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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1: Panduan Observasi 

Ket 

 : Ya 

: Tidak 

No. Pertanyaan √  Komentar 

1. Apakah relawan mampu mengajak 

dengan menggugah masyarakat 

secara emosional? 

   

2. Apakah relawan memanfaatkan 

faktor sosial dan budaya masyarakat? 

   

3. Apakah relawan menggunakan 

uraian kata-kata yang menarik untuk 

mengajak masyarakat? 

   

4. Apa ada hambatan yang 

mempengaruhi proses komunikasi 

tersebut? 

   

5.  Apakah masyarakat sudah 

menerapkan bentuk-bentuk PHBS? 

   

6. Apakah ada sarana prasarana 

pendukung PHBS? 
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Lampiran 2: Panduan Dokumentasi 

No. Jenis Data Data Dokumentasi 

1. Letak Geografis Desa Tetewua Data dokumentasi  tentang letak 

Desa Tetewua 

2. Visi dan Misi Desa Tetewua Data dokumentansi tentang visi dan 

misi Desa Tetewua 

4. Sarana dan Prasarana Desa Tetewua Data dokumentasi tentang sarana 

dan prasarana Desa Tetewua 

6. Struktur Relawan Desa Tetewua Data dokumentasi tentang struktur 

Relawan Desa Tetewua  

7.  Kegiatan Sosialisasi PHBS di Desa 

Tetewua 

Data dokumentasi tentang 

sosialisasiPHBS di Desa Tetewua 

8. Penerapan PHBS di Desa Tetewua Data dokumentasi tentang 

penerapan PHBS di Desa Tetewua 
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Lampiran 3: Pedoman Wawancara 

(Kepada Relawan Desa Tetewua) 

A. Identitas Informan 

Nama : ........................................... 

Umur : ........................................... 

Alamat : ........................................... 

 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Upaya persuasif apa sajakah yang dilakukan Relawan Desa dalam 

mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat di Desa Tetewua? 

2. Seperti apa pendekatan budaya yang dilakukan dalam mensosialisasikan 

PHBS kepada masyarakat Desa Tetewua? 

3. Siapa sajakah yang menjadi target atau sasaran utama dalam sosialisasi 

tersebut? 

4. Apa sajakah pesan yang sosialisasi tersebut disampaikan dalam sosialisasi 

tersebut? 

5. Cara seperti apakah yang digunakan agar masyarakat tergugah secara 

emosional? 

6. Apa sajakah fasilitas yang bisa mendukung perilaku hidup bersih dan sehat di 

desa ini? 

7. Apa saja efek dari pelaksanaan sosialisasi tersebut?  

8. Apa sajakah faktor pendukung komunikasi persuasif dalam pelaksanaan 

sosialisasi tersebut? 

9. Apa sajakah penghambat proses komunikasi persuasif dalam pelaksanaan 

sosialisasi tersebut? 

10. Bagaimana mengatasi penghambat dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut? 
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(Kepada Masyarakat Desa Tetewua) 

A. Identitas Informan 

Nama : .......................................... 

Umur : .......................................... 

Pekerjaan : .......................................... 

 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi tentang pentingnya perilaku 

hidup bersih dan sehat? 

2. Siapa yang menyampaikan kepada Anda? 

3. Menurut Anda, apakah pelaksanaan sosialisasi PHBS yang dilakukan 

Relawan Desa Tetewua sudah cukup baik? 

4. Pesan apa sajakah yang disampaikan mengenai perilaku hidup bersih dan 

sehat? 

5. Apakah Anda mempercayai  informasi yang disampaikan? Mengapa? 

6. Apakah Anda pernah merasa kesulitan memahami informasi yang 

disampaikan? 

7. Apakah Anda sudah menerapkan PHBS seperti mencuci tangan dengan 

sabun, berolahraga, memakai masker dan mengonsumsi makanan sehat? 

8. Apakah Anda menyampaikan kepada orang lain mengenai pentingnya 

PHBS? Siapa saja? 

9. Apa sajakah saran Anda kepada relawan desa dalam melaksanakan sosialisasi 

PHBS? 
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A. Identitas Informan 

Nama    : Supriadi (Ketua Tim Relawan) 

Umur    : 46 Tahun 

Alamat   : Dusun I (Tetewua) 

Waktu    : 21 Februari 2022  

B. Daftar Pertanyaan 

1. Upaya persuasif apa sajakah yang dilakukan Relawan Desa dalam 

mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat di Desa Tetewua? 

Jawaban: “Untuk komunikasi persuasif kita adakan kegiatan sosialisasi 

atau penyuluhan kepada masyarakat, di Balai Desa yang dihadiri Pembina 

dan Pendamping, dari Babinsa dan guru. Gunanya supaya masyarakat 

bisa menyaksikan dan mempraktikkan secara langsung bagaimana cara 

mencuci tangan yang benar dan juga cara menjaga kekebalan tubuh 

selama masa pandemi. Selain sosialisasi di Posko, juga kita adakan 

sosialisasi dari rumah ke rumah. Tujuannya supaya warga, termasuk juga 

lansia yang tadinya tidak sempat mengikuti kegiatan sosialisasi juga bisa 

mengetahui informasinya. Kita juga gunakan media sosial masing-

masing, seperti Facebook dan WhatsApp. Contohnya Saya juga sering 

posting tentang kegiatan vaksinasi. Dengan melihat postingan itu, kita 

berharap ada perubahan cara berpikir mereka”. 

2.  Seperti apa pendekatan budaya yang dilakukan dalam mensosialisasikan 

PHBS kepada masyarakat Desa Tetewua? 

Jawaban: “Kalau pendekatan budaya contohnya ya kita menyampaikan 

menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa bugis yang bisa pahami 

masyarakat, terutama bagi orang tua kita yang tidak terlalu paham bahasa 

Indonesia”.  

3. Siapa sajakah yang menjadi target atau sasaran utama dalam sosialisasi 

tersebut? 

