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LATAR BELAKANG 

Covid-19 merupakan penyakit yang menyerang sistem pernafasan yang 

disebabkan karena corona virus yang dapat menyebabkan kematian. Penyakit ini 

diawali dengan Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan 

kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi 

Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang 

tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (coronavirus 

disease, COVID-19). Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan 

sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia/ Public 

Health Emergency of International Concern (KKMMD/PHEIC). Penambahan 

jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran 

antar negara. (WHO,2020) 

 

Indonesia merupakan negara yang tidak luput dari serangan virus corona ini. 

Tercatat berdasarkan data dari satgas penanggulangan covid -19 bahwa kasus 

penyebaran covid -19di Indonesia diawali dengan temuan penderita penyakit 

coronavirus 2019 (COVID-19) pada 2 Maret 2020 dan kemudian kasusnya terus 

berkembang. Terhitung mulai tanggal 8 juni 2021 jumlah kasus terkonfirmasi 

positif mencapai……..kasus dengan jumlah kematian sebanyak….sehingga dapat 

dihitung case fatality rate (CFR) nya adalah….%. (gugus tugas nasional,2020) 

 

Sejak wabah virus corona (Covid-19) memapar Indonesia telah banyak menelan 

korban jiwa. Ratusan ribu orang telah terinfeksi, ribuan orang meninggal dunia, 

dan jutaan orang telah merasakan dampak negatif dari wabah tersebut. Jumlah 

orang terinfeksi dan meninggal dunia akibat Covid-19 terus meningkat dari waktu 

ke waktu, bahkan hingga sekarang kurvanya terus menunjukkan peningkatan 

jumlah. Survei  yang dilakukan oleh Harjudin (2020) yang berjudul “Dilema 

Penanganan Covid-19: Antara Legitimasi Pemerintah Dan Kepatuhan 

Masyarakat” Pemerintah telah melakukan berbagai upaya mengatasi penularan 

virus ini, baik pencegahan maupun penanganan korban terinfeksi namun belum  

mampu meredam penyebaran wabah Covid-19. Kebijakan yang telah dibuat oleh 

pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 seperti kebijakan: (1) berdiam 



 

 

 

 

diri di rumah (Stay at Home); (2) Pembatasan Sosial (Social Distancing); (3) 

Pembatasan Fisik (Physical Distancing); (4) Penggunaan Alat Pelindung Diri 

(Masker); (5) Menjaga Kebersihan Diri (Cuci Tangan); (6) Bekerja dan Belajar di 

rumah. ( Harjudin, 2020).  

 

Masyarakat Indonesia mulai terbiasa dengan kehidupan “new normal” yaitu 

menggunakan masker jika keluar rumah, mencuci tangan, menghindari 

kerumunan, mengurangi mobilitas. Masyarakat pekerja merupakan satu kelompok 

masyarakat yang harus tetap melakukan aktifitas di luar rumah karena beberapa 

sector kerja harus tetap beroperasi meski diberlakukan pembatasan. Kelompok ini 

menjadi rentan untuk tertular atau bahkan menyebarkan virus ini kepada orang 

lain.  

 

Pola kebiasaan baru atau new normal khususnya dalam perilaku hidup bersih dan 

sehat di era pandemik pada masyarakat pekerja menjadi poin penting dan krusial. 

Pasalnya, kebiasaan bagaimana memperlakukan benda-benda yang sering 

digunakan selama bekerja seperti alat-alat kantor, harus menyemprot desinfektan 

pada benda-benda yang dibawa keluar rumah, melepas sepatu harus diluar rumah, 

harus langsung menuju kamar mandi untuk mandi dan berganti pakaian sebelum 

berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain, serta bagaimana memperlakukan 

pakaian habis pakai untuk segera di rendam dan di cuci. Kebiasaan makan 

bersama di kantor atau sekedar berkumpul dengan teman di kafe dengan melepas 

masker, jarang mencuci tangan, ini menjadi port de entry untuk masuknya virus 

ini serta berpotensi untuk menjadi sumber penularan baik bagi lingkungan kerja 

maupun keluarga 

 

Pemahaman yang baik tentang perubahan pola hidup ini pada masyarakat pekerja 

menjadi sangat penting. Diharapkan, dengan pemahaman yang baik akan 

memunculkan perilaku yang baik. Penyebaran covid-19 di Indonesia dibedakan 

dalam beberapa zona yang menggambarkan banyaknya kasus di wilayah tersebut. 

