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ABSTRAK 

 

Penerapan protokol kesehatan dapat memutus rantai penularan virus covid-19. Puskesmas Anjir Muara 

Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala mengalami peningkatan dengan total kasus terkonfirmasi 

sebanyak 51 orang dengan kesembuhan 46 orang, meninggal 1 orang dan masih dalam masa penyembuhan 4 

orang. Penelitian ini bertujuan buat mengetahui pengetahuan, sikap, dan peran tokoh masyarakat di wilayah 

kerja UPT Puskesmas Anjir Muara tahun 2021. Penelitian ini memakai survei analitik dengan pendekatan cross 

sectional. Besar sampel yang di dapatkan sebanyak 91 responden dengan cara pengambilan accidental 

sampling. Data yang ada dianalisis memakai uji chi-squre. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara pengetahuan responden p=0,026 <α (0,05), sikap  p=0,147 >α (0,05) yang berarti tidak terdapat 

hubungan, peran tokoh masyarakat p=0,00 < α (0,05) yang berati terdapat hubungan antara penerapan protokol 

kesehatan di masa pandemi covid-19 di wilayah kerja UPT Puskesmas Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. 

Disarankan kepada pihak instansi, peran tokoh masyarakat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang 

pentingnya protokol kesehatan dan memberikan contoh yang baik dalam penerapan protokol kesehatan. 

 

Kata Kunci: Pengetahuan, Peran tokoh Masyarakat, Penerapan protokol Kesehatan, Sikap 

 

ABSTRACT 

 

Implementation of health protocols can break the chain of transmission of the Covid-19 virus. Anjir 

Muara Health Center, Anjir Muara District, Barito Kuala Regency has increased with a total of 51 confirmed 

cases with 46 people recovering, 1 person died and 4 people are still recovering. This study aims to determine 

the knowledge, attitudes, and roles of community leaders in the working area of the Anjir Muara Health Center 

UPT in 2021. This study used an analytical survey with a cross sectional approach. The sample size obtained 

was 91 respondents by taking accidental sampling. Existing data were analyzed using the chi-squre test. The 

results showed that there was a relationship between the knowledge of respondents p=0.026 <α (0.05), attitude 

p=0.147 >α (0.05) which means there was no relationship, the role of community leaders p=0.00 < (0, 05) 

which means there is a relationship between the application of health protocols during the COVID-19 pandemic 

in the working area of the UPT Puskesmas Anjir Muara, Barito Kuala Regency. It is recommended to the 

agency, the role of community leaders is to increase public understanding of the importance of health protocols 

and provide good examples in the application of health protocols. 

Keywords: Knowledge, Role of Community Leaders, Behavior of Health Protocol Application, Attitude 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Covid 2019 atau dikenal dengan sebutan 

