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Abstrak

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan
kesehatan diri dan keluarga. Tujuan kegiatan pendampingan ini adalah untuk memberikan edukasi dan
informasi kepada keluarga angkat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga
serta pentingnya menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini. Kegiatan dilaksanakan
secara langsung melalui kunjungan lapangan dan secara online dengan melibatkan 6 anggota keluarga
angkat. Indikator keberhasilan program dinilai berdasarkan dua parameter yaitu: pelaksanakan program
edukasi secara langsung dan peningkatan hasil posttest dibandingkan dengan pretest. Penilaian
pelaksanaan program dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu: “Kurang” bila tidak ada indikator
keberhasilan yang tercapai; “Cukup” bila satu indikator tercapai; dan “Baik” bila dua indikator tercapai.
Hasil kegiatan ini menemukan bahwa terdapat peningkatan nilai postest dibandingkan nilai pretest.
Kegiatan juga telah dilakukan secara langsung dan memperoleh respon positif dari keluarga angkat.
Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa program memenuhi indikator yang diharapkan dan
termasuk dalam kategori “Baik” karena sudah dilaksanakan secara langsung dan terdapat peningkatan
hasil posttest. Walaupun demikian, perilaku hidup bersih dan sehat memerlukan kesadaran diri dari
setiap anggota keluarga terutama orang tua sebagai role model bagi anak-anaknya. Perilaku ini juga
perlu dilakukan secara konsisten agar mampu mendapatkan hasil yang positif khususnya bagi kesehatan
individu dan keluarga.
Kata kunci: PHBS, COME, Covid-19
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yang
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disaksikan oleh semua anggota keluarga.
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Adapun indikator keberhasilan program ini

edukasi program. Kegiatan berupa pemberian

antara lain:

edukasi terkait perilaku hidup bersih dan sehat.

1. Pelaksanakan program edukasi secara
langsung

Tabel 1. Karakteristik anggota keluarga angkat
Anggota keluarga angkat

Jenis kelamin

Pendidikan

Pekerjaan

Agama

Kepala keluarga

L

SMA

Wiraswasta

Hindu

Istri

P

SMP

Wiraswasta

Hindu

Anak ke-1

P

SD

-

Hindu

Anak ke-2

P

-

-

Hindu

Anak ke-3

L

-

-

Hindu

Ibu kepala keluarga

P

SD

Wiraswasta

Hindu

Keterangan: P (perempuan), L (laki-laki)
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Melalui kegiatan ini ditemukan hasil
pretest dan postest sebagai berikut:


Hasil pretest: 8 jawaban benar dari
total 10 soal yang diberikan



Hasil posttest: 10 jawaban benar dari
total 10 soal yang diberikan
Hasil penilaian pretest dan postest

menunjukkan terjadi peningkatan pengetahuan
sebesar 20%. Berdasarkan hasil ini dapat

Gambar 2. Pelaksanaan kegiatan edukasi

dikatakan bahwa program telah mendapatkan
hasil yang baik karena sudah memenuhi dua
indikator program yaitu program dilaksanakan
secara langsung dan hasil posttest yang lebih
tinggi

dibandingkan

pretest.

Kombinasi

pemberian edukasi secara langsung maupun
tidak langsung (online) selama masa pandemi

Gambar 3. Materi edukasi

ini memang sering dilakukan. Metode ini
dinilai

cukup

baik

dalam

meningkatkan

pemahaman yang dinilai dari peningkatan nilai
pretest maupun postest, seperti halnya yang
dilakukan pada kelompok pemandu wisata,
warga di daerah Bukian, dan di daerah lainnya
di Bali.8-10

Gambar 4. Proses pendampingan
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