Pembagian itu meliputi zona merah, oranye, kuning, hijau. Pada penelitian ini, 



 

 

 

 

peneliti ingin melihat apakah terdapat perbedaan perilaku masyarakat pekerja 

berbasis zonasi covid-19.  

 

TUJUAN PENELITIAN 

1. Mengidentifikasi gambaran kepatuhan penerapan protocol kesehatan pada 

masyarakat pekerja Di Bekasi 

2. Mengidentifikasi gambaran zonasi covid Di Bekasi 

3. Menganalisis perbedaan perilaku kepatuhan penerapan protocol kesehatan 

pada masyarakat pekerja berbasis zonasi covid 19 Di Bekasi 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Corona Virus Disease-19 (COVID-19) 

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis 

coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan 

penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di 

Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019 (WHO, 2020) 

Coronavirus adalah suatu kelompok yang dapat menyebabkan 

penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus 

diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari 

batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory 

Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). 

Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit 

COVID-19 (WHO, 2020).  

a. Tanda Gejala COVID-19 

Masing-masing orang memiliki respons yang berbeda terhadap 

COVID-19 sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan 

mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu 

dirawat di rumah sakit. 

1) Gejala yang paling umum: 

a) Demam 

b) Batuk kering 

c) Kelelahan  



 

 

 

 

2) Gejala yang sedikit tidak umum: 

a) Rasa tidak nyaman dan nyeri 

b) Nyeri tenggorokan 

c) Diare 

d) Konjungtivitis (mata merah) 

e) Sakit kepala  

f) Hilangnya indera perasa atau penciuman 

g) Ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau 

jari kaki 

3) Gejala serius: 

a) Kesulitan bernapas atau sesak napas 

b) Nyeri dada atau rasa tertekan pada dada 

c) Hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak 

Sebagian besar orang hanya akan mengalami gejala ringan, 

namun di kasus-kasus yang tertentu, infeksi dapat 

menyebabkan pnemonia dan kesulitan bernapas. Pada 

sebagian kecil kasus, infeksi virus corona bisa berakibat fatal. 

Orang lanjut usia (lansia) dan orang-orang dengan masalah 

kesehatan seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung 

atau diabetes kemungkinan mengalami sakit lebih serius. 

Karena gejala-gejalanya mirip flu biasa, maka perlu 

dilakukan tes untuk memastikan apakah seseorang terinfeksi 

virus corona. Tes tersedia di rumah sakit-rumah sakit rujukan 

bagi orang yang mengalami gejala-gejala atas dasar perintah 

dokter. Kunci pencegahan virus corona (COVID-19): Sering 

suci tangan pakai sabun dan air mengalir, hindari menyentuh 

muka, jauhi orang yang menunjukkan gejala (demam, batuk 

kering, kelelahan), bila batuk atau bersin: tutup mulut dan 

hidung dengan siku terlipat atau tisu yang dibuang langsung 

ke tempat sampah tertutup setelah dipakai. 

Orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat 

harus melakukan perawatan mandiri di rumah. 



 

 

 

 

Rata-rata gejala akan muncul 5–6 hari setelah seseorang 

pertama kali terinfeksi virus ini, tetapi bisa juga 14 hari 

(Gugus Tugas Nasional, 2020) 

 

a) Orang Tanpa Gejala 

Kegiatan surveilans terhadap Orang Tanpa Gejala (OTG) 

dilakukan selama 14 hari sejak kontak terakhir dengan 

kasus positif COVID-19. Terhadap  OTG dilakukan 

pengambilan specimen pada hari ke-1 dan ke-14 untuk 

pemeriksaan Rapid Test Polymerase chain reaction (RT 

PCR). Dilakukan pemeriksaan Rapid Test apabila tidak 

tersedia fasilitas pemeriksaan RT PCR, apabila hasil 

pemeriksaan pertama menunjukkan hasil: 