Coronavirus awalnya muncul pada Desember 

2019 di Wuhan yang yakni ibu kota wilayah 

Hubei, China. Pada awalnya beberapa orang 

dewasa pergi ke klinik darurat terdekat dengan 

keluhan pneumonia ekstrim dengan alasan 

yang tidak jelas. Banyak kasus mendasar yang 

terjadi dan diketahui karena keterbukaan yang 

sama yaitu pasar laut Huanan yang menjual 

satwa liar. Word Health Association (WHO 

2020). 
Setelah penelitian contoh terkemuka di 

pasar laut Huanan di berbagai laboratorium 

buat menentukan etiologi, pada 31 Desember 

2019 China memberi tahu Asosiasi Kesehatan 

Dunia (WHO) tentang episode tersebut. Pada 

Januari 2020 pasar laut Huanan resmi ditutup 

dan pada 7 Januari diketahui Covid yang 

memiliki homolog dengan Center East 

Respiratory Condition (MERSCoV) dan 

Serious Intense Respiratory Disorder SARS-

Cov (PDPI, 2020) 
Dari Desember 2019 hingga 1 Mei 

2021, ada 152 juta kasus Coronavirus di planet 

ini, dengan 88,4 juta pemulihan dan 3,10 juta 

kematian. Sesuai informasi WHO, per Walk 2 

2020, di Indonesia pertama kali ditegaskan 

bahwa 2 orang terjangkit Covid di 

Jakarta. Saat ini, per 1 Mei 2021, kasus Covid 

di Indonesia telah mencapai 1,67 juta kasus, 

dengan 1,52 juta sembuh dan 45.521 

meninggal (Kemenkes RI 2020). 
Di Wilayah Kalimantan Selatan, ada 

33092 kasus positif, 30046 orang sembuh dan 

950 orang ditendang. Di Rezim Barito Kuala, 

jumlah kasus positif sebanyak 1.961 orang, 

dengan 1.793 sembuh dan 27 

meninggal. Sementara itu, di Ruang Fungsi 

UPT Puskesmas Anjir Muara Lokal Anjir 

Muara, Rezim Barito Kuala dengan jumlah 

keseluruhan 51 kasus terkonfirmasi dengan 46 

orang sembuh, 1 orang sembuh dan 4 orang 

masih dalam pemulihan (Kalsel Dinas 

Kesehatan 2020). 
Promosi oleh tenaga kesehatan dari 

UPT Puskesmas Anjir Muara kec. Anjir Muara 

Kab. Batola dengan memberikan penyuluhan 

kepada masyarakat sekitar yang berobat ke 

Puskesmas dengan jadwal yang ditentukan 

oleh puskesmas. Seseorang yang memiliki 

informasi tinggi pada umumnya akan memiliki 

informasi yang lebih baik daripada seseorang 

yang memiliki informasi rendah. Demeanor 

dicirikan sebagai respon atau reaksi yang 

muncul dari seseorang terhadap sebuah artikel 

yang kemudian, pada saat itu, mengarah pada 

perilaku individu terhadap item tersebut dalam 

beberapa cara. Perspektif berdampak pada 

status kesehatan masyarakat dan jaringan serta 

berperan penting dalam menentukan 

tercapainya program pencegahan penyakit dan 

penanggulangan penularan, termasuk virus 

Corona (Puskesmas Anjir Muara, 2021) 
Tokoh Masyarakat masih dipandang 

sebagai orang yang sangat kuat dan 

memainkan peran penting dalam semua bagian 

kehidupan individu. Tokoh kelompok 

masyarakat yaitu seseorang yang sah dan 

tergambarkan oleh keadaannya saat 

ini. Pelopor daerah setempat di ruang fungsi 

UPT Puskesmas Anjir Muara Kec. Anjir 

Muara Kab. Batola yaitu kepala kota dan 

kerangka kesehatan yang disetujui buat 

menegur individu yang tidak membuat 

perbedaan konvensi kesehatan selama 

pandemi Coronavirus (Effendi, 2013). 
Menurut Pakar Penularan Penyakit 

Kolese Indonesia, dr. Pandu Riono, MPH, 

PhD, selain penyakit umum yang tidak 

berdaya, reaksi lamban dari para ahli pada 

tahap awal kekambuhan, menyebabkan 

pengenalan dini yang terbatas dan penundaan 

kesimpulan, juga dianggap sebagai faktor 

penyebab banyaknya kasus positif. kasus dan 

kematian di Indonesia (Riono, 

2020). Selanjutnya, penyebaran infeksi SARS-

CoV-2 dapat terjadi dengan cepat karena baik 

korban sugestif maupun non-indikatif dapat 

dengan mudah menyebarkan infeksi ke 

individu yang sehat. Hal ini karena infeksi 

SARS-CoV-2 dapat menyebar secara efektif 

dari satu orang ke orang lain (Communities for 

Infectious Prevention and Counteraction 

(CDC), 2020). 
Dengan demikian, hal-hal yang harus 

dilakukan buat mencegah penularan yaitu 

mencuci tangan secara teratur dengan 

pembersih dan air mengalir, membersihkan 

permukaan yang biasa bersentuhan, memakai 

penutup, dan memisahkan pasien positif atau 

suspek virus Corona (Tempat Pencegahan dan 

Penanggulangan Infeksi, 2020). Cara 

pencegahan penularan virus Corona yang 

paling ideal yaitu dengan menjauhi kontak 

langsung dengan melakukan pelepasan fisik 

atau menjaga jarak yang sebenarnya (Harris, et 

al., 2020). 
Dari hasil persepsi yang ditemukan dari 

petugas kesehatan di UPT Puskesmas Anjir 



Muara Kab. Batola mendemonstrasikan bahwa 

ada individu tertentu yang tidak berbenah saat 

hendak memasuki komunitas kesehatan, masih 

ada individu yang belum melakukan konvensi 

kesehatan, misalnya tidak menjauhi dan 

banyak individu yang tidak benar-benar 

melihat bagaimana cara berbenah. ditunjukkan 

oleh saran kesehatan. Kelompok masyarakat 

harus melakukan perubahan cara hidup dengan 

tatanan baru dan transformasi kecenderungan 

sehingga mereka dapat hidup bermanfaat dan 

menjauh dari penularan virus Corona. Disiplin 

dalam menerapkan standar gaya hidup yang 

lebih bersih dan baik menjadi kunci dalam 

membendung penularan virus corona secara 

lokal, sehingga dipercaya episode virus corona 

akan segera berakhir. 
 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian 

kuantitatif dengan memakai metode 

observasional komparatif dengan pendekatan 

potong lintang (Cross-sectional) yang 

mekankan waktu pengukuran/ observasi data 

variabel bebas dan tergantung hanya satu kali 

pada satu saat (Notoatmodjo,2012).  

