari ini masih dalam fase pemulihan. Pada
13 Januari 2021 yang lalu, tepatnya pada hari rabu, Indonesia resmi telah
memulakan tahapan vaksinasi yang pertama untuk seluruh masyarakat di
Indonesia. Sehingga hari ini, vaksinasi tersebut masih terus dilaksanakan
secara bertahap dan diberikan gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Meskipun begitu, aturan untuk tetap mengikuti protokol Kesehatan
dengan melakukan 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak,
menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas) tetap harus dijaga dan
dilaksanakan bagi membantu pencegahan penularan virus corona. Oleh

karena itu, seluruh kegiatan yang melibatkan partisipasi yang ramai kini
dibataskan oleh kementerian kesehatan termasuk seluruh kegiatan di
kantor, sekolah, lapangan, jalan raya dan lain sebagainya.
Selanjutnya, pada tanggal 13 Oktober 2021 yang lalu, kampus Sekolah
Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka telah melaksanakan sebuah
program dalam memenuhi mata kuliah wajib yaitu Kuliah Kerja Mahasiswa
From home atau KKM-FH . Karena melihat kondisi Indonesia sekarang
masih harus menjaga protokol kesehatan, pihak kampus mengeluarkan
kebijakan agar melakukan kegiatan tersebut di daerah masing-masing
Yaitu tempat tinggal mahasiswa atau from home. Bagi penulis sendiri yang
kini berada di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah 2 Nagreg Bersama
sebagian teman kelas, kami telah memutuskan untuk melaksanakan
kegiatan KKM-FH di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah 2 Nagreg.
Dalam rangka untuk memaksimalkan kegiatan KKM-FH ini, penulis dan
teman-teman mengantisipasi seluruh kegiatan dipesantren di mulai dari
bidang sosial, keagamaan, dan pendidikan. Adapun kegiatan-kegiatan
tersebut yang dilaksanakan seperti di bidang sosial; a) mengurus
hidroponik, b) membantu memasak sarapan untuk anak-anak santri SD, c)
membagikan nasi untuk makan siang dan sore kepada santri-santri, d)
setiap minggu pada hari jumat menjaga keamanan sekitar pondok
khususnya kamar putra ketika sholat jumat. Kemudian di bidang
keagamaan; a) berpartisipasi dalam memaksimal pengajian kitab kuning, b)
mengajarkan kitab tajwid kepada santri-santri c) mengajarkan Tahsin AlQuran, d) dan pada setiap minggu pada malam rabu mengikuti kegiatan
wirid rutinan. Manakala di bidang pendidikan; a) setiap pagi penulis
mengontrol siswa untuk berangkat ke sekolah, b) kemudian membimbing
pembelajaran online anak-anak santri SD. Segala kegiatan yang dilakukan
di atas diharapkan dapat memaksimalkan seluruh kegiatan di pesantren.
Adapun manfaat yang penulis dapatkan dari memaksimalkan jam
belajar santri dalam program KKM-FH ini, penulis mendapatkan
pengalaman baru dalam bagaimana merencanakan sebuah pelaksanaan
kegiatan dengan lebih sistematis. Contohnya seperti dalam kegiatan
belajar-mengajar, penulis sendiri mendapatkan sebuah pembelajaran baru
mengenai bagaimana merencanakan sebuah proses belajar mengajar yang
kondusif dan menyenangkan bagi siswa di dalam kelas. Penulis menyadari
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bahwa ketika sebuah kegiatan dilaksanakan secara teratur dan sistematis
hasil yang akan di dapatkan pula pasti akan sangat maksimal.
Karena hal yang didapatkan dari pengalaman tersebut memberikan
sikap keberanian kepada penulis dalam memaksimalkan segala potensi
sumber daya yang ada di lingkungan agar dapat diberikan kepada
masyarakat pesantren. Meskipun banyak halangan dan tantangan yang
muncul selama mengabdi, tetap tidak menambah rasa ingin berputus asa
untuk berhenti bertindak, segala hal yang dilakukan penulis bersama
teman-teman berhasil menjadikan sebuah bekas baru yang positif bagi
pihak Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah 2 Nagreg khususnya bagi para
santri. Oleh karena itu, kegiatan KKM-FH di pondok pesantren ini telah
memberikan semangat belajar bagi santri dalam mengenal hal baru dan
telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengabdi secara
maksimal dan mengamalkan ilmu-ilmu yang didapatkan selama di Sekolah
Tinggi.
Oleh yang demikian, program KKM-FH yang dilaksanakan di Pondok
Pesantren Al-Quran Al-Falah 2 Nagreg berhasil menjadi ajang baru bagi
peserta KKM-FH dalam memaksimalkan kemampuan dalam kehidupan
bermasyarakat, terutama pada ketiga bidang yaitu pendidikan, keagamaan
dan sosial. Penulis berharap dengan menjalankan kegiatan KKM ini dapat
bermanfaat dan berkesinambungan, meskipun KKM-FH telah selesai,
semoga masyarakat pesantren dapat mengembangkan potensi diri
sehingga dapat meningkatkan produktivitas.
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COVID-19 DAN DAMPAKNYA TERHADAP
KEGIATAN KKM-FH DI PONPES AL-QUR’AN
AL-FALAH 2 NAGREG
Muhamad Fahmi
Ella Dewi Latifah, M.Pd
ABSTRACT: This study aims to identify the impact of the Covid-19 outbreak
on KKM-FH activities at the Al-Qur'an Islamic Boarding School
Al-Falah 2 Nagreg. The author uses the Participatory Action
Research (PAR) research method, PAR is a way of building
bridges to connect people. This type of research is a process of
seeking the development of practical knowledge in
understanding social, political, environmental, or economic
conditions. The results in the study showed that the impact of
Covid-19 on KKM-FH activities at Al-Qur'an Islamic Boarding
School Al-Falah 2 Nagreg Bandung could be carried out quite
well. This indicates that the impact of Covid-19 on the
implementation of KKM-FH activities at Al-Falah Islamic
Islamic Boarding School Al-Falah 2 Nagreg Bandung is smooth
if there is cooperation between Kyai, Teachers, Islamic
Boarding School Staff, and also Santri at Al-Qur'an Islamic
Boarding School. Al-Falah 2 Nagreg Bandung.
Keywords: Impact of Covid-19, KKM-FH
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dari
wabah Covid-19 terhadap kegiatan KKM-FH di PonPes AlQur’an Al-Falah 2 Nagreg. Penulis menggunakan metode
penelitian Participatory Action Research (PAR), PAR adalah

suatu cara membangun jembatan untuk menghubungkan
orang. Jenis penelitian ini adalah suatu proses pencarian
pengembangan pengetahuan praktis dalam memahami kondisi
sosial, politik, lingkungan, atau ekonomi. Hasil dalam penelitian,
menunjukan bahwa dampak Covid-19 terhadap kegiatan KKMFH di PonPes Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg Bandung dapat
terlaksana dengan cukup baik. Hal ini menandakan bahwa
dampak Covid-19 terhadap terlaksananya kegiatan KKM-FH di
PonPes Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg Bandung ini lancar apabila
adanya kerjasama antara Kiyai, Pengajar, Staf Pesantren, dan
juga Santri di PonPes Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg Bandung.
Kata Kunci: Dampak Covid-19, KKM-FH

A. PENDAHULUAN
Keberadaan Pandemi Covid-19 yang saat ini sangat mengkhawatirkan
masyarakat, berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat di segala
sektor. Dampak ini sangat terasa, mulai dari sektor ekonomi, sosial, hingga
sektor pendidikan pelaksanaannya menjadi terhambat.
Permasalahan dan solusi sistem pendidikan Indonesia masa pandemi
covid-19. Pada tahun 2020 ini, siapa sangka virus covid-19 ini, muncul.
Sistem pendidikan di Indonesia biasanya dilakukan langsung atau tatap
muka dan sekarang digantikan dengan cara belajar online, atau sering kita
sebut daring. Hal ini, adalah dampak dari virus covid-19 ini, Pendidikan ini,
mempunyai peran yang penting dalam mengembangkan generasi kita. Jadi
tujuan pendidikan di Indonesia adalah untuk mengembangkan potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu aktivitas perkuliahan
mahasiswa di luar kelas dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat,
untuk membantu masyarakat dalam memecahkan permasalahan
pembangunan. KKN dapat diartikan sebagai bagian dari proses
pengembangan masyarakat dan pembelajaran meliputi: (1) salah satu
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aktivitas perkuliahan mahasiswa, (2) dilaksanakan di berbasis kebutuhan
masyarakat, (3) bentuk pengabdian kepada masyarakat, dan (4)
bermanfaat membantu masyarakat memecahkan permasalahan
pembangunan. (BP-UINSU,2021).
Pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu
bentuk pengalaman Tri Dharma Perguruan Tinggi. KKN ini berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia NO.20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional pada Pasal 20 Ayat 2 dinyatakan bahwa: “Perguruan
Tinggi Berkewajiban Menyelenggarakan Pendidikan Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat”. Begitu pula pada Pasal 24 Ayat 2 disebutkan:”
Perguruan Tinggi Memiliki Otonomi Untuk Mengelola Sendiri Lembaga
Sebagai Pusat Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Penelitian Ilmiah Dan
Pengabdian Kepada Masyarakat” (Syardiansyah,2017).Hal ini juga
dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang
penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Keagamaan.(BP-UINSU,2021).
Karena pada masa sekarang bertepatan dengan pandemi Covid-19.
Hal tersebut menyebabkan segala aktivitas menjadi berbeda dan terbatas
termasuk kegiatan pengabdian Mahasiswa yakni Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Untuk itu STAI Al-Falah Cicalengka Bandung sendiri membuat tema KKN
pada tahun ini “Kuliah Kerja Mahasiswa From home (KKM- FH)”.
Tempat yang penulis pilih dalam pelaksanaan KKM-FH ini adalah
PonPes Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg. Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah
2 adalah salah satu pondok pesantren yang berada dibawah Yayasan
Asysyahidiyyah yang didirikan oleh KH.Q. Ahmad Syahid, M.Sc pada tahun
1993 di Km.38 Nagreg Rt.003/008 Ds. Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg
Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat.

B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Participatory Action
Research (PAR), PAR adalah suatu metoda penelitian dan pengembangan
secara partisipasi yang mengakui hubungan sosial dan nilai realitas
pengalaman, pikiran dan perasaan kita. Penelitian ini mencari sesuatu
untuk menghubungkan proses penelitian ke dalam proses perubahan
sosial. Penelitian ini mengakui bahwa proses perubahan adalah sebuah
Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Kegiatan KKM-FH | 75

topik yang dapat diteliti. Penelitian ini membawa proses penelitian dalam
lingkaran kepentingan orang dan menemukan solusi praktis bagi masalah
bersama dan isu-isu yang memerlukan aksi dan refleksi bersama, dan
memberikan kontribusi bagi teori praktis.
PAR melibatkan pelaksanaan penelitian untuk mendefinisikan sebuah
masalah maupun menerapkan informasi ke dalam aksi sebagai solusi atas
masalah yang telah terdefinisi. PAR adalah “penelitian oleh, dengan, dan
untuk orang” bukan “penelitian terhadap orang”. PAR adalah partisipatif
dalam arti bahwa ia sebuah kondisi yang diperlukan dimana orang
memainkan peran kunci di dalamnya dan memiliki informasi yang relevan
tentang sistem sosial (komunitas) yang tengah berada di bawah
pengkajian, dan bahwa mereka berpartisipasi dalam rancangan dan
implementasi rencana aksi itu didasarkan pada hasil penelitian. PAR
dikenal dengan banyak nama, termasuk partisipatory research, action
research, collaborative inquiry, collaborative action research,
emancipatory research, action learning, contextual action research;
semuanya itu hanyalah variasi dalam tema yang sama.

C. HASIL PEMBAHASAN DAN DAMPAK
Di dalam pelaksanaannya, Mahasiswa peserta KKM-FH Nagreg
menjalankan tiga program kegiatan, diantaranya; bidang keagamaan,
bidang pendidikan, dan bidang sosial. ketiga program kerja ini tentunya
dilakukan sesuai dengan tugas tiap individu oleh peserta KKM-FH Nagreg.
Tiap harinya, para peserta KKM-FH tidak melaksanakan kegiatan secara
sama, melainkan dijadwal. Seperti halnya kegiatan menyiram tanaman
hidroponik, mengantarkan termos nasi, mengantarkan galon, dsb. Dalam
pelaksanaan jadwal kegiatan itu sendiri, terkadang tidak sedikit terjadi
bentrok antar kegiatan satu dengan yang lainnya. Misal, ketika dijadwal
seharusnya sedang melaksanakan tugas mengantar galon pesantren ke
tiap kobong, akan tetapi berhalangan, karena menjadi supir,
mengantarkan salah satu santri yang sakit.
Dilihat dari pelaksanaan KKM-FH Nagreg, wabah Covid-19 ini bisa
dikatakan tidak menghambat kegiatan-kegiatan yang dilakukan para
peserta KKM-FH Nagreg, para peserta seakan bebas dalam memilih
kegiatan untuk tugas laporan, tentu hal ini tidak lepas atas izin Kyai, Guru,
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serta Pengurus Pesantren. Hal ini pula didasari dengan terpenuhinya
syarat kesehatan sebelum masuk ke dalam pesantren, yaitu menyerahkan
surat anti-gen, serta sudahnya para Kyai, Guru, Staf Pesantren, dan juga
Santri melakukan vaksinasi.
Pencapaian program kerja dalam KKM-FH atau bisa dikatakan
Khidmah (membantu/ngalap barokah) yang dilaksanakan di Pondok
Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 kepada pesantren ini telah terlaksana
dengan tingkat keberhasilan sebesar 85%, kenapa dikatakan demikian?
Sebab beberapa faktor, diantaranya; tidak semua kegiatan yang terencana
terus dilakukan, karena adanya bentrok kegiatan (di luar dugaan),
kesalahpahaman antara peserta KKM-FH Nagreg dengan staf pengurus
pesantren. Adapun program kerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
1. Mengantar Santri sakit

2. Menjaga keamanan pesantren (patroli malam)
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3. Kegiatan Mengajar Tahsin Al-Qur’an

4. Absen malam santri
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5. Mengontrol kebersihan asrama

6. Mengantar peserta MTQ
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7. Mengantarkan air galon

8. Menggiring untuk berangkat ke Sekolah
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9. Mengantarkan nasi

10. Menjadi panitia vaksin dosis ke dua

11. Nyiram tanaman hidroponik
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D. RANGKUMAN MATERI
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, bahwa dampak
dari Covid-19 bisa dikatakan tidak menghambat terhadap pelaksanaan
kegiatan KKM-FH Nagreg. Pelaksanaan KKM-FH dilaksanakan dengan baik
dan lancar, meskipun ada sedikit “problem”.
Semoga dengan adanya pelaksanaan KKM-FH di pesantren ini,
setidaknya dapat membantu/meringankan tugas Kyai, Pengurus, serta
Guru. Khususnya teruntuk para peserta KKM-FH, agar lebih maksimal lagi
dalam bertugas, ber-khidmah kepada pesantren/masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA
http://lingkarlsm.com/participatory-action-research-par/
http://journal.rekarta.co.id/index.php/jpmb/article/view/195/162
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PENERAPAN METODE TAHSIN UNTUK
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA
AL- QURAN SANTRI PONDOK PESANTREN
AL-QURAN AL-FALAH 2 NAGREG ASRAMA
TAHFIDZ
Muhammad Arif Annaoval
Ella Dewi Latifah, M.Pd
Abstrak: Tidak dapat dipungkiri bahwa ayat-ayat Al-Qur'an disusun
dengan kosa kata bahasa Arab. Kecuali beberapa kata yang
masuk perbendaharaan karena akulturasi. Al-Qur'an mengakui
hal ini dalam banyak ayatnya, termasuk yang membantah
tuduhan bahwa Al-Qur'an direkomendasikan oleh 'Ajam (nonArab) kepada Nabi Allah. Tata bahasa Arab juga sangat rasional
dan bahasa Indonesia tetapi cukup rumit, apalagi jika
dibandingkan. Al-Qur’an sebagai pedoman hidup bagi setiap
muslim. Sebagai pedoman tentunya kita harus selalu
membacanya dan memahami isinya. Agar dapat membaca
dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid, maka kita perlu
mempelajari Al-Qur’an, terutama mempelajari cara
membacanya. Melalui Metode Tahsin ini Penulis berusaha
untuk meningkatkan dan memperlancar bacaan Al-Qur’an
terhadap santri Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah 2 Nagreg
Asrama Tahfidz.
Kata Kunci: Tajwid, Pedoman Hidup, Bacaan Al-Quran

A. PENDAHULUAN
Istilah ‘tahsin’ sering kali dikaitkan dengan aktivitas membaca alQuran. Istilah ini telah mendapatkan tempat di hati masyarakat, terutama
mereka yang menyadari pentingnya melaksanakan rutinitas membaca alQuran dengan segala kesempurnaannya. Istilah ini muncul sebagai
sinonim dari kata yang sudah lebih dulu akrab di telinga kaum muslimin,
yaitu ‘tajwid’ yang seringkali dipahami sebagai ilmu yang membahas tata
cara membaca al-Quran dengan baik dan benar serta segala tuntutan
kesempurnaannya. Secara bahasa, istilah tajwid yang disamakan dengan
tahsin ini memiliki arti yang sama, yaitu membaguskan. Para ulama
memberikan batasan mengenai istilah ini, yaitu “mengeluarkan hurufhuruf al-Quran dari tempat-tempat keluarnya (makharij huruf) dengan
memberikan hak dan mustahaknya. Yang dimaksud dengan hak adalah
sifat asli yang senantiasa ada pada setiap huruf atau seperti sifat Al-jahr,
Isti’la, dan lain sebagainya. Hak huruf meliputi sifat-sifat huruf dan
tempat-tempat keluar huruf.

Maknanya adalah memperbagus dan memperindah. Sedangkan tahsin
atau tajwid menurut istilah adalah memperbagus bacaan al-Quran agar
sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah15.

15

Ahmad Annuri. (2017). Panduan Tahsin Tilawah Alquran & Ilmu Tajwid. InPustaka AlKautsar. Prim Publishing
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langkah mengajarkan membaca Alquran dalam pembelajaran:
1. Privat/Sorogan/Individul. Privat adalah memberikan materi sesuai
dengan kemampuannya menerima pelajaran, sehingga dengan
demikian privat yaitu proses belajar mengajar yang di lakukan dengan
cara satu persatu.
2. Kelassikal-Individual. Kelassikal cakupannya lebih luas dibandingkan
dengan sorogan atau privat, karena klasikal yaitu pembelajaran secara
massal (bersama-sama) dalam suatu kelompok atau kelas.
3. Kelassikal Baca Simak (KBS). Strategi mengajar menggunakan
kelassikal baca simak yaitu mengajar dengan strategi kelassikal yang
kemudian dilanjutkan mengajar individu; tetapi disimak oleh pendidik
dan peserta didik lainnya; pelajaran yang dimulai dari pokok pelajaran
yang paling rendah terus bertahap secara berurutan sampai pada
peserta didik pelajaran yang tinggi. Dengan demikian apabila ada
peserta didik yang membaca yang lain menyimak; sehingga apabila
salah dalam membaca kawan-kawan dan pendidik bisa langsung
menegurnya.16
Merujuk pada teknik mengajar dengan ketiga strategi di atas, maka
peneliti dalam cara membaca Alquran ini dengan menggunakan teknik
Pertama, yaitu Privat adalah memberikan materi sesuai dengan
kemampuannya menerima pelajaran, sehingga dengan demikian privat
yaitu proses belajar mengajar yang di lakukan dengan cara satu persatu
santri tersebut membaca Al-Quran dan di simak oleh pendidik. Secara
lebih jelas berikut ini penulis jelaskan tentang langkah-langkah
pembelajaran membaca Al-Quran sebagai berikut: :
1. Persiapan yaitu meliputi mencari waktu, suasana dan tempat yang
nyaman dalam proses belajar; membaca doa sebelum dimulai belajar;
2. Bagian inti pelajaran santri tersebut membacakan Al-Quran dan
disimak oleh pendidik ketika ada kesalahan dalam membaca Al-Quran
maka pendidik akan mengoreksi bacaan yang salah tersebut, ketika
sudah selesai membaca Al-Quran pendidik menganjurkan kepada

16

LSPIK. (2016). Panduan Praktis Membaca AlQur’an Untuk Pemula. LSPIK UNISBA.
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santri untuk menutup Al-Quran agar bacaan yang tadi itu dilanjutkan
dengan setoran hafalan.

B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dilakukan penulis yaitu dengan metode
peneliti Deskriftif ialah suatu penelitian yang digunakan untuk mencari
gambaran atau hasil dari suatu peristiwa, situasi, perilaku, subjek, atau
fenomena pada masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk menjawab
pertanyaan tentang apa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana berkaitan
dengan suatu permasalahan yang diteliti.

C. PEMBAHASAN
Berdasarkan kemampuan membaca Al-Qur’an yang dilakukan pada
saat kegiatan Tahsin Al-Quran, memperoleh hasil bahwa santri yang
kurang lancar dalam membaca Al-Qur’an masih belum mempraktekkan
ilmu tajwidnya ke dalam bacaan Al-Qur’an. santri dinyatakan bisa baca
hanya sekedar bisa saja belum bisa menerapkan kaidah tajwidnya
sehingga ketika pelafalan makhraj dan mad ternyata tidak sesuai dengan
ilmu tajwid. Contohnya ketika membaca ayat pertama Q.S AlFatihah
sebagian santri yang kurang lancar masih ada yang melafazkan huruf Alif
dan ain, Ha dan ha yang masih tertukar dalam mengeluarkan bunyi
hurufnya sedangkan huruf Alif dan ain berbeda dalam penempatan
makhrajnya begitupun dengan ha dan Ha.
Imam Ibnul Jazari berkata: huruf alif makhrajnya dari al-jauf, begitu
juga dua saudaranya semuanya huruf mad, yang pengucapannya berhenti
di udara‛. Dan wasthul halq artinya, tenggorokan bagian tengah. Dari sini
keluar dua huruf, yaitu ain dan ha. Dari sini keluar dua huruf, yaitu
Hamzah dan Ha. Termasuk dalam membaca hukum mad. Mad yaitu
memperpanjang waktu suara ketika mengucapkan salah satu huruf dari
huruf-huruf mad. Meski masih ada saja yang membaca mad belum tepat
maka harus konsisten dan bisa membedakan mad yang harus dibaca
sebanyak 2 harakat dan mad yang harus dibaca 5-6 harakat.17 Oleh karena

17

https://qothrunnadaa.com/tajwid-menurut-ibnul-jazari/ (Di akses pada tanggal 28
oktober 2021, pukul 21.30 WIB)
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itu, seseorang dapat dikatakan bisa dan mampu dalam membaca dengan
mengetahui dasar ilmunya terutama dalam meningkatkan kemampuan
membaca Al-Qur’an seharusnya disertai dengan memahami ilmu tajwid
agar mempermudah santri dalam membaca Al-Qur’an secara tartil baik,
dan benar.
Sedangkan menurut Aquami kemampuan membaca Al-Qur’an adalah
keterampilan siswa dalam melafazkan bacaan berupa huruf-huruf yang
diungkapkan dalam ucapan atau kata (makharijul huruf) dan tajwid sesuai
dengan aturan yang berlaku, dalam hal ini membaca Al-Qur’an yang mana
kemampuan membaca Al-Qur’an ini dikatagorikan: tinggi, sedang,
rendah.18
Dalam pembelajaran Tahsin Al-Quran, santri belum semuanya bisa
membaca Al-Qur’an dengan lancar sesuai kaidah tajwid yang benar karena
masih ada yang belum konsisten dalam membaca mad dan ilmu tajwidnya
terutama dalam pelafalan makhraj.
Menurut Abu Muhammad makhraj secara istilah adalah ‚tempat
keluar huruf-huruf yang menyebabkan perbedaan bunyi pada huruf dan
dengannya juga dapat dibedakan antara bunyi satu huruf dengan huruf
lainnya. 19 Oleh karena itu, dalam mengucapkan huruf-huruf Al-Qur’an
harus mengetahui letak keluarnya bunyi huruf karena terdapat perbedaan
bunyi yang keluar sehingga dapat mengubah pada makna ayat AlQur’an
yang diucapkan ketika tidak sesuai dengan letak keluar bunyi huruf AlQur’an. Untuk membaca Al-Qur’an harus benarbenar diperhatikan
makharijul huruf dan kaidah-kaidah tajwidnya. Kemampuan membaca AlQur’an untuk santri baru sebenarnya sudah lumayan bagus. Masih ada
sebagian yang sudah menerapkan ilmu tajwidnya ketika membaca AlQur’an dan ada juga yang belum. Untuk metode pembelajaran Al-Quran
masih menggunakan metode Tahsin terkhusus kepada santri baru. Proses
dalam pembelajaran Tahsin Al-Quran diawali dengan membaca Al-Qur’an.
Pada saat Pendidik meminta santri untuk menjawab hukum-hukum tajwid
dalam Al-Qur’an, ada sebagian santri yang belum memahami kaidah
hukum tajwid karena pada saat diminta menjawab hukum bacaan
18

