
BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Corona Virus Disease (COVID-19) 

1. Pengertian 

Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular 

yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai 

sindrom pernapasan akut parah virus corona 2 (SARS-CoV-2) virus dan penyakit 

baru ini tidak diketahui sebelum terjadinya wabah di Wuhan, Cina, pada 

Desember 2019. COVID-19 sekarang telah menjadi pandemi yang menyerang 

banyak negara secara global (World Health Organization, 2020a). 

2. Karakteristik COVID-19 

Dalam buku Pedoman Umum Kesiapsiagaan Menghadapi COVID 19 

(2020) menyatakan, COVID 19 ini menyebabkan pneumonia ringan dan bahkan 

berat, serta penularan yang dapat terjadi antar manusia. Virus corona sensitif 

terhadap sinar ultraviolet dan panas, dan dapat di nonaktifkan (secara efektif 

dengan hampir semua disinfektan kecuali klorheksidin). Oleh karena itu, cairan 

pembersih tangan yang mengandung klorheksidin tidak direkomendasikan untuk 

digunakan dalam wabah ini (Kemenkes RI, 2020a). 

3. Mekanisme penularan COVID-19 

Buku Pedoman COVID 19 (2020) menyatakan bahwa Virus corona 

merupakan zoonosis, sehingga terdapat kemungkinkan virus berasal dari hewan 

dan ditularkan ke manusia. Virus COVID-19 belum diketahui dengan pasti proses 

penularan dari hewan ke manusia, tetapi data filogenetik memungkinkan COVID-

19 juga merupakan zoonosis. Perkembangan data selanjutnya menunjukkan 
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penularan antar manusia (human to human), yaitu diprediksi COVID-19 paling 

utama ditransmisikan oleh tetesan aerosol penderita dan melalui kontak langsung. 

Aerosol atau droplet kemungkinan ditransmisikan ketika orang memiliki kontak 

langsung dengan penderita dalam jangka waktu yang terlalu lama. Pada laporan 

kasus ini bahkan dikatakan penularan terjadi pada saat kasus indeks belum 

mengalami gejala (asimtomatik) atau masih (Kemenkes RI, 2020b). 

4. Gejala dan karakteristik klinis COVID-19 

Berdasarkan penyelidikan epidemiologi saat ini, masa inkubasi COVID-19 

berkisar antara 1 hingga 14 hari, dan umumnya akan terjadi dalam 3 hingga 7 hari. 

(safrizal, 2020).  

Menurut CDC 2020 berikut adalah tanda dan gejala yang dialami oleh 

orang dengan COVID-19 mulai dari gejala ringan hingga penyakit parah. Gejala 

bisa muncul 2-14 hari setelah terpapar virus. Berikut adalah gejala yang dialami 

oleh orang dengan COVID-19 (Centers for Desease Control and Prevention, 

2020) : 

a. Demam atau kedinginan 

b. Batuk 

c. Sesak napas atau kesulitan bernapas 

d. Kelelahan 

e. Nyeri otot atau tubuh 

f. Sakit kepala 

g. Kehilangan rasa atau bau baru 

h. Sakit tenggorokan 

i. Hidung tersumbat atau meler 
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j. Mual atau muntah 

k. Diare 

Menurut (WebMD, 2020) menyatakan beberapa gejala umum hingga 

parah terkait dengan COVID-19 yaitu : 

a. Gejala umum terjadi pada hari ke-2 hingga ke-14 setelah terpapar virus 

SARS-CoV-2 meliputi: 

1) Demam: 99% 

2) Kelelahan: 70% 

3) Batuk kering: 59% 

4) Kehilangan nafsu makan: 40% 

5) Sakit tubuh: 35% 

6) Sesak napas: 31% 

7) Lendir atau dahak: 27% 

b. Gejala lain yang muncul setelah atau tanpa gejala umum meliputi : 

1) Sakit tenggorokan 

2) Sakit kepala 

3) Menggigil, terkadang dengan gemetar 

4) Kehilangan bau atau rasa 

5) Hidung tersumbat atau meler 

6) Mual atau muntah 

7) Diare 

c. Gejala Berat dapat dialami oleh penderita COVID-19 meliputi: 