Berdasarkan data dari UPT Puskesmas 

Anjir Muara Kab. Batola, Jumlah kunjungan 

pada bulan Januari- Maret di poli umum 

sebanyak 1.505 masyarakat yang berkunjung 

ke UPT Puskesmas Anjir Muara Kab. 

Batola.Dalam hal ini, sampelnya yaitu 

masyarakat yang berkunjung ke UPT 

Puskesmas dalam 3 bulan terakhir dari bulan 

Januari – Maret 2021 di Anjir Muara kab. 

Batola, yang diambil dengan memakai rumus 

SlovinJadi jumlah sampel yang ditemukan dari 

hasil perhitungan diatas sebanyak 91 

orangKuesioner demografi yang dibuat terdiri 

dari 5 pertanyaan, perilaku penerapan protokol 

kesehatan 10 pertanyaan, kuesioner yang 

dibuat mengukur pengetahuan ada 10 

pertanyaan kuesioner sikap ada 10 penyataan 

dan kuesioner peran tokoh masyarakat terdapat 

10 pertanyaan. 

Pada penelitian ini variabel yang dipakai 

ada 2 macam, yaitu variabel terikat (dependen) 

dan variabel bebas (independen). Teknik 

Pengumpulan data dengan data primer dan 

data sukender serta teknik analisis data dengan 

analisis univariat dan bivariat 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Karakteristik Responden  

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Jenis 

Kelamin,Usia, Pendidikan dan 

Pekerjaan Responden  Wilayah Kerja 

UPT Puskesmas Anjir Muara 

Jenis Kelamin f % 

Laki – laki 46 55,5 

Perempuan 45 49,5 

Jumlah 91 100  

Usia f % 

18-30 Tahun 43 47,3 

31-60 Tahun 48 52,7 

Pendidikan f % 

Tidak Lulus SD 8 8,8 

SD 23 25,3 

SMP 18 17,6 

SMA 36 39,6 

S1 8 8,8 

Jumlah 91 100  

Pekerjaan f % 

PNS 2 2,2 

Wiraswasta 42 46,2 

Petani/pekebun 26 28,6 

Ibu Rumah 

Tangga 
21 23,1 

Jumlah 91 100  

 

  Berdasarkan dari hasil 

penelitian, maka diperoleh data 

distribusi frekuensi menurut jenis 

kelamin dari tabel 1 diatas 

menunjukkan bahwa persentase jenis 

kelamin terbanyak dalam sampel yang 

diperoleh yaitu sebanyak 46 responden 

laki-laki (55,5%) sedangkan 

responden yang berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 45 responden 

(4,9% ) 

Berdasarkan dari tabel diatas 

menunjukan bahwa persentase usia 

tertinggi dalam sampel responden 

yaitu yang berusia 18-30 Tahun yaitu 

sebanyak 43 responden (47,3%), dan 



presentase usia 31-60 sebanyak 48 

responden (52,7%). 

Berdasarkan tabel  diatas 

menunjukan bahwa sebagian besar 

responden di wilayah kerja UPT 

Puskesmas Anjir Muara Kec. Anjir 

Muara yang sekolah menengah atas 

sebanyak 36 responden (39,6%), 

sekolah dasar sebanyak 23 responden 

(25,3%), sekolah menengah pertama 

sebanyak 18 responden (17,6%), 

perguruan tinggi sebanyak 8 

responden (8,8%), dan yang tidak 

lulus SD sebanyak 8 responden (8,8%) 

Berdasarkan tabe pekerjaan 

responden di wilayah kerja UPT 

Puskesmas Anjir Muara Kec. Anjir 

Muara lebih banyak mempunyai 

pekerjaan wiraswasta sebanyak 42 

responden (46,2%), petani/pekebun 

sebanyak 26 responden (28,6%), ibu 

rumah tangga sebanyak 21 responden 

(23,1%), dan pegawai negeri sipil atau 

PNS sebanyak 2 responden (2,2%). 