Jawaban: “Sasaran utamanya tentu ya para pelayan publik termasuk 

aparatur desa itu sendiri dan juga para guru karena menjadi contoh bagi 

warga. Selanjutnya anak sekolah dan pelaku usaha yang banyak bertemu 
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dan kontak dengan orang lain sehingga perlu memperhatikan protokol 

kesehatan”. 

4. Apa sajakah pesan yang sosialisasi tersebut disampaikan dalam? 

Jawaban: “Pesannya tentunya tentang pentingnya menjaga kesehatan 

dengan menerapkan protokol kesehatan, rajin berolahraga, mengikuti 

kegiatan di Posyandu dan yang terpenting bagi Ibu Rumah tangga harus 

memperhatikan gizi keluarga. Karena Itu salah satu cara mempertahankan 

kekebalan tubuh sehingga tidak mudah sakit, apalagi di situasi seperti 

sekarang”. 

5. Cara seperti apakah yang digunakan agar masyarakat tergugah secara 

emosional? 

Jawaban: “Caranya kita berikan contoh yang sekiranya bisa 

mempengaruhi perasaan masyarakat, misalnya bagaimana perasaan 

mereka jika sekiranya yang bersangkutan atau keluarga ada yang sakit, 

kemudian tidak punya biaya untuk berobat. Pasti kita akan merasa 

kesulitan. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya jika kita sadar untuk 

menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Bisa kita mulai dari diri 

sendiri, kemudian mengajarkan ke keluarga di rumah, bahwa mencegah 

tentu lebih baik dari pada harus mengobati. Dengan cara seperti itu 

sehingga bisa timbul kesadaran diri mereka tentang pentingnya perilaku 

hidup bersih dan sehat. Jadi, prinsipnya adalah bagaimana membangun 

kesadaran dari diri masing-masing”. 

6. Apa sajakah fasilitas atau sarana yang bisa mendukung perilaku hidup 

bersih dan sehat di Desa Tetewua? 

Jawaban: “Fasilitas dan sarana prasarananya ada posyandu sama 

poskesdes, semuanya itu diperuntukkan untuk menunjang perilaku hidup 

bersih dan sehat”. 

7. Apa sajakah efek dari pelaksanaan sosialisasi tersebut? 

Jawaban: “Efeknya, bisa dilihat dari kesadaran masyarakat yang sudah 

mulai terbangun, seperti kebiasaan menerapkan protokol kesehatan, 

contohnya menggunakan masker itu sudah biasa kita temui”. 
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8. Apa sajakah faktor pendukung komunikasi persuasif dalam pelaksanaan 

sosialisasi tersebut? 

Jawaban: “Pendukung komunikasinya ya karena Aparatur desa, antusias 

kalau ada kegiatan. Juga masyarakat di sini kalau disampaikan akan ada 

sosialisasi, Alhamdulillah mereka semangat juga”. 

9. Apa sajakah faktor penghambat komunikasi persuasif dalam sosialisasi 

tersebut? 

Jawaban: “Faktor penghambatnya tentunya, pertama dari Tim Relawan 

sendiri yang tidak semua bisa memakai bahasa yang sesuai, misalnya 

kalau sama orang tua kan mereka tidak mengerti itu kalau pakai bahasa 

yang istilahnya terlalu formal, juga ada istilah-istilah medis seperti herd 

immunity, bahkan kata-kata protokol kesehatan masih baru didengar 

masyarakat, jadi kadangkala masyarakat itu ada yang tidak paham apa 

yang dimaksud. Juga sebenarnya karena keterbatasan waktu. Saya rasa 

kita semua disini punya kesibukan dengan pekerjaan masing-masing. Ya 

begitu pun dengan warga di sini yang sebagian besar petani tentu 

mempriotitaskan pekerjaannya masing-masing, jadi kadang tidak semua 

bisa hadir kalau ada kegiatan”. 

10. Bagaimana mengatasi penghambat dalam sosialisasi tersebut? 

Jawaban: “Saya sebagai Ketua dalam hal ini pemerintah desa tentunya 

tidak henti-hentinya memberikan arahan, masukan kepada anggota Saya 

supaya bagaimana caranya diusahakan aktif dalam setiap kegiatan-

kegiatan kita. Juga Saya himbau kepada masyarakat untuk lebih 

mempererat rasa persaudaraan di antara warga, termasuk di dalamnya 

aparatur desa supaya bisa kita minimalisir kesalahpahaman”.  
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A. Identintas Informan 

Nama      : Kasriadi (Sekretaris) 

Usia      : 22 Tahun 

Alamat      : Dusun I  (Tetewua) 

Waktu      : 14 Februari 2022 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Upaya persuasif apa sajakah yang dilakukan relawan desa dalam 

mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat di Desa Tetewua? 

Jawaban: “Pertama, kita melakukan rapat untuk merencanakan kegiatan 

sosialisasi yang akan dilakukan. Nah, baru kemudian kita sampaikan 

kepada masyarakat bahwa akan ada kegiatan sosialisasi di Posko. Setelah 

sosialisasi di Posko, kita juga adakan sosialisasi dari rumah ke rumah 

warga. Sebagian warga kan, ada yang tidak sempat hadir di kegiatan 

sosialisasi di Posko. Namun, itu juga kita batasi mengingat keadaan juga, 

masih dalam kondisi pandemi”. 

2. Seperti apa pendekatan budaya yang dilakukan dalam mensosialisasikan 

PHBS kepada masyarakat Desa Tetewua? 

Jawaban: “Pendekatan budayanya lebih kepada bahasa yang digunakan, 

kadang-kadang kami gunakan bahasa daerah bugis, karena seperti yang 

kita tahu warga disini mayoritas suku bugis. Sehingga dengan 

menggunakan bahasa daerah kami berharap masyarakat lebih mudah 

memahami informasi yang disampaikan”. 

3. Media apa sajakah yang digunakan dalam proses sosialisasi tersebut? 

Mengapa media tersebut yang digunakan? 

Jawaban: “Medianya, sebenarnya lebih sering dari mulut ke mulut ya. 

