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PENDAHULUAN 

Pandemi 
COVID-19 

Literasi 
kesehatan 

Kasus   COVID-19 
terdeteksi di Indonesia 

mencapai 287.008 
dengan angka kematian  

sebesar 10.740 jiwa.  
Provinsi Banten dengan 

jumlah penduduk 
sebesar 12,96 juta jiwa 
diketahui terkonfirmasi 

kasus  COVID-19 
sebanyak 5643 jiwa dan 
jumlah pasien sembuh 
3964 sedangkan jumlah 
kasus meninggal akibat 

COVID-19 adalah 171 
jiwa.  

Literasi kesehatan yang 

rendah menyebabkan 

masyarakat lebih 

rentan tertular COVID-

19. Ada hubungan 

antara tingkat literasi 

yang rendah dengan 

kesehatan yang buruk 

dan angka kematian 

yang tinggi, sangat 

dibutuhkan. Survey 

mengenai pengetahuan 

petugas taman baca 

terhadap wabah 

COVID-19   

Taman Baca Masyarakat (TBM) 

diharapkan dapat membantu memenuhi 

kebutuhan bahan bacaan siswa yang harus 

belajar secara daring selama masa 

pandemi, demikian disampaikan Wali Kota 

Tangerang Selatan, Airin Racmi Diany, 

Perlu dilakukan pemantauan secara terus 

menerus  kesehatan dan keamanan kerja di 

taman baca     



Tujuan 
Penelitian 

• Untuk mengeksplorasi tingkat literasi kesehatan petugas Taman Baca 
Masyarakat yang ada di daerah Tangerang Selatan  serta gambaran keamanan 
dan kesehatan kerja di lingkungan taman baca masyarakat sebagai upaya 
preventif penyebaran wabah COVID-19 

Metodologi 
Penelitian 

• Penelitian dilaksanakan di 40 (empat puluh) Taman Baca Masyarakat yang 
berada di Kota Tangerang Selatan.  

• Populasi dalam penelitian ini adalah petugas Taman Baca Masyarakat. 

• Pengumpulan data menggunakan angket 

 

Pengamatan  
&Penelitian 

• 1. tingkat literasi kesehatan petugas Taman Baca Masyarakat yang ada di daerah 
Tangerang Selatan meliputi tingkat pengetahuan petugas taman baca 
masyarakat terhadap wabah COVID-19, kebiasaan yang diterapkan selama 
pandemi COVID-19, pengetahuan tentang tatacara mencuci tangan yang benar 

• 2. Pemantauan terhadap keamanan dan kesehatan kerja di lingkungan taman 
baca masyarakat 



HASIL 

 

89,17% petugas taman 

baca memiliki 

pengetahuan terhadap 

wabah 

1. Tingkat 

literasi 

kesehatan 

pada wabah  

71% Petugas 

menerapkan kebiasaan 

yang benar  

78,93 % Petugas dapat 

melakukan cuci 

tangan  sesuai protokol 

2. Penerapan 

kesehatan dan 

keselamatan 

kerja (K3) 

86,59% Taman Baca 

Telah Menerapkan (K3)  



 

 

KESIMPULAN 
1. Petugas taman baca di kota Tangerang Selatan memiliki tingkat 

literasi kesehatan yang baik terhadap wabah COVID-19. Hal  

tersebut ditunjukkan berdasarkan data pengetahuan petugas 

terhadap wabah mencapai 89,17%, sekitar 71% menerapkan 

kebiasaan yang benar dan 78,93 % dapat melakukan cuci tangan. 

2.Tingkat kesehatan dan keselamatan  kerja (K3) di lingkungan 

taman baca masyarakat di Kota Tangerang Selatan mencapai 

86,59% atau dinyatakan baik.  

3.Perlu adanya intervensi strategis guna meningkatkan literasi 

kesehatan petugas taman baca sebagai upaya preventif penyebaran 

wabah COVID-19 di masyarakat melalui KIE (Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi). Pengetahuan tentang cara mencuci tangan  

sesuai protokol sangat dibutuhkan. 
 

 

Terimakasih   

 


