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Abstract: The COVID-19 pandemic has caused many changes in various aspects of
people's lives. The changes caused psychological problems, one of which is stress. Stress
conditions experienced by individuals need to be handled so as not to prolong or cause
other psychological symptoms. One of the interventions that can be done in the midst of a
pandemic is online psychoeducation. Based on this, the target of online psychoeducation
carried out was the general public who were willing to become participants. The goal of
online psychoeducation activities was to increase participants' knowledge of stress
conditions and techniques that can be used to relieve stress. Psychoeducation was given in
two methods, namely interactive lectures that discussed stress recognition and modeling
techniques related to stress relief techniques. The results of the evaluation of the activities
showed that more than 50% of participants gave positive responses to the material
presented and the participants' expectations were achieved after participating in online
psycho education. Thus it can be concluded that providing online psychoeducation could
provide knowledge related to stress conditions experienced and techniques that can be
applied to relieve stress experienced during the current COVID-19 pandemic.
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PENDAHULUAN
Penyebaran pandemik COVID-19 di Indonesia yang mulai diumumkan sejak 2
Maret 2020 memberi dampak perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat luas
(Nuraini, 2020). Survei terkait dampak COVID-19 yang dilakukan di Indonesia
menemukan beberapapa perubahan yang paling sulit dihadapi akibat COVID-19 yaitu
rasa aman, bersosialisasi, dan meninggalkan rumah (Ardiyanti, Bramanti, Mohanty,
Narayan, & Saputro, 2020). Berbagai perubahan yang dialami menyebabkan individu
dapat menunjukkan respon umum baik secara langsung maupun tidak langsung seperti
takut akan jatuh sakit atau meninggal, takut kehilangan mata pencaharian ataupun tidak
dapat berkeja selama isolasi diri, merasa tidak mampu melindungi orang yang disayangi
dan takut kehilangan orang yang dicintai akibat virus, merasa tidak berdaya, bosan,
kesepian, mengalami gejala distress lainnya seperti masalah tidur, PTSD, depresi, stres
akut, kecemasan maupun rasa takut yang ditimbulkan akibat menyebarnya banyak
informasi yang kurang tepat terkait pandemik COVID-19 (IASC, 2020; NYC Health,
2020; Taylor, 2019; Torales, O’Higgins, Castaldelli-Maia, & Ventriglio, 2020).
Mulculnya pandemi COVID-19 menyebabkan masa krisis yang menimbulkan stres
pada seluruh populasi (World Health Organization, 2020). Stres pada dasarnya
merupakan respon yang mendorong individu untuk bertahan menghadapi ancaman yang
terjadi (Greenberg, 2017). Stres juga dapat didefinisikan sebagai segala jenis perubahan
yang menyebabkan ketegangan fisik, emosional, atau psikologis yang membutuhkan
perhatian atau tindakan (Scott, 2020). Dalam hal ini, COVID-19 sendiri serta berbagai
perubahan sebagai dampaknya dapat menjadi sumber stres bagi individu.
Stres yang dialami individu dapat berupa stres akut yaitu respon terhadap stresor
jangka pendek yang dapat menghasilkan gejala kecemasan dan psikosomatis; yang
kemudian respon tersebut dapat berlangsung dalam waktu yang lama yang disebut stres
kronis. Stres yang berlangsung lama dan tidak ditangani tersebut dapat memberi dampak,
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seperti mengganggu fungsi otak, memengaruhi kemampuan belajar, memori, dan mood;
menyebabkan masalah tidur; serta dapat mengganggu sistem imun sehingga lebih rentan
terserang penyakit, dan meningkatkan resiko darah tinggi, stroke dan serangan jantung
(Greenberg, 2017). Kondisi kesehatan mental pada masyarakat menjadi lebih rapuh di
masa pandemik, terutama pada individu yang sudah memiliki bawaan masalah psikologis
(Torales, O’Higgins, Castaldelli-Maia, dan Ventriglio, 2020). Oleh karena itu, respon
stres yang dirasakan individu akibat COVID-19 perlu segera ditangani karena dapat
menyebabkan masalah lain yang tidak hanya berdampak pada mental tapi juga kesehatan
fisik.
Berdasarkan hal tersebut, maka intervensi psikologis berbasis komunitas dapat
diaplikasikan untuk mengurangi gejala-gejala psikologis pada orang dewasa dalam
melewati masa-masa pandemik. Dukungan psikologis yang diterima oleh individu
melalui intervensi psikologis dapat membantu untuk meredakan gejala awal
permasalahan psikologis yang timbul akibat masa pandemik, maupun untuk mencegah
kembalinya kondisi traumatis dan masalah psikologis bawaan yang dimiliki individu
sebelumnya. Individu yang mengalami stres maupun trauma akibat menyaksikan orang
terdekatnya meninggal akibat virus COVID-19 juga dapat ditangani melalui intervensi
psikologis (Taylor, 2019). Selain itu, intervensi psikologis juga perlu diberikan untuk
meningkatkan perhatian masyarakat terhadap kesehatan, dimana hasil survei terkait
dampak COVID-19 menunjukkan kesehatan mendapat perhatian yang lebih rendah
dibandingkan dampak pada kehidupan sehari-hari, keamanan finansial, dan ekonomi