Pertama kita sampaikan informasi kepada para kepala dusun untuk 

kemudian disampaikan kepada warganya. Nanti kemudian warga akan 

menyampaikan kepada keluarganya dan tetangganya. Kita juga membuat 

spanduk yang dipasang di tempat-tempat yang selalu dilalui warga 

sehingga secara tidak langsung menjadi sarana edukasi bagi warga. Selain 

itu, kami juga memanfaatkan media sosial. Tetapi karena media sosial 

desa Tetewua sekarang tidak diaktifkan sehingga kami menggunakan 
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akun media sosial masing-masing, seperti facebook dan wa, misalnya 

terkait info tentang vaksinasi karena seperti yang kita tau masyarakat di 

sini rata-rata punya media sosial tersebut. Jadi menurut Saya memang 

media-media itu yang pas untuk digunakan di Desa ini”. 

4.  Siapa sajakah yang menjadi target atau sasaran utama dalam sosialisasi 

tersebut? 

Jawaban: “Sasarannya masyarakat secara umum. Tapi memang lebih kita 

fokuskan pada petugas pelayanan publik seperti aparatur desa, guru, 

tenaga kesehatan. Yang terpenting juga anak sekolah dan warga pemilik 

usaha seperti kios sembako atau bengkel yang mana kita tahu mereka 

setiap saat berinteraksi dengan banyak orang”. 

5. Cara seperti apakah yang digunakan agar masyarakat tergugah secara 

emosional? 

Jawaban: “Pendekatan emosional yang kita lakukan ya… contohnya pada 

kegiatan vaksinasi Covid-19 kita sampaikan bahwa anak-anak yang 

mengikuti vaksinasi akan mendapatkan hadiah. Maka anak-anak itu 

menjadi senang dan bersemangat mau diajak vaksin, mereka datang 

beramai-ramai bersama orang tuanya dan ikut vaksinasi meskipun tidak 

dengan cara paksaan”. 

6. Apa sajakah fasilitas atau sarana yang bisa mendukung perilaku hidup 

bersih dan sehat di Desa Tetewua? 

Jawaban: “Kalau untuk fasilitas sudah lumayan ya Desa Tetewua ini. Kita 

sudah  menyediakan wastafel lengkap dengan sabun dan handsinitizernya 

untuk digunakan mencuci tangan yang kita simpan di tempat-tempat 

umum seperti di Sekolah dan Posyandu. Selain itu, kita bangun 2 Posko 

Jaga Covid yang ada di Dusun 1 dan Dusun 4. Disana sudah kita sediakan 

masker gratis juga untuk masyarakat yang keluar masuk Desa Tetewua, 

bahkan kita siapkan juga termometer untuk mengukur suhu badan. Bisa 

dilihat juga di sini sudah ada Posyandu dan Poskesdes. Kegiatan di 

Posyandu rutin setiap bulan, sedangkan Poskesdes sebagai tempat 

pelayanan kesehatan dasar setiap hari. Jadi, kami sampaikan kepada 
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warga bahwa silahkan dimanfaatkan semua sarana prasarana kesehatan 

yang sudah disiapkan”. 

7.  Apa sajakah efek dari pelaksanaan sosialisasi tersebut? 

Jawaban: “Efeknya bisa kita lihat ya, sekarang masyarakat sudah sedikit 

demi sedikit menerapkan apa yang kita sampaikan. Kalau dulu sangat 

jarang kita temukan warga yang pakai masker, sekarang dengan 

kesadaran sendiri mereka sudah menggunakan masker misalnya ketika 

mengalami flu dan batuk, atau ketika misalnya mereka pergi ke Pasar atau 

ke Sekolah pasti mereka gunakan masker. Dan sekarang para Ibu-Ibu itu 

datang ke Posyandu sudah dengan kesadaran dan kemauan sendiri”. 

8. Apa sajakah faktor pendukung komunikasi persuasif dalam pelaksanaan 

sosialisasi tersebut? 

Jawaban: “Pendukung komunikasinya, ya tidak lain karena Aparatur Desa 

di sini antusias kalau ada kegiatan sosialisasi dan sosialisasinya kita 

usahakan semenarik mungkin sehingga masyarakat tidak bosan”. 

9. Apa sajakah penghambat komunikasi persuasif dalam sosialisasi tersebut? 

Jawaban: “Penghambatnya tentu kita sendiri sudah tahu ya, rata-rata 

masyarakat desa itu susah menerima perubahan, apalagi kalau yang kita 

sampaikan sesuatu yang baru. Contohnya kita sampaikan supaya 

menghindari kerumunan, sementara warga itu senang berkumpul main 

kartu jadi agak susah. Apalagi masyarakat disini ada sebagian yang acuh 

tak acuh dan tidak peduli dengan arahan yang kita sampaikan”. 

10. Bagaimana mengatasi penghambat dalam sosialisasi tersebut? 

Jawaban: “Tetap kita lakukan sosialisasi, kita sampaikan kepada 

masyarakat dengan cara-cara yang baik”. 
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A. Identitas Informan 

Nama     : Asriadi S.E (Satgas Penanganan) 

Umur     : 31 Tahun 

Alamat     : Dusun I (Tetewua) 

Waktu     : 22 Februari 2022 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Upaya persuasif apa sajakah yang dilakukan relawan desa dalam 

mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat di Desa Tetewua? 

Jawaban: “Kalau terkait PHBS secara umum ya… ada beberapa kegiatan 

yang kita lakukan seperti penyuluhan tentang penggunaan jamban yang 

bersih, kita juga menghimbau agar masyarakat terutama Ibu-Ibu itu 

mengikuti kegiatan di Posyandu setiap bulannya. Tetapi kalau untuk 

PHBS yang berkaitan dengan penanganan wabah Covid-19, ya kita 

berikan penyuluhan kepada masyarakat penanganan wabah Covid-19, ya 

kita lakukan penyuluhan tentang protokol kesehatan sesuai dengan 

anjuran pemerintah dan WHO”.  

2. Seperti apa pendekatan budaya yang dilakukan dalam mensosialisasikan 

PHBS kepada masyarakat Desa Tetewua? 

Jawaban: “ 

3. Media apa sajakah yang digunakan dalam sosialisasi tersebut? Mengapa 

media tersebut yang digunakan? 

