
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Metode Ceramah 

Menurut Notoatmodjo (2012) ada beberapa metode promosi kesehatan, salah 

satunya adalah metode ceramah.  

1. Pengertian metode ceramah  

Ceramah adalah pidato yang disampaikan oleh seorang pembicara di depan 

sekelompok pengunjung. Ceramah pada hakikatnya adalah proses transfer 

informasi dari pengajar kepada sasaran belajar. Dalam proses tranfer informasi 

ada tiga elemen penting, yaitu pengajar, materi dan sasaran belajar. Metode 

ceramah efektif digunakan untuk meningkatkan pengetahuan seseorang.  

2. Penggunaan metode ceramah  

Ceramah digunakan pada sifat sasaran sebagai berikut, yaitu sasaran belajar 

mempunyai perhatian yang selektif, sasaran belajar mempunyai lingkup perhatian 

yang terbatas, sasaran belajar memerlukan informasi yang kategoris dan 

sistematis, sasaran belajar perlu menyimpan informasi, sasaran belajar perlu 

menggunakan informasi yang diterima.  

3. Kelebihan metode ceramah  

Adapun kelebihan menggunakan metode ceramah antara lain : 

a. Dapat digunakan pada orang dewasa  

b. Penggunaan waktu yang efisien 

c. Dapat dipakai pada kelompok yang besar 

d. Tidak terlalu banyak menggunakan alat bantu pengajaran  

e. Dapat dipakai untuk memberi pengantar pada pelajaran atau suatu kegiatan.  
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4. Kekurangan metode ceramah  

Adapun kekurangan menggunakan metode ceramah antara lain : 

a. Menghambat respon dari yang belajar sehingga pembicara sulit menilai 

reaksinya 

b. Tidak semua pengajar dapat menjadi pembicara yang baik, pembicara harus 

menguasai pokok pembicaraannya 

c. Dapat menjadi kurang menarik, sulit untuk dipakai pada anak-anak  

d. Membatasi daya ingat dan biasanya hanya satu indera yang dipakai  

 

 

B. Media Video 

Dalam promosi kesehatan diperlukan suatu media dalam menyampaikan 

suatu informasi (Notoatmodjo, 2007). Salah satunya adalah media video yang 

memerlukan strategi dalam pelaksanaan promosi kesehatan yang bekerja sama 

dengan tenaga kesehatan dan sektor terkait. Dan bisa melalui alat bantu 

pendidikan yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan bahan 

pendidikan/pengajaran (Iskandar, Suhardi, & Maryati, 2014). 

1. Pengertian media video 

Kata video berasal dari bahasa Latin, video-vidi-visum yang artinya melihat 

(mempunyai daya penglihatan) dapat melihat. Media video merupakan salah satu 

jenis media audio visual. Media audio visual adalah media yang mengandalkan  

indera pendengaran dan indera penglihatan. Media audio visual merupakan salah 

satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran menyimak.  

Video merupakan gambar-gambar dalam frame, dimana frame demi frame 

diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat 

gambar hidup. Video merupakan salah satu jenis media audio visual yang dapat 
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menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suara alamiah 

atau suara yang sesuai. Kemampuan video melukiskan gambar hidup dan suara 

yang memberikan daya tarik tersendiri. Video dapat menyajikan informasi, 

memaparkan proses, menjelaskan konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, 

menyingkat atau memperpanjang waktu dan mempengaruhi sikap.  

2. Kelebihan dan kelemahan media video 

a. Kelebihan dan keterbatasan media video menurut Daryanto 

Menurut Daryanto (2011: 79) dalam Iskandar, Suhardi & Maryati (2014), 

mengemukakan beberapa kelebihan penggunaan media video, antara lain : 

1) Video menambah suatu dimensi baru di dalam pembelajaran, video 

menyajikan gambar bergerak kepada siswa di samping suara yang 

menyertainya. 

2) Video dapat menampilkan suatu fenomena yang sulit untuk dilihat secara 

nyata. 

Sedangkan kekurangannya, antara lain : 

1) Opposition 

Pengambilan yang kurang tepat dapat menyebabkan timbulnya keraguan 

penonton dalam menafsirkan gambar yang dilihatnya. 

2) Material pendukung 

Video membutuhkan alat proyeksi untuk dapat menampilkan gambar yang 

ada di dalamnya. 