2. Analisis Data 

a. Analisis Univariat 

Tabel 2 Distribusi Frekuensi 

Pengetahuan,Peran, Peran 

Tokoh Masyarakat dan 

Perilaku  Responden 

Masyarakat di Wilayah 

Kerja UPT Puskesmas Anjir 

Muara Kabupaten Barito 

Kuala Tahun 2021 
Pengetahuan f % 

Baik 37 40,7 

Cukup 49 53,8 

Kurang 5 5,5 

Jumlah 91 100 

Sikap f % 

Positif 85 93,4 

Negatif 6 6,6 

Jumlah 91 100 

Peran Tokoh 

Masyarakat 

f % 

Berperan 35 39,6 

Kurang 

berperan 

55 60,4 

Jumlah 91 100 

Perilaku f % 

Baik 8 8,8 

Cukup 26 28,6 

Kurang 57 62,6 

Jumlah 91 100 

 

Berdasarkan hasil kuesioner 

yang sudah di berikan jawaban oleh 

responden ditemukan data didalam 

tabel 4.7 yang menunjukan bahwa 

sebagian besar responden di 

wilayah kerja UPT Puskesmas 

Anjir Muara Kec. Anjir Muara 

mempunyai pengetahuan baik 

sebanyak 37 responden (40,7%), 

pengetahuan cukup sebanyak 49 

responden (53,8%), dan 

pengetahuan kurang sebanyak 5 

responden (5,5%). 

Berdasarkan hasil dari 

kuesioner yang telah diberi 

jawaban oleh responden ditemukan 

data di dalam tabel 2 diatas yang 

menunjukan bahwa proporsi 

responden yang mempunyai sikap 

positif mengenai protokol 

kesehatan di masa pandemi covid-

19 sebanyak 85 responden (93,4%), 

sedangkan buat proporsi responden 

yang mempunyai sikap negatif 

mengenai perilaku protokol 

kesehatan di masa pandemi covid-

19 sebanyak 6 responden (6,6%). 

Berdasarkan dari tabel diatas 

menunjukkan bahwa proporsi 

responden yang peran tokoh 

masyarakatnya berperan sebanyak 

35 responden (39,6%), sedangkan 

buat proporsi responden yang peran 

tokoh masyarakatnya kurang 

berperan mengenai protokol 

kesehatan di masa pandemi covid-

19 sebanyak 55 responden (60,4%) 

Berdasarkan dari tabel diatas 

menunjukkan bahwa proporsi 

responden tentang perilaku 

responden dengan protokol 

kesehatan di masa pandemi covid-

19 di wilayah kerja UPT 

Puskesmas Anjir Muara yang 

berperilaku kurang terdapat 57 



responden (62,6%), berperilaku 

cukup sebanyak 26 responden 

(28,6%), dan berperilaku baik 

sebanyak 8 responden (8,8%). 

b) Analisis Bivariat 

Tabel 3 

Hubungan Pengetahuan Responden dengan Perilaku Protokol Kesehatan di Masa 

Pandemi Covid-19 di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Anjir Muara 

No Pengetahuan  

Perilaku protokol kesehatan di 

masa pandemi covid-19 
Jumlah % p.value 

Baik Cukup Kurang 

n % N % n % 

1 Baik 7 18,9 13 35,1 17 45,9 37 100 

0,026 2 Cukup 1 2,0 12 24,5 36 73,5 49 100 

3 Kurang 0 0,0 1 20,0 4 80,0 5 100 

No Sikap  

 

Jumlah % p.value Baik Cukup Kurang 

n % N % n % 

1 Positif 8 9,4 26 30,6 51 60,0 85 100 
0,147 

2 Negatif 0 0,0 0 0,0 6 100,0 6 100 

No 
Peran Tokoh 

Masyarakat  

 

Jumlah % p.value Baik Cukup Kurang 

n % N % n % 

1 Berperan 8 22,2 11 30,6 17 47,2 36 100 

 
2 

Kurang 

Berperan 
0 0,0 15 27,3 40 72,7 55 100 

 

Berdasarkan dari tabel 3 diatas menunjukkan bahwa dari 91 responden yang ditemukan 

dari hasil penelitian yang di lakukan di wilayah kerja UPT Puskesmas Anjir Muara di peroleh 

data bahwa proporsi yang menyatakan perilaku protokol kesehatan di masa pandemi covid-19 

berpengetahuan cukup 49 responden, sedangkan proporsi yang menyatakan perilaku protokol 

kesehatan di masa pandemi berpengetahuan baik 36 responden, dan proporsi yang menyatakan 

perilaku protokol kesehatan di masa pandemi berpengetahuan kurang sebanyak 5 responden. 

