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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan program pemerintah 

dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perilaku hidup bersih dan 

sehat adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai 

hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, atau masyarakat mampu 

menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan 

masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat terdapat di lima tatanan, yaitu rumah 

tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas kesehatan. 

 Sejak terjadinya pandemi global Covid-19 (Corona Virus Desease 2019) 

dalam dua tahun terakhir ini, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 melonjak di 

berbagai daerah di Indonesia. Sehingga pada 13 April 2020, pemerintah menetapkan 

status bencana non alam Covid-19 sebagai bencana nasional. Melihat mudahnya 

penyebaran virus Covid-19, maka perilaku hidup bersih dan sehat menjadi kunci 

utama mencegah penularan. Sehingga pemerintah semakin berupaya melakukan 

sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. 

 Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu membentuk relawan desa 

untuk melakukan sosialisasi pencegahan dan penanganan wabah Covid-19 di tingkat 

desa. Tim Relawan tersebut diketuai oleh masing-masing Kepala Desa. Adapun 

wakilnya adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan anggotanya terdiri 

dari aparatur desa, serta perwakilan masyarakat seperti tokoh agama, tokoh 

masyarakat,  dan tokoh pemuda. (Surat Edaran Kemendes PDTT No. 8 Tahun 2020, 

h.2). 
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Memasuki tahun 2022 pandemi di Indonesia belum juga berakhir. Bahkan 

terjadi lonjakan kasus positif. Hal ini disebabkan munculnya Covid-19 varian 

Omicron yang pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan. Varian Omicron telah 

menyebar hingga ke Indonesia. Kasus omicron di Indonesia juga mengalami 

peningkatan. Pada tanggal 2 Februari 2022 tercatat mencapai 3.161 kasus. Varian 

Omicron ini diketahui sangat berbahaya jika menyerang kelompok lanjut usia dan 

anak-anak.  

Melihat kondisi tersebut, pemerintah menghimbau agar masyarakat tetap 

menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sesuai protokol kesehatan. Sehingga 

masyarakat harus terus diberikan pemahaman tentang PHBS, terutama masyarakat 

desa. Selain itu, perlu memperluas cakupan vaksinasi hingga kelompok usia lanjut 

dan anak-anak. Maka relawan desa pun harus mampu memberikan edukasi melalui 

sosialisasi yang konsisten. 

Berdasarkan observasi awal pada bulan Oktober 2021, peneliti mengamati 

perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat di Desa Tetewua. Desa ini merupakan 

salah satu desa di Kecamatan Dangia, Kabupaten Kolaka Timur. Peneliti 

menemukan bahwa di Desa Tetewua masih banyak masyarakat yang menganggap 

tidak penting menerapkan PHBS. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan sehari-hari, 

seperti mencuci tangan menggunakan sabun, menerapkan etika batuk dan bersin, 

berolahraga dan membiasakan anak untuk mengonsumsi buah dan sayur yang masih 

jarang dilakukan.  Begitupun fasilitas yang terdapat di lingkungan kantor Desa dan 

tempat umum, seperti tempat mencuci tangan dan handsanitizer yang disiapkan juga 

jarang digunakan. Selain itu, masih sering ditemukan warga yang mengalami flu dan 

batuk, tidak mengenakan masker ketika sedang berkumpul. 
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Relawan di Desa Tetewua telah melaksanakan sosialisasi untuk menyadarkan 

masyarakat akan pentingnya menerapkan PHBS, baik bagi diri sendiri, keluarga, dan 

masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan juga sebagai upaya memberikan pemahaman 

bahwa kondisi di era adaptasi normal, bukan era kembali ke kondisi normal sebelum 

pandemi covid-19. Akan tetapi, adaptasi dengan membiasakan perilaku hidup bersih 

dan sehat sesuai protokol kesehatan (prokes) yang diinformasikan pemerintah. 

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan Relawan Desa Tetewua dalam upaya 

mewujudkan PHBS. Pertama, melakukan sosialisasi PHBS di Balai Desa dan 

sosialisasi door to door kepada masyarakat. Kedua, menyediakan tempat cuci tangan 

beserta sabun di tempat-tempat umum. Tempat cuci tangan tersebut dapat ditemukan 

di Sekolah, Posyandu, Kantor desa dan Posko jaga. Hal ini bertujuan mengedukasi 

dan membudayakan masyarakat untuk mencuci tangan dengan sabun dimanapun 

beraktifitas. 