Jawaban: “ Sebenarnya sosialisasi kami lebih banyak dari mulut ke mulut 

ya. Misalnya kita adakan penyuluhan di Posko, kan disitu tidak semua 

warga bisa hadir. Makanya nanti masing-masing Kepala Dusun yang 

menyampaikan sama warganya. Nah begitu pun warga, mereka saling 

menyampaikan. Sama halnya dengan sosialisasi di Sekolah, anak-anak itu 

nanti akan menyampaikan kepada teman-temannya bahwa kita harus 

memakai masker dan lain sebagainya, ya meskipun sebenarnya sekarang 

komunikasinya lebih banyak melalui WhatsApp. Selanjutnya juga ada 

sosialisasi Door to Door. Seperti yang kita tau ya, masyarakat Desa kan 

terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, bahkan ada orang tua kita 

yang merasakan bangku pendidikan pun tidak ya. Jadi, mereka itu tidak 
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mengenal teknologi canggih yang kita pakai seperti HP Android ini. 

Sehingga kami berinisiatif untuk mengunjungi mereka dan 

memberitahukan bahwa sekarang kalau mau keluar harus memakai 

masker, dan sebagainya. Kalau untuk media yang lain seperti spanduk 

juga ada, kita pasang di tempat yang sekiranya selalui dilalui warga. Jadi, 

ketika mereka lewat, secara tidak langsung mereka mendapatkan 

informasi dari situ”. 

4. Siapa sajakah yang menjadi target atau sasaran utama dalam sosialisasi 

tersebut? 

Jawaban: “Sasarannya secara umum ya… masyarakar desa Tetewua dan 

masyarakat yang masuk ke Desa Tetewua. Dalam hal ini pemerintah desa 

Tetewua peduli dengan kesehatan masyarakat secara keseluruhan, 

meskipun bukan warga Desa Tetewua. Selain itu, kami juga sering turun 

ke jalan membagikan masker, terutama untuk anak sekolah warga yang 

akan ke pasar, juga masyarakat yang masuk ke desa kita. Dengan cara 

seperti itu, kami berharap bisa timbul kesadaran dari masyarakat untuk 

menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ”. 

5. Cara seperti apakah yang dilakukan agar masyarakat tergugah secara 

emosional? 

Jawaban: “ 

6. Apa sajakah fasilitas atau sarana yang bisa mendukung perilaku hidup 

bersih dan sehat di Desa Tetewua? 

Jawaban: “Di Tetewua ini sudah ada Posyandunya, ada Poskesdesnya, 

kemudian sudah kita bangun juga Posko Jaga Covid. Selain itu, sudah ada 

juga disiapkan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun, masker dan lain 

sebagainya untuk menunjang PHBS masyarakat” 

7. Apa saja efek dari pelaksanaan sosialisasi tersebut? 

Jawaban: “Efeknya ya, perlahan mulai timbul kesadaran masyarakat 

untuk menerapkan PHBS itu sendiri”. 

8. Apa sajakah faktor pendukung komunikasi persuasif dalam pelaksanaan 

sosialisasi tersebut? 
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Jawaban: “Pendukungnya pastinya ya karena Relawan disini selalu 

antusias kalau ada kegiatan dan juga adanya pembiayaan dari dana desa 

sehingga bisa terlaksana”. 

9. Apa sajakah penghambat komunikasi persuasif dalam sosialisasi tersebut? 

Jawaban: “Penghambatnya bisa kita lihat sendiri di Posko itu berhadapan 

dengan rumah warga yang punya mesin parut kelapa. Jadi kadang-kadang 

pas kita ada kegiatan terganggu dengan suara bisingnya itu”. 

10. Bagaimana mengatasi penghambat dalam sosialisasi tersebut? 

Jawaban: “Kita gunakan cara lain yang sekiranya bisa diterima warga, 

meskipun tidak secara langsung kita sampaikan”. 
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A. Identitas Informan 

Nama    : Jufriadi (Satgas Pendukung) 

Usia    : 24 Tahun 

Alamat   : Dusun I (Tetewua) 

Waktu    : 18 Februari 2022 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Upaya persuasif apa sajakah yang dilakukan relawan desa dalam 

mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat di Desa Tetewua? 

Jawaban: “Ada beberapa yang sudah kita lakukan, seperti kita berikan 

penyuluhan PHBS, kemudian kita perintahkan kepada masyarakat membuat 

taman mini toga di lingkungan rumahnya masing-masing. Tujuannya supaya 

masyarakat bisa mengetahui jenis-jenis tanaman obat dan manfaatnya. Selain 

itu juga, kita sebagai Aparatur desa berusaha memberi contoh kepada 

masyarakat tentang bagaimana menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat 

dalam keseharian kita ”. 

2. Seperti apa pendekatan budaya yang dilakukan dalam mensosialisasikan 

PHBS kepada masyarakat Desa Tetewua? 

Jawaban: “Pendekatan budayanya ya seperti pada bahasa yang kita pakai, kita 

pilih yang paling sederhana yang sekiranya bisa dimengerti orang tua, yaitu 

bahasa daerah bugis”. 

3. Media apa sajakah yang digunakan dalam proses sosialisasi tersebut? 

Mengapa menggunakan media tersebut? 

Jawaban: “Medianya, ya pertama kita berikan penyuluhan di Posko. 

Kemudian juga menggunakan media sosial. Kita pasang spanduk, Juga ada 

kegiatan bagi-bagi masker dan penyemprotan disinfektan yag kita harapkan 

menjadi sarana edukasi bagi masyarakat”. 

4. Siapa sajakah yang menjadi target atau sasaran utama dalam sosialisasi 

tersebut? 

Jawaban: “Target utamanya ya Aparatur desa sendiri, karena sebagai contoh 

bagi masyarakat. Kemudian masyarakat luas secara umum”. 

5. Cara seperti apakah yang digunakan agar masyarakat tergugah secara 

emosional? 
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Jawaban: “Supaya bisa mempengaruhi masyarakat secara emosional, ya tentu 

kita harus sopan dan ramah. Karena masyarakat itu akan lebih mudah 

menerima apa yang kita sampaikan kalau mereka merasa kita dekat dengan 

mereka”. 