3) Budget 

Untuk membuat video membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 
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b. Kelebihan dan kelemahan media video menurut Anderson 

Menurut Ronald Anderson (1987: 105) dalam Iskandar, Suhardi & Maryati 

(2014) media video memiliki kelebihan, antara lain : 

1) Dengan menggunakan video (disertai suara atau tidak), kita dapat 

menunjukkan kembali gerakan tertentu. 

2) Dengan menggunakan efek tertentu dapat diperkokoh baik proses belajar 

maupun nilai hiburan dari penyajian itu. 

3) Dengan video, informasi dapat disajikan secara serentak pada waktu yang 

sama di lokasi (kelas) yang berbeda dan dengan jumlah penonton atau peserta 

yang tidak terbatas dengan jalan menempatkan monitor di setiap kelas. 

4) Dengan video siswa dapat belajar secara mandiri. 

Sedangkan keterbatasan penggunaan media video, antara lain : 

1) Biaya produksi video sangat tinggi dan hanya sedikit orang yang mampu 

mengerjakannya. 

2) Layar monitor yang kecil akan membatasi jumlah penonton, kecuali jaringan 

monitor dan sistem proyeksi video diperbanyak. 

3) Ketika akan digunakan, peralatan video harus sudah tersedia di tempat 

penggunaan. 

4) Sifat komunikasinya bersifat satu arah dan harus diimbangi dengan pencarian  

bentuk umpan balik yang lain. 

 

C. Pengetahuan  

Teori Bloom membedakan tiga  dominan perilaku yaitu kognitif (cognitive), 

afektif (affective) dan psikomotor (psychomotor). Teori Bloom tersebut 

dimodifikasi untuk pengukuran hasil pendidikan kesehatan (Notoatmodjo (2007). 
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1. Tingkatan Pengetahuan (knowledge)  

Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia, atau hasil tahu seseorang 

terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung, telingga). 

Pengetahuan juga merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk 

tindakan seseorang (overt behaviour). Pengetahuan seseorang terhadap objek 

mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda. Secara garis besar dibagi 

dalam enam tingkatan:  

a. Tahu (know)  

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat 

kembali (recall) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari 

atau rangsangan yang telah diterima. 

b. Memahami (comprehension)  

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar 

tentang objek yang diketahui dan dapat menginterprestasikan materi tersebut 

secara benar. Orang telah paham harus menjelaskan, menyebutkan contoh 

menyimpulkan dan meramalkan.  

c. Aplikasi (application)  

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada situasi atau kondisi rill (sebenarnya). Aplikasi disini dapat 

diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, dan 

prinsip dalam konteks atau situasi yang lain.  
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d. Analisis (anlysis)  

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau objek ke 

dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi 

tersebut, dan masih ada kaitannya satu dengan lain.  

e. Sintesis (synthesis)  

Sintesis menunjukan pada suatu kemampuan untuk meletakan atau 

menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

Sebagai contoh dapat menyusun, merencanakan, dapat meringkas dan dapat 

menyusuaikan terhadap suatu teori atau rumusan yang telah ada.  

f. Evaluasi (evaluation)  

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu sumber atau objek. Penilaian dilakukan dengan 

menggunakan kriteria sendiri atau kriteria yang telah ada.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan menurut Notoatmodjo (2007) 

antara lain : 

a. Umur 

Umur merupakan variabel yang selalu diperhatikan dalam penelitian-

penelitian epidemiologi yang menjadi salah satu hal yang mempengaruhi 

pengetahuan. Umur adalah lamanya hidup sesorang dalam tahun yang 

dihitung sejak dilahirkan. Semakin tinggi umur seseorang, maka semakin 

bertambah pula ilmu atau pengetahuan yang dimiliki karena pengetahuan 

seseorang diperoleh dari pengalaman sendiri maupun pengalaman yang 

diperoleh dari orang lain. 
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b. Pendidikan 

Pendidikan merupakan proses menumbuh kembangkan seluruh kemampuan 

dan perilaku manusia melalui pengetahuan, sehingga dalam pendidikan perlu 

dipertimbangkan umur (proses perkembangan klien) dan hubungan dengan 

proses belajar. Tingkat pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi persepsi seorang atau lebih mudah menerima ide-ide dan 

teknologi. Semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin 

berkualitas karena pendidikan yang tinggi akan membuahkan pengetahuan 

yang baik yang menjadikan hidup berkualitas. 

c. Paparan media massa 

Melalui berbagai media massa baik cetak maupun elektronik maka berbagai 

informasi dapat diterima oleh masyarakat, sehingga seseorang yang lebih 

sering terpapar media massa akan memperoleh informasi yang lebih banyak 

dan dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan yang dimiliki. 

d. Sosial ekonomi (pendapatan) 

Dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder keluarga, status 

ekonomi yang baik akan lebih mudah tercukupi dibanding dengan orang yang 

memiliki status sosial ekonomi rendah, semakin tinggi status sosial ekonomi 

seseorang semakin mudah dalam mendapatkan pengetahuan. 

e. Hubungan sosial 

Faktor hubungan sosial mempengaruhi kemampuan individu sebagai 

komunikan untuk menerima pesan menurut model komunikasi media. 