Berdasarkan uji statistik hubungan antara pengetahuan dengan perilaku protokol kesehatan di 

masa pandemi covid-19 ditemukan p.value = 0,026, maka demikian p.value lebih kecil dari 

nilai α (0,05), hal ini berarti secara statistik ada hubungan antara pengetahuan responden 

dengan perilaku protokol kesehatan di masa pandemi covid-19. 

Berdasarkan dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari 91 responden yang ditemukan dari 

hasil penelitian yang dilakukan di wilayah kerja UPT Puskesmas Anjir Muara di peroleh data 

bahwa proporsi yang menyatakan perilaku protokol kesehatan di masa pandemi covid-19 yang 

mempunyai sikap positif yaitu sebanyak 8 orang (9,4%), dibandingkan dengan responden yang 

mempunyai sikap negatif yaitu sebanyak 0 (0,0%). Berdasarkan uji statistik hubungan antara 

pengetahuan dengan perilaku protokol kesehatan di masa pandemi covid-19 ditemukan p.value 

= 0,147, maka demikian p.value lebih besar dari nilai α (0,05), hal ini berarti secara statistik 

tidak ada hubungan antara sikap responden dengan perilaku protokol kesehatan di masa 

pandemi covid-19. 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa dari 91 responden yang ditemukan dari hasil 

penelitian yang di lakukan di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Anjir Muara diperoleh data 

bahwa proporsi yang menyatakan peran tokoh masyarakat yang berperan terhadap protokol 



kesehatan di masa pandemi covid-19 berjumlah 36 responden (100%), sedangkan proporsi yang 

menyatakan peran tokoh masyarakat kurang berperan berjumlah 55 responden (100%). 

Berdasarkan uji statistik hubungan antara peran tokoh masyarakat dengan perilaku protokol 

kesehatan di masa pandemi covid-19 ditemukan p.value = 0,001, maka demikian p.value lebih 

kecil dari nilai α (0,05), hal ini berarti secara statistik ada hubungan antara peran tokoh 

masyarakat dengan perilaku protokol kesehatan di masa pandemi covid-19. 

 

PEMBAHASAN 

1. Analisis Univariat 

a. Pengetahuan 

Berdasarkan hasil kuesioner yang 

sudah di berikan jawaban oleh 

responden ditemukan hasil data yang 

menunjukan bahwa responden 

mempunyai pengetahuan tentang 

gejala yang terjadi saat tertular covid-

19 dan responden yang menjawab 

benar sebanyak 87 orang. Responden 

yang mempunyai pengetahuan tentang  

penularan covid-19 sebanyak 86 

orang. Responden yang kurang 

mengetahuai Pengetahuan tentang 

masa inkubasi penularan covid-19 

sebanyak 46 orang. Responden yang 

mempunyai pengetahuan tentang 

respon masyarakat yang terkena 

covid-19 sebanyak 30 orang.  

Pengetahuan perilaku yakni bagian 

dari faktor yang mempengaruhi 

terjadinya perilaku individu 

(Notoatmodjo, 2012). Hipotesis ini 

menjelaskan bahwa informasi yaitu 

ruang vital buat membentuk aktivitas 

atau perilaku seseorang (Azwar, 

2011). Perilaku yang bergantung pada 

informasi akan lebih unggul daripada 

perilaku yang bergantung pada 

informasi. 

b. Sikap 

Berdasarkan hasil dari kuesioner yang 

telah diberi jawaban oleh responden 

ditemukan hasil dari kuesioner sikap 

pertanyaan negatif sebanyak 51 

responden memilih setuju tentang 

kecemasan  penularan covid-19 terjadi 

dikeluarga dan sebanyak 76 orang 

responden yang memilih setuju 

ketempat yang ramai. Hasil kuesioner 

sikap pertanyaan positif sebanyak 63 

responden memilih setuju tentang 

pencegahan yang dilakukan 

pemerintah dan sebanyak 70 

responden yang memilih setuju 

tentang vaksinasi covid-19. 

Responden yang memilih sangat tidak 

setuju tentang tenaga kesehatan dan 

non kesehatan siap buat berpartisipasi 

melawan covid-19 dan pencegahan 

yang dilakukan oleh pemerintah yang 

tidak ada memilih jawaban sangat 

tidak setuju. 