6. Apa sajakah fasilitas yang bisa mendukung perilaku hidup bersih dan sehat di 

desa ini? 

Jawaban: “Sudah ada beberapa sarana prasarana seperti Posyandu, Poskesdes, 

dan juga Posko jaga covid yang sudah kita siapkan lengkap dengan masker 

gratis, kemudian ada wastafel dan handsinitizrnya”. 

7. Apa saja efek dari pelaksanaan sosialisasi tersebut?  

Jawaban: “Efeknya ya, timbulnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan 

PHBS itu sendiri, bisa dilihat dari kebiasaan cuci tangan dan memakai 

masker, Alhamdulillah sekarang sudah biasa diterapkan”. 

8. Apa sajakah faktor pendukung komunikasi persuasif dalam pelaksanaan 

sosialisasi tersebut? 

Jawaban: “Pendukungnya ya dari anggota sendiri, mereka antusias ketika ada 

kegiatan”. 

9. Apa sajakah penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan sosialisasi 

tersebut? 

Jawaban: “Penghambatnya lebih kepada fasilitas yang ada, seperti dari sound 

system yang kita pakai itu, mic nya kita kadang macet-macet”. 

10. Bagaimana mengatasi penghambat dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut? 

Jawaban: “Kita sampaikan lagi kepada masyarakat bahwa itu informasi yang 

tidak benar, istilahnya kita klarifikasi bagaimana caranya supaya masyarakat 

itu tidak mudah percaya dengan berita-berita yang mereka lihat di media 

sosial ”. 
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A. Identitas Informan 

Nama    : Kasman (Satgas Pendukung) 

Usia    : 23 Tahun 

Alamat   : Dusun II (Harapan Baru) 

Waktu    : 22 Februari 2022 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Upaya persuasif apa sajakah yang dilakukan relawan desa dalam 

mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat di Desa Tetewua? 

Jawaban: “Upaya mensosialisasikannya salah satunya kita gunakan spanduk. 

Spanduk kita pasang di tempat-tempat umum. Supaya warga yang lewat 

disitu bisa melihat dan secara tidak langsung mereka belajar”. 

2. Seperti apa pendekatan budaya yang dilakukan dalam mensosialisasikan 

PHBS kepada masyarakat Desa Tetewua? 

Jawaban: “Contohnya kita pakai bahasa yang bisa dimengerti semua warga 

disini, ya kita pakai bahasa daerah, bahasa bugis”. 

3. Media apa sajakah yang digunakan dalam proses sosialisasi tersebut? 

Mengapa menggunakan media tersebut? 

Jawaban: “Cara mensosialisasikannya, ya pertama kita berikan penyuluhan di 

Posko. Kemudian kita juga gunakan media sosial kita. Biasa juga diumumkan 

di Masjid bahwa akan ada kegiatan gotong royong, ya…. Kurang lebih itu. 

Sama ini juga kita gunakan spanduk, supaya orang yang lewat di Desa kita 

juga secara tidak langsung mendapatkan informasi tentang PHBS. Ada juga 

kegiatan penyemprotan disinfektan di Kios-kios, bengkel pokoknya di semua 

rumah warga yang punya usaha. Itu juga secara tidak langsung sebagai sarana 

edukasi”. 

4. Siapa sajakah yang menjadi target atau sasaran utama dalam sosialisasi 

tersebut? 

Jawaban: “Sasarannya tentu aparat desa itu sendiri karena menjadi contoh, 

dan semua masyarakat desa Tetewua tanpa terkecuali, termasuk Ibu-ibu 

rumah tangga dan anak-anak sekolah. Contohnya pada kegiatan vaksinasi, 

tentu relawan dan aparat desa terlebih dahulu, baru kemudian masyarakat 
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umum dan anak-anak. Untuk anak-anak vaksinasi juga dilaksanakan di 

Sekolah-sekolah ”. 

5. Cara seperti apakah yang digunakan agar masyarakat tergugah secara 

emosional? 

Jawaban: “Caranya kita bersikap ramah, sopan, dan kadang-kadang juga kita 

gunakan humor. Supaya lebih santai dan warga itu tidak bosan”. 

6. Apa sajakah fasilitas yang bisa mendukung perilaku hidup bersih dan sehat di 

desa ini? 

Jawaban: “Ada Posyandu, Poskesdes, Posko Jaga Covid. Sudah ada kita 

siapkan sarana prasarana seperti masker gratis dan handsinitizer”. 

7. Apa saja efek dari pelaksanaan sosialisasi tersebut?  

Jawaban: “Efeknya, contohnya kalau dulu Ibu-Ibu yang punya balita harus 

dipanggil ke Posyandu, sekarang sudah terbiasa datang dengan sendirinya”. 

8. Apa sajakah faktor pendukung komunikkasi persuasif dalam pelaksanaan 

sosialisasi tersebut? 

Jawaban: “Adanya dukungan dari pemerintah desa Tetewua sendiri sehingga 

kami Relawan semangat untuk melaksanakan sosialisasi tersebut”. 

9. Apa sajakah penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan sosialisasi 

tersebut? 

Jawaban: “Hambatannya seperti banyaknya hoax atau informasi yang beredar 

di masyarakat. Misalnya ada informasi yang salah tentang vaksinasi, seperti 

karena vaksin ada yang sakit. Sehingga di pikirannya masyarakat itu macam-

macam, sampai ada yang takut divaksin. Nah yang seperti itu perlu kita 

luruskan lagi”. 

10. Bagaimana mengatasi penghambat dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut? 

Jawaban: “Kita berusaha sampaikan lagi kepada masyarakat bahwa itu 

informasi yang tidak benar”. 
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A. Identitas Informan 

Nama    : Jamaluddin (Satgas Pencegahan) 

Usia    : 36 Tahun 

Alamat   : Dusun IV (Tanrung Baru) 

Waktu    : 17 Februari 2022 

B. Daftar Pertanyaan 

1.  Upaya persuasif apa sajakah yang dilakukan relawan desa dalam 

mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat di Desa Tetewua? 