Apabila hubungan sosial seseorang dengan individu baik maka pengetahuan 

yang dimiliki juga akan bertambah.  
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f. Pengalaman 

Pengalaman adalah suatu sumber pengetahuan atau suatu cara untuk 

memperoleh kebenaran pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara 

mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan 

permasalahan yang dihadapi pada masa yang lalu.  

 

 

D. Praktik/Tindakan 

Praktik adalah cara untuk melihat tindakan yang dilakukan seseorang apakah 

sudah sesuai dengan yang diinstruksikan. Praktik perlu terwujud dengan suatu 

tindakan yaitu dengan adanya fasilitas atau sarana dan prasarana.  

1. Tingkatan praktik 

Praktik atau tindakan dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu:  

a. Respon terpimpin (guided respons) 

Melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar sesuai dengan contoh 

adalah indikator praktik tingkat dua.  

b. Mekanisme (mecanism) 

Apabila seseorang telah melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis, 

atau sendiri itu sudah merupakan kebiasaan maka ia sudah mencapai praktik 

tingkat tiga.  

c. Adaptasi (adaptation) 

Adaptasi adalah suatu praktik atau tindakan yang sudah berkembang dengan 

baik. Artinya, tindakan itu sudah dimodifikasinya sendiri tanpa mengurangi 

kebenaran tindakannya tersebut. 
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2. Pengukuran praktik  

Pengukuran atau cara mengamati perilaku dapat dilakukan melalui dua cara, 

secara langsung maupun secara tidak langsung, pengukuran perilaku yang paling 

baik adalah secara langsung, yakni dengan pengamatan (observasi) yaitu 

mengamati tindakan dari subjek dalam rangka memelihara kesehatannya. Metode 

tidak langsung adalah dengan menggunakan mengingat kembali (recall). Metode 

ini dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan terhadap subjek tentang apa yang  

telah dilakukan berhubungan dengan objek tertentu (Notoatmodjo, 2007). 

 

  

E. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) 

Cuci Tangan Pakai Sabun adalah proses membuang kotoran dan debu secara 

mekanis dari kulit kedua belah tangan dengan memakai sabun dan air. 

1. Fungsi cuci tangan 

Menurut Proverawati dan Rahmawati (2012), Cuci tangan dapat berfungsi 

untuk menghilangkan/mengurangi mikroorganisme yang menempel di tangan. 

Cuci tangan harus dilakukan dengan menggunakan air bersih dan sabun. Air yang 

tidak bersih banyak mengandung kuman dan bakteri penyebab penyakit. Bila 

digunakan, kuman dapat berpindah ke tangan. Pada saat makan, kuman dengan 

cepat masuk ke dalam tubuh, yang bisa menimbulkan penyakit. Sabun dapat 

membersihkan kotoran dan membunuh kuman, karena tanpa sabun maka kotoran 

dan kuman masih tertinggal di tangan.  

Waktu yang tepat untuk mencuci tangan antara lain : 

a. Setiap kali tangan kita kotor (setelah memegang uang, memegang binatang, 

berkebun dll) 

b. Setelah buang air besar 
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c. Setelah menceboki bayi atau anak 

d. Sebelum makan dan menyuapi anak 

e. Sebelum memegang makanan 

f. Sebelum menyusui bayi 

g. Sebelum menyuapi anak 

h. Setelah bersin, batuk, membuang ingus, setelah pulang dari berpergian 

i. Sehabis bermain/memberi makan/memegang hewan peliharaan 

2. Manfaat mencuci tangan 

Cuci tangan sangat berguna untuk membunuh kuman penyakit yang ada di 

tangan. Tangan yang bersih dapat mencegah penularan penyakit seperti Diare, 

Kolera, Disentri, Typus, kecacingan, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), Flu 

burung atau Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).  