Sikap yakni respons atau reaksi 

individu yang masih tertutup terhadap 

peningkatan atau item tertentu, yang 

sekarang mencakup penilaian dan 

faktor perasaan yang bersangkutan, 

senang atau tidak gembira, setuju atau 

tidak setuju, terlepas dari apakah itu 

tidak dapat diterima, mirip dengan 

tidaknya, dsb (Notoatmodjo, 2010). 

c. Peran Tokoh Masyarakat 

Berdasarkan dari hasil yang telah 

dilakukan ditemukan hasil sebanyak 

76 responden yang memilih berperan 

tentang aturan protokol kesehatan dari 

kelurahan dan sebanyak 70 responden 

yang menjawab kurangnya peran 

tokoh masyarakat tentang sosialisasi 

pencegahan covid-19 di masyarakat, 

seperti isolasi mandiri, protokol 

kesehatan 3 M.  

Tokoh masyarakat memegang peranan 

penting, karena pada umumnya 

perintis daerah yaitu individu yang 

berperan besar dalam suatu 

perkumpulan lokal dan memiliki 

kekuatan, khususnya kemampuan buat 



mempengaruhi orang lain atau 

perkumpulan yang ditunjukkan oleh 

keinginannya (Budiardjo, 2008). . 

 

2. Analisis Bivariat 

a. Hubungan Antara pengetahuan 

dengan perilaku Protokol 

Kesehatan di Masa Pandemi 

Covid-19 di wilayah kerja UPT 

Puskesmas Anjir Muara 

Kabupaten Barito Kuala Tahun 

2021 

Berdasarkan uji statistik chis squere 

hubungan antara pengetahuan 

dengan perilaku protokol kesehatan 

di masa pandemi covid-19 

ditemukan p.value = 0,026 maka 

dengan demikian p.value lebih kecil 

dari nilai α (0,05), hal ini berarti 

secara statistik ada hubungan antara 

pengetahuan responden dengan 

perilaku protokol kesehatan di masa 

pandemi covid-19. 

Berdasarkan tabel 3 yang 

menunjukan bahwa sebagian besar 

responden di wilayah kerja UPT 

Puskesmas Anjir Muara Kec. Anjir 

Muara mempunyai pengetahuan baik 

sebanyak 37 responden (40,7%), 

pengetahuan cukup sebanyak 49 

responden (53,8%), dan pengetahuan 

kurang sebanyak 5 responden 

(5,5%), hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden 

berpengetahuan cukup mengenai 

perilaku protokol kesehatan di masa 

pandemi covid-19. 

Hasil penelitian yang ditemukan di 

lapangan masyarakat mendapatkan 

pengetahuan tentang protokol 

kesehatan melalui media masa, 

informasi dari petugas kesehatan dan 

spanduk yang di pasang di lokasi 

tertentu seperti persimpangan jalan, 

tempat ibadah, dan pasar. 

Faktor penyebab pengetahuan 

responden cukup disebabkan 

kurangnya informai yang signifikan 

tentang pengetahuan covid-19 di 

karenakan informasi yang di 

dapatkan masih kurang tentang 

bahaya covid-19 terutama tentang 

masa inkubasi covid-19, dari hasil 

kuesioner yang peneliti lakukan 

masih banyak masyarakat yang 

menjawab salah tentang masa 

inkubasi covid-19. 

Hasil hipotesis menunjukkan bahwa 

semakin baik tingkat informasi 

responden, semakin baik dalam 

melaksanakan konvensi 

kesejahteraan selama pandemi 

Coronavirus. Hasil analisis tersebut 

sesuai dengan penelitian Rahmad 

Syukur Siregar, Salsabila, Aflahun 

Fadhly Siregar dengan judul 

penelitian hubungan antara 

perspektif dan tingkat informasi 

tentang pelaksanaan pembakaran 

wilayah kota Medan melalui 

pengobatan tradisional di rumah 

selama pandemi virus corona pada 

tahun 2021 dengan akibat 0,001 

(<0,05) yang menunjukkan bahwa 

Ha diakui, Ho dihilangkan, hal ini 

berarti ada keterkaitan antara 

informasi dan perilaku dalam 

melahap pengobatan alami 

tradisional selama masa pandemi 

virus Corona, 

Hasil peneliti sesuai dengan analis 

tersebut sesuai Vahira Nissha, 

Matovani Beam, Marzuki Sumion, 

Alamsyah Lukito, Ismurizal dengan 

judul Keterkaitan Informasi, 

Perspektif dan Perilaku Mencegah 

Pandemi Virus Corona di Kota 

Tanjung Balai Tahun 2020 dengan 

konsekuensi dari tes chi-squere 

diperoleh p. informasi = 0,0001 

(<0,05) yang menyiratkan bahwa ada 

hubungan antara informasi dan 

perilaku penghindaran virus Corona. 