Jawaban: “Upaya yang kita lakukan seperti penyuluhan di Balai Desa. 

Kadang juga kita melalui media sosial. Ya, masyarakat di sini rata-rata aktif 

di Facebook, jadi bisa lebih banyak dilihat kalau kita posting di Facebook. 

Hanya karena akun desa kita sudah tidak aktif, jadi kita gunakan saja 

Facebook masing-masing. ”. 

2. Seperti apa pendekatan budaya yang dilakukan dalam mensosialisasikan 

PHBS kepada masyarakat Desa Tetewua? 

Jawaban: “Pendekatan budaya contohnya kita pakai bahasa daerah”. 

3. Media apa sajakah yang digunakan dalam proses sosialisasi tersebut? 

Mengapa menggunakan media tersebut? 

Jawaban: “Medianya ada yang secara langsung memang kita lakukan 

penyuluhan, ada yang kita gunakan media lain juga…. Seperti misalnya ada 

spanduk juga kita pasang, tujuannya supaya mudah dilihat masyarakat”. 

4. Siapa sajakah yang menjadi target atau sasaran utama dalam sosialisasi 

tersebut? 

Jawaban: “Sasarannya tentu yang utama adalah aparat desa itu sendiri, 

kemudian masyarakat secara luas. Tapi,  kami sebagai Kepala Dusun yang 

tergabung dalam Satgas pencegahan, punya kegiatan rutin yaitu 

penyemprotan disinfektan. Pada saat menyemprot itu, kami juga manfaatkan 

kesempatan untuk memberikan edukasi dari rumah ke rumah, terutama 

kepada mereka yang usia lanjut. Tujuannya supaya masyarakat secara 

keseluruhan bisa mendapatkan informasinya”. 

5. Cara seperti apakah yang dilakukan agar masyarakat tergugah secara 

emosional? 
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Jawaban: “Caranya kita buat masyarakat itu senang, ya sosialisasinya harus 

menarik. Relawan juga harus ramah supaya apa yang disampaikan bisa 

diterima masyarakat”. 

6. Apa sajakah fasilitas yang bisa mendukung perilaku hidup bersih dan sehat di 

desa ini? 

Jawaban: “Ada beberapa yang sudah disiapkan untuk masyarakat. Misalnya 

ada Posyandu dan Poskesdes. Ada sarana untuk mencuci tangan juga kita 

siapkan di tempat-tempat umum. Supaya masyarakat itu terbiasa hidup bersih 

dan sehat”.  

7. Apa saja efek dari pelaksanaan sosialisasi tersebut? 

Jawaban: “Sejauh ini Saya lihat ada perubahan perilaku ya, seperti misalnya 

yang paling terlihat itu kebiasaan pakai masker”.  

8. Apa sajakah faktor pendukung komunikasi persuasif dalam pelaksanaan 

sosialisasi tersebut? 

Jawaban: “Pendukungnya simpel, karena Relawannya semangat mengadakan 

kegiatan dan memang semuanya dibiayai pemerintah desa. Sehingga ya…. 

Kita bisa bangun sarana prasarana sekaligus sebagai cara mensosialisasikan 

pentingnya penerapan PHBS”. 

9. Apa sajakah penghambat komunikasi persuasif dalam pelaksanaan sosialisasi 

tersebut? 

Jawaban: “Penghambatnya lebih ke keterbatasan waktu sebenarnya. Di sini 

warganya lumayan sibuk. Jadi, terkadang sulit kita bisa kumpulkan”. 

10. Bagaimana mengatasi penghambat dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut? 

Jawaban: “Kita sampaikan kepada masyarakat bahwa akan ada kegiatan 

seperti ini. Kalau bisa…. Ayo sama-sama kita ikuti, untuk kepentingan dan 

kebaikan kita bersama”. 
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A. Identitas Informan 

Nama : Samriadi (warga) 

Umur : 22 Tahun 

Alamat : Dusun IV (Tanrung Baru) 

Waktu : 22 Februari 2022 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi tentang pentingnya perilaku 

hidup bersih dan sehat? 

Jawaban: “Sudah. Saya sempat mengikuti sosialisasi di Balai Desa waktu 

itu”. 

2. Siapa yang menyampaikan kepada Anda? 

Jawaban: “Kepala dan Aparat desa juga Bidan desa sebagai Relawan di sini”. 

3. Menurut Anda, apakah pelaksanaan sosialisasi PHBS yang dilakukan 

Relawan Desa Tetewua sudah cukup baik? 

Jawaban: “Menurut Saya…. Ya cukup baik karena bisa kita lihat ya…. 

Sekarang warga di sini mulai mematuhi prokes”. 

4. Pesan apa sajakah yang disampaikan mengenai perilaku hidup bersih dan 

sehat? 

Jawaban: “Pesan-pesannya tentang protokol kesehatan, kebiasaan hidup 

bersih sepeerti rajin mencuci tangan, olahraga, kalau bisa minum vitamin 

supaya bisa menjaga kekebalan tubuh… apalagi sekarang musimnya orang 

sakit”. 

5. Apakah Anda mempercayai  informasi yang disampaikan? Mengapa? 

Jawaban: “Ya, kita percaya, karena Pak Desa cara menyampaikannya bagus, 

orangnya juga ramah sama warga”. 

6. Apakah Anda pernah merasa kesulitan memahami informasi yang 

disampaikan? 

Jawaban: “Pernah, tapi kadang Saya cari artinya di google”.  

7. Apakah Anda sudah menerapkan PHBS seperti mencuci tangan dengan 

sabun, berolahraga, memakai masker dan mengonsumsi makanan sehat? 

Jawaban: “Kalau cuci tangan pakai sabun ya, memakai masker ya, cuma 

kalau untuk olahraga, Saya yang rutin hanya jogging. Kalau mengonsumsi 
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makanan sehat, Alhamdulillah Saya rasa juga sudah, karena kan kita ini di 

desa banyak tanam sayuran sendiri di Sekitar rumahnya”. 

