
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Corona virus disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit yang sedang 

mewabah hampir diseluruh dunia saat ini, dengan nama Severe Acute Respiratory 

Syndrome Corona virus-2 (SARSCOV2) yang dilaporkan pertama kali pada 31 

Desember 2019. Kasus Pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya pertama 

kali dilaporkan di daerah Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok. World Health 

Organization resmi menetapkan penyakit novel corona virus pada manusia ini 

dengan sebutan COVID-19 pada tanggal 12 Februari 2020 (POGI, 2020). World 

Health Organization menyatakan wabah COVID-19 mengalami peningkatan 13 

kali lipat pada bulan Maret 2020, total kasus konfirmasi COVID-19 global per 

tanggal 7 Desember 2020 adalah 70.476.836 kasus dengan 1.599.922 kematian 

(CFR 4,2%) di 179 Negara/Wilayah. 

Prevalensi COVID-19 di Indonesia cukup tinggi. Kasus yang pertama kali 

terkonfirmasi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dimana jumlahnya hanya 

dua penderita, namun hingga saat ini jumlahnya sudah mencapai ribuan dan 

menempatkan Indonesia diperingkat pertama negara terjangkit COVID-19 di 

wilayah Asia Tenggara (WHO, 2020b).  Data terbaru menunjukkan per tanggal 5 

Desember 2020, Pemerintah Indonesia mengumumkan 569.707 kasus COVID-19 

yang dikonfirmasi, 17.589 kematian dan 470.449 kasus pulih dari 485 kabupaten 

di 34 provinsi (WHO, 2020b).  

Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki lebih dari 10.000 kasus 

COVID-19 di Indonesia (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 
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2020). Berdasarkan data tahun 2020, Bali memiliki peningkatan yang signifikan 

kasus COVID-19 sejak awal kemunculan COVID-19 di Bali (1 April 2020) 

hingga saat ini (6 Desember 2020). Data menunjukkan angka kumulatif kasus 

COVID-19 di Bali saat ini yaitu 14.891 kasus, meninggal sebanyak 448 jiwa 

(Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2020). COVID-19 mengalami peningkatan yang 

signifikan di salah satu Kabupaten di Bali yakni Kabupaten Karangasem 

(Pemerintah Kabupaten Karangasem, 2020).  

Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 merilis data 

terbaru pada tanggal 6 Desember 2020 jumlah komulatif positif corona di 

Kabupaten Karangasem mencapai 1029 kasus dan 185 seorang remaja dan 

kematian sejumlah 51 orang, pada tanggal 11 Agustus 2020 Karangasem di 

tetapkan sebagai zona merah tertinggi di Indonesia dari 13 Kabupaten/Kota yang 

masuk zona merah COVID-19 hal ini diperoleh karena terjadinya peningkatan 

kasus probable, peningkatan kematian dari probable dan peningkatan tajam kasus 

terkonfirmasi positif COVID-19 (Pemerintah Kabupaten Karangasem, 2020). 

Kasus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat sehingga pemerintah 

membuat kebijakan yakni semua orang tanpa memandang kelas usia, diminta 

untuk tetap tinggal di rumah demi memotong rantai persebaran virus corona 

penyebab COVID-19  (Mona, 2020). Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan 

baru yang memperbolehkan masyarakat untuk kembali menjalankan aktivitasnya 

sekaligus dalam rangka menyambut  new normal pada bulan Juni 2020 

(Kemenkes RI, 2020a). Menurut Wiku Adisasmita sebagai Ketua Tim Pakar 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, new normal adalah perubahan 

perilaku atau kebiasaan baru yang dilakukan saat bepergian atau bekerja agar tetap 
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menjalankan aktivitas normal namun ditambah menerapkan protokol kesehatan 

guna mencegah terjadinya penularan COVID-19.  

World Health Organizaton (2020a) dalam Sari et al., (2020) menyatakan 

pencegahan COVID 19 sangat diperlukan untuk menekan angka kejadian 

penularan virus, badan kesehatan dunia WHO memberikan protokol kesehatan 

yang diterapkan di Indonesia sudah menyesuaikan dengan kultur Indonesia. Poin 

penting dalam protokol kesehatan ini adalah untuk meminimalisir penyebaran 

COVID-19 dengan menggunakan alat pelindung diri berupa masker, rajin 

mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, 

melakukan social distancing dengan menjaga jarak minimal satu meter (WHO, 

2019) dalam (Sari et al., 2020). Menurut Sii.et al., (2020) penerapan protokol 

kesehatan ini berlaku untuk seluruh kalangan masyarakat baik anak-anak, remaja, 

dan orang dewasa, akan tetapi dengan adanya kebijakan mengenai protokol 

kesehatan masih banyak masyarakat yang tidak disiplin dalam menerapkan 

protokol kesehatan COVID-19. 