Zuhairi. (1993). Metode Khusus Pendidikan Agama. Usaha Nasional.
Muhammad, G. A. (2018). Tilawah Shahihah. Tim Asatidz Markaz Al-Qur’an Ibnu AlJazariy.
19
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tersebut ada sebagian santri yang kebingungan. Mencari teori bentuknya
tajwid seperti apa lalu diterapkan, dan pada saat diterapkan santri ada
yang bisa ada yang tidak. Hambatannya saat teori sudah dijelaskan dan
pendidik menugaskan untuk menjawab hukum bacaan tersebut masih ada
sebagian santri yang bertanya mengenai tajwid.
Menurut Rauf cara mengajarkan tajwid dengan cara membaca AlQur’an yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil
sesuai dengan kaidah ilmu tajwid.20 Oleh karena itu, sebaiknya dalam
menerapkan ilmu tajwid dengan membaca Al-Qur’an secara tartil dan
dilatih dalam segi pelafalan makhraj, hukum nun mati dan tanwin, hukum
mim mati dan beserta hukum bacaan mad nya secara konsisten sehingga
mempermudah dalam menerapkan tajwid kepada bacaan Al- Qur’an.
Menurut Sebagian besar ulama mengatakan, bahwa tajwid itu adalah
suatu cabang ilmu yang sangat penting untuk dipelajari sebelum
mempelajari ilmu qira’at Al-Qur’an. Ilmu tajwid adalah pelajaran untuk
memperbaiki bacaan Al-Qur’an. Ilmu tajwid itu diajarkan sesudah pandai
membaca huruf Arab dan telah dapat membaca Al-Qur’an sekedarnya.
Adapun masalah-masalah yang dikemukakan dalam ilmu ini adalah
makharijul huruf (tempat keluar-masuk huruf), shifatul huruf (cara
pengucapan huruf), ahkamul huruf (hubungan antar huruf), ahkamul
maddi wal qasr (panjang dan pendek ucapan), ahkamul waqaf wal ibtida’
(memulai dan menghentikan bacaan) dan al-Khat alUtsmani.21

20

Rauf, A. (2014). Pedoman Dakwah Al-Qur’an. Markas Al-Qur’an.
https://dambirtea.blogspot.com/2013/ (DI akses pada tanggal 28 oktober 2021, pukul
22.00 WIB)
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D. RANGKUMAN MATERI
1. Simpulan
Berdasarkan uraian secara teoritis dan analisis data tentang
penerapan metode tahsin untuk meningkatkan kemampuan membaca AlQur’An santri Pondok Pesantren AL-Quran AL-Falah 2 Nagreg Asrama
Tahfidz, Metode tahsin adalah metode yang menitikberatkan kepada
makhraj dan tajwid dalam meningkatkan bacaan AlQur’an sehingga dapat
memperbagus bacaan sesuai kaidah tajwid. Dan metode tahsin
sebelumnya belum diterapkan di Pondok Pesantren Al- Quran Al-Falah 2
Nagreg Asrama Tahfidz, Penerapan metode tahsin dalam pembelajaran
Tahsin Al-Quran yaitu menggunakan langkah-langkah Privat adalah
memberikan materi sesuai dengan kemampuannya menerima pelajaran,
sehingga dengan demikian privat yaitu proses belajar mengajar yang di
lakukan dengan cara satu persatu.
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KONTRIBUSI MAHASISWA KKM-FH STAI
AL-FALAH CICALENGKA DALAM
PENANGGULANGAN COVID-19 DI PONDOK
PESANTREN AL-FALAH 2 NAGREG
Ridwan Fauzi. R
Ella Dewi Latifah, M.Pd
Abstrak: Covid-19 telah menjadi wabah pandemi global. Virus tak kasat
mata ini tidak hanya mengancam keselamatan jiwa manusia saja,
tetapi juga telah memorakporandakan sektor ekonomi dan sosial
secara luas. Untuk meminimalisir dampak Covid-19, semua
kalangan dituntut untuk berperan aktif dan nyata dalam
mengatasinya, termasuk STAI Al-Falah Cicalengka-Bandung.
Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas
akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian
kepada masyarakat ini adalah implementasi Tridharma
Perguruan Tinggi. Dalam masa covid-19 ini, maka pelaksanaan
KKM pun dilaksanakan secara mandiri atau kelompok terbatas,
dan tema yang diangkat berkaitan dengan isu terkini, yaitu
berhubungan dengan covid-19. Tujuan penelitian ini adalah
untuk meningkatkan kontribusi mahasiswa yang melakukan
pengabdian di Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg
dalam menanggulangi covid-19. Melalui kegiatan pelaksanaan
vaksin ke-2, membagikan masker, dan olahraga bersama dapat

memberikan dampak yang lebih baik dalam menanggulangi
covid-19 di Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg.
Kata Kunci: KKM-FH, Covid-19, Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2
Nagreg

A. PENDAHULUAN
Bermula dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember
2019, sejumlah pasien mendatangi rumah sakit pusat kota itu dengan
membawa keluhan penyakit yang belum pernah dikenal. Dari hasil
investigasi kemudian dilaporkan bahwa penyakit itu berasal dari virus,
yang oleh Komite Internasionl untuk Taksonomi Virus (ICTV) memberinya
nama Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2 (SARS-Cov-2),
dan oleh WHO penyakitnya diberi nama Covid-19, yang merupakan
singkatan dari Corona virus Disease 2019. Sejak itulah, korban massal
berjatuhan di Wuhan akibat terinfeksi Covid-19 ini. Lalu diikuti jutaan
korban jatuh berikutnya dengan cepat terjadi di seluruh dunia. Yang paling
menyedihkan adalah diantara korban tersebut terdapat tenaga medis
yang seharusnya menjadi ujung tombak penanganan Covid-19 ini.
Melihat eskalasi korban yang begitu meningkat tajam, pada 12 Maret
2020 dirjen WHO, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengumumkan
bahwa organisasi kesehatan dunia tersebut telah menetapkan Covid-19
sebagai wabah pandemik global. Meskipun masih satu genom (gugus)
dengan SARS dan virus korona yang lain, karakteristik Covid-19 sepuluh
kali lebih mematikan daripada virus flu babi (H1N1). Dalam pandangan
WHO, status pandemi global ditetapkan terhadap Covid-19 merujuk
kepada 3 hal, yaitu: Pertama, proses penyebaran virus baru ini begitu
cepat dan mudah. Kedua, virus ini tidak mudah terdeteksi, sehingga
penyebarannya pun sulit dikontrol. Ketiga, sikap dan kebiasaan
masyarakat yang menganggap ringan dan remeh terhadap potensi
penyebaran serta resiko akibat infeksi virus ini.
Melihat dampak yang begitu serius, berbagai upaya memang telah
dilakukan dalam rangka mengatasi Covid-19. Meskipun dianggap
terlambat, pemerintah kita dengan berbagai kebijakan telah berupaya
keras menghalau virus ini. Sejak 14 Maret 2020 Pemerintah menetapkan
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kebijakan Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Lalu pada 17 Maret
Pemerintah menetapkan Status Darurat Tanggap Bencana Korona hingga
29 Mei. Kemudian pada 31 Maret menetapkan Status Darurat Kesehatan
Masyarakat. Terakhir, berbeda dengan beberapa Negara yang
memberlakukan lockdown, dengan berbagai pertimbangan, Pemerintah
kita memilih menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) untuk mencegah dan mengatasi penyebaran virus ini.22
Terhadap kondisi darurat saat ini, seluruh elemen masyarakat, tidak
terkecuali STAI Al-Falah Cicalengka Bandung, dituntut berperan aktif
dalam menghadapi dan melawan Covid-19. Simpul-simpul sosial harus
bersatu padu dan tidak boleh berpangku tangan serta pasrah menghadapi
masalah besar ini. Semuanya harus bersatu padu melawan Covid-19.
Partisipasi ini sangat penting, karena kunci pokok untuk memutus mata
rantai penyebarannya ada pada masyarakat.
Sebagai mana tercantum dalam Undang-undang Tentang Pendidikan
Tinggi,23 disebutkan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan
kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa. Program pengabdian kepada
masyarakat yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi (PT) adalah salah
satu dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Program ini
dilaksanakan dalam berbagai bentuk misalnya: pendidikan dan pelatihan
masyarakat, pelayanan masyarakat dan kaji tindak dari Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi (Iptek) yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi. Tujuan
program ini adalah menerapkan hasil-hasil Iptek untuk pemberdayaan
masyarakat
sehingga
menghasilkan
perubahan
pengetahuan,
24
keterampilan, dan sikap dari kelompok masyarakat sasaran .
Adapun salah satu langkah yang diambil STAI Al-Falah Cicalengka
Bandung untuk ikut serta memutus mata rantai covid-19 yaitu dengan
melalui mahasiswa yang melakukan KKM From home (KKM-FH). Dalam
pelaksanaannya KKM-FH dilakukan secara mandiri baik dari dalam rumah
22
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maupun lingkungan terdekat rumahnya (bagi santri yang tidak diizinkan ke
luar pondok KKM-FH dilakukan di lingkungan pesantren) dilakukan daring
maupun luring tergantung kondisi/level kedaruratan Covid-19 di
lingkungan tersebut. Kemudian sebagai mana tercantum dalam Surat
Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 697/03/2020 tentang
Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Islam Nomor 657/03/2020
tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di Lingkungan
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tanggal 26 Maret 2020.25
Maka melaui kegiatan KKM secara mandiri diharapkan menjadi sebuah
kontribusi mahasiswa STAI Al-Falah dalam memutus mata rantai
penyebaran covid-19 yang dilakukan Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah
2 Nagreg Bandung.

B. METODE PENELITIAN
Adapun metode yang penulis gunakan untuk mendapatkan data yang
butuhkan, diantaranya:
1. Studi Literatur
Dengan menggunakan metode ini penulis melakukan pengumpulan
data dengan pengambilan data di pustaka, dengan membaca, mencatat
dan mengolah sumber tersebut sebagai bahan penelitian dengan sebuah
strategi dalam bentuk metodologi.26 Penelitian ini menggunakan analisis
deskriptif dimana data-data yang sudah diperoleh, dianalisis dan dikaji
secara mendalam, sistematis dan kritis yang kemudian diuraikan secara
naratif sehingga mudah dipahami dan dapat memberikan informasi yang
akurat dan mutakhir mengenai fenomena yang sedang diteliti.

25

Tim Penyusun. (2021). Kulian Kerja Mahasiswa From Home Pencegahan dan
Penanggulangan Dampak Covid-19 di Bidang Pendidik dan Keagamaan. Dalam Pedoman
KKM-FH STAI Al-Falah Cicalengka-Bandung, halm: 9
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2. Studi Lapangan
Penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan
langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer. Adapun
teknik yang digunakan dalam studi lapangan ini yaitu:
a. Wawancara
Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan
bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang
yang diwawancarainya.
b. Dokumentasi
Dengan teknik ini, penulis mengumpulkan dan menganalisis data-data
penting tentang kontribusi mahasiswa KKM-FH STAI Al-Falah
Cicalengka-Bandung dalam menanggulangi covid-19 selama
melakukan KKM di Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg.27

C. PEMBAHASAN
Sebagaimana yang tertuang dalam buku panduan KKM-FH STAI AlFalah Cicalengka-Bandung, bahwasanya KKM-FH adalah wahana belajar
dan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Salah satu tujuannya
adalah melatih mahasiswa dalam memecahkan masalah pembangunan di
masyarakat. Pada masa pandemi covid-19 KKM-FH difokus pada
pencegahan dan penanggulangan dampak covid-19 di bidang pendidikan
dan keagamaan di masa pandemi covid-19.28
Kuliah Kerja Mahasiswa From home STAI Al-Falah Cicalengka adalah
KKM yang dilakukan oleh mahasiswa STAI Al-Falah Cicalengka Bandung
baik dari dalam rumah maupun lingkungan terdekat rumahnya (bagi santri
yang tidak diizinkan ke luar pondok KKM-FH dilakukan di lingkungan
pesantren) dilakukan daring maupun luring tergantung kondisi/level
kedaruratan Covid-19 di lingkungan tersebut.
27
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Di dalam menjalankan tugas KKM-FH di Pondok Pesantren Al-Qur’an
Al- Falah 2 Nagreg, penulis melakukan berbagai macam kegiatan yang
membantu di dalam pencegahan covid-19. Salah satunya adalah
mewujudkan vaksin ke-2 covid- 19 yang diikuti oleh kurang lebih 600
santri Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg. Ini merupakan salah
satu bentuk mematuhi peraturan dan arahan dari kemenkes yang
dilakukan Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg dalam memutus
mata rantai penyebaran covid-19 di lingkungan pesantren.29

Gambar 1 (Menjadi relawan vaksin ke-2)

Dalam pelaksanaan vaksin ke-2 tersebut penulis bertugas menginput
data santri yang akan melaksanakan vaksin ke-2. Menuliskan nama,
alamat, nomer handphone, dan jenis vaksin yang telah disuntikkan pada
dosis pertama. Selain mewujudkan vaksin ke-2, penulis juga melakukan
kegiatan membagikan masker kepada seluruh santri putra Pondok
Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg dan melaksanakan senam bersama
dalam rangka meningkatkan imun tubuh. Hal ini sejalan dengan langkahlangkah yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mengatasi kasus
penyebaran covid-19 seperti mensosialisasikan protokol kesehatan 5 M
yaitu penerapan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan,

29

Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang
pelaksanaan vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019
(Covid-19
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menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. 30 Selain protokol
kesehatan 5 M, pencegahan dari penularan COVID-19 bisa dengan cara
mengkonsumsi multivitamin dan gizi yang seimbang. Dalam hal ini penulis
bekerja sama dengan pengurus pesantren bidang kesehatan, yaitu Ustadz
Agung Nanda. Penulis juga meminta tanggapan beliau dengan adanya
peserta KKM-FH dalam membantu menanggulangi covid-19. Beliau
menuturkan,
“Alhamdulillah dengan adanya peserta KKM-FH di pesantren ini, kami
pengurus bagian kesehatan merasa terbantu dalam menjalankan tugas
kami sebagai pengurus kesehatan dalam mencegah penyebaran covid-19.
Sebagaimana yang telah peserta KKM-FH lakukan, yaitu membantu
pelaksanaan
vaksin
tahap
ke-2,
membagikan
masker,
mengantar/membagikan nasi bagi santri dan kegiatan lainnya, itu
merupakan kegiatan yang menurut kami membantu sekali dalam masa
pandemi covid-19.”
Selain Ustadz Agung Nanda, ada satu ustadz yang menjadi
pembimbing santri SD yang penulis wawancara. Beliau mengutarakan
bahwa peserta KKM-FH bisa mengisi kekosongan untuk santri SD, seperti
menjadi imam sholat SD. Karena kerapkali tidak ada yang menjadi imam
bagi santri SD.

Gambar 2 (Membagikan Masker)

30

Kemenkes RI. Pedoman dan Pencegahan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID19).
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Gambar 3 (Olahraga bersama santri)

Penulis juga meminta tanggapan kepada 3 santri pengurus OSPA
(Organisasi Santri Pengurus Putra) mengenai kontribusi peserta KKM-FH.
Adapun tanggapan mereka yaitu:
“Keberadaan peserta KKM-FH di pesantren itu sedikit membantu
meringankan tugas OSPA dalam menjalankan amanat dari pesantren,
seperti mengontrol sekolah, mengontrol mengaji, mengantar nasi, dan
mengantar air minum. Peserta KKM-FH memiliki kontribusi tersendiri di
pesantren ini dan tugas- tugas OSPA lebih teratur dari sebelumnya.”
Selain santri pengurus OSPA, penulis juga sempat meminta tanggapan
4 santri tahfidz mengenai peserta KKM-FH. Adapun tanggapan mereka
yaitu:
“Kegiatan pendidikan di asrama tahfidz terbantu dengan adanya
peserta KKM-FH. Contohnya seperti pengajian tahsin, ketika pembimbing
tahsin tidak ada maka peserta KKM-FH yang mengisi kekosongan tersebut,
sehingga tidak ada alasan bagi santri tahfidz untuk tidak mengaji pada
hari itu. Selain itu, lingkungan asrama tahfidz pun lebih terkoordinir
mengenai sekolah dan kebersihannya, karena peserta KKM-FH dengan
sigap standby setiap pagi untuk mengontrol santri untuk masuk kelas
tepat waktu, dan setiap sore peserta KKM-FH dengan tidak bosannya
selama sebulan ini mengingatkan untuk tetap menjaga kebersihan
asrama.”
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Kegiatan lainnya yang penulis lakukan adalah menanam sayuran
dengan metode penanaman hyroponik dan polibag. Ini bertujuan untuk
membantu ekonomi pesantren agar tidak membeli sayuran dari luar,
karena sebagaimana kita ketahui bahwa dalam masa pandemi ini berbagai
sektor ekonomi mengalami kemerosotan. Oleh karena itu melalui sayuran
yang penulis tanam diharapkan sedikitnya membantu meringankan
pengeluaran pesantren. Kegiatan mengantar galon minum untuk santri
pun menjadi agenda rutinan setiap sore penulis dalam membantu
memenuhi kebutuhan santri Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2
Nagreg ini, mengajar Al-Qur’an dan kitab, karena kadang kala ada ustadz
yang berhalangan hadir, maka penulis mengisi kekosongan tersebut agar
para santri bisa terus belajar. Selain itu setiap pagi penulis mengontrol
sekolah santri Aliyah dan SMK, mereka dilatih agar bisa disiplin untuk
masuk kelas tepat waktu walaupun mereka sibuk dengan kegiatan
pengajian di pesantren, akan tetapi itu tidak boleh dijadikan alasanya oleh
mereka untu telat masuk kelas.

Gambar 4 (Menanam sayuran hyroponik)
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Gambar 5 (Mengontrol sekolah)

Gambar 6 (Mengajar Al-Qur’an)
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Gambar 7 (Mengantar galon minum)

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut penulis berharap dapat membantu
Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg dalam menanggulangi
penyebaran covid-19 di lingkungan pesantren.

D. RANGKUMAN MATERI
Pandemi covid-19 memberikan banyak dampak terhadap berbagai
macam bidang, tidak terkecuali bidang pendidikan. Pembelajaran terpaksa
harus dilaksanakan secara daring atau tatap muka jarak jauh. Begitu juga
dengan kegiatan di perguruan tinggi yaitu Kegiatan Kuliah Mahasiswa yang
dilaksanakan oleh mahasiswa semester 7. Kegiatan KKM merupakan
bentuk implementasi atas ilmu yang telah diperoleh oleh mahasiswa
setelah melakukan pembelajaran dari beberapa semester sebelumnya,
dan melalui KKM ini mahasiswa dituntut untuk bisa mengabdi di
masyarakat dengan bentuk pelayanan atau yang lainnya. Berkenaan
dengan covid-19, dengan mengikuti arah pemerintah dan membantu
program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19,
maka KKM tahun ini dilaksanakan secara mandiri. Oleh karena itu, dalam
hal tersebut mahasiswa KKM diharap bisa memberikan kontribusi kepada
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masyarakat dalam menanggulangi penyebaran pandemi covi-19 ini. Dalam
kegiatan KKM ini, mahasiswa STAI Al-Falah Cicalengka Bandung yang
melaksanakan KKM di Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg
melakukan beberapa kegiatan, diantaranya: membantu vaksin ke-2,
membagikan masker, olahraga bersama, mengantar nasi dan galon minum,
mengajar Al-Qur’an, menanam sayuran hydroponik dan mengontrol
sekolah santri Aliyah/SMK. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, diharapkan
dapat membantu dalam menanggulangi covid-19 dilingkungan pesantren.
Karena dengan kegiatan-kegiatan tersebut terminimalisirnya kerumunan
dan kontak langsung antara santri.
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UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN
SANTRI DALAM BERCOCOK TANAM PADA
MASA PANDEMI COVID-19 DI PONDOK
PESANTREN AL-QUR’AN AL-FALAH II
NAGREG.
Devi Adzka Maulani

Kurang lebih 2 tahun dunia tertimpa oleh musibah panjang yaitu
Covid-19 yang membuat sistem ekonomi ikut menurun, banyak pedagang
kaki lima yang harus berhenti berkeliling karena adanya Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat, selain itu angka kematian terus menaik
karena banyak sekali masyarakat yang terkena virus karena tidak dapat
menjaga kesehatan fisik maupun mental.

Tepat pada tanggal 13 Oktober kampus Sekolah Tinggi Agama Islam
Al-Falah Cicalengka melaksanakan salah satu mata kuliah wajib yaitu
Kuliah Kerja Mahasiswa from home, adapun yang dimaksud dengan From
home adalah seluruh kegiatan KKM-FH hanya dilakukan di daerah rumah
masing-masing atau domisili tempat tinggalnya.
Karena pada saat itu saya dan rekan peserta KKM-FH Nagreg sedang
bertempat di pesantren, akhirnya kami memutuskan untuk melaksanakan
KKM-FH di Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah II Nagreg yang berlokasi
di Jl. Raya Nagreg Km. 38 Rt. 003/008 Desa Nagreg, Kabupaten Bandung.
Melihat situasi dan kondisi saat ini, peserta KKM-FH Nagreg
memutuskan untuk melakukan beberapa program kerja dalam
penanggulangan dan penyebaran Covid-19 yaitu mengikuti beberapa
pengajian kitab, memimpin pengajian rutinan kamisan ibu-ibu majelis
taklim, mengontrol santri berangkat ke sekolah, membagikan masker,
membantu berjalannya vaksinasi ke 2, membimbing santri sekolah dasar
belajar daring, membagikan teh manis dalam rangka jum’at berkah dan
terakhir bercocok tanam. Tujuan bercocok tanam ini yaitu meningkatkan
kesadaran santri. keadaan kebun Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah II
Nagreg pada saat itu, tidak terurus karena kurang nya pemahaman
tentang bercocok tanam. Salah satu mahasiswa peserta KKM-FH Nagreg
yakni Siti Aisyah Sufiah berinovasi untuk memanfaatkan kebun yang telah
lama tidak ditanami dan diurus.
Adapun jenis-jenis sayuran yang akan di tanami adalah kangkung,
bayam, selada, sawi putih, cabai, dan daun bawang. Media yang dipakai
adalah media hidroponik dan metode tanam di polibag. Hidroponik adalah
salah satu media tanam yang dalam pelaksanaannya tidak menggunakan
tanah, melainkan menggunakan air, Rockwoll dan pupuk nutrisi.
Sedangkan maksud dari tanam di polibag adalah menanam tanaman di
plastik berwarna hitam dengan lubang-lubang kecil sebagai sirkulasi untu
menanam tanaman.
Sebelum menanam bibit yaitu menggemburkan tanah, adapun
langkah-langka menggemburkan tanah yaitu 1) Tanah di beri air, 2) Tanah
diberi pupuk kompos, 3) Tanah diberi gabah, 4) lalu dicampurkan dan
dimasukan ke Polibag. Setelah menggemburkan tanah dan dimasukan ke
polibag lanjut dengan menanam bibit, bibit yang ditanam yaitu bibit
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bayam, kangkung, selada, daun bawang dan tanaman sayur yang sudah di
semaikan.
Sedangkan untuk penanaman media hidroponik langkahnya yaitu 1)
masukan Rockwoll ke dalam pot mini yang khusus untuk hidroponik. 2)
masukan tanaman yang sudah di semaikan ke dalam rockwoll. 3) masukan
pot mini ke dalam pipa air yang sudah di isi air.
Alhamdulillah Kegiatan yang dilakukan selama adanya KKM-FH
dipondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah II Nagreg ini mendapatkan
sambutan hangat, penerimaan yang luar biasa , antusias yang sangat baik
dari Santri dan Pengurus Pesantren dan berjalan sangat lancar. Adapun
untuk bercocok tanam sayur telah terlaksana namun saat ini masih belum
siap untuk dipanen, Semoga hasil dari bercocok tanam sayuran ini dapat
bermanfaat bagi santri dan pengurus Pesantren Pondok Pesantren AlQur’an Al-Falah II Nagreg.
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MENINGKATKAN KEPEDULIAN SOSIAL
MAHASISWA KKM-FH MELALUI
PENGABDIAN MASYARAKAT PADA SANTRI
PONDOK PESANTREN AL-QURAN AL-FALAH
II NAGREG DI MASA PANDEMIK
Gina Septiana
Ella Dewi Latifah, M.Pd
Abstrak: Penelitian ini berisi tentang meningkatkan kepedulian sosial
mahasiswa KKM-FH terhadap santri pondok pesantren Al-Quran
Al-Falah II Nagreg di masa pandemi. Penelitian ini dilakukan di
pondok pesantren Al-Quran Al-Falah II Nagreg. Metode yang
digunakan adalah pendekatan dengan wawancara dan observasi.
dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa masih banyak mahasiswa
yang masih belum memiliki rasa kepedulian yang terwujud
dalam perbuataan dan perkataannya dan adanya pandemi
penyakit mempengaruhi psikologis orang secara luas dan masif,
mulai dari cara berpikir dalam memahami informasi tentang
sehat dan sakit, perubahan emosi (takut, khawatir, cemas) dan
perilaku sosial (menghindar, stigmasisasi, perilaku sehat).
Manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang memiliki
kecenderungan menyukai dan membutuhkan kehadiran
sesamanya sebagai kebutuhan dasar yang disebut kebutuhan
sosial (social needs). Tujuan penelitian ini yaitu untuk
meningkatkan kepedulian mahasiswa KKM-FH terhadap santri
pondok pesantren Al-Quran Al-Falah II Nagreg di masa pandemi.
Berbagai kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh

mahasiswa peserta KKM-FH telah memberikan manfaat banyak
bagi Pondok Pesantren Al-Falah II dan sekitarnya. Diharapkan
dengan adanya pengabdian masyarakat di pondok pesantren AlQur’an Al-Falah II Nagreg mahasiswa KKM-FH dapat
meningkatkan kepedulian sosial di tengah pandemi.
Kata Kunci: kepedulian sosial, santri, mahasiswa KKM-FH, Pandemi