b. Hubungan Sikap dengan Perilaku 

Protokol Kesehatan di Masa 

Pandemi Covid-19 di wilayah 



kerja UPT Puskesmas Anjir 

Muara Kabupaten Barito Kuala 

Tahun 2021 

Berdasarkan uji statistik chis squere 

hubungan antara pengetahuan 

dengan perilaku perilaku protokol 

kesehatan di masa pandemi covid-19 

ditemukan p.value = 0,147 maka 

dengan demikian p.value lebih besar 

dari nilai α (0,05), hal ini berarti 

secara statistik tidak ada hubungan 

antara sikap responden dengan 

perilaku protokol kesehatan di masa 

pandemi covid-19. 

Hasil penelitian yang ditemukan di 

lapangan masyarakat mempunyai 

sikap yang baik terhadap pandemi 

covid-19 karena orang yang 

berpengetahuan baik atau cukup 

belum tentu mempunyai sikap yang 

baik pula. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan kepada masyarakat banyak 

masyarakat yang menjawab 

pertanyaan tentang keyakinan 

Indonesia bisa menang melawan 

covid-19. 

Berdasarkan dalam tabel 3 diatas 

yang menunjukan bahwa proporsi 

responden yang mempunyai sikap 

positif mengenai protokol kesehatan 

di masa pandemi covid-19 sebanyak 

85 responden (93,4%), sedangkan 

buat proporsi responden yang 

mempunyai sikap negatif mengenai 

perilaku protokol kesehatan di masa 

pandemi covid-19 sebanyak 6 

responden (6,6%). 

Hasil hipotesisi bahwa menunjukkan 

bahwa semakin yakin perilaku 

responden, semakin baik 

pelaksanaan konvensi kesejahteraan 

selama pandemi virus corona. Hal ini 

tidak sesuai dengan eksplorasi yang 

dipimpin oleh Helena Keicya Feinina 

Pasaribu dalam postulatnya tentang 

hubungan antara informasi dan 

perspektif tentang Coronavirus 

dengan perilaku antisipasi penyakit 

saat bekerja buat kesejahteraan dan 

non-kesejahteraan buruh di kota 

Medan kota Batam pada tahun 2020 

dengan hasil ditemukan, responden 

85,2% masyarakat yang memiliki 

pandangan yang menggembirakan 

dan perilaku yang dapat diterima di 

Kota Medan, sedangkan di Kota 

Batam sebanyak 80,9%. Responden 

yang berperilaku negatif dan 

berperilaku buruk di Kota Medan 

sebesar 30,6% sedangkan di Kota 

Batam sebesar 31,7%. Di kota 

Medan, responden yang memiliki 

perilaku yang tepat memiliki 

perspektif yang lebih inspiratif 

(85,2%), sedangkan responden yang 

memiliki mentalitas yang cukup 

disesalkan memiliki sikap negatif 

(30,6%). Di Kota Batam, lebih 

banyak responden yang memiliki 

perilaku yang dapat diterima 

memiliki perspektif yang 

menggembirakan (80,9%), 

sedangkan responden yang memiliki 

perilaku yang kurang tepat memiliki 

mentalitas yang lebih disesalkan 

(38,5%). Mengingat konsekuensi 

dari uji kuadrat Chis di dua area 

eksplorasi, diperoleh nilai p yang 

beragam. Hasil penelusuran 

informasi di Kota Medan diperoleh 

p.value < 0,05 (p = 0,036) sehingga 

Ho ditolak dan Ha diakui, yang 

berarti terdapat hubungan yang 

signifkan 

c. Hubungan Peran Tokoh 

Masyarakat dengan Perilaku 

Protokol Kesehatan di Masa 

Pandemi Covid-19 di wilayah 

kerja UPT Puskesmas Anjir 

Muara Kabupaten Barito Kuala 

Tahun 2021 

Berdasarkan uji statistik hubungan 

antara peran tokoh masyarakat 

dengan perilaku perilaku protokol 

kesehatan di masa pandemi covid-19 

ditemukan p.value = 0,001 maka 



dengan demikian p.value lebih kecil 

dari nilai α (0,05), hal ini berarti 

secara statistik ada hubungan antara 

peran tokoh masyarakat dengan 

perilaku protokol kesehatan di masa 

pandemi covid-19. 