(1) Negatif, tatalaksana selanjutnya adalah karantina 

mandiri dengan menerapkan PHBS dan physical 

distancing; pemeriksaan ulang pada 10 hari 

berikutnya. Jika hasil pemeriksaan ulang positif, 

maka dilanjutkan dengan pemeriksaan RT PCR 

sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut, di 

Laboraturium yang mampu melakukan pemeriksaan 

RT PCR 

(2) Postif, tatalaksana selanjutnya adalah karantina 

mandiri dengan menerapkan PHBS dan physical 

distancing; pada kelompok ini juga  akan 

dikonfirmasi dengan pemeriksaan RT PCR sebanyak 

2 kali selama 2 hari berturut-turut, di Laboraturium 

pemeriksaan yang mampu melakukan pemeriksaan 

RT PCR. 

Apabila OTG yang terkonfirmasi positif 

menunjukan gejala demam (≥38ºC) Atau 

batuk/pilek/nyeri tenggorokan selama masa 

karantina maka: 



 

 

 

 

(a) Jika gejala ringan, dapat dilakukan isolasi diri 

dirumah 

(b) Jika gejala sedang, dilakukan isolasi di RS 

darurat 

(c) Jika gejala berat, dilakukan isolasi di RS 

rujukan 

Kegiatan surveilans terhadap OTG dilakukan 

berkala untuk mengevaluasi adanya perburukan 

gejala selama 14 hari. Petugas kesehatan dapat 

melakukan pemantauan melalui telepon atau melalui 

kunjungan secara berkala (harian) dan dicatat pada 

formulir pemantauan harian. Pemantauan dilakukan 

dalam bentuk pemeriksaan suhu tubuh dan skrining 

gejala harian. Pemantauan dilakukan oleh petugas 

kesehatan layanan (Safrizal dkk, 2020) 

b. Patogenensis 

                             Gambar 2. 1  

                             Patogenesis 

 

(sumber: Muhammad Adam (2020) 

 

c. Klasifikasi COVID-19 



 

 

 

 

Sebagian besar virus corona menginfeksi hewan. Saat ini, 

tiga jenis coronavirus telah diisolasi dari manusia: Human 

Coronavirus 229E, OC43, dan SARS coronavirus (SARS-CoV). 

Ada 6 jenis coronavirus yang sebelumnya diketahui menginfeksi 

manusia. 229E dan NL63 (dari alphacoronavirus, OC43 (dari 

betacoronaviruses), HKU1, Middle Easr Respiratory Syndrome 

Coronavirus (MERS-CoV), dan Servere Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus (SARS-CoV). (Safrizal dkk, 2020) 

d. Kelompok Risiko  

Para ahli masih mempelajari dampak COVID-19 terhadap 

manusia, tetapi sejauh ini lansia dan orang-orang yang sudah 

memiliki masalah kesehatan (seperti tekanan darah tinggi, penyakit 

jantung, penyakit paru-paru, kanker atau diabetes) terindikasi 

mengalami sakit yang lebih parah. (Gugus Tugas Nasional, 2020) 

1) Risiko terinfeksi COVID-19 

Orang yang tinggal atau bepergian di daerah di mana virus 

COVID-19 bersirkulasi sangat mungkin berisiko terinfeksi. 

Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 

hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari 

negara terjangkit, atau yang kontak erat, seperti anggota 

keluarga, rekan kerja atau tenaga medis yang merawat pasien 

sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID-19. 

(Kemenkes RI, 2020) 

Petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi 

COVID-19 berisiko lebih tinggi dan harus konsisten 

melindungi diri mereka sendiri dengan prosedur pencegahan 

dan pengendalian infeksi yang tepat. (kemenkes RI, 2020). 

e. Pencegahan COVID-19 

1) Pencegahan secara umum 

Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah 

tertularnya virus ini adalah: 



 

 

 

 

a) Menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh 

tetap prima dan sistem imunitas / kekebalan tubuh 

meningkat. 

b) Mencuci tangan dengan benar secara teratur  

menggunakan air dan sabun atau hand-rub berbasis 

alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat 

membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, 

tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang 

mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit 

bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan 

tangan adalah hal yang sangat penting. 

c) Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda 

dengan tisu atau lengan atas bagian dalam (bukan dengan 

telapak tangan). 

d) Hindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke 

tempat umum. 

e) Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut (segitiga 

wajah). Tangan menyentuh banyak hal yang dapat 

terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung 

dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka 

virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita. 

f) Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut 

dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat 

umum. 

g) Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat 

sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. 

h) Menunda perjalanan ke daerah/ negara dimana virus ini 

ditemukan. 

i) Hindari bepergian ke luar rumah saat Anda merasa 

kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, 

dan sulit bernapas. Segera hubungi petugas kesehatan 

terdekat, dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada 

https://infeksiemerging.kemkes.go.id/warta-infem/cara-memakai-masker-dan-cuci-tangan-yang-benar/


 

 

 

 

petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah 

melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit, atau 

pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala 

yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat. 

j) Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari 

sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari 

petugas kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat. 

Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda 

melindungi dari Anda dari penularan dan penyebaran 

penyakit ini (Kemenkes RI, 2020) 

k) Melakukan Physical Distancing 

Menjaga jarak antar manusia dan menghindari titik 

keramaian atau menjaga jarak minimal 1m dari satu 

sama lain dan menghindari menghabiskan waktu di 

tempat-tempat ramai atau dalam kelompok. (WHO, 

2020) 

l) Melakukan Social Distancing 

Mengurangi kontak antara satu warga dengan warga lain 

di wilayah itu atau mengurangi kegiatan pertemuan di 

tempat umum, menutup sekolah dan mengurangi 

penggunaan transportasi umum yang tidak penting 

(Gugus Tugas Nasional, 2020). 

f. Zonasi  

Empat level kriteria zonasi daerah berdasarkan warna, sebagai 

indicator kategori risiko COVID-19  yang dilihat dari tingkatan 

transmisi atau penyebarannya. 

1) Zona Hijau 

Zona Hijau adalah daerah yang pernah ditemukan kasus positif 

COVID-19 kemudian berhasil menekan laju penyebarannya 

dan daerah yang sama sekali tidak pernah ditemukan kasus 

positif. Tetapi masih perlu ada kesadaran masyarakat untuk 



 

 

 

 

meningkatkan jarak sosial, cuci tangan, hingga pemakaian 

masker. 

2) Zona Kuning 

Zona Kuning adalah beberapa kasus COVID-19 dengan 

penularan lokal dan tetap ada kemungkinan transmisi. 

3) Zona Oranye 

Zona Oranye adalah risiko penyebaran COVID-19 pada level 

tinggi dan potensi virus tidak terkendali. 

4) Zona Merah 

Zona Merah adalah resiko tinggi penyebaran COVID-19 tidak 

terkendali, atau transmisi lokal sudah terjadi cepat dan wabah 

menyebar secara luas dan banyak kluster-kluster baru. (BNPB, 

2020) 

2. Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 

1) Mencuci tangan  

Cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan memakai sabun 

selama 60 detik. 

(1) Bersihkan telapak tangan, punggung tangan, selah-selah 

jari, mengunci jari jemari, memutar ibu jari, menggosok ujung 

jari pada telapak tangan. 

(2) Membilas tangan dengan air bersih 

(3) Setelah itu keringkan dengan lap bersih (Kemenkes RI, 2020) 

 

2) Masker 

Masker medis adalah salah satu langkah pencegahan yang 

dapat membatasi penyebaran penyakit-penyakit saluran pernapasan 

tertentu yang diakibatkan oleh virus, termasuk COVID-19. Masker 

medis harus disediakan untuk tenaga kesehatan. Jenis masker ada 2 

yaitu masker medis dan masker non medis. Saat ini, para 

pengambil keputusan dapat terus menganjurkan penggunaan 

masker non medis (WHO, 2020) 



 

 

 

 

a) beberapa hal berikut terkait masker medis yang harus 

dipertimbangkan: 