A. PENDAHULUAN
Corona Virus Disease pada tahun 2019 (COVID-19) telah menjadi
pandemi global semenjak diumumkan oleh WHO pada tanggal 11 Maret
2020. COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan China pada akhir tahun
2019. Kemudian berkembang Ivan Memahami Pandemi COVID-19 Dalam
Perspektif Psikologi Sosial dengan cepat dan tidak terkontrol ke seluruh
dunia. Menurut Strong (1990) epidemic psychology yang mengacu pada
dua hal makna yaitu epidemi penyakit (fisik), yang berfokus pada
penyebaran penyakit dan epidemic nature, termasuk psikologi (psikis).
Taylor (2019) dalam bukunya “The Pandemic of Psychology” menjelaskan
bagaimana pandemi penyakit mempengaruhi psikologis orang secara luas
dan masif, mulai dari cara berpikir dalam memahami informasi tentang
sehat dan sakit, perubahan emosi (takut, khawatir, cemas) dan perilaku
sosial (menghindar, stigmasisasi, perilaku sehat). Selain itu, pandemi
psikologi, menimbulkan prasangka, dan diskriminasi outgroup-yang
berpotensi menimbulkan kebencian dan konflik sosial.31
Indonesia memiliki modal yang besar supaya menjadi bangsa yang
memiliki level setara dengan negara-negara lainnya, hal ini bisa sangat
mudah terjadi jika seluruh masyarakat Indonesia memiliki tingkat
kepedulian yang tinggi. Kepedulian yang ditanamkan sejak dini dalam diri
seseorang dapat membentuk ataupun mempengaruhi pemikiran yang
akan berdampak pada perbuatan dan perkataan. Namun kenyataannya
masih banyak generasi milenial yang merupakan mahasiswa yang masih
belum memiliki rasa kepedulian yang terwujud dalam perbuataan dan
perkataannya. Kepedulian merupakan hal yang sangat mulia, karena jika
31

Agung, I. M. (2020). Memahami Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Psikologi Sosial.
Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi, 1(2), 68-84. Hal. 70
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kita peduli kepada orang lain maka suatu saat nanti akan ada orang yang
peduli dengan kita.32 Kepedulian sosial merupakan salah satu ciri khas
karakter manusia Indonesia
yang terpresentasikan dalam nilai-nilai Pancasila.33 Manusia sebagai
makhluk sosial adalah makhluk yang memiliki kecenderungan menyukai
dan membutuhkan kehadiran sesamanya sebagai kebutuhan dasar yang
disebut kebutuhan sosial (social needs).
Diharapkan dengan adanya pengabdian masyarakat di pondok
pesantren Al- Qur’an Al-Falah II Nagreg mahasiswa KKM-FH dapat
meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

B. METODE PENELITIAN
Metode pelaksanaan dalam kegiatan program pengabdian kepada
masyarakat ini diawali dengan melakukan pendekatan kepada para santri
dan jajaran pengurus pondok pesantren Al-Quran Al-Falah II Nagreg
dengan melakukan wawancara dan observasi mengenai tingkat
kepedulian sosial.

C. PEMBAHASAN
Kuliah Kerja Mahasiswa From home sebagai wujud pengabdian
mahasiswa dan juga dosen kepada masyarakat. Kuliah Kerja Mahasiswa
From home STAI Al- Falah Cicalengka adalah KKM yang dilakukan oleh
mahasiswa STAI Al-Falah Cicalengka Bandung baik dari dalam rumah
maupun lingkungan terdekat rumahnya (bagi santri yang tidak diizinkan ke
luar pondok KKM-FH dilakukan di lingkungan pesantren) dilakukan daring
maupun luring tergantung kondisi/level kedaruratan Covid-19 di
lingkungan tersebut.34

32
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Berbagai kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh
mahasiswa KKM-FH telah memberikan manfaat banyak bagi Pondok
Pesantren Al-Falah II dan sekitarnya. Para mahasiswa telah memberikan
kontribusi yang baik pada kegiatan ini. Hal ini ditunjukkan dengan adanya
wawancara, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai
tingkat kepedulian sosial mahasiswa KKM-FH di Pondok Pesantren AlQuran Al-Falah II Nagreg. wawancara ini ditujukan pada 11 orang santri
dan 2 orang pengajar. Adapun hasil wawancara dengan 9 orang santri
mengungkap jawaban yang sama yaitu sebagai berikut:
“Tingkat kepedulian mahasiswa KKM-FH sangat tinggi, semua
terbantu dan lebih teratur contoh hal nya pembagian makan siang dan
sore, kemudian kedisiplinan saat kami berangkat sekolah itu jauh lebih
baik, kemudian saat ada santri yang sakit mahasiswa KKM-FH sigap untuk
membantu”
Wawancara 2 orang santri tahfidz SD mengungkap:
“Pembelajaran bahasa Inggris yang diajarkan oleh mahasiswa KKMFH lebih seru dan menyenangkan, juga mahasiswa KKM-FH membantu
kami dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah daring, sehingga tugastugas sekolah terasa lebih mudah.
Kemudian wawancara 2 orang pengajar mengungkap:
“Alhamdulillah semenjak adanya mahasiswa KKM-FH kami merasa
sangat terbantu, saat kami berhalangan hadir untuk mengisi pengajian
kitab ataupun Al- Qur’an, mahasiswa KKM-FH yang mengisi pengajian
tersebut, sehingga kami tak perlu khawatir kelas pengajian itu kosong.
Kemudian saat ada acara yang diadakan secara mendadak ataupun
secara terencana, mahasiswa selalu sigap dalam membantu, dari segi
persiapan acara ataupun persiapan konsumsi. Dan Alhamdulillah
mahasiswa KKM-FH mampu memanfaatkan lahan kosong dengan baik
untuk kepentingan bersama.”
Kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa diantaranya yaitu mengajar
anak SD dan mengajar Quran santri Aliyah, Memasak makanan untuk
santri SD dan Aliyah, membagikan masker kepada santri Pondok Pesantren
Al-Quran Al-Falah II dan menanam berbagai bibit tanaman di kebun
halaman belakang Pondok Pesantren Al-Falah II, pengontrolan asrama
putri, Kegiatan mengajar anak SD dilakukan selama dua kali dalam kurun
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waktu satu minggu dengan durasi kegiatan pembelajaran selama satu jam.
Kegiatan mengajar santri Aliyah dilakukan 4 kali dalam kurun waktu satu
minggu. Kegiatan memasak selalu dilakukan pada waktu sarapan dan
waktu makan siang. Lalu kegiatan menanam bibit tanaman dilakukan
perawatan setiap hari selama satu bulan. Pengontrolan asrama dilakukan
2 kali dalam kurun waktu seminggu untuk melatih kedisiplinan santri dan
mengontrol apabila ada santri yang sedang kurang sehat agar
mendapatkan perhatian khusus. Menjadi relawan vaksinasi ke-2, dan
mengadakan jumat berbagi.

Gambar 1.1 pembagian masker Gambar 1.2 menjadi relawan vaksin ke 2

Gambar 1.3 pemanfaatan lahan kosong Gambar 1.4 pembagian makan santri
Dengan penanaman tanaman hidroponik
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Gambar 1.5 pengajaran santri tahfidz SD

Gambar 1.6 Pengajaran Quran
Santri Aliyah

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan bisa menjadi manfaat
bagi masyarakat sekitar Pondok Pesantren Al-Falah II Nagreg sekaligus
menjadi contoh yang baik bagi santri/wati Pondok Pesantren Al-Falah II
Nagreg. Tentunya kegiatan pengabdian ini dapat memberikan pengaruh
terhadap karakter diri menjadi karakter yang jauh lebih baik lagi.

D. RANGKUMAN MATERI
Pengabdian masyarakat merupakan salah satu kegiatan yang harus
terus dilaksanakan dan dikembangkan, pengalaman yang didapat dengan
mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat yaitu bisa berinteraksi dengan
kurun waktu yang cukup singkat dan sering dalam 1 bulan bersama santri
dan jajaran pengurus Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah II Nagreg.
Kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa diantaranya yaitu mengajar anak
SD dan mengajar Quran santri Aliyah, Memasak makanan untuk santri SD
dan membagikan makanan untuk santri Aliyah, pengontrolan asrama putri,
menjadi relawan Vaksinasi ke-2, mengadakan jumat berbagi, membagikan
masker kepada santri Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah II dan
menanam berbagai bibit tanaman di kebun halaman belakang Pondok
Pesantren Al-Falah II
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Kegiatan pengabdian masyarakat dapat memberikan dampak yang
sangat baik bagi masyarakat ataupun yang sedang mengabdi. Dengan
banyaknya kegiatan yang dilakukan tentunya akan meningkatkan rasa
kepedulian kita terhadap sesama, tentunya kegiatan pengabdian ini dapat
memberikan pengaruh terhadap karakter diri menjadi karakter yang jauh
lebih baik lagi.
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METODE SETORAN HAFALAN DI PONDOK
PESANTREN AL-QUR’AN AL FALAH 2
NAGREG DI TENGAH PANDEMI COVID -19
Ida Siti Romlah
Ella Dewi Latifah, M.Pd
Abstrak: Tujuan Penelitian yang dilakukan dalam kegiatan KKM-FH adalah
untuk mengetahui bagaimana metode setoran hafalan pada saat
pandemi COVID-19 yang dilakukan di Pondok Pesantren AlQur’an Al-Falah Nagreg. Metode penelitian yang dilakukan dalam
kegiatan KKM FH ini adalah dengan pendekatan kualitatif yaitu
studi pustaka dan ethnografi. Hasil penelitiannya adalah metode
setoran pada saat pandemi dilakukan secara luring. Yang
menjadi perbedaannya adalah pada saat setoran hafalan, santri
harus menggunakan masker dan social distancing. Simpulan dari
penelitian ini bahwa dengan setoran langsung tanpa jaringan
lebih efektif dibanding daring. Hal ini bisa dilihat berdasarkan
kuantitas hafalan dan motivasi belajar santri yang lebih bagus
ketika setoran hafalan secara tatap muka, karena metode
merupakan aspek penting dalam elemen pembelajaran.
Kata Kunci : setoran hafalan, Pondok Pesantren, pandemi

A. PENDAHULUAN
Sejak munculnya wabah virus corona, timbul berbagai masalah. Sebab
virus tersebut tidak hanya menyerang manusia, tetapi juga memberikan
dampak terhadap perekonomian dunia, serta mempengaruhi dunia
pendidikan. Untuk melawan Covid-19 Pemerintah telah melarang untuk
berkerumun, pembatasan sosial (social distancing) dan menjaga jarak fisik

(physical distancing), memakai masker dan selalu cuci tangan.35 Banyak
sekolah yang terpaksa ditutup, sehingga para siswa terpaksa
melaksanakan pembelajaran secara virtual/daring (dalam jaringan). Dalam
kondisi seperti ini pengajar dituntut untuk lebih berinovasi lagi dalam
pembelajaran, dan kini pembelajaran benar-benar membutuhkan
teknologi. Saat ini ada beberapa sekolah yang mulai melaksanakan
pembelajaran. Salah satu jenis sekolah yang mulai dibuka adalah
Pesantren.
Menurut Imam Zarkasyi, secara definitif mengartikan pesantren
sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di
mana kyai sebagai figur sentralnya, mesjid sebagai pusat kegiatan yang
menjiwainya, dan pengajaran agama Islam dibawah bimbingan kyai yang
diikuti santri sebagai kegiatan utamanya.36
Adapun salah satu pesantren yang mulai kembali membuka
pesantrennya untuk kegiatan tatap muka adalah Pondok Pesantren AlQur’an Al-Falah 2 Nagreg. Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg II
adalah pesantren yang di dalamnya mempelajari berbagai ilmu seperti
menghafal Al- Quran, dan pelajaran keagamaan, diantaranya Fiqih, Bahasa
Arab, Aqidah, Tarikh dan lain-lain. Pondok Pesantren AlQur’an Al-Falah 2
Nagreg didirikan pada tahun 1993 di bawah Yayasan Asysyahidiyyah yang
didirikan oleh KH. Ahmad Syahid. Saat Pandemi kian memburuk. di
Indonesia, sebagai ikhtiar mengeluarkan kebijakan bahwa santrinya
dipulangkan terlebih dahulu dan Pesantren dalam menekan kasus
penyebaran ini, Pondok Pesantren Al-Qur’an Al Falah 2 Nagreg
melaksanakan pembelajaran secara daring (dalam jaringan).
Pembelajaran daring merupakan salah satu cara menanggulangi
masalah pendidikan pada masa covid-19. Definisi pembelajaran daring itu
sendiri adalah metode belajar yang menggunakan model interaktif
berbasis Internet dan Learning Manajemen System (LMS), Seperti
menggunakan whatsapp. Pembelajaran daring bisa saja dilaksanakan dan

35

(Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19, 2020, p. 215)
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Modern, (Ponorogo: Gontor Press, 1996), hal.5
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diikuti secara berbayar bahkan gratis. 37 Setelah sekitar 3-4 bulan
melaksanakan setoran hafalan secara daring. Setelah situasi aman dan
angka penyebaran covid menurun, pesantren membuat kebijakan baru di
masa tatanan kehidupan baru yaitu membuka kembali pesantren dengan
berbagai protokol kesehatan dan melaksanakan secara luring semua
proses pembelajaran. Luring dalam KBBI disebutkan bahwa istilah luring
adalah akronim dari ’luar jaringan’, terputus dari jaringan computer.38

B. METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian yang dilakukan dalam kegiatan KKM-FH ini adalah
dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi
pustaka dan etnoghrafi. Ethnografi adalah penelitian terhadap suatu
budaya kelompok melalui wawancara dan observasi. Adapun studi
pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan penelaahan terhadap
buku, literatur catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan
masalah yang ingin dipecahkan. Penulis berusaha mengamati dan
mengikuti kegiatan setoran hafalan di Pondok Pesantren Al-Qur’an Alfalah 2 Nagreg selama Pandemi Covid-19. Pesantren terletak di Jln Raya
Pamucatan Nagreg Km.38 Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten
bandung, Jawa Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara
kepada santri dan wali santri tahfidz Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah
2 Nagreg.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Tempat dan Alokasi Waktu Setoran Hafalan
Setoran hafalan Al-Qur’an di Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-falah 2
Nagreg pada saat pandemi saat ini telah mengikuti himbauan dan
kebijakan dari pemerintah untuk menaati protokol kesehatan dengan
sebaik-baiknya. Pesantren menutup akses keluar masuk, untuk semua
santri dan pengajar di pesantren, kecuali jika ada kepentingan yang
mendesak, santri bisa izin terlebih dahulu kepada pihak pesantren.

37

Yusuf Bilfaqih & M. Nur Qomarudin, Esensi Pengembangan Pembelajaran Daring
(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), Hal 1
38
https://gig.id/stories/lifestyle/apa-itu-daring diakses tgl 25 Oktober 2021 pkl 15.04
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Setoran hafalan dilaksanakan seperti semula, dengan alokasi waktu
sekali dalam sehari, yaitu pada pagi hari pukul 06.00. Dan yang menjadi
perbedaannya adalah santri dan guru harus memakai masker atau
faceshield. Juga yang biasanya berkumpul dalam satu tempat, kini tempat
untuk menyiapkan hafalan yang akan di setor di bagi menjadi 2 tempat.
Yaitu di teras depan untuk santri takhosus dan di dalam rumah untuk
santri sd, sebagai bentuk social distancing agar tidak terjadi kerumunan.
Alokasi waktu untuk setoran hafalan di Pondok Pesantren Al-Qur’an Al
Falah 2 Nagreg, untuk santri takhosus putri, santri aliyah putri, dan sd putri
adalah pukul 06.00 pagi. Sedangkan untuk santri takhosus putra dan aliyah
putra adalah setelah selesai kegiatan setoran putri yaitu pada pukul 09.00.
Semua santri menyetorkan hafalannya langsung kepada KH. Ahmad Farizi
Al- Hafidz. Pelaksanaannya pun untuk santri putri bertempat di kediaman
beliau dan untuk santri putra di pendopo asrama tahfidz putra.
b. Pelaksanaan Setoran Hafalan
Setelah hafalan yang akan disetorkan sudah lancar, 3-4 santri akan
maju menghadap kepada pengajar. Santri dan pengajar akan berdoa
bersama sebelum memulai setoran hafalan. Di dalam halaqah santri
selama 14 hari menggunakan masker dan melakukan social distancing.
Setelah karantina santri diperbolehkan membuka masker pada saat
menyetorkan hafalan karena lingkungan pesantren dianggap steril dan jika
memakai masker pelafalan huruf-huruf tidak terdengar jelas. Dalam
pembelajaran Islam klasik, strategi ini dinamakan sorogan. Santri akan
menambah hafalan Al-Quran sekitar 1-5 halaman perharinya dan jumlah
hafalan ketika luring bisa 2 kali lipat dari jumlah hafalan ketika daring,
karena pada saat luring, hafalan yang di setor hanya 1-2 halaman. Hal ini
dipengaruhi oleh motivasi yang diciptakan di lingkungan pesantren yang
saling mendukung dan memotivasi menghafal Al-Quran dan juga karena
banyaknya santri yang setoran sedangkan setoran hafalan hanya melalui
video call di whatsapp. Penutup setoran dilakukan dengan menyerahkan
buku setoran kepada pengajar untuk di beri tanda tangan jika yang
disetorkan lancar.
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Gambar 1. Mengikuti kegiatan setoran hafalan secara luring dengan protokol

Setelah pandemi ini, pengajar menyadari bahwa dalam menghafal AlQuran adanya guru yang siap sedia menerima setoran juga menjadi faktor
pendukung dalam menghafal Al-Quran. Pembelajaran dimulai dengan
membaca doa kemudian santri mulai menyetorkan hafalan kepada
pengajar dengan teknik sorogan. Capaian hafalan kembali meningkat
setelah adanya penurunan selama pembelajaran daring (dalam jaringan),
karena setoran hafalan melalui daring itu dirasa kurang efektif.
Menurut hasil wawancara dengan beberapa wali santri, setelah
metode setoran di Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg kembali
tatap muka atau luring, banyak peningkatan yang dirasa oleh wali santri,
dari segi kualitas maupun kuantitas. Menurut beberapa santri pun,
metode setoran hafalan tatap muka lebih efektif dibanding dengan daring.
Karena banyak kendala jika harus melalui daring seperti sinyal yang kurang,
waktu yang terbatas, dan kurangnya semangat.
Maka dari itu, terkadang pengajarpun akan memberikan motivasi
menghafal Al- Quran setelah santri selesai menyetorkan hafalannya
berupa kata-kata dorongan dan semangat dalam menghafal kalam Allah.
Pengajar pun seringkali memberi motivasi untuk santri-santrinya untuk
istiqomah menghafal Al-Qur’an ketika pengajian kitab berlangsung. Karena
salah satu faktor yang mempengaruhi dalam menghafal Al- Quran adalah
motivasi. Santri yang memiliki motivasi yang tinggi akan mencapai target
hafalannya dengan mudah.
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D. RANGKUMAN MATERI
Melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai peserta KKMFH Nagreg, metode setoran pada saat pandemi Covid-19 di Pondok
Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg dilakukan secara luring setelah
sempat melakukan daring pada saat meningkatnya angka covid. Setoran
hafalan dilakukan 1 kali setiap hari, yaitu pada pagi hari. Setoran hafalan
tetap menggunakan protokol kesehatan berupa masker, face-shield dan
social distancing. Setoran secara luring lebih efektif daripada
pembelajaran tahfidz secara daring, hal ini berdasarkan jumlah hafalan
santri dan motivasi santri dalam menghafal.
Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian yang
dilakukan oleh penulis sebagai peserta KKM-FH bahwa metode merupakan
aspek penting dalam elemen pembelajaran. Melalui metode,
pembelajaran diberikan secara sistemik kepada santri. Di era covid-19,
setoran hafalan penting diberikan dengan metode yang tepat kepada
santri. Hal ini ditujukan agar santri dapat menghafal dengan baik.
Saran untuk pesantren, walaupun pembelajaran sudah ketat dengan
protokol kesehatan, namun tetap santri perlu diedukasi kembali tentang
virus covid-19 dan cara mencegah serta menanggulanginya. Selain itu
pesantren bisa menyediakan vitamin dan olahraga atau berjemur setiap
hari untuk meningkatkan imun santri
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MANAJEMEN PEMBELAJARAN TAHSIN ALQUR’AN ERA COVID-19 BERBASIS METODE
SOROGAN DI PESANTREN AL- FALAH 2
NAGREG
Imam Bukhari
Ella Dewi Latifah, M.Pd
Abstract: Due to the Covid-19 pandemic, all activities are recommended to
be carried out at home or in a group of people who are in the
same environment. This is also felt in the learning of the Koran
in every institution or organization including the Al-Falah
Islamic Boarding School. As an effort to maintain the purity of
the Koran, management is needed so that the objectives can be
achieved effectively and efficiently. At the beginning of the
pandemic, Islamic boarding schools adopted a policy of
repatriating their students as an effort to prevent the spread of
the virus and carry out online learning. And in the current
pandemic era, Islamic boarding schools are reopening and
carrying out offline learning (outside the network) by paying
attention to health protocols. Falah 2 Nagreg. This study uses a
type of field research (field research) which is qualitative
descriptive. Data collection techniques used: interviews,
observation and documentation with data analysis methods:
data reduction, data presentation and data inference. Based on
the results of the study, it is known that learning tahsin alQur'an is carried out by planning, implementing and evaluating.
Planning is done by forming several aspects so that the learning
process of tahsin al-Qur'an runs smoothly. The implementation

of learning is carried out in stages and continuously
accompanied by supervision carried out in each lesson. Then
the evaluation part of learning tahsin al-Qur'an is carried out at
the end of learning at each meeting.
Keywords : Learning, Tahsin and Covid-19
Abstrak: Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan segala aktivitas
dianjurkan untuk dilakukan di rumah atau di sekelompok orang
yang berada dalam satu lingkungan saja. Hal ini juga dirasakan
dalam pembelajaran al-Qur’an di setiap lembaga ataupun
organisasi termasuk Pesantren Al-Falah. Sebagai upaya untuk
menjaga kemurnian al-Qur’an, maka diperlukan pengelolaan
agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pada awal
pandemi, pesantren mengambil kebijakan memulangkan
santrinya sebagai ikhtiar dalam mencegah penyebaran virus
dan melaksanakan pembelajaran secara daring(dalam jaringan).
Dan pada Era pandemi saat ini, pesantren dibuka kembali dan
melaksanakan pembelajaran secara luring (luar jaringan)
dengan memperhatikan protokol kesehatan. Tujuan penulisan
artikel ini untuk mendeskripsikan pembelajaran, menganalisis
metode serta tujuan tahsin al-Qur’an era Covid-19 di Pesantren
Al-Falah 2 Nagreg. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
lapangan (field research) yang bersifat kualitatif deskriptif.
Teknik pengumpulan data yang digunakan :wawancara,
observasi dan dokumentasi dengan metode analisis data:
reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembelajaran
tahsin al-Qur’an dilaksanakan dengan perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan dilakukan dengan
membentuk beberapa aspek agar proses pembelajaran tahsin
al-Qur’an berjalan dengan lancar. Pelaksanaan pembelajaran
dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan disertai
pengawasan yang dilakukan di setiap pembelajaran. Kemudian

122 | Pengabdian Masyarakat : KKM FH Mahasiswa STAI Al-Falah

bagian evaluasi pembelajaran tahsin al-Qur’an dilakukan
diakhir pembelajaran disetiap pertemuan.
Kata Kunci : Pembelajaran, Tahsin, Sorogan dan Covid-19

A. PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 telah banyak menimbulkan dampak dan perubahan
dunia. Di Indonesia sendiri, pageblug telah memberikan dampak signifikan
dalam semua sektor kehidupan bangsa Indonesia, mulai dari sektor
kesehatan, sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor keagamaan dan
sektor lain terkena dampaknya. Pemerintah pusat telah melakukan
berbagai upaya untuk menangani pandemi Covid-19. Di sektor kesehatan,
pemerintah telah berupaya mempercepat pelaksanaan tracing, testing,
dan treatment (3T), memenuhi obat antiviral untuk pasien covid-19,
pemenuhan kebutuhan oksigen, serta percepatan vaksinasi untuk seluruh
dunia. Di sektor pendidikan dan lainnya, pemerintah telah mengeluarkan
skema-skema kebijakan untuk menimalisir dampak pandemi. 39 Dalam
Undang-Undang no 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa :
“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual,
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara”40.
Pendidikan merupakan tempat untuk mencetak generasi penerus
bangsa sehingga tidak lepas dari tujuan bangsa untuk melahirkan generasi
penerus bangsa yang berkualitas. Tentunya tidak hanya melahirkan
generasi yang cerdas secara intelektual akan tetapi cerdas saja, tetapi juga
cerdas secara emosional sehingga mempunyai karakteristik yang baik dan
memanfaatkan ilmunya dengan benar. Pendidikan Agama Islam sebagai
benteng yang dapat memelihara dari kekeliruan dan penyimpangan.
39
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Syah,Darwin.(2007).Perencanaan Sistem Pengajaran Pendidikan Islam.Jakarta:Gaung
Persada Press.hlm 4
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Pendidikan Agama Islam dapat membuka pengetahuan dan pemahaman
seseorang mengenai perbuatan baik dan benar, tentang kejahatan dan
kebaikan serta mengokohkan keimanan 41 . Dari hal tersebut, dapat
diketahui bahwa dunia literasi merupakan aspek penting dalam merintis
dan membuka keingintahuan manusia dalam kecerdasan intelektual.
Kecerdasan membaca dan mempelajari Al-Qur’an dapat menciptakan
kecerdasan intelektual, emosional, dan kecerdasan spiritual. Al-Qur’an
mendorong umat Islam untuk membaca dan menulis sebagai bagian
literasi penting yang menjadi pondasi perkembangan dunia ilmu
pengetahuan. Peradaban-peradaban Islam tentunya bermula dengan
adanya literasi kitab suci Al-Qur’an dalam mendorong khazanah
intelektual muslim. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa Al- Qur’an
menjadi sumber inspirasi kecerdasan dan kemuliaan manusia di muka
bumi ini dengan mewajibkan budaya baca (iqra) dan budaya tulis yang
tertuang dalam Al-Qur’an. 42 Menerapkan pendidikan Al-Qur’an dalam
kehidupan adalah hal yang mutlak bagi setiap muslim. Tidak terkecuali
para pemudanya. Apalagi masa muda adalah momen pencarian jati diri,
sementara mereka masih minim pengalaman hidup disamping jiwa yang
masih labil. Sehingga mereka sangat perlu mendapat arahan dan
bimbingan sesuai konsep Al-Qur’an. Banyaknya permasalahan yang
dihadapi kalangan anak muda dalam kehidupan dewasa ini, adalah akibat
tidak adanya perhatian dan bimbingan intensif yang mereka dapatkan. Jika
terjadi pembiaran secara terus menerus dalam hal ini, maka bukan tidak
mungkin akan melahirkan generasi tanpa arah (lost generation).43
Dalam agama Islam, Kemampuan membaca Al-Qur’an merupakan
usaha yang dilakukan sejak kecil dengan bimbingan guru ngaji dan
dorongan orang tua. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa bahkan orang
tua perlu memperbaiki dan meningkatkan kemampuannya dalam
membaca Al-Qur’an. Peningkatan kemampuan membaca Al-Qur’an di
41

Abdul,Muhammad.(2008). Metodologi Pengajaran Agama Islam. Jakarta:Rineka Cipta.
Hlm 261
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Pujiati.(2021). Pendidikan Al-Qur’an Pada Generasi Milenial. Yogyakarta:Bintang Pustaka
Madani.hlm 70
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Fitri,Anggi.(2018).Pendidikan Karakter Perspektif Al-Qur’an dan Hadits. Ta’lim, Jurnal
Studi Pendidikan Islam.Vol.1 No. 2 ,hlm 38
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pesantren ataupun di kalangan mahasiswa dapat dilakukan dengan
berbagai metode, salah satunya melalui Tahsin Al-Qur’an. Tahsin AlQur’an merupakan metode atau upaya untuk memperbaiki bacaan, dalam
hal ini adalah bacaan Al-Qur’an. Dalam bacaan Al-Qur’an, kesia-siaan itu
tidak berlaku karena banyak sekali perbedaan antara membaca Al-Qur’an
dan membaca teks biasa. Begitu banyak keutamaan dan kelebihan dalam
bacaan Al-Qur’an 44 .Kemampuan membaca Al-Qur’an dapat diartikan
sebagai kemampuan /kecakapan seseorang dalam melafalkan ayat-ayat
Al-Qur’an sesuai tuntunan Makhraj dan hukum tajwid yang berlaku.
Assingkily menyatakan bahwa Al-Qur’an itu “hidup” dan umat Islam
harus menghidupkan Al-Qur’an dalam dirinya melalui perilaku yang terpuji
dan mulia. Oleh karena itu, begitu banyak cara dan juga budaya yang
berkembang di masyarakat dalam upaya menghidupkan Al-Qur’an. 45
Upaya menghidupkan Al-Qur’an (living Qur’an),merupakan usaha yang
dilakukan oleh individu ,kelompok, organisasi, atau masyarakat dalam
menyikapi berbagai situasi untuk terus melestarikan Al-Qur’an
dilingkungannnya, baik dalam aspek sosial, pendidikan, budaya, ritual
peribadatan, dan lain sebagainya. Adapun berbagai upaya menghidupkan
Al-Qur’an tersebut diantaranya yakni dengan menerapkan pembelajaran
tahfidz di madrasah, sekolah dan pesantren.46Tahsin menurut bahasa yaitu
berasal dari kata bahasa Arab yaitu hassana-yuhassinu-tahsiinan, yang
berarti memperbaiki, mempercantik, membaguskan, dan menjadikan lebih
daripada sebelumnya. Sedangkan tahsin secara istilah adalah ilmu yang
menjelaskan tentang tata cara membaca Al-Qur’an dengan benar dan
tepat sesuai dengan dengan segala tuntutan kesempurnaannya.47
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Pembelajaran yang diselenggarakan di setiap lembaga memiliki peran
penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Tujuan belajar membaca AlQur’an adalah bisa membaca dan menulis Al-Qur’an dengan fasih (baik
dan benar sesuai dengan kaidah qiraah dan tajwidnya). Apabila dalam
membaca Al-Qur’an salah harokatnya saja akan mengubah arti dalam ayat
Al-Qur’an itu sendiri.48 Maka dari itu, Pondok Pesantren Al-Falah 2 Nagreg
ini melaksanakan kegiatan pembelajaran Tahsin Al-Qur’an yang di bimbing
oleh pengurus pondok serta para ustadz dan ustadzah pada waktu-waktu
tertentu.
Kegiatan pembelajaran tahsin ini sangatlah penting bagi pesantren AlFalah 2 Nagreg untuk memperbaiki kualitas membaca Al-Qur’an. Dan hal
tersebut sangatlah penting sebelum seseorang hendak menghafal AlQur’an, karena jika mereka yang telah selesai melalui proses tahsin AlQur’an akan mempermudah dan membuat para santri lebih semangat
dalam menghafalkan Al-Qur’an.

B. METODE
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian studi lapangan (field research). Penelitian ini mengambil lokasi
di Pesantren Al-Falah 2 Nagreg Jl. Raya Pamucatan Nagreg Km. 38, Desa.
Kendan, Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung. Penelitian yang penulis
lakukan ini merupakan jenis penelitian yang langsung dilakukan ketika
terjun kelapangan atau pada responden, sehingga data-data yang
didapatkan berasal dari lapangan tempat kegiatan dilaksanakan. Sumber
data penelitian ini adalah sumber data primer berupa hasil wawancara,
observasi lapangan dengan informasi yang lengkap serta mengandalkan
sumber data sekunder yang berupa hasil studi dokumen yang diperoleh
selama penelitian berlangsung. Obyek dalam penelitian ini adalah Pondok
Pesantren Al-Falah 2 Nagreg dan Subyek penelitian ini adalah pengasuh
pesantren, ketua asrama tahfidz, Pengurus asrama tahfidz, santri tahfidz
dan wali murid.
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Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa
data kualitatif deskriptif. Dalam penerapan teknik analisa data kualitatif
deskriptif menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: reduksi data,
display data, dan pengambilan keputusan. Reduksi adalah suatu proses
pemilihan,
pemusatan,
pemerhatian
pada
penyederhanaan,
pengabstrakan, dan transformasi data mentah atau data yang muncul dari
catatan-catatan tertulis di lapangan. Display data merupakan penyusunan
informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis sehingga
menjadi lebih selektif dan sederhana, serta memberikan kemungkinan
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
Adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan
kualitatif, yaitu pendekatan secara deskriptif dengan meneliti objek
dengan cara menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta dan
menganalisa hubungan antara fenomena yang diselidiki pada masa
sekarang ini. 49 Menurut Bog dan Taylor dalam Basrowi dan Suwandi,
penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata lisan maupun tertulis dari
orang ataupun perilaku yang diamati.50 Dengan demikian penelitian ini
menghubungkan peneliti kepada hal yang diteliti secara langsung.
Harapan penulis adalah dapat menggambarkan pembelajaran tahsin dan
tajwid Al-Qur’an di Pesantren Al-Falah 2 Nagreg.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembelajaran Al-Qur’an diberikan dengan metode yang bervariasi
kepada santri ataupun anak didik, hal ini dilakukan ketika dalam kondisi
dan keadaan normal. Pada awal pandemi, pesantren mengambil kebijakan
memulangkan santrinya sebagai ikhtiar dalam mencegah penyebaran virus
dan melaksanakan pembelajaran secara daring(dalam jaringan). Ketika
kondisi tersebut, pembelajaran tahsin Al-Qur’an yang basa menggunakan
metode sorogan digantikan dengan cara tahsin lewat video call pada
aplikasi Whatt up ataupun lewat zoom meeting. Dan pada Era pandemi
saat ini, pesantren dibuka kembali dan melaksanakan pembelajaran secara

49
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Nazir,Muhammad.(1998). Metode Penelitian. Jakarta:Ghalia Indonesia.hlm 63
Basrowi dkk. (2000). Memahami Penelitian Kualtatif. Jakarta: Rineka Cipta
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luring (luar jaringan) dengan memperhatikan protokol kesehatan. Setelah
di adakannya vaksinasi di pesantren Al-Falah 2 Nagreg metode sorogan
yang sempat berhenti dapat diberlakukan kembali.
1. Penerapan Metode Sorogan dalam Pembelajaran Tahsin Al-Qur’an di
Al-Falah 2 Nagreg
Istilah sorogan berasal dari kata sorog (Jawa) yang berarti
menyodorkan kitabnya dihadapan kyai atau orang yang mendapat tugas
dipercaya (pembantu kyai)51. Zamakhsyari Dhofier menuturkan sorogan
adalah sistem pengajian yang disampaikan kepada murid-murid secara
individual. Dalam buku sejarah Pendidikan Agama Islam dijelaskan,
metode sorogan adalah metode yang santrinya cukup men-sorog-kan
(mengajukan) sebuah kitab kepada kyai untuk dibacakan dihadapannya.52
Dari pengertian-pengertian tentang metode sorogan di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa metode sorogan adalah cara penyampaian bahanbahan pelajaran dimana kyai atau ustadz mengajar santri seorang demi
seorang secara bergilir dan gantian, santri membawa kitab sendiri-sendiri.
Berdasarkan observasi langkah-langkah pembelajaran tahsin dan tahfidz
Al-Qur’an pada Pesantren Al-Falah 2 Nagreg secara umum yaitu santri
menghadap kepada guru satu persatu dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Santri mendatangi dan meminta guru supaya mendengarkan bacaan
Al-Qur’annya.
b) Guru memberi perintah kepada santri untuk mempersiapkan diri dan
mulai membaca Al-Qur’an
c) Guru melakukan monitoring dan mengkoreksi bacaan santri serta
meluruskan dan membenarkan bacaan apabila ada kekurangan dan
kesalahan saat membaca Al-Qur’an.
d) Kesalahan bacaan pada santri sesuai dengan kesalahan yang
diucapkannya, santri terkadang juga melakukan catatan-catatan
seperlunya dari sisi tajwid, fashohah atau ayat yang lupa ketika
setoran hafalan.

51

Sugih waras, Sadikun.(2001). Pondok Pesantren dan Pembangunan Pedesaan.
Jakarta:Dharma Bakti.hlm 72
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Secara lebih rinci langkah-langkah penerapan pada pembelajaran
tahsin Al-Qur’an di pondok pesantren Al-Falah 2 Nagreg meliputi
persiapan, penerapan dan tindak lanjut. Persiapan tahsin meliputi: 1)
penyiapan jilid atau Al-Qur’an dan buku prestasi untuk pencapaian santri;
2) waktu dan tempat harus tepat dan nyaman sehingga pembelajaran
menyenangkan dan sukses.
Pelaksanaan tahsin meliputi : 1) Salam dari guru dan do’a bersama
sebelum memulai pembelajaran; 2) membaca secara klasikal untuk
penyeragaman bacaan dan penekanan materi; 3) membaca secara
individu berulang-ulang, sambil menunggu giliran maju untuk
menyetorkan atau menyorongkan kepada pembimbing; 4) pembimbing
benar-benar memperhatikan bacaan santri, apabila masih ada kesalahan
ditandai dan dibetulkan, kemudian guru memberikan komentar sekaligus
prestasi atau pencapaiannya.
Tindak lanjut tahsin meliputi : 1) bagi santri yang sudah benar
membacanya, diberi tugas untuk membaca halaman selanjutnya berulangulang supaya lancar; 2) bagi santri yang belum benar dan lancar bacanya
dan masih banyak salah, harus mengulangi kembali sampai benar dan
lancar; 3) setelah selesai memberikan setoran bacaan ataupun, kemudian
pengasuh memberi tanda tangan di buku prestasi santri sebagai tanda
bukti pencapaiannya.
2. Implementasi Metode Sorogan dalam Pembelajaran Tahfidz AlQur’an di Al-Falah 2 Nagreg
Adapun langkah-langkah penerapan menghafal Al-Qur’an dengan
metode sorogan di pondok Pesantren Al-Falah 2 Nagreg dengan membaca
bin nadzar (dengan melihat mushaf) ayat-ayat yang akan diperdengarkan
ke hadapan guru minimal 2 kali dalam sehari dengan cara diantaranya53
adalah : 1) setelah dibaca bin nadzar (melihat mushaf) dan terasa ada
bayangan, lalu dibaca dengan bil ghoib (tanapa melihat mushaf) minimal 5
(lima) kali dalam satu kalimat dan maksimalnya tidak terbatas. Apabila
sudah dibaca 5 (lima) kali masih belum ada bayangan atau masih belum
hafal, maka perlu ditingkatkan lagi sampai menjadi hafal betul dan tidak
53

Wawancara dengan Ustadz Risyad Sani selaku Koordinator Pendidikan Asrama Tahfidz
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boleh menambah materi (menghafal ayat) yang baru.2) Sebelum materi
pertama betul-betul dikuasai menjadi hafal dan lancar, maka tidak boleh
menambah materi yang baru; 3) Setelah 2 halaman/kaca dikuasai
hafalannya dengan hafalan yang benar-benar lancar, maka diteruskan
dengan menyetorkan/menyorongkan kepada pengasuh KH.Ahmad Farizi
setiap hari pukul 09:00 WIB kecuali hari jum’at dan minggu.4) Setelah
materi yang ditentukan menjadi hafal dengan baik dan lancar dan sudah
diperdengarkan pada guru, maka selanjutnya melakukan sima’an antar
santri untuk lebih memantapkan hafalannya; 5) Proses dan langkah
tersebut dilakukan secara intensif hingga santri menyelesaikan hafalan AlQur’annya (30 juz).
3. Hasil Pembelajaran Menggunakan Metode Sorogan di Pesantren AlFalah 2 Nagreg
Hasil belajar lain yang terlihat yaitu berupa keaktifan para santri dari
interaksi terhadap gurunya dengan memberikan setoran hafalan baru
serta murajaah atau mengulang hafalan. Tahsin dan tahfidz santri Al-Falah
sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar dalam pembelajaran Al-Qur’an,
baik dari sudut ilmu tajwidnya dan juga adabul fashohah (adab kefasihan
pelafalan). Hubungan antara guru dan santri bisa menjadi lebih dekat
seperti orang tua dan anak. Guru dapat mengenal kemampuan santri baik
kognitif maupun pribadi mereka satu persatu.
Hal ini sesuai dengan pandangan Mastuhu memandang bahwa
sorogan adalah metode mengajar secara individual langsung dan intensif.
Dari segi ilmu pendidikan, metode ini adalah metode modern karena
antara kyai dan santri saling mengenal secara erat. Kyai menguasai benar
materi yang seharusnya diajarkan, begitu pula santri juga belajar dan
membuat persiapan sebelumnya. Metode sorogan dilakukan secara bebas
(tidak ada paksaan), dan bebas dari hambatan formalitas.54
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D. RANGKUMAN MATERI
Pada awal pandemi, pesantren mengambil kebijakan memulangkan
santrinya sebagai ikhtiar dalam mencegah penyebaran virus dan
melaksanakan pembelajaran secara daring(dalam jaringan). Ketika kondisi
tersebut, pembelajaran tahsin Al-Qur’an yang basa menggunakan metode
sorogan digantikan dengan cara tahsin lewat video call pada aplikasi
Whatt up ataupun lewat zoom meeting. Dan pada Era pandemi saat ini,
pesantren dibuka kembali dan melaksanakan pembelajaran secara luring
(luar jaringan) dengan memperhatikan protokol kesehatan. Setelah di
adakannya vaksinasi di pesantren Al-Falah 2 Nagreg metode sorogan yang
sempat berhenti dapat diberlakukan kembali. Tahsin menurut bahasa
yaitu berasal dari kata bahasa Arab yaitu hassana-yuhassinu-tahsiinan,
yang berarti memperbaiki, mempercantik, membaguskan, dan menjadikan
lebih daripada sebelumnya. Sedangkan tahsin secara istilah adalah ilmu
yang menjelaskan tentang tata cara membaca Al-Qur’an dengan benar
dan tepat sesuai dengan segala tuntutan kesempurnaannya.
Pelaksanaan tahsin meliputi : 1) Salam dari guru dan do’a bersama
sebelum memulai pembelajaran; 2) membaca secara klasikal untuk
penyeragaman bacaan dan penekanan materi; 3) membaca secara
individu berulang-ulang, sambil menunggu giliran maju untuk
menyetorkan atau menyorongkan kepada pembimbing; 4) pembimbing
benar-benar memperhatikan bacaan santri, apabila masih ada kesalahan
ditandai dan dibetulkan, kemudian guru memberikan komentar sekaligus
prestasi atau pencapaiannya.
Tindak lanjut tahsin meliputi : 1) bagi santri yang sudah benar
membacanya, diberi tugas untuk membaca halaman selanjutnya berulangulang supaya lancar; 2) bagi santri yang belum benar dan lancar bacanya
dan masih banyak salah, harus mengulangi kembali sampai benar dan
lancar; 3) setelah selesai memberikan setoran bacaan ataupun, kemudian
pengasuh memberi tanda tangan di buku prestasi santri sebagai tanda
bukti pencapaiannya.
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PENGGUNAAN METODE TALAQQI DALAM
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA
Al-QUR’AN KELAS MUALAM A DI PONDOK
PESANTREN AL-QUR’AN AL-FALAH II
NAGREG
Siti Nurhasanah
Ella Dewi Latifah, M.Pd
ABSTRAK: Al-Qur’an merupakan kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi
Muhammad SAW, diturunkan secara berangsur-angsur melalui
malaikat Jibril dan membacanya mampu menjadi nilai ibadah.
Oleh karena itu dalam membaca Al-Qur’an harus benar-benar
sesuai dengan makhorijul huruf dan tajwidnya. Ada beberapa
macam metode dalam mempelajari Al-Qur’an salah satunya
adalah melalui metode talaqqi. Metode talaqqi dilakukan
secara berhadapan dengan guru, disebut juga musyafahah,
yang bermakna dari mulut ke mulut, yaitu belajar al-Quran
dengan memperhatikan gerak bibir guru untuk mendapatkan
pengucapan makhraj yang benar sesuai dengan ilmu tajwid.
Orang yang mampu mengamalkan ilmu tajwid maka sudah
pasti mampu memelihara bacaan Al Qur’an dari kesalahan
membacanya. Dalam membaca Al- Qur’an jika sudah tahu
huruf hijaiyah, fasih dalam pelafalan makhraj dan ilmu
tajwidnya maka ketika membaca Al-Qur’an akan menjadi lancar
sesuai kaidah tajwidnya.
Kata kunci: metode talaqqi, bacaan Al-Qur’an, dan makhorijul huruf.

A. PENDAHULUAN
Mempelajari Al-Qur’an sangatlah penting. Mulai dari belajar membaca
Al-Qur’an, ilmu tajwid, dan sampai kepada isi kandungannya. Untuk
mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar maka harus terlebih
dahulu mempelajari ilmu tajwid dan makhorijul hurufnya. Orang yang
mampu mengamalkan ilmu tajwid, maka sudah pasti mampu memelihara
bacaan Al- Qur’an dari kesalahan membaca Al-Qur’an, karena sebagai
sebuah ibadah haruslah dilaksanakan sesuai ketentuan. Ketentuan itulah
yang terangkum dalam ilmu tajwid.
Sebagaimana menurut Aquami kemampuan membaca Al-Qur’an
adalah keterampilan siswa dalam melafalkan bacaan berupa huruf-huruf
yang diungkapkan dalam ucapan atau kata (makharijul huruf) dan tajwid
sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam hal ini membaca Al-Qur’an yang
mana kemampuan membaca Al-Qur’an ini dikatagorikan: tinggi, sedang,
rendah. (Aquami, Palembang)
Banyak sekali macam-macam metode dalam mempelajari Al-Qur’an,
salah satunya yaitu dengan menggunakan metode talaqqi. Metode talaqqi
adalah suatu metode mengajarkan al-Quran secara langsung, artinya
pengajaran al-Quran itu diterima dari generasi ke generasi, dari seorang
guru yang mengajarkan secara langsung dari mulut ke mulut kepada
muridnya. Dengan cara ini maka rangkaian sanad (silsilah guru) akan
menjadi jelas bersambung sehingga sampai kepada Rasulullah SAW.

B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian observasi dan wawancara.
Menurut Sevilla (1993) observasi atau pengamatan dalam arti sederhana
merupakan proses dimana melihat situasi dari penelitian, untuk
metodenya harus sesuai dengan yang digunakan pada penelitian yang
berupa pengamatan interaksi atau kondisi dari belajar mengajar, tingkah
laku dan juga belajar dari kelompok. 55 Sementara wawancara adalah
teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang
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berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang
mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancara.56

C. PEMBAHASAN
1. Pengertian Metode Talaqqi
Metode Talaqqi adalah suatu cara belajar dan mengajar Al-Quran dari
Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau, dan kemudian oleh mereka
diteruskan ke generasi selanjutnya hingga kini. Metode ini terbukti paling
lengkap dalam mengajarkan bacaan Al-Quran yang benar, dan paling
mudah diterima oleh semua kalangan. Metode pengajaran Talaqqi yaitu
guru membacakan, sementara murid mendengarkan, lalu menirukan
sampai hafal.57
2. Langkah-langkah Metode Talaqqi
Guru harus mampu membimbing dan mengetahui tahapan yang perlu
di tempuh dalam mengajar Al-Qur’an. Beberapa Langkah/ tahapan dalam
mengajarkan metode talaqqi yaitu:
a. Guru membacakan ayat;
b. Siswa mendengar ayat yang dibacakan oleh guru;
c. Siswa menirukan cara membaca ayat seperti yang telah; dan
d. Dicontohkan oleh guru (Iryadi)58
Langkah-langkah metode talaqqi yaitu guru memberikan contoh cara
membaca Al-Quran sementara siswa mendengar dan menyimak bacaan,
kemudian menirukan seperti apa yang telah dicontohkan oleh guru.
(Talaqqi, 2020)
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Makhyaruddin. (2016). Rahasia Nikmatnya Menghafal Al-Qur’an. Jakarta: Mizan Publika.
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3. Metode Talaqqi Kelas Mualam A Di Pondok Pesantren Al-Qur’an AlFalah II Nagreg
Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah II Nagreg bertempat di Jl. Raya
Nagreg KM 38, Desa Nagreg, Kec Nagreg, Bandung, Jawa Barat 40215.
Selain mengkaji kitab santri Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah II Nagreg
juga mempelajari bacaan Al-Qur’an yang baik dan benar sesuai dengan
Ilmu Tajwid, metode yang di gunakan adalah metode talaqqi, yaitu guru
memberikan contoh cara membaca Al-Quran sementara siswa mendengar
dan menyimak bacaan, kemudian menirukan seperti apa yang telah
dicontohkan oleh guru.
Pengajian Al-Qur’an dilaksanakan selepas shalat dan wirid Shalat
Maghrib, yaitu sekitar pukul 18.45 WIB. Metode yang dilakukan kepada
anak santri sebanyak tujuh orang. Proses pembelajarannya yaitu guru
dengan murid saling berhadapan dilakukan secara bergiliran satu persatu,
guru menyimak bacaan Al-Qur’an santri, jika ada bacaan yang salah maka
dibenarkan sampai santri tersebut mampu melafalkan bacaan Al-Qur’an
yang salah tersebut menjadi benar begitupun dengan makhorijul hurufnya.
Selain itu guru juga harus memberi semangat kepada santri guna
memberikan penguatan. Jangan sampai santri semangat mempelajari AlQur’annya turun karena merasa sulit dalam mempelajarinya.