1) Kesulitan bernapas 

2) Nyeri atau tekanan terus menerus di dada Anda 
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3) Bibir atau wajah kebiruan 

4) Kebingungan tiba-tiba 

5) Stroke 

5. Faktor risiko COVID-19  

Menurut Cai, H dan Fang Z 2020 Dalam Jurnal Corona Virus Disease 

2019 menyatakan, Berdasarkan data yang sudah ada, penyakit komorbid 

hipertensi dan diabetes melitus, jenis kelamin laki-laki, dan perokok aktif 

merupakan faktor risiko dari infeksi SARS-CoV-2. Distribusi jenis kelamin yang 

lebih banyak pada laki-laki diduga terkait dengan prevalensi perokok aktif yang 

lebih tinggi. 

Menurut Liang W dkk dan Zhang C dkk 2020 dalam (Susilo et al., 2020), 

Pasien kanker dan penyakit hati kronik lebih rentan terhadap infeksi SARS-CoV-

2. Pasien dengan sirosis atau penyakit hati kronik juga mengalami penurunan 

respons imun, sehingga lebih mudah terjangkit COVID-19, dan dapat mengalami 

luaran yang lebih buruk (Guan, dkk. 2020). 

Beberapa faktor risiko lain yang ditetapkan oleh Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) adalah kontak erat, termasuk tinggal satu rumah 

dengan pasien COVID-19 dan riwayat perjalanan ke area terjangkit. Berada dalam 

satu lingkungan namun tidak kontak dekat (dalam radius 2 meter) dianggap 

sebagai risiko rendah. Tenaga medis merupakan salah satu populasi yang berisiko 

tinggi tertular. Di Italia, sekitar 9% kasus COVID-19 adalah tenaga medis. Di 

China, lebih dari 3.300 tenaga medis juga terinfeksi, dengan mortalitas sebesar 

0,6%. 
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B. Protokol Kesehatan  

1. Pengertian protokol kesehatan 

Protokol Kesehatan merupakan aturan dan ketentuan yang perlu di ikuti 

oleh segala pihak agar dapat beraktifitas secara aman pada saat pandemic COVID 

-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat 

beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau Kesehatan 

orang lain (Kementerian Kesehatan, 2020b).  

2. Protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 

Pencegahan penyebaran COVID-19 dapat dilakukan dengan menerapkan 

protokol kesehatan sesuai kebijakan yang dikeluarkan oleh WHO sebagai upaya 

pencegahan terhadap peningkatan jumlah penderita COVID-19. Upaya pencegahan 

yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Menggunakan masker  

Menurut (Wati et al., 2020) APD adalah alat yang digunakan untuk 

melindungi diri dan mencegah infeksi nosokomial. Salah satu APD yang wajib 

digunakan saat pandemi adalah masker. Masker bagian dari alat pelindung wajah 

khususnya untuk melindungi membran mukosa pada mulut dan hidung ketika 

berinteraksi dengan orang lain. Masker dianjurkan untuk selalu digunakan ketika 

keluar rumah. COVID 19 adalah jenis virus yang menular melalui droplet. 

Menurut Harianto 2009 dalam (Zahroh, 2012), bahwa penularan COVID 19 

dapat melalui saluran pernapasan, maka penggunaan masker oleh seluruh 

masyarakat dirasakan perlu di masa pandemi COVID 19 ini. Masker dapat 

menjadi penghalang pertama jika ada droplet/tetesan baik dari diri sendiri 

maupun dari orang lain. Alat pelindung pernapasan atau masker merupakan alat 
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yang digunakan untuk melindungi mulut dan hidung dengan bahan yang dapat 

menyaring masuknya debu atau uap (Harrianto, 2009). Mekanisme yang terjadi 

adalah dengan cara menangkap partikel atau aerosol dari udara dengan metode 

penyaringan atau penyerapan, sehingga udara yang melewati masker menjadi 

bersih dari partikulat (Zahroh, 2012). Karena alasan inilah, perlu sekali untuk 

menggunakan masker ketika mereka bepergian atau bersama orang-orang 

terdekat. (Mita dkk, 2015) Secara umum masker dibagi menjadi dua jenis yaitu 

masker standar dan masker khusus yang dibuat untuk menyaring patikel-partikel 

atau mikroorganisme kecil. 