8. Apakah Anda menyampaikan kepada orang lain mengenai pentingnya 

PHBS? Siapa saja? 

Jawaban: “Saya sampaikan paling cuma sama keluarga di Rumah. Misalnya 

kalau mau keluar kemana, pakai masker. Kalau mau makan cuci tangan yang 

bersih”. 

9. Apa sajakah saran Anda kepada relawan desa dalam melaksanakan sosialisasi 

PHBS? 

Jawaban: “Ya sebaiknya sosialisasinya harus tetap dilaksanakan, karena 

untuk membentuk kebiasaan warga, memang agak susah, jadi kalau perlu 

harus lebih banyak kegiatan yang membuat warga bisa berpartisipasi semua. 

Intinya perlu sosialisasi berkelanjutan, begitu”. 
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A. Identitas Informan 

Nama : Della Saputri (Pelajar) 

Umur : 16 Tahun 

Alamat : Dusun IV (Tanrung Baru) 

Waktu : 22 Februari 2022 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi tentang pentingnya perilaku 

hidup bersih dan sehat? 

Jawaban: “Sudah. Di Sekolah kami disampaikan dan diperintahkan”. 

2. Siapa yang menyampaikan kepada Anda? 

Jawaban: “Kepala Sekolah, Guru-guru kami. Sama… ini biasa juga kita lihat 

di Spanduk yang ada di pinggir jalan”. 

3. Menurut Anda, apakah pelaksanaan sosialisasi PHBS yang dilakukan 

Relawan Desa Tetewua sudah cukup baik? 

Jawaban: “Kalau untuk Relawan Desa Tetewua, kita anak sekolah tidak 

disampaikan secara langsung. Tapi biasanya kita dikasi masker gratis di jalan 

kalau mau ke sekolah”. 

4. Pesan apa sajakah yang disampaikan mengenai perilaku hidup bersih dan 

sehat? 

Jawaban: “Lebih banyak Saya lihat tentang menerapkan protokol kesehatan 

Covid-19. Berolahraga, makan makanan sehat, bergizi. Begitu kak”. 

5. Apakah Anda mempercayai  informasi yang disampaikan? Mengapa? 

Jawaban: “Percaya, karena untuk kebaikan kita sendiri. Dan juga karena yang 

menyampaikan Pak Kepala Sekolah dan guru-guru di Sekolah”. 

6. Apakah Anda pernah merasa kesulitan memahami informasi yang 

disampaikan? 

Jawaban: “Kadang-kadang kak”.  

7. Apakah Anda sudah menerapkan PHBS seperti mencuci tangan dengan 

sabun, berolahraga, memakai masker dan mengonsumsi makanan sehat? 

Jawaban: “Sudah kak. Misalnya kalau ke Sekolah atau ke Pasar, pokoknya di 

tempat ramai kak”. 
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8. Apakah Anda menyampaikan kepada orang lain mengenai pentingnya 

PHBS? Siapa saja? 

Jawaban: “Karena sudah disampaikan sama guru-guru jadi biasanya, sama 

teman-teman sekolah saja kak kita saling mengingatkan, kalau mau makan 

cuci tangan pakai sabun yang sudah disiapkan”. 

9. Apa sajakah saran Anda kepada relawan desa dalam melaksanakan sosialisasi 

PHBS? 

Jawaban: “Sebaiknya  tetap sosialisasi kak. Sama anak-anak kecil juga seperti 

anak SD. Karena penting juga supaya terbiasa mi dari kecil, begitu kak”. 
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A. Identitas Informan 

Nama : Risman Ardiansyah (warga) 

Umur : 22 Tahun 

Alamat : Dusun IV (Tanrung Baru) 

Waktu : 23 Februari 2022 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi tentang pentingnya perilaku 

hidup bersih dan sehat? 

Jawaban: “Sudah”. 

2. Siapa yang menyampaikan kepada Anda? 

Jaawaban: “Pak Desa,  Aparatur Desa bersama Pembina dari Babinsa juga”. 

3. Menurut Anda, apakah pelaksanaan sosialisasi PHBS yang dilakukan 

Relawan Desa Tetewua sudah cukup baik? 

Jawaban: “Ya…. Bisa dibilang begitu. Karena ada banyak kegiatan yang 

dilakukan, sepert misalnya penyuluhan, kadang juga kita ditelpon langsung 

sama Pak Desa atau Pak Dusun bahwa akan ada kegiatan”. 

4. Pesan apa sajakah yang disampaikan mengenai perilaku hidup bersih dan 

sehat? 

Jawaban: “Tentang protokol kesehatan, tentang kebersihan makanan, sama 

termasuk kebersihan lingkungan juga”. 

5. Apakah Anda mempercayai  informasi yang disampaikan? Mengapa? 

Jawaban: “Ya percaya, karena yang sampaikan Pemerintah Desa sama Pak 

Pembina dan Pendamping”. 

6. Apakah Anda pernah merasa kesulitan memahami informasi yang 

disampaikan? 

Jawaban: “Kadang-kadang ji kalau sudah pakai bahasa medis”.  

7. Apakah Anda sudah menerapkan PHBS seperti mencuci tangan dengan 

sabun, berolahraga, memakai masker dan mengonsumsi makanan sehat? 

Jawaban: “Ya, tapi, kalau Saya pribadi, belum semua juga Saya lakukan, 

karena Saya ini jarang olahraga”. 

8. Apakah Anda menyampaikan kepada orang lain mengenai pentingnya 

PHBS? Siapa saja? 
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Jawaban: “Sama keluarga di Rumah saja”. 

9. Apa sajakah saran Anda kepada relawan desa dalam melaksanakan sosialisasi 

PHBS? 

Jawaban: “Sarannya, sosialisasinya tetap dilakukan. Karena menerapkan 

perilaku hidup bersih sehat itu penting sekali”. 
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A. Identitas Informan 

Nama :  Jusmianti (warga) 

Umur :  35 Tahun 

Alamat : Dusun IV (Tanrung Baru) 

Waktu : 24 Februari 2022 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi tentang pentingnya perilaku 

hidup bersih dan sehat? 