(Ardiyanti, Bramanti, Mohanty, Narayan, & Saputro, 2020).
Intervensi psikologis untuk meredakan stres dapat diberikan dalam berbagai bentuk
salah satunya teknik relaksasi, yaitu salah satu teknik yang dapat digunakan untuk
mengurangi tekanan dan melepaskan tegangan fisik dan psikis yang berlebihan akibat
stres dan menetralkan atau menenangkan agar sistem tubuh kembali normal (Davis,
Eshelman, & McKay, 2008). Akan tetapi, penerapan intervensi psikologis tidak
memungkinkan untuk dilakukan secara tatap muka langsung karena adanya kebijakan
pembatasan fisik dari pemerintah Indonesia selama masa pandemik COVID-19
(Prabowo, 2020). Kondisi tersebut menyebabkan banyak peralihan aktivitas dari tatap
muka langsung ke dalam bentuk jarak jauh melalui teknologi internet (online). Oleh
karena itu, intervensi psikologis juga dilakukan melalui telemedicine (telehealth) maupun
telekonseling, yaitu suatu bentuk penyampaian informasi dan penanganan yang berkaitan
dengan kesehatan fisik maupun mental yang dilakukan secara jarak jauh melalui
perangkat komunikasi dan sambungan internet. Salah satu bentuk layanan psikologis
yang dapat dilakukan secara jarak jauh dan melibatkan masyarakat luas adalah
psikoedukasi berbasis komunitas.
Berdasarkan Kode Etik Psikologi (Himpsi, 2010) pasal 69, psikoedukasi diartikan
sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan atau
keterampilan sebagai usaha pencegahan dari munculnya dan atau meluasnya gangguan
psikologis di suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat. Intervensi berbentuk
psikoedukasi yang dilakukan secara online merupakan langkah utama yang dapat
dilakukan di masa pandemik untuk meredakan gejala-gejala psikologis dan meningkatkan
kesehatan mental masyarakat (Smith, Harman, & Brenner, 2020). Adapun keuntungan
yang diperoleh dari pelaksanaan psikoedukasi secara online adalah masyarakat merasa
terbantu karena mendapatkan akses yang lebih mudah untuk menanyakan informasi
maupun menyampaikan keluhannya secara langsung kepada profesional kesehatan
mental tanpa perlu meninggalkan rumah. Psikoedukasi online sebagai salah satu bentuk
intervensi memiliki dampak yang signifikan dalam membantu menangani masalah
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kesehatan mental dan meningkatkan resiliensi individu, dimana manfaat positif yang
dihasilkan serupa dengan intervensi yang dilakukan secara tatap muka (Maryam,
Yazdani, & Valibeigi, 2020). Berdasarkan beberapa temuan sebelumnya, maka
pengabdian masyarakat yang akan dilakukan dalam kegiatan ini mengacu pada bentuk
intervensi online, yaitu psikoedukasi online yang diikuti oleh individu agar mampu
memberdayakan diri di tengah kondisi pandemik COVID-19. Dengan demikian, maka
tujuan dari kegiatan psikoedukasi online tersebut adalah untuk menyebarluaskan
pengetahuan dasar tentang stres kepada masyarakat serta teknik-teknik relaksasi untuk
meredakan stres yang dapat diterapkan secara mandiri. Hal ini akan memampukan
individu untuk tetap berdaya di tengah kondisi pandemik COVID-19.
METODE
Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat Indonesia (khususnya yang berada di sekitar
Kota Makassar) yang berminat menjadi peserta psikoedukasi online. Pada dasarnya tidak
ada batasan wilayah karena pandemik COVID-19 dialami oleh seluruh masyarakat
Indonesia dan pelaksanaan secara online sehingga memungkinkan seluruh masyarakat
ikut perpartisipasi dengan kriteria memiliki jaringan internet dan aplikasi yang digunakan
sehingga mampu mengakses kegiatan psikoedukasi. Penyampaian materi psikoedukasi
seluruhnya dilakukan secara online memakai platform Cisco Webex, sehingga peserta
dapat mengikuti psikoedukasi dari tempatnya masing-masing dengan memakai laptop
atau smartphone yang dimiliki. Bentuk penyampaian materi dilakukan melalui:
1. Ceramah interaktif
Ceramah interaktif merupakan salah satu metode pelatihan, yang dilakukan
dengan pemberian materi secara efisien, pembentukan pola perilaku, mendorong
minat dan meningkatkan motivasi serta pengetahuan, semangat dan kebebasan
berekspresi peserta (Yakovleva & Yakovlev, 2014). Bentuk ceramah digunakan
untuk menyampaikan dan menjelaskan materi-materi inti yaitu mengenali stres.
Ceramah dibuat semenarik mungkin agar peserta mudah memahami isi materi dan
termotivasi untuk menerima materi yang disampaikan. Ceramah dilakukan dengan
media pendukung slide power point yang dibagikan di layar gawai masing-masing
peserta selama psikoedukasi online berlangsung.
2. Pemeragaan
Bentuk lain yang digunakan selama psikoedukasi adalah pemeragaan, yaitu
pengembangan pengetahuan prosedural peserta didik, dari observasi dan imitasi
hingga otonomi yang berfokus pada teknik dan prosedur praktis (McLain, 2019). Oleh
karena itu, pemeragaan merupakan metode yang tepat untuk agar peserta dapat
memahami dan mempraktikkan teknik-teknik untuk meredakan stres. Terdapat tiga
teknik yang secara langsung dipraktikkan bersama-sama secara online dengan
dipandu oleh pemateri yaitu progressive muscle relaxation, visualisasi atau imagery,
dan emotional freedom techniques (EFT) atau “tapping”.
Tabel 1: Tahap Pelaksanaan Kegiatan
Tahap