1) Jenis-jenis masker penutup hidung dan mulut beserta fungsinya:  

a) Masker biasa ( Surgical Mask )  

Masker biasa atau yang dikenal dengan nama masker bedah  (surgical 

mask) yang sudah umum digunakan masyarakat, biasanya memiliki bagian luar 

berwarna hijau muda dan bagian dalamnya berwarna putih serta memiliki tali / 

karet untuk memudahkan terpasang kebagian belakang kepala atau telinga. Tetapi 

perlu diingat, masker ini tidak didesign untuk menyaring partikel dan 

mikroorganisme yang berukuran sangat kecil, termasuk virus influenza dan 

bakteri tuberculosis. Oleh karena itu orang yang sehat tidak disarankan untuk 

menggunakan masker jenis ini dan cukup hanya orang yang sakit saja.  

b) Masker N95  

Masker jenis ini merupakan alternative bagi orang yang sehat untuk 

berinteraksi dengan orang sakit. Masker ini disebut N95 karena dapat menyaring 

hingga 95% dari keseluruhan partikel yang berada di udara. Bentuknya biasanya 

setengah bulat dan berwarna putih, terbuat dari bahan solid dan tidak mudah 
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rusak. Pemakaiannya juga harus benar-benar rapat, sehingga tidak ada celah bagi 

udara luar masuk. Masker ini biasanya dipergunakan oleh tenaga kesehatan di 

bagian infeksi dan penyakit menular lewat droplet.  

c) Masker respirator  

Masker respirator mempunyai fungsi yang sangat vital dalam menjaga 

udara yang masuk ke paru-paru kita, banyak perusahaan menganggap remeh hal 

ini yang mengakibatkan timbulnya penyakit radang pernafasan dan bisa berakibat 

kematian.  

d) Masker kain 

 Masker kain yang dianjurkan yakni yang memiliki 3 lapisan kain. Lapisan 

pertama adalah lapisan kain hidrofilik seperti katun, kemudian dilapisi oleh kain 

yang bisa mendukung viltrasi lebih optimal. Untuk lapisan kedua ini bisa juga 

menggunakan katun atau polyester. 

b. Menggunakan hand sanitizer 

Alternatif lain yang bisa dilakukan selain mencuci tangan adalah dengan 

menggunakan antiseptik sebagai zat yang dapat menghambat pertumbuhan dan 

perkembangan mikroorganisme (Nakoe et al., 2020). Menurut Depkes RI, 2008 

dalam (Nakoe et al., 2020) hand sanitizer yaitu sebuah produk berbentuk gel yang 

memiliki kandungan antiseptik sebagi pembersih tangan yang jika 

menggunakannya tidak perlu dibilas dengan air. Menggunkannya sangat efektif 

mematikan flora transien dan residen dibandingkan dengan menggunakan air, 

pakai sabun biasa maupun sabun antiseptik. Berdasarkan food and drug 

administration (FDA) bahwa hand sanitizer bisa membunuh kuman dalam waktu 

kurang dari 30 detik. 
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1) Kandungan 

Menurut Izkar, 2013 dalam (Nakoe et al., 2020) hand sanitizer memiliki 

berbagai macam zat yang terkandung. Secara umum mengandung alkohol 60-

90%, benzalikonium chloride, benzethonium chloride, chlorhexidine, gluconatee, 

chloroxylenolf, clofucarbang, hexachlorophene, hexylresocarcinol, iodine and 

iodophors, dan triclosan. Tetapi biasanya yang sering digunakan dalam 

masyarakat atau yang sering dipakai oleh orang - orang adalah yang 

kandungannya alkohol dan triklosan. Pada produk hand sanitizer terdapat 

beberapa campuran emolien bermanfaat sebagai pelindung dan pelembut kulit 

misalnya, tetapi yang sering ditemukan adalah yang terkandung alkohol dan 

triklosan. Hand sanitizer ini juga bisa menjaga dan mengahaluskan kulit karena 

terdapat emolien seperti gliserin, glisol propelin, atau sorbitol (Nakoe et al., 

2020). Menurut (Centers for Desease Control and Prevention, 2020) hand-

sanitizerter di bagi menjadi dua yaitu mengandung alkohol dan tidak mengandung 

alkohol. Hand sanitizer dengan kandungan alkohol antara 60-90% memiliki efek 

anti mikroba yang baik dibandingkan tanpa kandungan alkohol. 