D. RANGKUMAN MATERI
Metode Talaqqi merupakan salah satu metode yang sangat
mendukung dalam mempercepat proses membaca Al-Qur’an dengan baik
dan benar, menjaga bacaan Al-Qur’an dari kesalahan dalam pelafalan
makharijul huruf, konsisten dalam membaca mad dan dapat
membedakannya kaidah-kaidah tajwid lainnya. Kemampuan membaca
secara lancar adalah langkah pertama untuk mencapai bacaan yang
mutqin (sempurna).
Kemampuan membaca Al-Qur’an santri diharapkan semakin lancar,
tidak lagi terbata-bata dalam membacanya. Dalam membaca Al-Qur’an
jika sudah tahu huruf hijaiyah, fasih dalam pelafalan makhraj dan ilmu
tajwidnya maka ketika membaca Al-Qur’an menjadi lancar sesuai kaidah
tajwidnya.
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Metode Talaqqi cocok diterapkan untuk santri kelas Mualam A,
terbukti setelah penerapan metode ini bacaan santri kelas Mualam A
secara bertahap menjadi semakin bagus, selain itu mereka pun semakin
fasih dalam pelafalan makhraj dan ilmu tajwidnya. Hal tersebut
merupakan kemajuan yang sangat bagus untuk diri mereka sendiri, selain
mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar mereka pun sudah
pasti mendapat pahala yang tak terhingga dari Allah SWT.
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UPAYA PENANGGULANGAN DAMPAK
COVID-19 DALAM PELAKSANAAN KKM-FH
MELALUI PROGRAM KERJA NYATA DI
PONDOK PESANTREN AL-QUR’AN AL-FALAH
II NAGREG
Debby Aprilia Nurrohmah
STAI Al-Falah Cicalengka

KKM atau Kuliah Kerja Mahasiswa merupakan suatu kegiatan wajib
yang dilaksanakan oleh mahasiswa di perguruan tinggi, begitu pula yang
dilaksanakan di STAI Al-Falah Cicalengka-Bandung. Dalam pandemic
seperti sekarang ini, tidak menjadi penghalang untuk terlaksananya
program kerja KKM. Sebagai salah satu perguruan tinggi Pendidikan islam,
STAI Al-Falah melaksanakan KKM dengan tema Optimalisasi Peran
Kemasyarakatan
Mahasiswa
Dalam
Upaya
Pencegahan dan
Penanggulangan Dampak Covid-19.

Untuk menghindari penyebaran virus covid-19 , selama proses
kegiatan berlangsung seluruh peserta KKM diharuskan menjalankan
protokol pencegahan penyebaran Covid-19. Selama proses kegiatan
berlangsung para peserta KKM diwajibkan mengenakan masker, selalu
mencuci tangan, menjaga jarak. Fasilitator yang mendampingi masyarakat
selalu mengingatkan agar pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program
untuk patuh dan mentaati protokol pencegahan Covid-19.
Dalam KKM ini terdapat beberapa program kerja, diantaranya.
Kegiatan penanaman hidroponik (seperti teknis penanaman, pemupukan,
pemeliharaan),program kerja di bidang Pendidikan (mengontrol para
santri untuk berangkat ke sekolah, mendampingi santri sekolah dasar
belajar daring), program kerja di bidang keagamaan (mengisi pengajian
rutinan hari kamis Bersama ibu-ibu majelis taklim). KKM ini dilaksanakan
selama satu bulan,
Tak hanya itu, peserta KKM juga memperhatikan keindahan dan
kesehatan lingkungan sekitar di masa pandemi ini. Seperti halnya
membersihkan lingkungan pesantren Bersama seluruh para santriwansantriwati agar tetap bersih dan sehat, juga dengan membagikan masker
kepada semua santri guna mencegah tersebarnya covid-19. Selain
membagikan masker untuk penanggulangan covid-19 alhamdulillah
peserta KKM juga mendapat tugas untuk membantu Dinas Kesehatan
melakukan Vaksinasi ke 2 untuk para santri dan pihak yang berada di
Lingkungan pesantren.
Semoga dengan adanya kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa ini dapat
membawa dampak positif dan berguna bagi kemajuan Ponpes Al-Falah II.
Kemudian bagi kami mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas Kuliah
Kerja Mahasiswa ini berharap agar ilmu dan pengalaman yang kami dapat
selama menjalankan kegiatan KKM di Pondok Pesantren Al-Qur’an AlFalah II Nagreg , dapat menjadikan sebagai pedoman bahwa kami akan
terus menerapkan dan melanjutkan peningkatan bagi kemajuan tempat
yang lain yang belum berkembang.

Upaya Penanggulangan Dampak Covid-19 Dalam Pelaksanaan KKM-FH | 141

142 | Pengabdian Masyarakat : KKM FH Mahasiswa STAI Al-Falah

PERAN MAHASISWA KKM-FH NAGREG
DALAM MEMBANTU EFEKTIFITAS PROSES
KEGIATAN PENGAJIAN DI PONDOK
PESANTREN AL-QUR`AN AL-FALAH 2
NAGREG PADA MASA PANDEMI COVID-19
Nida Siti Fauziah
Ella Dewi Latifah, M.Pd
Abstrak: Pandemi Covid-19 menjadi sebuah tantangan baru bagi
masyarakat umumnya di berbagai penjuru di dunia ini, semuanya
merasakan dampak kerugian dari adanya Pandemi Covid-19 ini.
Mulai dari bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang-bidang
lainnya terutama pada bidang pendidikan dan badan
perekonomian. Hampir seluruh instansi mengambil keputusan
untuk melakukan pembelajaran dengan sistem daring, seiring
berjalannya waktu angka penyebaran Covid-19 semakin
menurun. Sehingga ada beberapa instansi yang memutuskan
mengalihkan seluruh kegiatan dengan sistem luring, namun tidak
terlepas dari adanya protokol kesehatan dan social distancing.
Bertepatan dengan Covid-19 mahasiswa KKM-FH melakukan
programnya di Pondok Pesantren Al-Qur`an Al-Falah 2. Program
tersebut yakni membantu proses pengajian berlangsung dengan
lancar dan Efektif
Kata Kunci : Pandemi Covid-19, Bidang, dan Sistem

A. PENDAHULUAN
Pada masa pandemic Covid-19 ini, dari berbagai kalangan merasakan
dampak kerugian yang dialami. Mulai dari bidang pendidikan, bidang sosial,
bidang keagamaan terutama pada bidang Ekonomi dan bidang-bidang
lainnya. Tak bisa dipungkiri lagi atas apa yang telah terjadi pada saat ini,
namun bukan menjadi suatu halangan untuk senantiasa berusaha untuk
mengatasi semua kerugian serta kendala-kendala yang telah terjadi.
Perubahan besar kebiasaan manusia dalam berperilaku, baik bidang
kesehatan, keamanan, ekonomi, sosial, juga pendidikan (Sudrajat, Cucu
Jajat; Agustine, Mubiar; Kurniawati, Leli; Karsa, Dede, 2020). Kesigapan
cepat oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan melindungi warganya
adalah suatu tindakan keputusan yang sangat tepat. Untuk mengurangi
meluasnya pandemi Covid-19, maka pemerintah menerapkan pembatasan
jarak dan diberlakukannya physical distancing dan sosial distancing,
bahkan di beberapa daerah diterapkan pembatasan sosial berskala besar
atau PSBB, sebagaimana hal ini disampaikan juga oleh (Herliandry, Luh
Devi; Nurhasanah; Suban, Maria Enjelina; Heru, Kuswanto, 2020).
Pelaksanaan pembelajaran di masa Covid-19 ini, menerapkan prinsip
keselamatan dan kesehatan bagi keluarga, peserta didik, tenaga
pengajaran dan masyarakat menjadi skala prioritas yang utama (Prawiyogi,
Anggy Giri; Purwanugraha, Andri; Fakhry, Ghulam; Firmansyah, Marwan,
2020).59
Dalam hal yang berkaitan dengan pendidikan, hampir di seluruh dunia
mengambil kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring,
begitu pun di Negara kita Indonesia mengambil kebijakan yang sama,
yakni melakukan pembelajaran secara daring. Mengacu pada kebijakan
yang dikeluarkan oleh pemerintah yang terdapat dalam Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan
Pendidikan Aman Bencana, maka dengan demikian Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan mengambil kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 4
Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa
Darurat Penyebaran Corona virus Disease-19 (Covid-19). Karena imbas dari
munculnya virus covid-19 ini di bidang pendidikan, dengan kebijakan
59
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tersebut pemerintah meminta agar sekolah dan Pesantren meminta
siswanya untuk belajar dari rumah, sehingga pada awal bulan maret 2020
sekolah mulai menerapkan metode pembelajaran siswa secara daring
(dalam jaringan).60
Mengenai kebijakan tersebut, Pondok pesantren Al-Qur`an Al-Falah 2
merupakan salah satu instansi yang menerapkan kebijakan tersebut, yakni
melakukan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan
pendidikan serta kegiatan pengajian melalui sistem daring. Namun, seiring
dengan menurunnya kasus peningkatan Covid-19, kebijakan tersebut
diahlikan agar bisa melaksanakan seluruh kegiatan terutama kegitan
pengajian menjadi sistem luring. Sehingga seluruh santri diperkenankan
untuk memasuki kawasan pesantren yang dilakukan secara bertahap.
Pengajian yang dilaksanakan secara luring di pesantren, tetap
menggunakan protokol kesehatan, menghimbau para santri agar tetap
berjaga jarak dengan teman-teman yang lainnya, menjaga kebersihan dan
tetap menjaga kesehatan, serta tidak lupa menggunakan masker ketika
keluar dari kobongnya masing-masing. Memang awalnya hal ini terasa
asing bagi para santri, namun demi kebaikan bersama harus tetap
dilaksanakan, agar memberikan efek yang baik bagi seluruh kalangan yang
berada di pesantren. Kemudian, pihak pesantren pun menerapkan
physical distancing dan sosial distancing di setiap kegiatan yang
mengundang banyak orang berkerumun didalamnya.
Berkaitan dengan hal tersebut kegiatan KKM yang dilakukan From
home yang berarti dilakukan dari lingkungannya masing-masing,
dikarenakan keadaan yang sedang bertepatan dengan Pandemi Covid-19,
maka kebijakan tersebut ditetapkan oleh Civitas Akademik STAI Al-Falah
Cicalengka-Bandung. Kebijakan tersebut di tetapkan demi menjaga diri,
keluarga, teman, dan kerabat lainnya, agar terhindar dari virus Covid-19.
Berkaitan dengan hal tersebut, mahasiswa KKM-FH yang berdomisili
60

Al-FAlah, C. A. (2021, Juni yeterday). PEDOMAN KKM-FH STAI AL-FALAH CICALENGKA
BANDUNG. PEDOMAN KKM-FH STAI AL-FALAH CICALENGKA BANDUNG, p. 10.
Hatmo, S. H. (2021, March Friday). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Efektivitas
Pembelajaran Jarak Jauh Secara Daring. Politeknik Statistika STIS, p. 116.
Kezia A. Manongga, V. K. (2021, Februari MOnday). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam
Penerapan Pembelajaran Daring. JURNAL GOVERNANCE, p. 2.
Peran Mahasiswa KKM-FH Nagreg | 145

dipesantren Al-Falah 2 agar tetap melaksanakan kegiatan tersebut
dilingkungan pesantren. Mahasiswa KKM-FH membantu keefektifitasan
proses kegiatan pengajian serta berbagai kegiatan lainnya. Dalam
pelaksanaan KKM-FH tersebut, mahasiswa KKM-FH membantu
berjalannya kegiatan pengajian pada masa pandemic Covid-19, seperti
mengajar Pengajian Al-Qur`an, pengajian rutinan kemisan bersama ibu-ibu
majelis Al-Falah 2, menyimak hafalan Al-Qur`an para santri, mentahsin
bacaan Al-Qur`an para santri, serta kegiatan pengajian lainnya. Dengan
adanya program KKM-FH dapat membantu efektifitas kegiatan pengajian
santri pada masa pandemic Covid-19.

B. METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan
pendekatan observasi dan wawancara kepada para santri Pondok
Pesantren AL-Qur`an AL-Falah 2 Nagreg Bandung. Yang bertujuan untuk
mengetahui Efektifitas Proses Kegiatan Pengajian DI pondok Pesantren AlQur`an Al-Falah 2 Bandung. Metode observasi dan wawancara dilakukan
kepada para pengasuh, Asatidz/asatidzah, dan para santri. Metode
tersebut membantu untuk melengkapi data yang mengenai keefektifitasan
proses kegiatan pengajian selama masa pandemic Covid-19 berlangsung.

C. PEMBAHASAN
1. Sekilas Mengenai Pengertian KKM-FH
Kuliah Kerja Mahasiswa From home STAI Al-Falah Cicalengka adalah
KKM yang dilakukan oleh mahasiswa STAI Al-Falah Cicalengka Bandung
yang dilakukan oleh mahasiswa baik dari dalam rumah maupun
lingkungan terdekat rumahnya (bagi santri yang tidak diizinkan ke luar
pondok KKM-FH dilakukan dilingkungan pesantren) dilakukan dengan
daring maupun luring tergantung kondisi/level kedaruratan Covid-19 di
lingkungan tersebut. KKM-FH sebagai program STAI Al-Falah Cicalengka
Bandung bertujuan: (1) melatih mahasiswa dalam menerapkan ilmu
pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang diperoleh di bangku kuliah
untuk diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di
masyarakat, (2) melatih dan mengembangkan soft skills dan karakter
mahasiswa, (3) melatih mahasiswa untuk memahami kondisi masyarakat
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baik di pedesaan maupun di perkotaan, sehingga mahasiswa memiliki
kepekaan dan kepedulian terhadap masyarakat yang memerlukan bantuan,
dan (4) menyiapkan calon pemimpin bangsa yang berpihak kepada
kejujuran, keadilan, kebenaran dan masyarakat miskin.
Kuliah Kerja Mahasiswa From home sebagai program pengabdian
kepada masyarakat bertujuan: (1) melatih mahasiswa dalam memecahkan
masalah pembangunan di masyarakat, (2) melatih mahasiswa dalam
merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu program di
masyarakat, dan (3) menggali berbagai kondisi masyarakat sebagai
feedback (umpan balik) bagi STAI Al-Falah Cicalengka Bandung dalam
pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.61
2. Pengertian Efektifitas
Kata efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia menyebutkan tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya
suatu efek , akibat, pengaruh dan kesan. Kata efektif di ambil dari kata
efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti
adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah
keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu. Dalam
kamus umum bahasa Indonesia Efektifitas merupakan keterangan yang
artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.
3. Pengertian Covid-19
Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem
pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi
pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan
infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Virus ini
menular melalui percikan dahak (droplet) dari saluran pernapasan,
misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi
udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet.
Selain virus SARS-CoV-2 atau virus Corona, virus yang juga termasuk
dalam kelompok ini adalah virus peny (Al-FAlah, 2021) sebab Severe Acute
Respiratory Syndrome (SARS) dan virus penyebab Middle-East Respiratory
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Syndrome (MERS). Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama,
yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS
dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan
gejala.62
4. Peran Mahasiswa KKM-FH Dalam Membantu terlaksananya
pengajian yang Efektif di masa pandemic Covid-19
Pelaksanaan kegiatan pengajian pada masa pandemic Covid-19 di
Pondok Pesantren Al-Qur`an Al-Falah 2 Nagreg, tetap memperhatikan
protokol kesehatan walaupun pelaksanaan sudah bisa dilaksanakan degan
sistem luring. Dalam pelaksanaan pengajian di terapkan social distancing,
tetap berjaga jarak antara satu sama lain. Tetap memakai masker ketika
keluar dari kobongnya masing-masing.
Dibalik terlaksananya suatu kegiatan ada program yang terencana
yang telah disusun sebelumnya, berikut ini ada beberapa program
mahasiswa KKM-FH untuk membantu terlaksananya kegiatan pengajian di
masa pandemic Covid-19 berjalan dengan efektif. Program tersebut
dilaksanakan agar KKM-FH di Pondok Pesantren Al-Qur`an Al-Falah 2
berlangsung dengan lancar dan dapat memberikan efek timbal balik yang
baik bagi keberlangsungan kegiatan di Pondok, terutama kegiatan
pengajian.
Mahasiswa KKM-FH setiap hari senin hingga hari kamis melaksanakan
kegiatan mengajar dengan sistem halaqoh, namun tetap menerapkan
protokol kesehatan dan social distancing, serta menerapkan system Talaqi
satu persatu menghadap untuk mentahsinkan bacaan Al-Qur`annya
masing-masing. Di sela-sela waktu yang kosong penulis menjelaskan
mengenai pentingnya menjaga kesehatan dimasa pandemi Covid-19 ini,
serta menjelaskan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan
kelancaran serta keefektifan proses pengajian berlangsung. Memberikan
siraman rohani serta mengarahkan agar santri tetap memiliki rasa
semangat dan kesungguhan dalam mencari ilmu. Kemudian, setiap hari
kamis penulis bersama teman-teman KKM-FH lainnya mengisi pengajian
ibu-ibu kemisan di masjid jami` AL-Falah 2, yang kegiatan didalamya ada
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maulid Al-Barjanzi yang dilaksanakan pada minggu ke-2 KKM-FH
berlangsung. Kegiatan yang rutin dilaksanakan yaitu tahsin Al-Qur`an
bersama mahasiswa KKM-FH. Kegiatan pengajian yang dilaksanakan tidak
terlepas dari adanya protokol kesehatan dan social distancing antara satu
sama lain. Setiap hari penulis melaksanakan kegiatan pengajian tahsin di
waktu pagi hari dan sore hari bersama santri takhosus.
kegiatan-kegiatan tersebut memiliki tujuan dan maksud tersendiri,
meskipun situasi sedang dilanda pandemi Covid-19 namun kegiatan
pengajian bisa membantu mengisi kejenuhan para santri serta menambah
wawasan dari sisi keagamaan bagi mereka. Dan memberikan manfaat bagi
penulis dengan bertambahnya pengalaman dalam hal belajar dan
mengajar. Pada penghujung KKM-FH berlangsung penulis melaksanakan
wawancara bersama 11 santri putri mengenai program KKM-FH yang
sudah dilaksanakan. Menurut mereka adanya program ini, sangat
membantu mereka dalam memperbaik bacaan Al-Qur`an serta dapat
menambah pengetahuan bagi mereka. Mereka sangat senang atas
pelayanan yang diberikan oleh mahasiswa KKM-FH karna di sela-sela
pengajian sering diberikan motivasi-motivasi untuk mereka dan proses
pengajian bertambah efektif. Mengenai adanya pendapat yang dituturkan
oleh 11 santri tersebut, penulis merasa bersyukur program KKM-FH ini
bisa membantu mengefektifkan serta melancarkan proses kegiatan
pengajian di Pondok Pesantren Al-Falah 2 Nagreg Bandung.

D. RANGKUMAN MATERI
Pandemi Covid-19 merupakan tantangan baru bagi seluruh
masyarakat, dari berbagai bidang terutama pada bidang pendidikan.
Adanya pandemic Covid-19 ini bukan suatu penghalang untuk melakukan
seluruh kegiatan, tapi memang Pandemi ini sering menjadi hambatan bagi
seluruh kalangan. Disamping itu pemerintah dan seluruh yang berwenang
selalu memberikan soslusi untuk mengahdapi pandemi Covid-19 ini.
Begitupun halnya Civitas Akademik STAI Al-Falah memutuskan untuk
melaksanakan Kegiatan Kuliah Mahasiswa dengan cara From home, yakni
dilaksanakan di lingkungan masing-masing. Berkaitan dengan hal tersebut
mahasiswa KKM-FH yang berdomisili di pondok pesantren AL-Falah
melakukan KKM-FH di Pondok Pesantren Al-Qur`an Al-Falah 2 Nagreg
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Bandung. Penulis memaparkan mengenai program pelaksanaan KKM-FH
yang bersangkutan dengan Efektifitas serta kelancaran proses Kegiatan
pengajian di pondok pesantren Al-Qur`an AL-Falah 2 Nagreg Bandung agar
tetap menerapkan protokol kesehatan serta social distancing pada masa
pandemic Covid-19.
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PEMBACAAN DZIKIR RATIBUL ‘ATTAS DI
MASA PANDEMI COVID- 19 SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN SPIRITUAL QUOTIENT
SANTRI PONPES AL-FALAH 2 NAGREG
Mas Kholil Al Wahid
Ella Dewi Latifah, M.Pd
Abstrak: Kecerdasan spiritual (bahasa Inggris: spiritual quotient, disingkat
SQ) adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk
mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan
kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. Dzikir
memiliki keutamaan, salah satunya adalah dapat membuat hati
menjadi tenang. Pandangan Islam tentang kecerdasan spiritual
dalam perspektif pendidikan Islam memiliki makna yang sama
dengan ruh. Ruh merupakan hal tidak dapat diketahui
keberadaannya (gaib). Ruh selalu hubungan dengan Ketuhanan,
ia mampu mengenal dirinya sendiri dan penciptanya, ia juga
mampu melihat yang dapat masuk akal. Ratib Al-Attas sebagai
salah satu bacaan dzikir karya Al Habib Umar bin Abdurrahman
Al-Attas. Ratib ini berisi doa-doa mustajab yang berasal dari AlQuran dan hadist nabi Muhammad SAW. Bacaan dzikir ini cukup
dikenal dan banyak diamalkan oleh masyarakat luas. Lewat
pembacaan Ratibul ‘Attas di Ponpes Al-Falah 2 Nagreg,
diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan batin/ spiritual
santri agar dapat menjadikan ruhnya tenang sehingga membawa
aura positif bagi sekelilingnya, terutama di masa pandemi Covid19 ini.

Pembacaan Ratibul ‘Attas dibaca secara rutin setiap malam
Jum’at, bertempat di pendopo asrama tahfidz Ponpes Al-Falah 2
Nagreg, sekaligus menjadi program yang dilaksanakan selama
KKM-FH STAI Al-Falah Cicalengka, Bandung. Diharapkan pula
dengan pembacaan Ratibul ‘Attas tersebut menjadi upaya
pencegahan virus Covid-19 secara batin/spiritual. Karena sebagai
umat yang beragama Islam, kita tak hanya mengenal upaya,
namun juga doa. Atau dalam bahasa Arab disebut Ikhtiar dan
do’a.
Kata kunci: Kecerdasan Spiritual, Ratibul Attas, Covid-19.