Waktu

Persiapan
Pelaksanaan:
April 2020

-

Kegiatan
• Pembuatan modul kegiatan, online poster, power point slide,
dan kuesioner evaluasi.
• Persiapan tim pelaksana dan pembagian tugas
• Membuat grup peserta melalui Whatsapp Group

Persiapan
Teknis:
28 Mei 2020

17.00-18.30

• Pertemuan bersama tim untuk membahas teknis pelaksanaan
dan modul materi
• Menyiapkan tautan jaringan untuk psikoedukasi online
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Pelaksanaan:
29 Mei 2020

09.45-12.10

•
•
•
•
•
•

Peserta mulai bergabung di meeting room
Pembukaan kegiatan
Materi sesi 1: Mengenali Stres
Materi sesi 2: Teknik Meredakan Stres
Sesi tanya jawab
Penutup kegiatan dan pengisian form evaluasi

Sebelum pelaksanaan, poster kegiatan disebarluaskan melalui media sosial untuk
mengumpulkan peserta kegiatan. Peserta yang bersedia mengikuti psikoedukasi online
melakukan registrasi melalui google form. Psikoedukasi online yang diberi judul
“Dancing in The Storm” dilaksanakan pada hari Jumat, 29 Mei 2020 pukul 10.00 - 12.10
WITA melalui platform Cisco Webex. Tim pelaksana kegiatan melakukan sesi online dari
Kota Makassar. Jumlah peserta awal yang melakukan registrasi sebanyak 60 orang dari
usia 15 – 52 tahun yang berasal dari berbagai kota di Indonesia dan terdiri atas berbagai
tingkat pendidikan dan profesi. Pada akhir kegiatan, jumlah peserta yang terdata
melakukan pengisian form evaluasi sebanyak 32 orang.