(1) jumlah lapisan kain/tisu 

(2) kemudahan bernapas yang diberikan bagi pengguna dari 

bahan masker 

(3) sifat kedap air/hidrofobik 

(4) bentuk masker 

(5) kesesuaian ukuran masker 

b) Cara memakai masker 

(1) Sebelum menyentuh masker, bersihkan tangan dengan 

sabun atau handsanitizer 

(2) Ambil masker dan lihat sisi mana yang merupakan sisi 

atas 

(3) Pastikan sisi masker yang tepat menghap ke luar 

(4) Tempatkan masker ke wajah dan jempit bagian atas 

sehinhha membentuk hidung 

(5) Tarik bawah masker sehingga menutupi mulut dan 

dagu 

(6) Setelah digunakan,  lepaskan dari bagian tali belakang 

telinga sambil menjaga masker dari wajah dan pakaian, 

untuk mengindari menyentuh permukaan masker yang 

berpotensi terkontaminasi 

(7) Buang masker di tempat sampah segera setelah 

digunakan dan jangan digunakan kembali. 

(8) Lakukan kebersihan tangan setelah menyentuh atau 

membuang masker (WHO, 2020) 

3) Physical Distancing 

Menjaga jarak antar manusia dan menghindari titik keramaian atau 

menjaga jarak minimal 1m dari satu sama lain dan menghindari 

menghabiskan waktu di tempat-tempat ramai atau dalam 

kelompok. (WHO, 2020) 

4) Social Distancing 



 

 

 

 

Mengurangi kontak antara satu warga dengan warga lain di wilayah 

itu atau mengurangi kegiatan pertemuan di tempat umum, menutup 

sekolah dan mengurangi penggunaan transportasi umum yang tidak 

penting (Gugus Tugas Nasional, 2020). 

3.  Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku 

kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga 

dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang 

kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat 

(Kemenkes RI, 2016). Dengan demikian, PHBS mencakup beratus-

ratus bahkan mungkin beribu-ribu perilaku yang harus dipraktikkan 

dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya. Di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit serta 

penyehatan lingkungan harus dipraktikkan perilaku mencuci tangan 

dengan sabun, pengelolaan air minum dan makanan yang memenuhi 

syarat, menggunakan air bersih, menggunakan jamban sehat, 

pengelolaan limbah cair yang memenuhi syarat, memberantas jentik 

nyamuk, tidak merokok di dalam ruangan dan lain-lain. 

a. Tujuan PHBS 

Tujuan PHBS adalah meningkatkan pengetahuan, kesadaran, 

kemauan dan kemampuan masyarakat agar hidup bersih dan sehat 

serta masyarakat berperan serta aktif mewujudkan derajat 

kesehatan yang optimal dalam kehidupan sehari-hari. (Kemenkes 

RI, 2016) 

b. Manfaat PHBS 

Manfaat PHBS secara umum adalah meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat. Hal 

tersebut agar masyaakat bisa mencegah dan menanggulangi 

masalah kesehatan. Selain itu, dengan menerapkan PHBS 

masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan 

meningkatkan kualitas hidup (Kemenkes RI, 2016) 

c. PHBS pada masa pandemi 

http://promkes.kemkes.go.id/phbs


 

 

 

 

1) Tata cara masuk rumah 

a) Buka sepatu diluar rumah. 

b) Semprotkan disinfektan pada sepatu, pakaian, ponsel, 

kacamata, kunci hingga perangkat kerja. 

c) Buang semua tanda terima pembelian atau kertas-

kertasyang bisa dibuang. 

d) Setelah masuk rumah, segera cuci tangan dengan sabun 

e) Buka pakaian dan langsung masukkan ke mesin cuci atau 

rendam di bak berisi air dengan detergen 

f) Jangan menyentuh benda apapun bahkan tempat tidur. 

g) Segeralah mandi dan bersihkan seluruh tubuh dengan 

sabun. 

h) Barulah bisa berkumpul bersama keluarga. (Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana, 2020) 

2) Prosedur kebersihan pakaian  yang bekerja diluar rumah 

a) tidak menggunakan pakaian/seragam yang sama berhari-

hari. 

b) Gunakan pakaian cadangan agar pakaian yag bekas pakai 

dapat segera dicuci 

c) Jika dari luar rumah, segera mandi dang anti pakaian 

d) Cucilah pakaian dengan detergen dan mesin cuci. Gunakan 

cairan antiseptik pada bilasan terakhir 

e) Tidak menumpuk pakaian lebih dari semalam, segera cuci 

pakaian kotor. 