Berdasarkan dari tabel 3 

menunjukkan bahwa proporsi 

responden yang peran tokoh 

masyarakatnya berperan sebanyak 35 

responden (39,6%), sedangkan buat 

proporsi responden yang peran tokoh 

masyarakatnya kurang berperan 

mengenai protokol kesehatan di 

masa pandemi covid-19 sebanyak 55 

responden (60,4%). 

Hasil penelitian yang diperoleh di 

lapangan menunjukkan bahwa peran 

perintis daerah, kepala kota dan 

kerangka kesejahteraan kurang 

berperan dalam pencegahan 

Coronavirus, karena tidak adanya 

perilaku dalam melaksanakan 

konvensi kesejahteraan dari perintis 

daerah, sehingga mereka tidak 

memberikan panduan asli ke daerah 

setempat. 

Hasil hipotesis menunjukkan bahwa 

semakin banyak pekerjaan pionir 

daerah, semakin baik dalam 

mencegah Coronavirus. Kajian ini 

sesuai dengan kajian Dini 

Yuliantina, Adbillah Mursid, dengan 

judul keterkaitan antara pekerjaan 

kesejahteraan buruh, perintis daerah 

dan kepentingan daerah dalam 

pelaksanaan posyandu di wilayah 

Pendeglang, wilayah Banten 2012. 

Dengan hasil ( p.value = 0,009) yang 

menyiratkan ada hubungan. Ulasan 

ini juga sesuai dengan penelitian 

Nita Tri Putri dengan judul 

hubungan antara pekerjaan keluarga, 

perintis daerah dan kerangka kerja 

dengan imunisasi dasar lengkap buat 

bayi baru lahir 11 tahun pada tahun 

2018 dengan hasil (p.value = 0,005) 

yang berarti ada hubungan yang 

bermakna 

 

PENUTUP 

1. Sebagian besar responden sebanyak 46 

orang (55,5%) berjenis kelamin laki-laki 

dibandingkan responden yang berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 45 orang 

(49,5%). 

2. Sebagian besar responden sebanyak 48 

orang (47,3%) berusia sekitar 31-60 tahun 

dibandingkan dengan umur 18-30 tahun. 

3. Sebagian besar responden sebanyak 42 

orang (46,2%) bekerja sebagai wiraswasta 

dibandingkan dengan PNS, petani/pekebun 

dan ibu rumah tangga. 

4. Sebagian besar responden memiliki tingkat 

pendidikan SMA sebanyak 36 orang 

(39,6%) dibandingan dengan tidak lulus 

SD, lulus SD, SMP, dan S1. 

5. Sebagian besar responden di wilayah kerja 

UPT Puskesmas Anjir Muara 

berpengetahuan baik sebanyak 37 orang 

(40,7%), berpengetahuan cukup 49 orang 

(53,8%), dan yang berpengetahuan kurang 

sebanyak 5 orang (5,5%). 

6. Sebagian responden memiliki sikap positif 

sebanyak 85 orang (93,4%)  sedangkan 

sikap negatif sebanyak 6 orang (6,6%) 

7. Sebagian besar responden sebanyak 55 

orang (60,4%) tokoh masyarakat kurang 

berperan dalam menerapkan protokol 

kesehatan di masa pandemi covid-19. 

8. Sebagian besar responden sebanyak 57 

orang (62,6%) mempunyai perilaku 

protokol kesehatan di masa pandemi covid-

19 yang kurang dibandingkan dengan 

responden yang mempunyai perilaku 

protokol kesehatan di masa pandemi covid-

19 kurang dan baik. 

9. Adanya hubungan antara pengetahuan 

responden dengan perilaku protokol 

kesehatan di masa pandemi covid-19 di 

wilayah kerja UPT Puskesmas Anjir Muara 

Kec. Anjir Muara. 

10. Tidak ada hubungan antara sikap responden 

dengan perilaku protokol kesehatan di masa 



pandemi covid-19 di wilayah kerja UPT 

Puskesmas Anjir Muara Kec. Anjir Muara. 

11. Adanya hubungan antara peran tokoh 

masyarakat dengan perilaku protokol 

kesehatan di masa pandemi covid-19 di 

wilayah kerja UPT Puskesmas Anjir Muara 

Kec. Anjir Muara. 
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