Selain itu, kegiatan rutin tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol 

kesehatan. Kegiatan yang dimaksud yakni kegiatan di Posyandu yang tetap diadakan 

setiap bulan. Hal tersebut diadakan dengan persetujuan dan ajakan dari Pemerintah 

Desa. Secara tidak langsung komunikasi yang sifatnya persuasif terjalin antara 

Relawan Desa dan masyarakat. Teknik persuasif ini paling banyak digunakan dalam 

penyuluhan kesehatan, agar pesan-pesan kesehatan yang disampaikan oleh 

komunikator dapat membangkitkan minat, kesadaran, wawasan dan pengetahuan 

masyarakat tentang kesehatan. Sehingga, strategi komunikasi yang tepat perlu 

direncanakan dan dirumuskan sebelum melakukan sosialisasi. Strategi komunikasi 

adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari 
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komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang 

dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal” (Cangara, 2013, h.61).  

Alasan peneliti memilih strategi komunikasi persuasif di Desa Tetewua, 

Kecamatan Dangia, Kabupaten Kolaka Timur adalah peneliti tertarik untuk 

mengamati dan mengetahui keterkaitan antara penerapan metode persuasif dalam 

sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini disebabkan, metode persuasif 

menjadi pendekatan komunikasi yang digunakan relawan di Desa Tetewua dalam 

pelaksanaan sosialisasi terkait dengan kesehatan, meskipun mereka bukan dari 

tenaga kesehatan.  Maka, tentu diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan untuk 

menyadarkan masyarakat agar terbiasa menerapkan PHBS. Oleh karena itu, 

penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai rujukan bagi pelaksanaan sosialisasi 

selanjutnya, terutama kepada masyarakat desa. 

1.2 Fokus Penelitian  

Penelitian ini berfokus pada “Strategi Komunikasi Persuasif Relawan Covid-

19 dalam Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Desa Tetewua Kecamatan 

Dangia Kabupaten Kolaka Timur”. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana strategi komunikasi persuasif relawan Covid-19 dalam sosialisasi 

perilaku hidup bersih dan sehat di Desa Tetewua Kecamatan Dangia 

Kabupaten Kolaka Timur? 

2. Apa sajakah hambatan strategi komunikasi persuasif relawan Covid-19 dalam 

sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat di Desa Tetewua Kecamatan 

Dangia Kabupaten Kolaka Timur? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi persuasif relawan Covid-19 dalam 

sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat di Desa Tetewua Kecamatan 

Dangia Kabupaten Kolaka Timur. 

2. Untuk mengetahui hambatan strategi komunikasi persuasif relawan Covid-19 

dalam pelaksanaan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat di Desa 

Tetewua Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur. 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan pada bidang Ilmu Komunikasi terutama bagi mahasiswa 

program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kendari dalam mengembangkan penelitian skripsi yang 

berhubungan dengan strategi komunikasi. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi Peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan   

dalam rangka penerapan ilmu selama masa perkuliahan. 

2) Diharapkan dapat memberikan masukan bagi Relawan Desa Tetewua 

dalam pelaksanaan sosialisasi. 

3) Sebagai tambahan referensi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak 

yang memerlukan, khususnya yang berkaitan dengan strategi 

komunikasi.  
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1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian serta kekeliruan bagi 

pembaca, maka penulis perlu memperjelas pengertian dan memberikan batasan-

batasan pengertian. Adapun beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Strategi komunikasi persuasif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

tahapan-tahapan komunikasi yang digunakan oleh relawan Covid-19 dalam 

memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perilaku hidup bersih 

dan sehat. 

b. Sosialisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan memberikan 

informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan 

sehat pada saat pandemi maupun pasca pandemi Covid-19. 

c. Perilaku hidup bersih dan sehat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

perilaku menjaga kesehatan yang harus diterapkan seperti kebiasaan mencuci 

tangan dengan sabun, memakai masker, berolahraga secara teratur, serta 

menerapkan etika batuk dan bersin. 
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