A. PENDAHULUAN
Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2
(SARS- CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit
karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan
gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat,
hingga kematian.
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang
lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus
yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti
lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk
ibu hamil dan ibu menyusui.
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, pemerintah menerapkan kebijakan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan
penyebaran virus ini.
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Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem
pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi
pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan
infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia).
Virus ini menular melalui percikan dahak (droplet) dari saluran
pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan
sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet.
Selain virus SARS-CoV-2 atau virus Corona, virus yang juga termasuk
dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory
Syndrome (SARS) dan virus penyebab Middle-East Respiratory Syndrome
(MERS). Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu
coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan
MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan
gejala.63
Sudah hampir dua tahun lamanya, pandemi Covid-19 melanda seluruh
dunia. Pemerintah pun terus-menerus mengupayakan mencari solusi agar
pandemic ini bisa segera berakhir. Hingga saat KKM-FH Sekolah Tinggi
Agama Islam (STAI) Al-Falah Cicalengka, Bandung pun dilaksanakan pada
masa pandemi. Kegiatan- kegiatan tersebut berpusat kepada tiga cabang
kegiatan, yaitu keagamaan, pendidikan, dan sosial. Salah satu kegiatan
keagamaan yang dilaksanakan ketika KKM-FH berlangsung yaitu
pembacaan dzikir Ratibul ‘Attas rutin setiap malam Jum’at tiap minggunya.
Ratib Al Attas adalah bacaan doa dan wirid karya Al Habib Umar bin
Abdurrahman Al Attas. Ratib ini berisi doa-doa mustajab yang berasal dari
Alquran dan hadist nabi Muhammad SAW. Bacaan dzikir ini cukup dikenal
dan banyak diamalkan oleh masyarakat luas. 64 Sebagaimana tujuan
pembacaan dzikir pada umumnya yaitu sebagai upaya meningkatkan
spiritualitas diri seseorang, maka Ratibul ‘Attas pun bertujuan sama,
meningkatkan kecerdasan spiritual khususnya terhadap santri-santri
Ponpes Al-Falah 2 Nagreg, Bandung. Sekaligus sebagai upaya selain
ikhtiar/ berusaha, namun juga berdoa, memohon pertolongan Allah SWT
agar dilindungi dari virus Covid-19.
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B. PEMBAHASAN
Kecerdasan spiritual membantu seseorang menjalani hidup pada
tingkatan makna yang dalam. Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual
tinggi cenderung lebih kreatif, luwes, berwawasan luas dan spontan. Zohar
dan Marshall selanjutnya mengemukakan bahwa jika kecerdasan spiritual
seseorang telah berkembang dengan baik, akan ditandai oleh
kemampuannya untuk bersikap fleksibel (adaptif secara spontan dan aktif),
tingkat kesadaran diri yang tinggi, kemampuan untuk menghadapi dan
memanfaatkan penderitaan, kemampuan untuk menghadapi dan
melampaui rasa sakit serta kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilainilai.65
Berzikir yang sebenarnya secara harafiah berarti kita selalu menyebut
nama Allah SWT dan menghayatinya disanubari. Tidak hanya itu dzikir juga
suatu ibadah yang diperkenalkan Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan
berdzikir, kegelisahan hati, kecemasan emosi dan kemarahan dapat hilang
dengan sendirinya. Menghilangkan kerisauan dalam hubungan antara
dirinya dengan Allah SWT orang yang lalai tentunya akan dihantui
kerisauan antara dirinya dengan Allah SWT yang tidak bisa dihilangkan
kecuali dengan dzikir.66
Tidak hanya dengan berdzikir saja, manusia mendapatkan ketenangan
batin, namun juga harus disertai dengan do’a. Berdo’a tidak hanya ketika
manusia berada dalam kesulitan, namun berdo’a juga ketika manusia
dalam keadaan bahagia, dan sehat. Do’a adalah suatu ibadah yang juga
harus dilakukan oleh setiap muslim sebagai penyampaian, mengingat dan
bersyukur kepada Allah swt.
1. Berdzikir Menurut Tuntunan Islam
Dzikir disini adalah dzikrullah yaitu mengingat Allah swt, menyebut
nama Allah, membaca dan mempelajari firman-Nya dalam AlQur’an.
Dengan demikian, maka tata cara dzikrullah dapat kita lakukan dengan tiga
cara: 1. Dzikir melalui lisan, yaitu menyebut nama Allah misalnya dengan
mengucapkan Subhaanallah, Alhamdulillah, Allaahu Akbar, Laa ilaaha
illallaah, Astaghfirullah dan lain-lain. 2. Dzikir melalui hati , yaitu memiliki
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keyakinan yang kuat yang benar tentang adanya Allah swt, hati selalu
mengingat Allah swt, sehingga suasana batin menjadi tenang, karena hati
juga selalu mengucap Allah swt. 3. Dzikir melalui anggota badan, yaitu
selalu membaca Al-Qur‘an, menegakkan sholat, orang yang
mengistiqomahkan baca Al-Qur’an maka hatinya tenang dan segala
penyakit jiwanya hilang. Sedangkan orang yang senantiasa sholat hatinya
akan tenang, merasa dekat dengan Allah swt dan segala dosanya
terampuni.
2. Kecerdasan Spiritual Dalam Perspektif Pendidikan Islam
Kecerdasan spiritual bukan kecerdasan dalam menjalankan Agama,
karena penekanannya pada pemaknaan semata. Istilah spiritual tersebut
tidaklah merujuk kepada sumber atau proses hidup (spirit, ruh).
Kecerdasan spiritual bukanlah untuk memenuhi kebutuhan ketuhanan
atau ruhaniyah (spirit), dan bukan pula untuk memenuhi kebutuhan pokok
manusia dalam aspek nilai-nilai yang merupakan suatu kebutuhan vital
yang hanya dapat digali dari sumber Wahyu Ilahi. Kecerdasan spiritual ini
lebih menekankan pada upaya solutif terhadap segenap kompleks dan
permasalahan eksistensialnya, tanpa harus berhubungan dengan agama
atau nilai-nilai ilahiyah.
Agama dan spiritual adalah dua hal yang saling melengkapi pada
dasarnya tiap agama monotheis mempunyai dua dimensi keberagaman,
yaitu dimensi eksoteris yang berupa ritus-ritus lahiriyah dan rangkaian
doktrin serta norma-norma yang didasarkan pada wahyu Allah swt dan
dimensi esoteris yang berupa pemaknaan atas hakikat simbol-simbol
keagamaan atau aspek-aspek rohaniyah (spiritualitas). Bahkan, dimensi
esoteric tersebut lah yang merupakan jantung agama, karena agama
merupakan suatu proses pendakian spiritual untuk kembali kepada
kesejatian. Kematangan beragama eksoterik dengan ditunjang
kematangan spiritualitas (esoterik) akan membawa pengaruh kepada
pandangan menusia terhadap manusia dalam kehidupan, sehingga
mampu menampilkan sosok yang arif dalam menyikapi segala
problematika kehidupan dunia.
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Bagi umat Islam ditemukannya kecerdasan spiritual setidak- tidaknya
mampu berkarya khazanah berfikir dan memberikan motivasi untuk
mengaktualitaskan ajaran Islam secara nyata (applicable). Disisi lain hal ini
juga merupakan pintu pembuka kesadaran umat beragama, Islam
khususnya, bahwa banyak pemeluk agama yang hanya terpesona pada
masalah ritual agama dan kurang mempraktikannya dalam kehidupan
keseharian. Beragama, sehingga keberagamannya tidak membawanya
kepada kecerdasan spiritual dan ruhaniah.67
3. Dzikir Ratibul ‘Attas Sebagai Upaya Meningkatkan Spiritual Quotient
Ratibul ‘Attas sebagai salah satu dzikir yang disusun oleh salah satu
‘ulama yang terkenal di negeri Yaman, tentulah memiliki keutamaankeutamaan yang akan didapatkan oleh pembaca. Salah satunya adalah
dikabulnya hajat-hajat oleh Allah swt. Dan sebagaimana telah dipaparkan
pada penjelasan di atas, bahwa dzikir sendiri dapat berpengaruh terhadap
kecerdasan spiritual seseorang, yang menjadikan hatinya menjadi bersih
dan membawa aura positif di sekelilingnya.
Karena itulah judul ini penulis angkat sebagai judul salah satu artikel
penulis. Selama KKM-FH di Ponpes Al-Falah 2 Nagreg berlangsung,
tentunya penulis pun ikut berpartisipasi terhadap kegiatan rutinitas
mingguan di malam Jum’at tersebut. Yang mana dengan keistiqomahan
membaca dzikir Ratibul ‘Attas, dapat menjadi upaya pengembangan
kecerdasan spiritual khususnya bagi para santri Ponpes Al-Falah 2 Nagreg
sekaligus memohon pertolongan kepada Allah swt, selain berikhtiar pada
masa pandemic Covid-19 ini.

C. RANGKUMAN MATERI
1. Kesimpulan
Cara berdzikir menurut tuntunan ajaran Islam yaitu dilakukan dengan
hati dan lisan, dan dengan sendiri maupun sebuah kelompok. Dzikir
memiliki keutamaan, salah satunya adalah dapat membuat hati menjadi
tenang. Dengan contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah tentang dzikir
dan waktu-waktu yang telah disunnahkan seperti setelah shalat dan lain
67
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sebagainya. Hubungan antara dzikir dengan kecerdasan spiritual dimana
semakin tinggi dzikir maka semakin tinggi pula kecerdasan spiritualnya,
dan juga semakin rendah dzikir maka semakin rendah pula kecerdasan
spiritualnya. Hal ini berarti bahwa dzikir yang dilaksanakan sebagai ritual
ibadah keagamaan mampu menjadi sarana untuk meningkatkan potensi
kecerdasan spiritual seseorang.
Sebagaimana tujuan pembacaan dzikir pada umumnya yaitu sebagai
upaya meningkatkan spiritualitas diri seseorang, maka Ratibul ‘Attas pun
bertujuan sama, meningkatkan kecerdasan spiritual khususnya terhadap
santri-santri Ponpes Al-Falah 2 Nagreg, Bandung. Sekaligus sebagai upaya
selain ikhtiar/ berusaha, namun juga berdoa, memohon pertolongan Allah
SWT agar dilindungi dari virus Covid-19.
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PENANGANAN LANJUTAN COVID-19 DI
KOMPLEK BUMI LANGGENG CINUNUK
Sinta Rusmalinda, S.Ab, M.M
Salma Salsabila
ABSTRAK: Berbicara mengenai pandemi Covid-19 ini tentunya masih
menjadi pembicaraan yang paling utama disetiap Negara,
karena sampai saat ini pandemi belum usai. Pandemi Covid19 ini sangat berdampak pada kehidupan masyarakat,
terutama pada bidang pendidikan. Mulai dari jenjang
pendidikan anak usia dini sampai pendidikan tinggi,
pendidikan khusus, dan pendidikan lainnya. Seluruh
perguruan tinggi harus memutar akal agar tetap berjalannya
setiap kegiatan-kegiatan, maka dari itu STAI Al-Falah
menggagas model KKM Frome Home. Pencegahan dan
Penanggulangan Dampak Covid-19 di Bidang Pendidikan dan
Keagamaan. KKM-FH diharapkan mampu menjadi sarana
pelatihan dan penerapan pengetahuan bagi mahasiswa untuk
menganalisis berbagai permasalahan yang terjadi didaerah
tersebut. Merujuk dari hal-hal tersebut, akhirnya penulis
memutuskan untuk melakukan penelitian melakukan
kegiatan di Komplek Bumi Langgeng, RW 22, Desa Cinunuk,
Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung yang dimulai pada
tanggal 13 September 2021 sampai 13 Oktober 2021. Ditinjau
dalam keadaan sekarang pandemi Covid-19 pun mulai sedikit
demi sedikit menurun kasusnya, maka dari itu agar senantiasa
tetap terjaga protokol kesehatan melalu perkembangan
program-program KKM-FH yang disesuaikan dengan kondisi
masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Lebih difokuskan

pada pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 di
bidang pendidikan dan keagamaan di masa pandemi ini.
Kata kunci: KKM-FH, pendidikan, keagamaan

A. PENDAHULUAN
Tahun ini adalah tahun yang menyedihkan untuk para pelajar,
dikarenakan pembelajaran tidak dapat berjalan sebagaimana semestinya.
Penyebab hal-hal tersebut dapat terjadi yaitu dikarenakan adanya virus
Covid-19, yang saat ini dikenal dengan masa pandemi. Masa ini juga
menjadikan beberapa kegiatan terkikis yang tidak dapat dijalankan
sepenuhnya, bahkan tidak terealisasi sama sekali.
Memahami, menyadari, dan menghayati sepenuhnya makna Tri
Dharma Perguruan Tinggi oleh citivas akademik Sekolah Tinggi Agama
Islam (STAI) Al-Falah Cicalengka dalam kaitannya dengan Pengembangan
Pembangunan Nasional, maka dituntut untuk mempunyai wawasan
Pembangunan Nasional tersebut yang sebagiannya diterima dibangku
Perguruan Tinggi melalui beberapa materi kuliah, dan keseluruhannya itu
secara akademis harus diujicobakan dalam sebuah pelaksanaan
pengabdian ditengah-tengah masyarakat, untuk dapat meningkatkan
kecerdasan wawasan dan semangat kreativitas masyarakat, khususnya
masyarakat pedesaan.
KKM-FH diharapkan mampu menjadi sarana pelatihan dan penerapan
pengetahuan bagi mahasiswa untuk menganalisis berbagai permasalahan
yang terjadi didaerah tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis
melakukan penelitian di Komplek Bumi Langgeng, RW 22, Desa Cinunuk,
Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung yang dimulai pada tanggal 13
September 2021 sampai 13 Oktober 2021.
Kebijakan masa ini teruntuk kegiatan KKM tetap berjalan namun tetap
dibatasi dengan sesuai protokol kesehatan. Salah satunya yaitu KKM
berjalan tetapi berada di daerah masing-masing, yang menjadikan
sebutannya KKM-FH (Kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa Frome Home).
Walaupun sedang berada di masa Pandemi, namun semangat selalu
tetap membara. Masyarakat harus segera bangkit dan jangan putus asa
dalam menjalani kehidupan. Mencoba memberikan motivasi dan juga
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semangat untuk mencari ilmu di masa Pandemi ini di Komplek Bumi
Langgeng dengan berbagai cara dan juga agar mengetahui bagaimana
Penanganan Lanjutan Covid-19 di Komplek Bumi Langgeng Cinunuk.

B. TEORI DAN PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN
Adapun teori-teori yang mendukung program kegiatan sebagai berikut:
1. Bidang Pendidikan
Menurut UU Nomor 2 Tahun 1989 Pendidikan adalah usaha sadar
untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran,
dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.
Menurut UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa, dan Negara.
Menurut Ki Hajar Dewantara Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup
tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun
segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai
manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan
dan kebahagiaan setinggi-tingginya.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pendidikan
adalah proses pengubahan sikap dan tata lakku seseorang atau kelompok
orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran
dan pelatihan.
Menurut John Dewey Pendidikan adalah proses pembentukan
kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional
kearah alam dan sesama manusia.
Menurut J.J. Rousseau Pendidikan adalah memberi kita perbekalan
yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya
pada waktu dewasa.
Pendidikan dalam KKM ini sangat berpengaruh untuk jurusan tarbiyah,
di mana penulis dapat mengetahui apa arti dari bidang pendidikan, yaitu
proses pendewasaan manusia agar dapat bertanggung jawab dalam segala
kewajibannya baik sebagai individu maupun makhluk sosial.
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2. Bidang Keagamaan
Banyak ahli menyebutkan agama berasal dari bahasa Sansakerta, yaitu
“a” yang berarti tidak dan “gama” yang berarti kacau. Maka agama berarti
tidak kacau (teratur). Dengan demikian agama itu adalah peraturan, yaitu
peraturan yang mengatur keadaan manusia, maupun mengenai sesuatu
yang gaib, mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama.
Menurut Daradjat (2005) agama adalah proses hubungan manusia
yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih
tinggi dari pada manusia. Sedangkan Glock dan Stark mendefinisikan
agama sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan system
perilaku yang terlembaga, yang kesemuanya terpusat pada persoalanpersoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (ultimate Mean
Hipotetiking).
Agama sebagai refleksi atas cara beragama tidak hanya terbatas pada
kepercayaan saja, akan tetapi merefleksikan dalam perwujudanperwujudan tindakan kolektivitas umat (aktivitas keagamaan). Aktivitas
keagamaan suatu umat beragama bukan hanya pada tataran relasi dengan
Tuhan, namun juga meliputi relasi dengan sesama makhluk. Aktivitas
keagamaan merupakan bagian dari dimensi ritual suatu agama, dan pada
dasarnya aktivitas keagamaan itu timbul dari cara manusia
“mengejewantahkan” keberagamaannya.
Dari pengertian di atas maka religiusitas dalam Islam menyangkut lima
hal yakni aqidah, ibadah, amal, akhlak (ihsan) dan pengetahuan. Aqidah
menyangkut keyakinan kepada Allah, Malaikat, Rasul dan seterusnya.
Ibadah menyangkut pelaksanaan hubungan antar manusia dengan Allah.
Amal menyangkut pelaksanaan hubungan manusia dengan sesama
makhluk. Akhlak merujuk pada spontanitas tanggapan atau perilaku
seseorang atau rangsangan yang hadir padanya, sementara ihsan merujuk
pada situasi di mana seseorang merasa sangat dekat dengan Allah Ta’ala.
Ihsan merupakan bagian dari akhlak. Bila akhlak positif seseorang
mencapai tingkatan yang optimal, maka ia memperoleh berbagai
pengalaman dan penghayatan keagamaan, itulah ihsan dan merupakan
akhlak tingkat tinggi. Selain keempat hal di atas ada lagi hal penting harus
di ketahui dalam religiusitas Islam yakni pengetahuan keagamaan
seseorang.
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3. Bidang Sosial
Ilmu sosial adalah Semua ilmu pengetahuan yang mempelajari aspekaspek kehidupan manusia dimasyarakat. Aspek-aspek tersebut meliputi:
interaksi sosial (sosiologi), budaya (anthropologi), kebutuhan materi (ilmu
ekonomi), pendidikan (ilmu pendidikan), norma & hukum (ilmu hukum),
perilaku (psikologi), dan lain-lain.
Teori sosial menurut Emile Durkheim adalah bahwa ketika kita ingin
melihat suatu kebudayaan, maka dapat dilihat pula institusi dan norma
yang ada dalam kebudayaan tersebut. Sebab masyarakat terbentuk dari
institusi dan norma-norma tersebut.
Perubahan sosial dan kebudayaan dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial terdiri
dari faktor-faktor yang mendorong dan faktor yang menghambat
terjadinya perubahan sosial, apalagi banyak perubahan drastis di masa
pandemi ini banyak manusia yang harus dapat beradaptasi lagi, ini
dinamakan dengan culture shock.
Pendekatan dalam pelaksanaan program:
1. Pendekatan Sosial
Pendekatan ini melaksanakan upaya KKM agar dapat terjun langsung
ke dalam berbagai kegiatan di masyarakat. Pendekatan ini dilakukan
dengan seluruh rangkaian pengelolaan kegiatan KKM, baik pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, maupun ada tahap evaluasi.
Dalam tahap perencanaan pendekatan sosial dilakukan dengan
berusaha melibatkan masyarakat, baik secara langsung maupu tidak
langsung. Semakin banyak masyarakat yang dilibatkan tentunya akan
semakin baik dan semakin mudah dalam pelaksanaannya.
Pendekatan sosial dalam tahap pelaksanaan, terutama dilakukan oleh
peserta KKN dengan cara membangun komunikasi dan hubungan sosial
yang harmonis untuk secara bersama-sama mengimplementasikan setiap
rencana yang telah disusun. Dibandingkan dengan tahapan KKN yang
lainnya, justru pada tahap pelaksanaan inilah pendekatan sosial
memegang peranan penting dan harus banyak dilakukan oleh para peserta
KKN.
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Sedangkan pendekatan sosial dalam tahap evaluasi berkaitan erat
dengan partisipasi masyarakat untuk memberikan data yang obyektif atas
kegagalan dan keberhasilan kegiatan KKN.

C. HASIL
Dalam melaksanakan kegiatan ini, penulis bekerjasama dengan
berbagai pihak, salah satunya yaitu bapak RW 22 Cinunuk, yang mana hal
tersebut bertujuan agar setiap kegiatan yang sudah dirancang dapat
berjalan dengan baik sesuai harapan. Adapun beberapa rencana program
kerja dalam pendidikan, keagamaan, dan sosial yaitu membantu mengajar
dan mengawasi prokes anak-anak saat pembelajaran berlangsung di
sekolah maupun dipengajian, dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah
terjadwal, seperti; program vaksin tahap ke 2, posyandu, acara khitanan
warga setempat, dll.
Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu dan
mempelajari bagaimana cara penanganan mengajar anak usia dini di masa
pandemi covid-19 ini.
Penulis berupaya pembuatan rencana program kerja terlebih dahulu
yaitu dengan melakukan observasi dan pendekatan sosial untuk meminta
dan memperoleh izin dalam melaksanakan program kerja yang telah
penulis susun. Penulis juga harus mengumpulkan data-data yang
diperlukan dan dianggap akurat untuk melaksanakan program tersebut
dan yang kemudian bisa menghasilkan suatu rencana awal dari target yang
akan diperoleh dari program yang dibuat terlebih dahulu
Adapun hasil dari program kerja ini adalah murid-murid/santri-santri,
masyarakat mengetahui betapa pentingnya menjaga protokol kesehatan
di masa pandemi Covid-19 ini. Walaupun sudah longgar, namun tetap saja
harus menjalankan protokol kesehatan agar tetap terjaga.
Untuk anak usia dini, diingatkan kembali apa itu virus Covid-19 dengan
menggunakan metode mewarnai dan puzzle, anak-anak sangat antusias
dan mereka mengetahui dengan baik virus Covid-19 dan bagaimana cara
pencegahannya. Mereka pun selalu dibiasakan sebelum masuk kelas cuci
tangan, memakai masker, berolahraga agar imun selalu terjaga.
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Dalam keagamaanpun tidak jauh berbeda dalam mengingatkan
tentang virus ini, santri-santrinya juga sudah paham betul akan protokol
kesehatan harus tetap terjaga.
Pada keseluruhan masyarakatpun alhamdulillah selalu patuh terhadap
protokol kesehatan, terutama jika ada pelaksanaan kegiatan acara selalu
diawal ada cek suhu, agar semuanya senantiasa aman dan terhindar dari
hal yang tidak diinginkan.
Program yang terealisasi dilapangan selama melaksanakan KKM-FH
adalah sebagai berikut:
1. Bidang Pendidikan
a) Membantu mengajar di PAUD Mandiri selama 2 minggu awal
 Membantu dalam pelaksanaan sehari-hari
 Membantu dalam pelaksanaan olahraga (senam)
 Mengisi kegiatan jalan sehat pada hari olahraga
 Bimbingan membaca
 Mengisi kegiatan selama 2 hari tentang pencegahan virus
Covid-19 melalui media puzzle dan mewarnai bergambarkan
virus
b) Membantu mengajar di Sanggar Salma selama 2 minggu
selanjutnya
 Membantu dalam pelaksanaan sehari-hari
 Mengisi kegiatan berpetualang pada hari olahraga bersama
peserta KKM UNINUS
 Mengisi kegiatan pencegahan covid-19
2. Bidang Keagamaan
a) Membantu mengajar ngaji di Majelis Ta’lim As-syifa
b) Membantu mengajar tahfidz di Maktab Deeniyat dan Taman
Tahfidz Al-Qur’an Jarimatika Nurul Hikmah
c) Membantu mengajar Deeniyat jilid 5 di Maktab Deeniyat dan
Taman Tahfidz Al-Qur’an Jarimatika Nurul Hikmah
d) Membantu mengajar Deeniyat jilid 0 di Maktab Deeniyat dan
Taman Tahfidz Al-Qur’an Jarimatika Nurul Hikmah
e) Bimbingan Belajar (Bimbel)
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3. Bidang Sosial
a) Kegiatan posyandu
b) Menjadi panitia vaksin tahap ke 2
c) Mahatma mingguan
d) Senam mingguan
e) Membagikan masker
Adapun gambar aktivitas mahasiswa KKM-FH dan anak usia dini dalam
program penanganan lanjutan Covid-19 melalui media puzzle

Gambar 1. Sosialisasi Covid-19 melalui media puzzle

Gambar 2. Menjadi panitia vaksinasi
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Gambar 3. Membantu pemeriksaan kesehatan anak di Posyandu