Gambar 1: Poster Kegiatan

HASIL KARYA UTAMA DAN PEMBAHASAN
Pandemik COVID-19 menyebabkan perubahan dalam segala aspek kehidupan
masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut menyebabkan masyarakat mengalami masalah
psikologis, salah satunya adalah stres. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk
meredakan stres yang dialami salah satunya dengan pemberian psikoedukasi online
“Dancing in the Storm”. Psikoedukasi sebagai aktivitas pemberian layanan umum di
bidang psikologi memiliki cakupan yang luas di dalam penerapannya di lapangan, di
antaranya sebagai serangkaian kegiatan pelayanan kepada masyarakat; memberikan
layanan informasi tentang psikologi kepada publik sehingga psikoedukasi juga dapat
diartikan sebagai pendidikan publik; serta pemberian layanan informasi kepada
masyarakat luas tentang berbagai pengetahuan dan/atau keterampilan yang berguna untuk
menghadapi masalah sehari-hari (Nelson-Jones dalam Supratiknya, 2011). Pelaksanaan
psikoedukasi secara online juga tetap dapat memberi manfaat sama halnya dengan
pemberian psikoedukasi secara langsung (Maryam, Yazdani, & Valibeigi, 2020).
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Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan tujuan kegiatan psikoedukasi online dapat
tercapai karena seluruh materi yaitu pengenalan tentang stres dan pemeragaan teknik
meredakan stres dapat disampaikan. Secara umum, kegiatan psikoedukasi online berjalan
lancar sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil tersebut pula,
kegiatan psikoedukasi online telah memenuhi beberapa aspek yang sehingga dapat
dikatakan berhasil dilaksanakan. Hal ini dapat terlihat dari beberapa indikator
keberhasilan, antara lain:
a. Terlaksananya seluruh kegiatan psikoedukasi online sesuai jadwal dari awal sampai
akhir
b. Sebagian besar peserta menyatakan puas atas kegiatan psikoedukasi online ini yang
dapat dilihat dari persentase pada masing-masing aspek evaluasi melalui Gambar 2
sebagai berikut:

Evaluasi Kegiatan
80%
70%
60%
50%

40%
30%
20%
10%
0%
Gambar

Sangat puas

Audio

Puas

Pemaparan Isi materi
materi oleh
narasumber
Cukup puas

Media

Kurang puas

Pengaturan
kegiatan
Tidak puas

Gambar 2: Grafik Evaluasi Kegiatan

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat peserta psikoedukasi menyatakan puassangat puas terhadap kualitas gambar sebanyak 76%, 42.3% menyatakan cukup puas
dengan kualitas audio, dan 69% menyatakan puas hingga sangat puas dengan media yang
digunakan. Adapun peserta yang menyatakan kurang puas dengan media dan audio yang
digunakan yaitu masing-masing sekitar 15% disebabkan masalah jaringan internet yang
umum dialami pada pelaksanaan kegiatan secara online. Kendala teknis dan jaringan
merupakan hal lumrah yang dapat terjadi dan salah satu kelemahan dari pelaksanaan
kegiatan secara online. Pemberian materi yang dilaksanakan secara online memiliki
kelebihan seperti kesempatan untuk mengikuti kegiatan tanpa harus berada di tempat
yang sama dan bisa diikuti oleh peserta dari berbagai latar belakang, namun juga memiliki
kekurangan, salah satunya masalah teknis, dimana untuk mengakses kegiatan
memerlukan jaringan internet yang cukup kuat, sebaliknya jaringan internet yang lemah
akan memengaruhi seberapa cepat koneksi dan partisipasi di ruang pertemuan (Purdue
University Global, 2020)
Peserta sebanyak kurang lebih 61% menyatakan puas dengan pengaturan kegiatan
yang tidak lepas dari kerjasama tim pelaksana mulai dari persiapan hingga pelaksanaan
kegiatan. Hal tersebut dapat disebabkan persiapan atau simulasi yang dilakukan tim
pelaksana sebelum kegiatan. Simulasi merupakan sebuah metode untuk menghasilkan
5
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karakteristik nyata dari suatu situasi atau kejadian; sebuah alat dalam pendidikan;
kesempatan untuk meningkatkan dan menyesuaikan aspek-aspek dari kondisi nyata yang
memfasilitasi belajar dan latihan (Chernikova dkk, 2020). Oleh karena itu, pelaksana
psikoedukasi online melakukan simulasi sebelum kegiatan untuk meminimalisir kendala
yang dapat terjadi selama pelaksanaan walaupun kendala teknis juga masih
memungkinkan untuk terjadi baik dari pelaksana maupun peserta.
Selanjutnya pemaparan materi oleh narasumber dan isi materi masing-masing sekitar
95% peserta menyatakan puas-sangat puas juga berdasarkan kesan peserta yang
menyatakan materi disampaikan dengan baik, terstruktur, dan detail. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa materi yang diberikan sesuai dengan tujuan pelaksanaan karena
didukung cara atau metode yang digunakan dalam pemaparan materi yaitu dalam bentuk
ceramah interaktif dan pemeragaan. Ceramah interaktif merupakan salah satu metode
dalam pendidikan dengan membrikana lebih banyak pengalaman interaksi antara gurusiswa atau pemateri dan peserta, dimana jika dibandingkan dengan ceramah tradisional,
dimana guru berbicara dan siswa mendengar, pada ceramah interaktif terjadi komunikasi
dua arah atau timbal – balik sehingga interaksi yang dibangun selama proses belajar
meningkat bukan hanya interaksi manusia melainkan juga dengan bahan atau materi
(Murphy & Sharma, 2010).
Oleh karena itu, materi psikoedukasi online dapat lebih efektif diterima oleh para
peserta psikoedukasi karena peserta tidak hanya pasif menerima, karena selama kegiatan,
pemateri juga memberikan pertanyaan atau informasi agar peserta juga aktif dengan
memberikan tanggapan langsung. Selain itu, digunakan metode pemeragaan pada sesi
kedua. Pemeragaan merupakan salah satu teknik yang bertujuan mengembangkan
pengetahuan peserta didik yang berfokus pada teknik dan prosedur praktis (McLain,
2019). Pemeragaan dinilai sebagai metode yang efektif digunakan untuk menjelaskan
teknik-teknik meredakan stres, karena pada sesi ini peserta tidak hanya perlu mengetahui
tapi juga mempraktikkan atau melakukan langsung gerakan-gerakan pada setiap teknik
yang dicontohkan oleh pemateri.
Hasil evaluasi juga menunjukkan peserta puas dengan isi materi yang menarik dan
sesuai dengan kebutuhan para peserta, yaitu sesi 1 tentang Mengenali Stres dan sesi 2
tentang Teknik Meredakan Stres. Sesi 1 diawali dengan pemberian skala untuk
mengetahui tingkat stres peserta lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang stres
dan stresor, tipe dan mekanisme stres, serta karakteristik dan bentuk coping stres. Stres
dapat diartikan sebagai mekanisme pertahanan terhadap stresor atau sumber stres yang
dapat berbentuk stresor fisik yaitu berkaitan dengan kondisi fisik seperti penyakit atau
kecelakaan yang menyebabkan individu kehilangan fungsi; stresor psikologis
berhubungan dengan bagaimana individu meninterpretasi kejadian dalam hidup; dan
stresor psikososial dari interaksi individu dan masyarakat atau sosial yang membutuhkan
penyesuaian terhadap lingkungan dan budaya (Chen, 2017), khususnya dalam hal ini
pandemik COVID-19 serta dampaknya. Peserta yang mendapat penjelasan tersebut dapat
memahami stres dan bentuk stres serta berbagai situasi atau faktor yang dapat
menyebabkan stres.
Selain itu, pemateri juga menjelaskan tentang mekanisme stres yang dimulai dari
adanya berbagai kejadian atau situasi hidup yang menjadi stresor atau pemicu stres,
persepsi dan evaluasi, respon stres, konsekuensinya (Chen, 2017). Peserta juga dapat
melakukan deteksi atau mengidentifikasi stres yang dialami melalui berbagai
karakteristik yang juga dijelaskan dalam pemberian materi sesi I, yaitu karakteristik
fisiologis seperti jantung berdebar-debar, berkeringat, mulut kering, kelelahan, insomnia,
mual, pusing, kehilangan selera makan, tekanan darah tinggi, kehilangan atau
6