Wakil Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota 

Surabaya Irvan Widyanto mengatakan, kasus COVID-19 banyak ditemukan pada 

usia 15 hingga 25 tahun, justru di usia produktif dengan tingkat imunitas tubuh 

yang baik hal ini disebabkan karena mereka tidak menerapkan protokol kesehatan 

seperti melepas masker saat nongkrong dan tidak menjaga jarak, hal ini sering 

ditemukan di tempat-tempat yang sering dikunjungi anak muda seperti warkop, 

caffe, atau angkringan. Remaja yang terpapar COVID-19 dikhawatirkan 

membawa virus COVID-19 ke rumahnya sehingga, menularkan kepada anggota 

keluarga lainnya, terutama yang lanjut usia (Satgas COVID-19, 2020). Hal ini 
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sejalan dengan hasil pengamatan peneliti masih banyak remaja disekitar tempat 

tinggal saat bepergian, berkumpul tidak menerapkan protokol kesehatan. Protokol 

kesehatan dapat diterapkan oleh remaja dengan baik apabila mereka memiliki 

pengetahuan dan sikap yang baik tentang protokol kesehatan (Sukesih et al., 

2020).  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti melalui 

wawancara dengan Kepala Desa Amerta Bhuana, Kecamatan Selat, dinyatakan 

bahwa Desa Amerta Bhuana menjadi desa pertama yang memiliki warga positif 

COVID-19 di Kecamatan Selat dengan jumlah 1 orang pada bulan Juli 2020, 

hingga bulan Oktober terkonfirmasi positif sebanyak 12 orang dan 5 diantaranya 

seorang remaja, Kepala Desa Amerta Bhuana mengatakan bahwa seluruh 

masyarakat termasuk remaja sudah mendapat penyuluhan mengenai upaya-upaya 

pencegahan COVID-19 salah satunya mengenai protokol kesehatan yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan dan satgas COVID 19 setempat. 

Peneliti juga melakukan survei awal pendahuluan yang dilakukan pada 10 

responden remaja diketahui ada 2 responden yang berpengetahuan tidak baik, 6 

responden tidak patuh menggunakan masker dan tidak menerapkan social 

distancing dan 2 responden saat bepergian tidak menggunakan antiseptic. Teknik 

studi pendahuluan yang digunakan dalam penelitian ini yakni kuesioner. Dari 

uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian “Gambaran Pengetahuan 

dan Sikap Remaja Mengenai Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi COVID-19 

di Desa Amertha Bhuana Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem.”   
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka peneliti dapat 

merumuskan masalah “Bagaimanakah Gambaran Pengetahuan dan Sikap Remaja 

Mengenai Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Amerta 

Bhuana Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui Gambaran Pengetahuan dan Sikap Remaja Mengenai Protokol 

Kesehatan Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Amerta Bhuana Kecamatan 

Selat Kabupaten Karangasem. 

2. Tujuan khusus 

a. Mendeskripsikan tingkat Pengetahuan Remaja Mengenai Protokol Kesehatan 

Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Amerta Bhuana Kecamatan Selat 

Kabupaten Karangasem. 

b. Mendeskripsikan Sikap Remaja Mengenai Protokol Kesehatan Pada Masa 

Pandemi COVID-19 di Desa Amerta Bhuana Kecamatan Selat Kabupaten 

Karangasem. 

c. Mendeskripsikan Sikap berdasarkan Pengetahuan Remaja Mengenai Protokol 

Kesehatan Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Amerta Bhuana Kecamatan 

Selat Kabupaten Karangasem. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, informasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 

sumber atau bahan dalam menambah pengetahuan tentang Gambaran 

Pengetahuan dan Sikap Remaja Mengenai Protokol Kesehatan Pada Masa 

Pandemi COVID-19. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi institusi 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

mahasiswa sebagai bahan bacaan mengenai Pengetahuan dan Sikap Remaja 

Mengenai Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi COVID-19. 

b. Bagi peneliti 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

peneliti mengenai Pengetahuan dan Sikap Remaja Mengenai Protokol Kesehatan 

Pada Masa Pandemi COVID-19. 

c. Bagi responden 

 Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

khususnya remaja Mengenai Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi COVID-19.

 