Gambar 4. Kegiatan senam mingguan

Gambar 5. Membagikan masker kepada lembaga
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D. FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR KENDALA PROGRAM
Dalam setiap kegiatan KKM-FH di Komplek Bumi Langgeng yang
terlaksana, tidak lepas dari adanya faktor yang mendukung maupun yang
menghambat. Berikut faktor-faktor tersebut:
1. Faktor Pendukung
a) Keahlian/Kemampuan Mahasiswa
Tidak dapat dipungkiri lagi KKM merupakan tempat atau ajang
mahasiswa untuk saling menerapkan dan mempraktekan ilmu yang sudah
didapatnya selama mengikuti perkuliahan. Dan sudah dapat dipastikan,
kami sudah cukup mampu untuk mengabdi di masyarakat, khususnya di
Komplek Bumi Langgeng Cinunuk. Karena hampir sebagian mahasiswa
KKM memiliki pengalaman mengajar, baik itu mengajar mengaji, menjadi
guru di sekolah, pembimbing di pesantren hingga yang penghafal Al –
Qur’an.
Dapat dilihat dari seluruh program kerja yang kami lakukan dapat
terlaksana dengan lancar tanpa adanya hambatan. Materi maupun
pembelajaran yang disampaikan pun dapat diterima dengan baik oleh
seluruh santri baik putra maupun putri.
b) Lingkungan Masyarakat
Alhamdulillah antusias masyarakat Komplek Bumi Langgeng terutama
bapak RW Cinunuk selalu memberikan sikap positif terhadap kegiatankegiatan yang berlangsung. Apalagi penulis sebagai mahasiswa STAI Al
Falah jurusan PAI, di mana sangat dibutuhkan dan menjadi harapan agar
semakin berkembang pendidikan-pendidikan agama yang lebih baik.
2. Faktor Kendala
a) Masa Pandemi Covid-19 menjadi segala sesuatunya terbatas, jam
untuk kegiatan pun tidak dapat maksimal.
b) Adanya perbedaan bahasa yang terkadang membuat penulis
terhambat dalam menyampaikan sesuatu ataupun bersosialisasi
dengan para murid-murid.
c) KKM-FH menjadikan kekurangan personil yang tidak dapat
berjalan semaksimal mungkin.
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E. RANGKUMAN MATERI
Kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa Frome Home (KKM-FH) STAI Al-Falah
Cicalengka di Komplek Bumi Langgeng, dilaksanakan pada tanggal 13
September 2021 s/d 13 Oktober 2021 mendapat respon yang baik dan
antusias dari aparat setempat dan masyarakat yang terlibat.
Dalam penanganan di masa Pandemi ini, komplek Bumi Langgeng
Cinunuk sudah sangat menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan.
Di mulai dari diadakannya vaksinasi, senam mingguan agar imun tetap
terjaga, dan juga setiap kegiatan selalu ada pengecekan suhu tubuh dan
juga pengecekan di mana setiap orang yang hadir harus selalu memakai
masker.
Hal ini sangat efektif dalam adanya penanganan lanjut di masa
Pandemi ini, perlu diacungi jempol bahwasanya sudah sangat siap dalam
menghadapi masa seperti ini. Sekolah, pengajian, dan kegiatan-kegiatan
pun sudah mulai dilakukan dengan adanya syarat yaitu tetap selalu
menjaga prokes.
Program kerja yang dilaksanakan diantaranya pada Bidang Keagamaan,
Pendidikan dan Bidang Sosial. Meskipun terdapat hambatan dalam
pelaksanaannya, program kegiatan KKM-FH ini di Komplek Bumi Langgeng
secara keseluruhan dapat diselesaikan dan berjalan lancar serta dapat
dikatakan hampir mencapai sukses.
Pada dasarnya masyarakat sangat memerlukan dukungan dan bantuan
untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya, maka kita sebagai
mahasiswa harus menjadi motivator bagi masyarakat.
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PEMULIHAN KEPENDIDIKAN DAN
KEAGAMAAN DI KELURAHAN CISARANTEN
KULON PADA MASA PANDEMIC COVID-19
Sinta Rusmalinda S,Ab. M.M
Siska Febriyani
ABSTRAK: Pemulihan Dampak Covid-19 di Bidang Pendidikan dan
Keagamaan. KKM-FH diharapkan mampu menjadi sarana
pelatihan dan Penerapan pengetahuan bagi mahasiswa untuk
menganalisis berbagai permasalahan yang terjadi Didaerah
tersebut. Adapun kaitannya dengan itu, permasalah yang
terjadi penulis melakukan Kegiatan KKM-FH di Kelurahan
Cisaranten Kulon, RW 05 Kecamatan Arcamanik, Kota
Bandung yang dimulai pada tanggal 13 September 2021 - 14
Oktober 2021.Ditinjau dalam keadaan sekarang pandemi
Covid-19 pun mulai sedikit demi sedikit menurun Kasusnya,
maka dari itu agar senantiasa tetap terjaga protokol
kesehatan melalu perkembangan Program-program KKM-FH
yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan
Masyarakat. Lebih difokuskan pada pemulihan akibat
pandemi Covid-19 di bidang Pendidikan dan keagamaan di
masa sekarang.
Kata kunci: KKM-FH, pendidikan, keagamaan

A. PENDAHULUAN
Kuliah kerja nyata merupakan proses pembelajaran bagi mahasiswa S1
STAI Al-Falah Cicalengka Bandung yang dikembangkan melalui kegiatan
pengabdian kepada masyarakat dari berbagai segi kehidupan mulai dari
kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, dan kegiatan kependidikan.
Dalam hal ini mahasiswa diperankan sebagai problem solver,
motivator, fasilitator, dan dinamisator dalam proses penyelesaian masalah
dan pembangunan / pengembangan masyarakat. Kehadiran mahasiswa
sebagai intelektual muda diharapkan mampu mengembangkan diri
sebagai agen atau pemimpin perubahan yang secara cerdas dan tepat
menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakatnya.
Kebijakan masa ini teruntuk kegiatan KKM-FH tetap berjalan namun
tetap dibatasi dengan sesuai protokol kesehatan. Pada dasarnya Kuliah
Kerja Mahasiswa From home (KKM-FH) merupakan bentuk pengabdian
nyata mahasiswa kepada masyarakat. Setelah mendapatkan materi
perkuliahan yang senantiasanya dapat berguna didalam lingkungan
masyarakat itu sendiri. Dalam kegiatan pengabdiannya kepada masyarakat,
mahasiswa memberikan pengalaman ilmu pengetahuan, dan agama untuk
memberikan pengarahan agar dapat memecahkan masalah dan
menanggulangi secara tepat.

B. TEORI DAN PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN
Adapun teori-teori yang mendukung program kegiatan sebagai berikut:
1. Bidang Pendidikan
Bidang Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan,
dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke
generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian.
Menurut UU Nomor 2 Tahun 1989 Pendidikan adalah usaha sadar untuk
Menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan
atau Latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.
UU SISDIKNAS no. 20 tahun 2003: Pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
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kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan
masyarakat.
Menurut Edgar Dalle bahwa Pendidikan merupakan usaha sadar yang
dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan
bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang berlangsung di sekolah dan di
luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar
dapat mempermainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara
tetap untuk masa yang akan datang.
2. Bidang keagamaan
Pengertian Agama Menurut KBBI: Agama adalah sistem yang
mengatur tata keimanan/kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan
Yang Maha kuasa serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan
manusia dan manusia lainnya. Pengertian Agama Menurut Parsons & Bella
adalah tingkat yang paling tinggi dan paling umum dari budaya manusia.
Selain definisi dan pengertian agama berasal dari bahasa Sansekerta,
agama dalam bahasa Latin disebut Religion, dalam bahasa-bahasa barat
sekarang bisa disebut Religion dan Religious, dan dalam bahasa Arab
disebut Din.Harun Nasution mengatakan bahwa agama dilihat dari sudut
muatan atau isi yang terkandung didalamnya merupakan suatu kumpulan
tentang tata cara mengabdi kepada Tuhan yang terhimpun dalam suatu
kitab, selain itu beliau mengatakan bahwa agama merupakan suatu ikatan
yang harus dipegang dan dipatuhi.
Dari pengertian di atas maka agama dalam Islam menyangkut Lima hal
yakni aqidah, ibadah, amal, akhlak (ihsan) dan pengetahuan. Aqidah
menyangkut keyakinan kepada Allah, Malaikat, Rasul dan Seterusnya.
Ibadah menyangkut pelaksanaan hubungan antar manusia.
Pendekatan dalam pelaksanaan program
1. Bidang sosial
Pendekatan sosial di sini dimaksudkan adalah pendekatan yang
dilakukan oleh mahasiswa Terhadap khalayak masyarakat di tempat KKM
dilakukan, sehingga mahasiswa tersebut mampu Untuk menjalin
komunikasi dan menumbuhkan partisipasi dari masyarakat sasaran
kegiatan KKM.
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Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam melaksanakan
pendekatan terhadap masyarakat ini, yang utama adalah bahwa
masyarakat sasaran harus dijadikan subjek dan bukan objek dari kegiatan
yang akan dilakukan di dalam KKM. Oleh karenanya masyarakat harus
sebanyak mungkin dan sejauh mungkin dilibatkan dalam kegiatan,
termasuk dalam proses.

C. HASIL
Program ini dilaksanakan dengan tujuan membantu masyarakat
Kelurahan Cisaranten untuk memulihkan kembali kegiatan-kegiatan yang
sebelumnya diberhentikan sementara akibat situasi pandemic Covid 19.
Diawali dengan kegiatan KKM ini masyarakat dapat melaksanakan rutinitas
dan kegiatan seperti biasanya dengan tetap melakukan protokol
kesehatan.
Dari bidang keagamaan, bidang pendidikan maupun bidang sosial
Seluruh kegiatan telah dilakukan dengan baik dan lancar.
Adapun hasil yang telah dicapai dari bidang pendidikan antara lain:
a. Anak-anak di TKQ As-siraaj sudah dapat melaksanakan kegiatan tatap
muka dan tetap melakukan protokol kesehatan dan mengikuti
berbagai kebijakan lainnya. Seperti, anak yang sedang kurang vit
jangan dipaksakan untuk masuk ke sekolah, diwajibkan membawa
makanan dan minuman masing-masing.
b. Anak-anak di TKQ As-siraaj sudah dapat menghafal surat An-Nas - AnNashr, rukun islam, dan rukun iman.
c. Anak-anak di TKQ As-siraaj sudah mengenal cerita Nabi Sulaiman dan
Mukjizatnya
Adapun hasil yang telah dicapai dari bidang keaagamaan antara lain:
a. Masyarakat dapat kembali melakukan kegiatan sebelumnya seperti
pengajian rutinan di setiap malam minggu
b. Masyarakat dapat kembali melakukan tadarrusan bersama di setiap
ba’da isya dan juga pembacaan yaasiin di malam kamis

174 | Pengabdian Masyarakat : KKM FH Mahasiswa STAI Al-Falah

c. Anak-anak Maghrib Mengaji Asy-syifa sudah mulai efektif kembali
melaksanakan pengajian dengan jadwal yang sudah ditentukan .
pengajian untuk anak remaja dilaksanakan pada maghrib di hari senin,
rabu dan jum’at. Sedangkan, untuk anak-anak kecil dilaksanakan pada
ashar di hari selasa, kamis, jum’at.
Adapun hasil yang telah dicapai dari bidang sosial antara lain:
a. Terlaksananya melakukan senam sehat di Cisaranten kulon RW 05
seminggu 2 kali
b. Mengaktifkan kembali jum’at berkah
Adapun gambar aktifitas mahasiswa KKM-FH dan masyarakat dalam
program pemulihan kependidikan dan keagamaan di Kelurahan Cisaranten
Kulon.

Gambar 1. Praktek shalat dhuha bersama di TKQ As-Siraaj

Gambar 2. Kegiatan jum’at berkah
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Gambar 3. Dzikir berjamaah dan pengajian kitab nashoihul ibad

Gambar 4. Membantu mengajar di pengajian Maghrib mengaji Asy-syifa

Gambar 5. Membantu mempersiapkan penampilan anak-anak untuk acara
maulid
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Gambar 6. Senam sehat bersama warga RW 05

D. FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR KENDALA PROGRAM
Pelaksanaan KKM di masa pandemi Covid 19 di kelurahan Cisaranten
kulon terdapat sedikit kendala seperti cuaca yang tidak mendukung dan
adanya beberapa masyarakat yang belum di vaksin merasa khawatir
meskipun kami telah menerapkan protokol kesehatan. Tetapi kegiatan
tetap berjalan lancar karena memiliki banyak dukungan dari masyarakat
lainnya dan juga kepala pemerintahan yang ada di wilayah Cisaranten
kulon ini.

E. RANGKUMAN MATERI
Kegiatan KKM-FH dengan pemulihan keagamaan, pendidikan di
Kelurahan Cisaranten Kulon berjalan dengan lancar sesuai dengan yang
diharapkan dan yang telah direncanakan. Adapun kesimpulan dari
pelaksanaan program kerja KKM-FH yaitu:
1. Program KKM-FH dapat terlaksana dengan baik dan lancar
2. Program ini membuat pendidik dapat melaksanakan pembelajaran
tatap muka dengan menggunakan protokol kesehatan dan peraturan
tatap muka yang wajib di patuhi
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3. Dengan adanya kegiatan KKM-FH ini keinginan masyarakat untuk
melakukan berbagai kegiatan dapat terpenuhi
4. Program ini dapat berjalan baik dan lancar berkat dukungan dan
kerjasama masyarakat yang sudah membantu dan mendukung
kegiatan ini.
Dengan demikian, hasil kesimpulan di atas menunjukan bahwa secara
garis besar program KKM-FH dapat dikatakan sukses dan lancar sesuai
dengan jadwal dan perencanaan.
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PENERAPAN PENCEGAHAN COVID-19 DI
KAMPUNG PASANGGRAHAN PADA BIDANG
PENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN
Sinta Rusmalinda, S.Ab, M.M
Nur Muna Faridatul Ula
Abstrak: Munculnya virus covid-19 merupakan sebuah musibah yang bisa
dibilang mengerikan. Covid-19 memberikan dampak yang begitu
besar di berbagai bidang salah satunya di bidang keagamaan dan
di bidang pendidikan. Dalam pendidikan, covid-19 menyebabkan
sekolah harus mengadakan pembelajaran secara online atau
daring. Sedangkan di bidang agama, beberapa pengajian, majelis
taklim dan acara keagamaan harus berhenti sementara waktu.
Dengan adanya dampak tersebut, maka dicarikan solusi agar
kegiatan pendidikan dan kegiatan keagamaan tetap berjalan
walau di masa pandemi ini. Salah satu solusinya yaitu dengan
menggunakan metode door to door.
Kata kunci : covid-19, bidang keagamaan, pengajian, metode door to door,
Pendidikan

A. PENDAHULUAN
Covid-19 ditemukan diakhir tahun 2019 di kota wuhan negara cina.
Virus ini menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan. Penyakit yang
disebabkan covid-19 ini menyebar secara rapid atau cepat. WHO (world
health organization) telah menetapkan bahwa fenomena penyebaran
covid-19 pada tanggal 12 maret 2020 menjadi sebuah pandemi (Jihad,
2020, hal. 1).

Adanya Covid-19 memberikan dampak negatif dalam berbagai hal,
salah satunya pada bidang pendidikan dan agama. STAI Al-Falah
Cicalengka tidak luput dari dampak covid-19. Hal ini mengakibatkan STAI
Al-Falah Cicalengka saat mengadakan KKM tidak seperti biasanya. KKM
dilaksanakan secara individu dan pelaporan dilakukan secara online.

B. TEORI DAN PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN
1. Bidang Pendidikan
Menurut Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Nasional
Indonesia, ia menjelaskan bahwa pendidikan adalah tuntutan di dalam
hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu
menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar
mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah
mencapai keselamatan dan kebahagiaan setingi-tingginya.
Sedangkan menurut H. Horne, pendidikan adalah proses yang terus
menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk
manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas
dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar
intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia (Dr. H. Amka,
M.Si., 2019, hal. 2).
2. Bidang keagamaan
Keagamaan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
merupakan sesuatu hal yang berhubungan dengan agama (Kamus
Besar Bahasa Indonesia, t.thn.). Pengertian Keagamaan-Secara
etimologi, istilah keagamaan itu berasal dari kata “agama" yang
mendapat asalan “ke" dan akhiran “an" sehingga menjadi keagamaan.
W.J.S. Poerwadarminta mengungkapkan bahwa keagamaan adalah
sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai
agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan
(Wajdi).
Pendekatan yang digunakan dalam KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa)
adalah pendekatan sosial. Pendekatan sosial berarti terjun langsung.
Pendekatan sosial di sini adalah upaya dari Perguruan Tinggi, khususnya
180 | Pengabdian Masyarakat : KKM FH Mahasiswa STAI Al-Falah

para mahasiswa peserta KKM selaku pelaksana utama dalam KKM untuk
dapat mengintegrasikan diri (meleburkan diri) ke dalam berbagai kegiatan
masyarakat agar dapat diterima dan berperan-serta dalam berbagai
kegiatan masyarakat di tempat KKM (Sudrajat, 2008).

C. HASIL
Persiapan dilakukan dengan meminta izin terlebih dahulu kepada
Ketua RW 05 kampung Pasanggrahan untuk melaksanakan kegiatan Kuliah
Kerja Mahasiswa (KKM) di kampung Pasanggrahan yang tepatnya adalah
tempat tinggal penulis sendiri.
Setelah melakukan perizinan kepada ketua RW, selanjutnya penulis
melakukan perizinan kepada kepala sekolah MDT untuk ikut mengajar di
MDT As-shofar, tentunya dengan observasi terlebih dahulu bagaimana
cara anak-anak madrasah belajar di MDT tersebut.
1) Bidang Pendidikan
Diawali dengan mengajar di MDT As-Shofar. Penulis membantu guru
mdt dalam mengajar mengaji, menghapal surat dan doa, memberikan
pelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah berlaku di mdt asshofar. Untuk penerapan pencegahan covid-19 di mdt as-shofar, penulis
melakukan penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker,
menjaga jarak, dan mencuci tangan serta memberikan wawasan tentang
covid 19 dengan metode game dan tanya jawab.
Penulis melakukan KBM (kegiatan belajar mengajar) di RA As-shofar
selama dua minggu. Penerapan daripada pencegahan covid-19 adalah
dengan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker,
menjaga jarak, dan mencuci tangan. Penulis melakukan kegiatan berupa
membantu anak ra dalam belajar membaca menggunakan buku bacalah,
belajar mengaji atau membaca dengan menggunakan buku Iqro,
membimbing anak ra dalam belajar mengenal hal yang baru, melakukan
senam rutin di hari kamis, serta melakukan kegiatan kreatif.
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2) Bidang Agama
Mengadakan bimbingan mengaji dengan metode door to door sebagai
upaya pencegahan covid-19. Dalam hal ini, penulis menjadi pembimbing
mengaji dengan menggunakan Al-Qur’an dan Iqro, mengajarkan tata cara
sholat, serta hapalan bacaan surat-surat pendek dan doa.
Penulis juga mengikuti kegiatan pengajian yang rutin dilaksanakan di
hari jumat di RT 04.
3) Bidang Sosial
Penulis ikut merencanakan perbaikan jalan di RT 01. Dimulai dari dana
yang harus dikumpulkan, berapa pekerja yang dibutuhkan, dan mencatat
bahan apa saja yang dibutuhkan dalam perbaikan jalan.
Penulis ikut membantu mengurus taman dan kebun jagung. Dimulai
dari menyirami, memberi pupuk, dan membersihkan rumput liar yang di
sekitar tanaman. Dan Penulis ikut membantu petani dalam membersihkan
rumput liar di sekitar padi atau dalam bahasa sundanya dikenal dengan
istilah ngarambet.
Penulis juga membantu masyarakat dalam mengetahui seputar
vaksinasi covid-19. Dimulai dari apa itu vaksinasi, bagaimana cara kerjanya,
dan gejala apa saja yang ditimbulkan setelah melakukan vaksinasi.

D. FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR KENDALA PROGRAM
1. Faktor Pendukung
Banyak faktor pendukung yang mendukung penulis dalam
melaksanakan KKM-FH. Diantaranya adalah:
a. Ketua RW yang memberikan arahan turun ke masyarakat
b. Guru dan staff dari MDT maupun RA yang banyak memberikan
bantuan serta arahan dalam melaksanakan KKM-FH
c. Bantuan dana dari beberapa warga di RT 01 untuk perbaikan jalan di
RT 01
2. Faktor Kendala Program
a. Tidak adanya kameramen khusus yang mengambil foto dan video
sehingga kadang kali Penulis harus mengambil foto dan video
sendiri
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b. Masyarakat mempercayai bahwa Covid-19 sudah tidak ada
c. Kurangnya ilmu public speaking Penulis

E. RANGKUMAN MATERI
Penulis melakukan KKM-FH khususnya pada bidang pendidikan dan
keagamaan terkait cara Penulis dalam mencegah Covid-19 di kampung
Pasanggrahan yaitu di tempat PAUD dan MDT serta. Di bidang pendidikan
penulis memberikan pembelajaran seputar Covid-19 dengan
menggunakan metode games dan tanya jawab, membagikan masker dan
vitamin, serta menerapkan kepada anak-anak protokol kesehatan. Dan
untuk di bidang Agama, penulis melakukannya di tempat pengajian
(masjid) serta mengajar mengaji kepada salah satu murid MDT dengan
sistem door to door (pintu ke pintu). Di bidang pilihan yaitu bidang sosial,
penulis melakukan sosialisasi mengenai vaksin dan membantu
memperbaiki jalan yang rusak.
Namun, Penulis memiliki kendala dalam menjalani kegiatan KKM-FH
yaitu diantaranya: tidak adanya kameramen khusus dan kepercayaan
masyarakat tentang covid-19 itu tidak ada serta Public speaking penulis
yang kurang bagus..
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PENANAMAN RASA PEDULI
MASYASARAKAT RT 03/RW 01 DESA
NEGLASARI DALAM MENJALANKAN
PROTOKOL KESEHATAN DI TENGAN MASA
SWAKARANTINA COVID-19
Sinta Rusmalinda S.Ab, M.M
Firdayanti Nuraeniah
ABSTRAK: Pada tanggal 14 Juli 2020, tercatat bahwa Indonesia termasuk
10 besar negara kasus tertinggi virus corona di Asia dengan
76.981 kasus positif virus corona. (Kompas.com, 2020) untuk
itu Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Falah Cicalengka
Bandung mengadakan program Kuliah Kerja Mahasiswa Frome
Home (KKM-FH) yang dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan Tri
Dharma perguruan tinggi dengan fokus kepada pengabdian
pada masyarakat dalam pencegahan dan penanganan
penyebaran Covid-19. Kegiatan KKM-FH merupakan salah satu
bentuk kegiatan guna membantu masyarakat dalam
penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 ini yang
masih berlangsung hingga saat ini. “Penanaman Rasa Peduli
Masyarakat di Bidang Pendidikan dan Keagamaan Dalam
Menjalankan Protokol Kesehatan” Penelitian ini menggunakan
metode pendekatan dan observasi atau terjun langsung
kelapangan. Didalam metode pendekatan terhadap masyarakat
Rt 03/01 Desa Neglasari mengenai pencegahan dan
penanganan Covid-19. kepada Kepala Desa, ketua Rt, ketua,
kader, DKM Mesjid Al-Ma’sum, kepala sekolah dan guru, dan

tokoh masyarakat. Dalam program pelaksanaan terjun
lapangan kami melakukan sosialisasi pencegahan penularan
Covid-19 kepada masyarakat, melakukan pendampingan
pembelajaran kepada siswa siswi di TK RIYADUL JANNAH baik
secara daring maupun luring, dan pengajian mingguan ibu-ibu,
pengajian anak di sekitar rumah, serta melakukan kegiatan
bersih-bersih di mesjid Al-Ma’sum.
Kata Kunci: Covid-19, KKM-FH, Pencegahan

A. PENDAHULUAN
Kuliah Kerja Mahasiswa Frome Home (KKM-FH) merupakan artikulasi
pengabdian kepada masyarakat yang tidak lepas dari esensi pendidikan
dan penelitian. Pada dasarnya mahasiswa sebagai ujung tombak
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi tidak akan lepas dari segala
kegiatan kemasyarakatan. Salah satu Dharma yang wajib untuk di jalankan
adalah “Pengabdian Terhadap Masyarakat”. Pengabdian terhadap
masyarakat adalah sebagai dasar utama adanya KKM-FH tidak serta merta
terlepas dari esensi pendidikan dan penelitian. Karenanya struktur
kegiatan KKM-FH menjadi fokus utama pengabdian pada masyarakat
berada pada koridor esensi tersebut.
Pada akhir tahun 2019 di negara Cina muncul Corona Virus Desease 19
(Covid-19) yang menyerang masyarakat tepatnya di kota Wuhan. Corona
berasal dari bahasa latin yang berarti mahkota. Menurut Lembaga
Kesehatan Amerika Serikat, memberi alasan mengapa dinamakan Corona
Virus adalah karena terdapat duri kecil yang menyerupai mahkota di
permukaan virus. Virus corona ini tidak hanya mengjakit Wuhan saja,
negara-negara di Benua Asia juga turut berdampak virus ini termasuk
negara Indonesia. (Eista, 2020) Gejala umum yang di timbulkan akibat
terjangkitnya virus ini adalah demam, batuk kering, dan sesak nafas. Virus
Corona (Covid-19) mengakibatkan sejumlah negara-negara melakukan
karantina di berbagai wilayah (lockdown) guna untuk mengurangi
penyebaran virus. Di wilayah Negara Indonesia sendiri dilakukan
pembatasan-pembatasan wilayah untuk mencegah lonjakan orang-orang
yang terpapar Covid-19. Pemerintah juga mengeluarkan beberapa
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kebijakan diantaranya bagi pelajar agar belajar dari rumah, bagi karyawan
agar bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah. Meskipun begitu
pemerintah tetap menghimbau agar tetap memberikan pelayanan bagi
masyarakat seperti transportasi dengan tetap mematuhi protokol
kesehatan. (Eista, Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Corona
Virus, 2020)
Pada tanggal 14 Juli 2020, tercatat bahwa Indonesia termasuk 10
besar negara kasus tertinggi virus corona di Asia dengan 76.981 kasus
positif virus corona. (Kompas.com, 2020) untuk itu Sekolah Tinggi Agama
Islam (STAI) Al-Falah Cicalengka Bandung mengadakan program Kuliah
Kerja Mahasiswa Frome Home (KKM-FH) yang dilakukan sebagai bentuk
pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi dengan fokus kepada
pengabdian pada masyarakat dalam pencegahan dan penanganan
penyebaran Covid-19. Kegiatan KKM-FH merupakan salah satu bentuk
kegiatan guna membantu masyarakat dalam penanganan dan pencegahan
penyebaran Covid-19 ini yang masih berlangsung hingga saat ini.
Menyadari, memahami, dan menghayati makna dari Tri Dharma
PerguruanTinggi oleh civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
Al-Falah Cicalengka dalam kaitannya dengan kondisi bangsa saat ini yang
sedang mengalami krisis kesehatan yaitu dengan adanya wabah Covid-19.
Dalam pelaksanaan KKM-FH, mahasiswa sebagai penyelenggara kegiatan
di beri tuntutan agar menemukan permasalahan serta potensi yang ada di
masyarakat. Kemudian mampu memberikan solusi ataupun
menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat di tengah-tengah
adanya wabah Covid-19 ini dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan
Dampak Covid-19 terutama dalam bidang Pendidikan dan Keagamaan
yang semua ini harus diujicobakan dalam sebuah pengabdian di tengahtengah masyarakat.
Tingkat penyebaran virus corona di Kabupaten Bandung Barat Provinsi
Jawa Barat cukup pesat sehingga pemerintah setempat terus berupaya
keras demi keamanan dan kesehatan masyarakat. Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) terus dilakukan hingga situasi kondisi dikatakan New
Normal. Beberapa bentuk anjuran dan sanksi telah dilakukan oleh
pemerintah setempat. Namun, bagi sebagian masyarakat di Kabupaten
Bandung Barat masih saja belum memiliki kesadaran akan adanya wabah
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berbahaya ini sehingga mereka lalai dalam menaati protokol kesehatan.
Oleh karna itu kegiatan KKM-FH ini akan memberikan pemahaman
masyarakat mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan dampak
Covid-19.