PEDULI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat, 2021, Vol.5, No.1
ISSN: 25974653. EISSN:25974688
http://peduli.wisnuwardhana.ac.id/index.php/peduli/index

bertambahnya berat badan. Kedua, karakteristik kognitif ditandai dengan memori yang
terganggu, disorientasi, tuntutan yang tidak realistis, pemikiran yang tidak logis, fantasi
yang berlebihan, dan seterusnya; ketiga, aspek emosional ditandai dengan rasa takut,
cemas, panik, menyesal, marah, tidak berdaya, depresi, tidak sabar; dan keempat, aspek
perilaku ditunjukkan dengan menangis, mengamuk, menarik diri, penyalahgunaan obat,
impulsif, hiperaktif, agresi, dan seterusnya (Chen, 2017).

Gambar 3: Pemberian materi Sesi I - Mengenali Stres

Selanjutnya pada sesi II berisi tentang teknik-teknik yang dapat dilakukan peserta
untuk meredakan stres. Penyampaian materi tentang teknik-teknik meredakan stres
tersebut dilakukan sambil memeragakan secara bersama-sama agar peserta dapat lebih
memahaminya serta langsung merasakan dampak ringannya, yaitu merasa lebih tenang
pada saat kegiatan berlangsung. Teknik relaksasi yang diberikan terdiri atas beberapa
bentuk seperti, progressive muscle relaxation, visualisasi atau imagery, dan emotional
freedom techniques (EFT) atau “tapping”.

Gambar 4: Pemberian materi Sesi II – Teknik Meredakan Stres

7

PEDULI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat, 2021, Vol.5, No.1
ISSN: 25974653. EISSN:25974688
http://peduli.wisnuwardhana.ac.id/index.php/peduli/index

Relaksasi otot progresif atau progressive muscle relaxation yaitu salah satu jenis
teknik relaksasi yang bertujuan memisahkan otot-otot tegang dan rileks, secara bertahap
mengendurkan semua otot tubuh, dan menenangkan dengan cepat pada situasi yang
menekan. (Davis, Eshelman, & McKay, 2008). Visualisasi atau imagery adalah teknik
menggunakan imajinasi untuk menenangkan dan menciptakan tempat yang aman dan
rileks di dalam pikiran. Teknik ini didasarkan pada apa yang terjadi adalah yang
dipikirkan, misalnya ketika individu memikirkan atau membayangkan kejadian yang
sedih maka akan merasa sedih, jika membayangkan sesuatu yang mencemaskan, maka
akan merasa cemas dan tegang. Sebaliknya, saat individu diminta membayangkan tempat
yang indah, aman, dan nyaman, individu akan merasa rileks dan nyaman pula (Davis,
Eshelman, & McKay, 2008). Teknik lain yang dapat digunakan adalah emotional freedom
techniques (EFT) atau “tapping”, yaitu metode self-help untuk tubuh dan pikiran dengan
mengombinasikan sentuhan lembut secara bersama-sama dengan penuh kesadaran dan
perhatian pada pikiran dan perasaan. Tapping dilakukan dengan mengetukkan jari-jari
pada titik akupuntur di tangan, wajah, dan tubuh sementara memfokuskan diri pada isu
atau masalah yang dihadapi. EFT atau tapping dapat membantu individu mengurangi
stres dan menghasilkan relaksasi umum, melepaskan dan mengubah perasaan tidak
nyaman atau emosi negatif serta keluhan fisik (Hafter, Barbee, Miller, & Shaner, 2019).