Jawaban: ”Sudah”. 

2. Siapa yang menyampaikan kepada Anda? 

Jawaban: “Relawan Desa seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, Bu Bidan juga 

kalau lagi Posyandu”. 

3. Menurut Anda, apakah pelaksanaan sosialisasi PHBS yang dilakukan 

Relawan Desa Tetewua sudah cukup baik? 

Jawaban: “Lumayan, kalau kita lihat banyak yang dilakukan Pak Desa supaya 

masyarakat hidup bersih dan sehat. Ini di samping rumah ada Posko, disitu 

disiapkan masker gratis. Jadi kalau mau ke Pasar bisa ambil disitu masker…. 

Ada tempat cuci tangan sama sabunnya juga. Biasa juga ini Pak Dusun na 

semprot di Kios, pokoknya di masjid, sekolahan, sama… di rumah-rumah 

warga yang ada usahanya, seperti kita ini”. 

4. Pesan apa sajakah yang disampaikan mengenai perilaku hidup bersih dan 

sehat? 

Jawaban: “Menerapkan protokol kesehatan, tetap rajin Posyandu, sama 

memasak makanan yang bersih”. 

5. Apakah Anda mempercayai  informasi yang disampaikan? Mengapa? 

Jawaban: “Ya, percaya karena Pak Desa sama Bidan desa  yang secara 

langsung menyampaikan”. 

6. Apakah Anda pernah merasa kesulitan memahami informasi yang 

disampaikan? 

Jawaban: “Kadang-kadang kalau Ibu Bidan bicara ada istilah-istilah yang kita 

ini sering bingung sendiri, apa sebenarnya maksudnya, seperti kata-kata  

sanitasi atau check up”.  
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7. Apakah Anda sudah menerapkan PHBS seperti mencuci tangan dengan 

sabun, berolahraga, memakai masker dan mengonsumsi makanan sehat? 

Jawaban: “Kalau itu, Alhamdulillah sudah. Tapi kalau olahraga Saya ini 

kurang karena jaga kios, sibuk juga sama pekerjaan di Rumah”. 

8. Apakah Anda menyampaikan kepada orang lain mengenai pentingnya 

PHBS? Siapa saja? 

Jawaban: “Sampaikan sama anak, apalagi anakku yang sekolah di SMA. 

Jangan jajan sembarangan. Cuci tangan yang bersih kalau mau makan”. 

9. Apa sajakah saran Anda kepada relawan desa dalam melaksanakan sosialisasi 

PHBS? 

Jawaban: “Sebaiknya warga juga harus diberi kesempatan berpartisipasi 

dalam kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 
 

A. Identitas Informan 

Nama : Syarif (warga) 

Umur : 45 Tahun 

Alamat : Dusun I (Tetewua) 

Waktu : 24 Februari 2022 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi tentang pentingnya perilaku 

hidup bersih dan sehat? 

Jawaban: “Ya…. Sudah”. 

2. Siapa yang menyampaikan kepada Anda? 

Jawaban: “Pak Desa, Babinsa juga pernah”. 

3. Menurut Anda, apakah pelaksanaan sosialisasi PHBS yang dilakukan 

Relawan Desa Tetewua sudah cukup baik? 

Jawaban: “Ya…. bisa dibilang cukup baik, karena biasanya itu mereka 

datangi rumah warga juga”. 

4. Pesan apa sajakah yang disampaikan mengenai perilaku hidup bersih dan 

sehat? 

Jawaban: “Pesannya tentang protokol kesehatan seperti mencuci tangan pakai 

sabun, makan makanan sehat, seperti sayuran. Sama…. Kalau Bapak-

bapaknya rajin gotong royong membersihkan lingkungan”. 

5. Apakah Anda mempercayai  informasi yang disampaikan? Mengapa? 

Jawaban: ”Percaya. Karena Aparat desa tidak mungkin mereka sampaikan 

informasi yang tidak benar”. 

6. Apakah Anda pernah merasa kesulitan memahami informasi yang 

disampaikan? 

Jawaban: “Sering, bahkan dulu Saya tidak tahu apa itu vaksin, tahunya kita 

cuma disuntik”.  

7. Apakah Anda sudah menerapkan PHBS seperti mencuci tangan dengan 

sabun, berolahraga, memakai masker dan mengonsumsi makanan sehat? 

Jawaban: “Mencuci tangan sudah, pakai masker juga cuma Saya jarang punya 

waktu olahraga, karena sehari-hari juga bekerja kita ini di Kebun”. 
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8. Apakah Anda menyampaikan kepada orang lain mengenai pentingnya 

PHBS? Siapa saja? 

Jawaban: “Sama keluarga di Rumah, terutama istri kalau memasak usahakan 

sayurnya dicuci bersih”. 

9. Apa sajakah saran Anda kepada relawan desa dalam melaksanakan sosialisasi 

PHBS? 

Jawaban: “Jangan berhenti sosialisasi, apalagi sama orang tua kita yang sudah 

dalam usia lanjut perlu diberikan pemahaman yang lebih’. 
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Lampiran 4: Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 5: Dokumentasi  

 

 

 

 

 

 

         (Wawancara dengan Bapak Supriadi)                      (Wawancara dengan Bapak Kasriadi) 

 

 

 

 

 

 

 

       (Wawancara dengan Bapak Jufriadi)                         (Wawancara dengan Bapak Asriadi SE.) 

 

 

 

 

 

 

         (Wawancara dengan Bapak Kasman)                      (Wawancara dengan Risman Ardiansyah)                          
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         (Wawancara dengan Ibu Jusmianti)                                 (Wawancara dengan Samriadi)                                  

 

 

 

 

 

 

 

          (Wawancara dengan Della Saputri)                            (Wawancara dengan Bapak Syarif) 
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      Posyandu Kasih Ibu Desa Tetewua                                         Poskesdes Desa Tetewua 

 

     

P                   Posko Jaga Covid                                        Penimbangan Berat Badan Bayi 

 

Pi   

           

 

 

 

 

         
       Pemeriksaan Kesehatan                                               Pengukuran Tinggi Badan Balita 
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