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ABSTRAK

PENDAHULUAN
Kerjasama anatara Pemerintah Pusat dan Daerah
dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19
melibatkan perangkat desa untuk aktif membantu
mempromosikan PHBS serta protocol kesehatan.
Perangkat desa harus memiliki Pengetahuan, Sikap
dan Perilaku yang baik mengenai PHBS. perangkat
desa harus mampu mengolah data, menjaga kualitas
hidup dan kesehatan warga selama wabah Covid-19,
serta dapat menjelaskan pencegahan dan penularan
Covid-19 sehingga dapat mengurangi rasa cemas
warga.

TUJUAN
Mengetahui perbedaan sikap perangkat desa
tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
sebelum dan saat Pandemi Covid-19.

HASIL

PEMBAHASAN
Peran perangkat desa terkait dengan PHBS
sebelum ada pandemi Covid-19 di Indonesia,
memiliki peran yang strategis. Walaupun PHBS
sebelum pandemi telah dijalankan namun pada
saat Pandemi Covid-19 ini, menuntut kualitas
kesehatan yang lebih baik melalui peningkatan
pengetahuan, merubah sikap dan perilaku. Pada
Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan
Masyarakat Covid-19 Di Indonesia, masyarakat
dapat melakukan pencegahan Covid-19 dengan
melakukan PHBS, beraktivitas di rumah, dilarang
berdekatan dan berkumpul.

KESIMPULAN DAN SARAN
Adanya perubahan sikap yang signifikan sebelum
dan saat pandemi Covid-19 memunculkan harapan
perangkat desa dapat melakukan promosi PHBS
dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan
sehari-hari. Terdapat penelitian lanjutan dnegan
melibatkan masyarakat desa sebagai sampel
penelitian.
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Peran Perangkat desa saat pandemic Covid-19 selain menyampaikan informasi juga dapat memberikan panutan
terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan sikap perangkat desa tentang PHBS sebelum dan
saat pandemi Covid-19. Pengambilan sampel secara total sampling (seluruh perangkat desa) di Desa Balong, Kecamatan

Balong, Kabupaten Ponorogo sejumlah 19 orang. Sebelum membagikan kuesioner, responden mengisi informed
consent dan peneliti menjelaskan tata cara pengisian serta manfaatnya. Analisis data menggunakan Mc Nemar untuk
menganalisis perbedaan sikap PHBS sebelum dan saat pandemi Covid-19. Didapatkan nilai p (p value =0,002), nilai p

value <0,05 artinya terdapat perbedaan sikap tentang PHBS sebelum dan saat pandemic Covid-19  PHBS menjadi bagian
yang tidak dapat terpisahkan dari strategi meminimalisir penyebaran Covid-19. Perangkat desa memiliki peran penting
dalam pemerintahan desa. Di saat pandemi Covid-19, perangkat desa dituntut untuk dapat menyampaikan informasi

dan memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang patut dicontoh oleh masyarakat.