Gambar 5: Pemeragaan Teknik Meredakan Stres

Sesi terakhir setelah kedua materi disampaikan adalah sesi tanya jawab dimana
peserta diberi kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang masih kurang
jelas atau memberi tanggapan terhadap materi atau informasi yang diberikan.
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Gambar 6 Sesi Tanya Jawab

Berdasarkan evaluasi kegiatan, psikoedukasi online yang diberikan memenuhi
harapan peserta yang sama dengan tujuan kegiatan yaitu memberi pengetahuan pada
peserta terkait stres dan teknik untuk meredakan stres selama pandemik COVID-19. Hasil
tersebut dapat dilihat pada Gambar 5 sebagai berikut:

Kesan Peserta
Materi yang disampaikan bagus,
terstruktur. Tp hanya terkendala di teknis
saja. Jaringan tiba-tiba low dan…
Pemaparan materi sangat detail, menarik,
sehingga memudahkan dalam memahami
materi yang disampaikan
Materi yang diberikan sangat membantu
kita tetap produktif di tengah pandemi
saat ini
Cukup bagus untuk penerapan pada diri
sendiri dan sebagai informasi kepada
teman-teman yang membutuhkan…
Dapat mengetahui tingkat stress,
mengenali diri ketika stres, sehingga dapat
mengetahui jalan keluar dari stress yang…
Sangat baik, banyak ilmu baru yang
didapatkan
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Gambar 7: Grafik tentang Kesan Peserta Setelah Mengikuti Psikoedukasi Online

Grafik di atas menunjukkan kesan peserta setelah mengikuti psikoedukasi online
dimana peserta mengungkapkan mendapatkan ilmu baru, membantu peserta mengetahui
tingkat stres, mengenali diri ketika stres, serta teknik yang dapat digunakan untuk
menangani stres yang dialami. Manfaat lain yang dirasakan peserta yang juga sesuai
9
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dengan tujuan psikoedukasi online yaitu materi yang diberikan dapat membantu peserta
tetap berdaya di tengah pandemik, dan informasi yang telah didapatkan akan dibagikan
pada teman atau keluarga peserta karena dinilai penting dan bermanfaat. Hal ini dapat
terlihat dari adanya perubahan respon pada pretest dan posttest yang diberikan kepada
peserta di awal dan akhir kegiatan. Berdasarkan hasil perbandingan pretest dan posttest,
peserta mengalami peningkatan pengetahuan dasar tentang stres serta menjadi lebih
mengetahui teknik-teknik yang dapat dilakukan untuk meredakan stres, dimana hal
tersebut merupakan pengetahuan yang baru untuk mayoritas peserta. Berdasarkan temuan
ini, maka kegiatan pengabdian psikoedukasi online dapat dikatakan berhasil karena
peserta mengalami peningkatan pengetahuan terkait upaya meredakan stres.
Selain manfaat terdapat pula kendala atau kekurangan selama pelaksanaan kegiatan
yang perlu diperbaiki jika akan mengadakan kegiatan serupa selanjutnya, yaitu kualitas
audio dan media yang digunakan serta kendala jaringan internet.
KESIMPULAN
Kegiatan pengabdian masyarakat berupa psikoedukasi online bagi masyarakat untuk
meredakan stres di tengah pandemik COVID-19 dapat dilaksanakan dengan baik dan
berjalan lancar. Peserta psikoedukasi online tidak hanya berasal dari Kota Makassar,
melainkan juga berbagai kota di Indonesia. Tujuan kegiatan psikoedukasi online dapat
tercapai yaitu dapat meningkatkan pengetahuan peserta mengenai stres dan teknik untuk
meredakannya. Manfaat materi materi yang didapatkan juga tidak terbatas pada peserta
karena dapat dibagikan dan digunakan oleh seluruh masyarakat yang saat ini mengalami
stres sebagai salah satu dampak pandemik COVID-19. Adapun kendala teknis selama
pelaksanaan perlu diantisipasi oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat jika akan
melakukan kegiatan yang serupa khususnya secara daring atau online.
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