f) Pisahkan pakaian orang dewasa dan anakanak dalam proses 

pencucian & penyimpanan 

g) Untuk pengendara motor, pastikan kebersihan kelengkapan 

yang digunakan. Cucilah secara rutin atau semprotkan 

cairan khlorin (Razi dkk, 2020) 

3) Prosedur kebersihan alat kerja 



 

 

 

 

a) Membersihkan laptop/komputer dengan lap pembersih atau 

kanebo yang telah direndam dalam alkohol 70%/cairan 

pemutih 

b) Membersihkan HP dengan kanebo yang telah direndam 

alkohol 70%/cairan pemutih. Dalam kondisi darurat, 

gunakan tisu basah yang mengandung alkohol. Bersihkan 

layar depan dan bagian belakang hp 

c) Membersihkan meja kerja dan cover buku dengan kanebo 

yang telah direndam alkohol 70%/cairan pemutih. Dalam 

kondisi darurat, gunakan tisu basah yang mengandung 

alcohol (Razi dkk, 2020) 

4) Mencuci tangan  

a) Cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan memakai 

sabun selama 60 detik. 

(1) Bersihkan telapak tangan, punggung tangan, selah-

selah jari, mengunci jari jemari, memutar ibu jari, 

menggosok ujung jari pada telapak tangan. 

(2) Membilas tangan dengan air bersih 

(3) Setelah itu keringkan dengan lap bersih (Kemenkes RI, 

2020) 

METODOLOGI 

Desain Dan Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain 

penelitian studi komparasi serta menggunakan pendekatan cross sectional. 

Penelitian studi komparasi adalah penelitian membandingkan keadaan satu 

variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Penelitian ini 

dilakukan untuk membandingan persamaan dan perbedaan dua atau lebih 

fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka 

pemikiran tertentu (Sugiyono, 2014) 

Waktu Dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah RW 11 Jatisari Kota Bekasi di 

zona hijau dan zona kuning dengan sampel penelitian sebanyak 80 orang 



 

 

 

 

dan penelitian dilakukan mulai bulan Mei sampai dengan bulan November 

2021 mulai dari persiapan, pengambilan data, pengelolaan data, dan Analisa 

data sampai dengan penulisan laporan. 

 

Populasi Dan Sampel Penelitian  

1. Populasi Penelitian 

Populasi merupakan seluruh objek atau subjek yang memiliki 

kualitas dan karakteristik tertentu yang sudah di tentukan oleh peneliti 

sebelumnya (Donsu, 2016). Populasi dari penelitian ini adalah 

Masyarakat Pekerja di wilayah RW 11 Jatisari yang berjumlah 395 

orang. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh 

populasi (Notoadmotjo, 2018). Teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan teknik teknik multistage area random 

sampling dimana pengambilan sampel dengan menggunakan kombinasi 

dari dua atau lebih metode pengambilan sampel yang berbeda. Langkah 

pertama yang dilakukan adalah peneliti menetapkan hanya 4 RT 

sebagai daerah penelitian, untuk mendaptkan 4 RT tersebut dilakukan 

dengan cara mengundi 11 RT yang ada. Dan diperoleh 4 RT dari 11 RT 

yang berbeda di RW 11 Jatisari Kota Bekasi yang akan dijadikan lokasi 

penelitian, yaitu RT 01 dengan 40 responden, RT 04 dengan 30 

responden, RT 09 dengan 40 responden, RT 10 dengan 28 responden 

yang keseluruhan hasilnya adalah terdapat 80 responden dari 4 RT 

tersebut. Kemudian langkah kedua adalah dengan menggunakan teknik 

sampel proportional sampling dimana sampel diambil dengan cara 

setiap RT yang terdiri, cara perhitungannya adalah sampel penelitian 

yang dibutuhkan : jumlah keseluruhan responden ke 4 RT yang 

digunakan sebagai tempat penelitian x keseluruhan responden pada 

masing-masing RT. Berdasarkan penghitungan menggunakan rumus 

slovin diperoleh sampel minimal 80 responden. 

 



 

 

 

 

3. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan pertanyaan 

mengenai penggunaan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, 

perilaku hidup bersih masa pandemic pada masyarakat pekerja. 
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