3. Cara mencuci tangan yang benar 

Cara yang tepat untuk cuci tangan menurut Proverawati dan Rahmawati 

(2012), adalah sebagai berikut : 

a. Cuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Tidak perlu 

harus sabun khusus antibakteri, namun lebih disarankan sabun yang 

berbentuk cairan. 

b. Menggosok tangan setidaknya selama 15-20 detik. 

c. Membersihkan bagian pergelangan tangan, punggung tangan, sela-sela jari 

dan kuku. 

d. Membasuh tangan sampai bersih dengan air yang mengalir. 

e. Mengeringkan dengan handuk bersih atau alat pengering lain. 

f. Menggunakan tisu/handuk sebagai penghalang ketika mematikan keran air. 
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F. Penelitian Terkait Penggunaan Metode Promosi Kesehatan 

Menurut penelitian yang dilakukan Wati, dkk (2017) mengenai Pengaruh 

Intervensi Penayangan Video Terhadap Pengetahuan, Sikap Dan Tindakan 

Tentang Cuci Tangan Pakai Sabun Pada Siswa SDN 10 Kabawo Tahun 2016 

diperoleh hasil nilai p McNemar adalah 0,002 sehingga secara statistik terdapat 

perbedaan pengetahuan tentang cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah 

dilakukan intervensi penayangan video pada siswa SDN 10 Kabawo tahun 2016. 

Hasil dari penelitian lain yang dilakukan oleh Iskandar, dkk menunjukkan 

perubahan kemampuan cuci tangan sebelum dan sesudah diberikan modeling 

media video cuci tangan. Skor rata-rata 12,78 menjadi 21,64 setelah diberikan 

modeling media video. Hasil analisis diperoleh hasil p value = 0.0001 sehingga 

Ha diterima dan Ho ditolak, maka ada pengaruh modeling media video cuci 

tangan terhadap kemampuan mencuci tangan pada siswa kelas 4 di SD Wonosari 

02 Semarang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Azmidillah (2017) tentang pengaruh 

pendidikan kesehatan menggunakan metode ceramah dan media leafleat terhadap 

perilaku cuci tangan diperoleh nilai probabilitas 0,157 setelah dianalisis dengan 

uji Wilcoxon. Oleh karena nilai probabilitas 0,157 > 0,05 maka Ho diterima ini 

berarti tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah diberikan pendidikan 

kesehatan dengan media ceramah dan leaflet terhadap pengetahuan cuci tangan 

pada anak kelas 6. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Wibawa (2007) menggunakan metode 

demontrasi dengan pemutaran video tentang pemberantasan demam berdarah 

terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap anak SD diperoleh nilai probabilitas 
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0,001 < 0,05, sehingga dapat dikatakan ada perbedaan yang bermakna antara 

pengetahuan responden pada waktu sebelum menerima perlakuan menggunakan 

metode pemutaran video dengan pengetahuan responden setelah menerima 

perlakuan menggunakan metode pemutaran video. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yustisa (2014) mengenai efektivitas 

penggunaan media cetak dan media elektronika dalam promosi kesehatan 

menunjukkan hasil p value sebesar 0,421 setelah diuji menggunakan uji Anova. 

Nilai p value > 0,05 ini berarti tidak ada perbedaan efektivitas penggunaan media 

cetak dan media elektronika terhadap peningkatan perubahan sikap PHBS siswa 

SD.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ardila, dkk (2014) mengenai efektifitas 

metode diskusi kelompok dan metode ceramah terhadap peningkatan pengetahuan 

dan sikap remaja tentang perilaku seks pranikah menunjukkan hasil statistik 

menggunakan uji Mann Whitney diperoleh  p value = 0,636 untuk pengetahuan 

dan p value sikap sebesar 0,102. Hal tersebut menunjukan bahwa tidak terdapat 

perbedaan efektifitas antara metode diskusi kelompok dan ceramah terhadap 

peningkatan pengetahuan dan sikap siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, dkk (2015) mengenai pengaruh 

penyuluhan menggunakan metode permainan edukatif dan metode ceramah 

terhadap pengetahuan, sikap dan tindakan diperoleh hasil uji statistik dengan p 

value sebesar 0,084. Dalam hal ini H0 diterima berarti tidak ada perbedaan 

tindakan responden tentang pencegahan penyakit diare antara kelompok 

eksperimen dengan kelompok kontrol sesudah penyuluhan di Kecamatan Poasia 

Kota Kendari Tahun 2015. 