B. PEMBAHASAN
1. Sejarah Desa Neglasari
Desa Neglasari merupakan salah satu desa pemekaran dai induk desa
Cipongkor yang berada di wilayah kecamatan Cipongkor. Desa pemekaran
tersebut terjadi pada tahun 1982. Desa Cipongkor dimekarkan mejadi 2
(dua) desa, yaitu desa Neglasari dan desa Karangsari, sedangkan nama
Cipongkor diabadikan menjadi nama Kecamatan Cipongkot hingga
sekarang merupakan pemekaran dari desa Neglasari.
Desa Neglasari berasal dari gabungan dua kata yaitu “Negla/Negrak
dan Sari”. “Negla/Negrak” berarti terlihat atau suatu tempat yang terlihat
dari sisi manapun, sedangkan “Sari” berarti inti atau sesuatu paling
penting yang terkandung didalamnya yang merupakan ciri khas dan
identitas diri. Jadi, dapat diartikan bahwa asal kata “Neglasari” merupakan
suatu daerah atau tempat yang terlihat jelas sebuah intisari atau identitas
desa tersebut.
2. Letak Geografis Desa Neglasari
Desa Neglasari merupakan desa di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten
Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kondisi alamnya yang
berada pada ketinggian ± 645M di atas permukaan laut, curah hujan
2250mm dan suhu rata-rata 18-28℃. Jarak menuju ke pusat pemerintah
Kabupaten Bandung Barat ± 45km. Kearah utara merupakan daerah
dataran tinggi yang berbukit. Masyarakatnya 98% penduduk asli desa
Neglasari, dengan sebagian besar dari bidang pertanian, buruh jasa dan
perdagangan.
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3. Keadaan Sosial Rt 03 Rw 01 Desa Neglasari
Berikut adalah data kependudukan Rt 03/01 Desa Neglasari pada
tahun 2021 yaitu:
(Tabel I.I)
Jumlah Penduduk
No Tahun
Laki-laki
Perempuan
1

2021

279

209

4. Pelaksanaan Kegiatan KMM-FH
Pada bulan Mei 2021 Desa Neglasari merupakan daerah yang
dikategorikan sebagai daerah yang bertanda zona kuning dalam artian
bahwa desa Neglasari ini termasuk kedalam daerah dengan beberapa
kasus penularan virus Covid-19 lokal, tetapi tanpa kelompok penularan
komunitas. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat Desa
Neglasari khusus nya di daerah Rt 03/01.
Menurut kepala desa Neglasari untuk kawasan Rt 03/01 ada sekitar 3%
masyarakat yang terjangkit Virus Covid-19 yang memiliki gejala yang sama
seperti hilangnya indra penciuman, batuk kering, dan demam. Namun saat
ini (Bulan September 2021) masyarakat Rt 03/01 Desa Neglasari sudah
tidak ada lagi yang terjangkit virus Covid-19. Tidak ada korban jiwa secara
resmi atau terdata yang diakibatkan oleh Covid-19 di daerah Rt 03/01.
Namun, demi keamanan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi
masyarakat sekita sudah seharusnya bahwa masyarakat Rt 03/01 desa
Neglasari agar tetap menjalankan prokes Covid-19.
Hal inilah yang melatar belakangi kami untuk melaksanakan kegiatan
Kuliah Kerja Mahasiswa From home (KKM-FH) di Rt 03 Rw 01 Desa
Neglasari Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. Disamping
dengan keputusan Kampus STAI Al-Falah Cicalengka untuk melaksanakan
KKM-FH di lingkungan masing-masing.
5. Tujuan dan Manfaat Kegiatan
Tujuan pelaksanaan kegiatan KKM-FH ini tidak lain dan tidak bukan
yaitu untuk membantu penguatan pencegahan atau penanggulangan
dampak Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah
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untuk mendukung pemerintah daerah dalam penanggulangan dampak
Covid-19 di bidang pendidikan dan keagamaan. Lalu, membantu
meningkatkan kepedulian civitas akademi STAI Al-Falah dalam pencegahan
dan penanganan Covid-19. Yang terakhir yaitu untuk mengedukasi
masyarakat Rt 03/ 01 Desa Neglasari mengenai pencegahan dan
penanggulangan Covid-19.
Manfaat kegiatan yang dilakukan di RT 03/01yaitu ada beberapa
manfaat seperti manfaat terhadap mahasiswa, masyarakat, pemerintah
daerah dan bagi perguruan tinggi. Dengan adadnya program KKM-FH ini
dapat beradaptasi dan bersosialisasi dengan masyarakat. Masyarakat
mampu merubah kebiasaan buruk dalam melalaikan adanya wabah covid19 dengan memulai kembali melakukan pencegahan dan penanggulangan
Covid-19 seperti memakai masker setiap melakukan kegiatan di luar
ruangan.
6. Target Kegiatan KKM-FH
Yang menjadi target kegiatan adalah bidang keagamaan, pendidikan
dan sosial. Target kegiatan di bidang keagamaan yaitu dengan
memberikan edukasi atau pengarahan terhadap masyarakat Rt 03/01
Desa Neglasari yang masih lalai dalam menerapkan prokes Covid-19 di
dalam ruang lingkup pengajian anak-anak maupun pengajian rutin
mingguan. Dalam bidang pendidikan yaitu Target kegiatan KKM-FH di
dalam bidang pendidikan ini yaitu dengan memberikan edukasi atau
pengenalan Virus Corona serta pencegahan dan penanggulangan Covid-19
kepada peserta didik di TK RIYADUL JANNAH, serta melakukan
pendampingan belajar. Target kegiatan KKM-FH di dalam bidang sosial ini
yaitu untuk bersosialisasi terhadap masyarakat Rt 03/01 Desa Neglasari
tentang pencegahan dan penanggulangan Covid-19.
7. Deskripsi Pelaksanaan KKM-FH
Pelaksanaan program kegiatan KKM-FH di Rt 03/01 Desa Neglasari ini
kami menggunakan metode pendekatan dan terjun lapangan. Di dalam
metode pendekatan terhadap masyarakat, kami melakukan sosialisasi
selama satu minggu kepada masyarakat Rt 03/01 Desa Neglasari mengenai
pencegahan dan penanggulangan Covid-19 kepada Kepala Desa, ketua Rt,
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ketua, kader, DKM Mesjid Al-Ma’sum, kepala sekolah dan guru, dan tokoh
masyarakat. Dalam program pelaksanaan terjun lapangan kami melakukan
sosialisasi pencegahan penularan Covid-19 kepada masyarakat, melakukan
pendampingan pembelajaran kepada siswa siswi di TK RIYADUL JANNAH
baik secara daring maupun luring, dan pengajian mingguan ibu-ibu,
pengajian anak di sekitar rumah, serta melakukan kegiataan bersih-bersih
di mesjid Al-Ma’sum.

C. HASIL YANG DICAPAI
Alhamdulillah, program kegiatan pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa
From home (KKM-FH) di Rt 03 Rw 01 Desa Neglasari berjalan dengan
sangat baik dan lancar juga mendapatkan respon positif daripada
masyarakat sekitar sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan KKM-FH
ini dengan baik. Di dalam bidang pendidikan hasil yang telah di capai yaitu
Melakukan sosialisasi terhadap guru-guru di TK RIYADUL JANNAH yang
sudah melakukan kegiatan pembelajaran secara luring atau tatap muka
agar selalu mematuhi protokol kesehatan dan melakukan kegiatan
menonton video edukasi tentang pencegahan dan penanggulangan Covid19 kepada siswa dan siswi. Memberikan contoh kebiasaan kepada siswa
siswi TK RIYADUL JANNAH untuk selalu menjaga kesehatan dengan
melakukan olahraga setiap minggunya, membawa bekal dari rumah
dengan makanan yang sehat dan bergizi, dan selalu mencuci tangan
sebelum dan setelah belajar di kelas. Memberikan pendampingan belajar
terhadap anak-anak sekitar rumah dalam mengerjakan tugas sekolah
sehingga mereka tidak kesulitan dalam mengerjakan tugas tersebut.
Memberikan pembelajaran secara luring terhadap siswa siswi TK RIYADUL
JANNAH setiap hari jum’at dengan tetap memberikan arahan agar tetap
melaksanakan prokes yang baik dan benar.
Sosialisasi kepada DKM Mesjid Al-Ma’sum agar terus menjaga
kebersihan lingkungan masjid guna mencegah penularan Covid-19 kepada
masyarakat. Sosialisasi terhadap jama’ah pengajian rutin mingguan hari
kamis dan jum’at agar selalu menjaga protokol kesehatan. Dengan
demikian, kegiatan pengajian dapat berjalan dengan baik dan tertib.
Pendampingan pengajian terhadap anak-anak sekitar rumah dan memberi
edukasi dalam pencegahan penularan Covid-19.
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Pada bidang sosial ini kami melakukan kegiatan sosial kepada Kepala
Desa bertujuan agar kepala desa Neglasari dapat mensosialisasikan
kegiatan pencegahan Covid-19 kepada masyarakat dengan lebih giat lagi
mengenai pentingnya menjalankan protokol kesehatan. Membantu
kegiatan posyandu di Rt 03/01 Desa Neglasari. Sosialisasi pembagian
masker kepada warga masyarakat Rt 03/01 Desa Neglasari untuk
mencegah penularan Covid-19 terhadap warga sekitar. Melakukan
sosialisasi pembagian handsanitizer serta menempelkan pamplet tentang
cara mencegah dan menanggulangi Covid-19 serta cara mencuci tangan
yang baik dan benar. Membuat video edukasi tentang pembuatan
handsanitizer dari bahan-bahan alami yang mudah didapat dan
mengunggahnya di youtube.
Membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan vaksinasi dosis 1
guna mencegah penularan penyebaran Covid-19. Penanaman sayur
sayuran guna menunjang kebutuhan sehari-hari.

D. FAKTOR PENGHAMBAT DAN SOLUSI
Faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan kegiatan KKMFH ini salah satunya adalah kurang baik nya jaringan internet di sekitar Rt
03 Rw 01 Desa Neglasari, lalu akses jalan yang kurang bagus. Untuk bisa
sampai ke tempat pendidikan ataupun keagamaan, kami harus melewati
jalur sungai dan jalan setapak terlebih dahulu sehingga mengakibatkan
keterlambatan dalam melakukan kegiatan pendidikan ataupun keagamaan.
Solusi pertama dengan susahnya mendapatkan akses inter maka kami
melakukan monitoring atau bimbingan evaluasi dengan dosen
pembimbing itu dilakukan dari jauh-jauh hari ketika mulai hari pertama
dilaksanakannya kegiatan KKM-FH. Lalu solusi kedua yaitu agar kami dapat
mendapatkan akses jalan yang lebih baik tanpa harus menyebrangi sungai
terlebih dahulu, maka kami mencari jalan alternatif lain seperti jembatan
walaupun jarak yang kami tempuh dapat lebih jauh lagi.

E. RANGKUMAN MATERI
Diadakannya Program Kuliah Kerja Mahasiswa From home (KKM-FH) di
Rt 03/01 Desa Neglasari antusias masyarakat sangat tinggi untuk ikut serta
berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan , karena masih banyak sekali
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warga yang lalai akan protokol kesehatan. Setelah kami mengedukasi
maka lambat laun masyarakat akan mengikuti dan membiasakan.
Dalam melakukan pencegahan penularan Virus Covid-19 ini yaitu,
kami membagikan masker medis kepada masyarakat sekitar lalu kami
membagikan handsanitizer yang terbuat dari bahan-bahan alami, lalu
membantu pelaksanaan vaksin dosis 2, membersihkan mesjid Al-Ma’sum.
Cara melakukan kegiatan ini yaitu dengan mendatangi rumah-rumah
warga. Dengan demikian kegiatan KKM-FH yang kami lakukan di Rt 03/01
Kp Kaum Desa Neglasari dalam pencegahan dan pencegahan Virus Covid19 berjalan dengan lancar.
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LAPORAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT OLEH MAHASISWA MELALUI
KULIAH KERJA MAHASISWA FROM HOME
Sinta Rusmalinda, S.Ab M.M.
Annisa Nur Fakhriyah
Badan Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menyatakan virus corona
Covid- 19 sebagai pandemi. Menurut WHO pandemi adalah skala
penyebaran penyaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia.
Di Indonesia sejak dua kasus pertama Covid19 yang diumumkan pada
Maret 2020, jumlah kasusnya terus meningkat tersebar di 32 provinsi
termasuk juga Cabangbungin yang berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Pada bulan Juni 2021 kasus nya meningkat di Kabupaten Bekasi,
sebanyak 18 kecamatan di Kabupaten Bekasi masuk kedalam zona merah
Covid-19 termasuk Kecamatan Cabangbungin masuk ke dalam zona merah
dan tercatat ada 54 kasus positif pada saat itu. Berbagai upaya dilakukan
untuk pencegahan Covid-19 salah satunya dengan melakukan vaksinasi.
Vaksinasi yang diadakan di Kecamatan Cabangbungin sendiri
mendapatkan respon yang luar biasa dari warga termasuk vaksinasi yang
diadakan di Desa Jayalaksana walaupun masih ada beberapa warga yang
sedikit susah untuk divaksinasi.
Program KKM_FH STAI Al-Falah yang dilakukan di Desa Jayalaksana
juga salah satu programnya adalah pencegahan Covid-19 untuk itu saya
berpartisipasi dalam kegiatan vaksinasi yang diadakan di Desa Jayalaksana.
Selama kegiatan vaksinasi berlangsung saya bertugas sebagai pencatat
peregistrasian orang yang akan divaksinasi. Para aparat desa yang
bertugas juga sangat kompak dan sangat kooperatif selama pelaksanaan
vaksinasi. Berkat kerjasama yang baik ini target sasaran vaksin dosis satu

sudah hamper 99%, ini adalah jumlah yang sangat bagus mengingat masih
banyak sekali warga desa lainnya yang menolak untuk di vaksin.
Program pencegahan dan penanggulangan lainnya yaitu dengan
melakukan sosialisasi pencegahan covid-19 baik di lingkungan rumah
maupun di lingkungan sekolah agar selalu menerapkan protokol kesehatan
seperti memakai masker dan menggunakan handsanitizer ketika keluar
atau masuk ke tempat yang ramai demi kenyamanan dan keselamatan
bersama.
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LAPORAN PROGRAM PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT OLEH MAHASISWA
MELALUI KKM-FH
Sinta Rusmalinda S.Ab.M.M
Meisa Lovita
A. LATAR BELAKANG
Pendidikan pada dasarnya merupakan proses pendewasaan dan
kemandirian manusia secara sistematis agar siap menjalani kehidupan
secara bertanggung jawab. Adapun mahasiswa adalah subyek dan objek
pembangunan, juga sebagai kader penerus bangsa, secara akademis juga
mampu merasakan langsung kondisi obyektif masyarakat kehidupan
keagamaan untuk dibina dan dikembangkan dengan segala potensi yang
ada padanya melalui pendekatan keagamaan, sesuai dengan profesi dan
potensinya. Mahasiswa sebagai ujung tombak pelaksana Tri Dharma
Perguruan Tinggi tidak dapat lepas dari segala kegiatan kemasyarakatan.
Salah satu Dharma yang wajib untuk dijalankan adalah “Pengabdian
Terhadap Masyarakat”.
Kegiatan pengabdian ini dinamakan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)
yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang memberikan
pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup ditengah-tengah
masyarakat di luar kampus. Sekaligus sebagai proses pembelajaran serta
mengabdi kepada masyarakat yang sedang membangun dan secara
langsung
mengidentifikasi
serta
menangani
masalah-masalah
pembangunan yang sedang dihadapi. Namun, berbeda dengan tahun ini,
sejak pandemi Covid-19 melanda berbagai Negara termasuk Indonesia,
seluruh masyarakat di Indonesia bekerjasama dengan pemerintah dalam
pencegahan penyebaran Covid-19. Adapun program KKM yang bertujuan

untuk mengembangkan masyarakat tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana pelaksanaan ditahun sebelumnya.
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka Bandung sebagai
perguruan tinggi yang berada di wilayah Jawa Barat ikut berkontribusi
dalam pencegahan dan penanggulangan dampak covid-19. Salah satu
kontribusi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka Bandung dalam
pencegahan dan penanggulangan dampak covid-19 melalui kegiatan
Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM-FH) yang dilakukan oleh mahasiswa. Sebagai
program yang sudah cukup lama dilaksanakan dan dikembangkan di
lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka Bandung
pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa From home dijadikan sebagai wahana
belajar dan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Kegiatan KKM-FH
telah ditetapkan ke dalam beberapa tahapan (1) tahap persiapan; (2)
tahap pelaksanaan; (3) tahap monitoring dan evaluasi; (4) tahap penarikan
mahasiswa; (5) tahap pelaporan (6) tahap tindak lanjut.
Melalui perkembangannya program-program KKM-FH disesuaikan
dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pada masa pandemic covid-19
ini KKM-FH difokuskan pada pencegahan dan penanggulangan dampak
covid-19 di bidang pendidikan dan keagamaan dimasa pandemi covid-19.
Dengan demikian diharapkan melalui KKM-FH pencegahan dan
penanggulangan dampak covid-19 maka mahasiswa dapat berkontribusi
nyata untuk mengatasi masalah di bidang pendidikan dan keagamaan dan
sekaligus memberikan edukasi di masa pandemi covid-19.

B. RUMUSAN MASALAH
Adapun rumusan masalah pada pelaksanaan KKM-FH ini yaitu sebagai
berikut :
1. Bagaimanakah pelaksanaan program kegiatan KKM-FH yang meliputi
kegiatan pendidikan, kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial di
Pondok pesantren Al-Qur’an Al-falah 2 Nagreg?
2. Bagaimana upaya dalam meningkatkan semangat belajar Siswa SDN
02 Nagreg dalam menghadapi pembelajaran secara daring di masa
pandemic covid-19?
3. Mengapa mahasiswa KKM harus turut serta dalam penanggulangan
covid-19 di tempat berlangsungnya KKM-FH?
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C. PELAKSANAAN PROGRAM
Kuliah Kerja Mahasiswa bisa dikenal dengan KKM merupakan bentuk
pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh berbagai institusi pendidikan,
sebagai salah satu implementasi dalam mewujudkan tri dharma perguruan
tinggi. KKM yang diselenggarakan perguruan tinggi biasanya akan
menyebarkan mahasiswa ke beberapa tempat yang masih perlu
dikembangkan. Namun, berbeda dengan tahun ini sejak pandemi covid-19
melanda berbagai Negara termasuk Indonesia, program KKM yang
bertujuan untuk mengembangkan masyarakat tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana pelaksanaan ditahun sebelumnya. Semua elemen
masyarakat perlu bekerja sama dengan pemerintah dalam pencegahan
dan memulihkan dampak dari pandemi covid-19.
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-falah Cicalengka Bandung sebagai
perguruan tinggi yang berada di wilayah Jawa Barat ikut berkontribusi
dalam pencegahan dan penanggulangan dampak covid-19. Salah satu
kontribusi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-falah Cicalengka Bandung dalam
pencegahan dan penanggulangan dampak covid-19 melalui kegiatan
Kuliah Kerja Mahasiswa From home (KKM-FH) yang mana seluruh kegiatan
KKM-FH ini hanya dilakukan di daerah rumah nya masing-masing atau
domisili tempat tinggalnya yang dilaksanakan pada tanggal 13 September
2021. Salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-falah
Cicalengka Bandung yang bernama Meisa Lovita dari program studi
Pendidikan Agama Islam, peserta kelompok KKM-FH Nagreg yang
didampingi oleh dosen pembimbing ibu Sinta Rusmalinda S.Ab.M.M,
melaksanakan KKM-FH di Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg.
Sejak diberlakukannya pembelajaran daring dikarnakan pandemi
covid-19, hal ini memberi berbagai dampak kepada guru maupun siswa.
materi yang disampaikan oleh guru secara daring kurang mampu diserap
dengan baik oleh siswa karena terbatasnya ruang diskusi sehingga siswa
terkendala mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu, siswa
mudah merasa bosan akibatnya menimbulkan rasa malas belajar, apalagi
ketika kurangnya perhatian untuk mendampingi anak belajar. Untuk itu
saya dan juga rekan-rekan KKM-FH Nagreg mengadakan inisiatif untuk
mengadakan program bimbingan belajar siswa SD dalam melaksanakan
pembelajaran daring selama pandemi covid-19.
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Dalam pelaksanaan program ini mahasiswi KKM-FH mendampingi
beberapa siswi SD yang mendapat tugas dari gurunya dan langsung
mengerjakan tugas tersebut dengan di bimbing oleh mahasiswi KKM-FH
supaya anak tidak menunda-nunda dalam mengerjakan tugasnya dan
biasanya tugas yang diberikan oleh guru berupa soal pilihan ganda dan
essay ataupun berupa merangkum sebuah cerita pendek. Sejak
diberlakukannya program bimbingan pembelajaran daring saat pandemi
covid-19, hal ini memberikan dampak yang baik kepada anak dikarenakan
materi yang disampaikan oleh guru dapat diserap dengan baik, sehingga
anak tidak menunda-nunda dalam mengerjakan tugas dari gurunya, juga
meningkatnya rasa semangat belajar anak dalam menghadapi
pembelajaran daring di masa pandemi covid-19.
Selain itu, saya juga melakukan sosialisasi yang bertujuan
meningkatkan kesadaran para santri akan pentingnya penggunaan masker
dengan membagikan masker kepada seluruh santri. program kegiatan
KKM-FH ini memberikan dampak yang baik kepada masyarakat pondok
pesantren al-qur’an al-falah 2 Nagreg dalam upaya pencegahan penularan
covid-19, seperti meningkatnya kesadaran akan pentingnya penggunaan
masker dan menjaga jarak. sehingga dapat membantu penanggulangan
dampak dari adanya pandemi covid-19. Alhamdulillah program kegiatan
yang saya laksanakan di Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-falah 2 Nagreg ini
mendapat respon yang baik dan positif dari seluruh masyarakat Pondok
Pesantren Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg. Semoga program yang telah saya
laksanakan bisa bermanfaat bagi masyarakat dalam upaya
penanggulangan pandemi covid-19.

D. RANGKUMAN MATERI
Dengan berakhirnya pelaksanaan KKM-FH di Pondok Pesantren AlQur’an Al-Falah 2 Nagreg, maka kami mencoba untuk menarik Kesimpulan
sebagai bahan pertimbangan untuk menyimpulkan pelaksanaan program
yang telah kami jalankan pada saat pelaksanaan KKM-FH sebagai bahan
kajian untuk meningkatkan potensi dan pembangunan Pondok Pesantren
Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg.
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Adapun Kesimpulan yang dapat kami kemukakan dalam laporan KKMFH ini adalah sebagai berikut:
1. Alhamdulillah, meskipun terdapat sedikit kendala dan hambatan
dalam pelaksanaannya, program kegiatan KKM-FH secara keseluruhan
dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar. Adapun program
kerja yang dikerjakan di bidang pendidikan seperti membimbing siswa
SD dalam melakukan pembelajaran secara daring dan mengikuti
seminar keputrian, di bidang keagamaan seperti mengisi pengajian
ibu-ibu majelis dan memberikan pengajaran kepada santri dalam
bidang membaca dan menghafalkan Al-Qur’an, sedangkan di bidang
sosial seperti bercocok tanam dengan media hidroponik.
2. Dengan diberlakukannya program bimbingan belajar pada siswa SDN
02 Nagreg dalam pembelajaran daring saat pandemi covid-19,
memberikan dampak yang baik yaitu meningkatnya semangat belajar
anak dalam menghadapi pembelajaran daring sehingga anak tidak
menunda-nunda dalam mengerjakan tugas yang diberikan gurunya.
3. Dengan memberikan edukasi kepada masyarakat Pondok Pesantren
Al-Qur’an Al-Falah 2 Nagreg mengenai 3M yaitu memakai masker,
mencuci tangan dan menjaga jarak. Sehingga masyarakat dapat
terbiasa dengan kebiasaan gaya hidup yang baru dan bisa
menjalankan prokes covid-19 dengan penuh kesadaran. Dengan
adanya program KKM-FH ini, membantu masyarakat supaya lebih
waspada dan peduli terhadap pencegahan penularan covid-19.
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