Hand sanitizer tidak menghilangkan kotoran atau zat organik, sehingga 

jika tangan sangat kotor atau terkontaminasi oleh darah atau cairan tubuh, harus 

terlebih dahulu tangan dicuci dengan air menggunakan sabun (Nakoe et al., 2020). 

Hand sanitizer juga dapat menyebabkan emolien yang menumpuk di tangan 

berkurang setelah berulang kali menggunakanya, walaupun sudah memakai hand 

sanitizer tetapi kita dianjurkan untuk tetap mencuci tangan dengan sabun, selesai 

memakai hand-sanitizer 5-10 kali. Terakhir, hand sanitizer yang bahan aktifnya 

hanya alkohol mempunyai pengaruh residual terbatas dibanding dengan hand 
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sanitizer yang berisi campuran alkohol dan antiseptik seperti chlorhexidine, Izkar 

2013 dalam (Nakoe et al., 2020), 

Seiring dengan perkembangan zaman, dimana masyarakat sangat sibuk, 

terutama yang ada diperkotaan maka munculah produk - produk yang serba instan 

dan praktis yang dapat membersihkan tangan tanpa air yaitu hand sanitizer atau 

yang dikenal sebagai antiseptik. Produk hand sanitizer ini pun juga semakin 

beragam, baik komposisinya, zat pembawaannya, serta telah dipasarkan.  

c. Menerapkan social distancing 

Jika kita cermati virus ini tidak dapat hidup diudara atau berterbangan, 

namun penyebarannya harus melewati inang yakni melalui media seperti pericikan 

air ludah dari orang yang terkena infeksi, maka dalam hal ini diperlukan dalam 

mencegah penyebaran virus adanya pembatasan jarak atara sesama, hal ini sesuai 

dengan instruksi presiden yang menghimbau untuk melaksanakan social distancing 

(Ali, 2020). 

Social distancing adalah suatu cara pencegahan dan pegendalian non-

medis yang di terapkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara 

mengurangi kontak anatara mereka yang terinfeksi COVID-19, sehingga dapat 

menghentikan mata rantai penyebaran penyakit dalam suatu wilayah.  

Social distancing merupakan tindakan preventif dalam mencegah 

penyebaran virus dengan cara menjauhi keramaian, tidak bepergian kemana-mana 

kecuali dalam keadaan darurat dan sebisa mungkin tidak keluar rumah, Social 

distancing dapat diartikan mejaga jarak sosial, sehingga akan menghambat 

penyebaran Coronavirus  melalui atau percikan air liur kontaminasi droplet pada 

jarak yang dekat dengan orang yang terinfeksi.  
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 World Health Organization, 2020a memberikan rekomendasi untuk 

menjaga jarak aman lebih dari 1 meter, dan beberapa pakar kesehatan juga 

menyarankan agar menjaga jarak aman setidaknya dua meter dari orang lain (Ali, 

2020). Mengingat manusia adalah mahluk sosial, pembatasan sosial lebih salah 

diartikan menjadi pembatasan interaksi sosial padahal sebagai mahluk sosial 

manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karena tetap harus ada 

batasan jarak antar manusia demi kehidupan sosial tetap dilakukan, maka hal ini 

istilah physical distancing lebih tepat digunakan, meskipun secara umum antara 

Social distancing dan physical distancing tidak berbeda (Ali, 2020). 

Selain itu, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran 

virus ini adalah :  

1) Melakukan rapat secara online  

2) Berkerja dari rumah atau Work From Home jika memungkinkan  

3) Tidak keluar rumah jika tidak dalam keadaan darurat  

4) Menggunakan masker ketika keluar rumah  

5) Selalu menjaga kebersihan  

6) Melakukan Pola Hidup Sehat (PHBS)  

7) Selalu mencuci tangan.  

8) Selalu menjaga jarak aman yakni 1-2 meter  

9) Melaksanakan sekolah dari rumah atau online  

Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat bahayanya persebaran virus corona ini. 

Menteri Pendidikan memutuskan bahwa seluruh proses pembelajaran dilakukan 

di rumah melalui surat keputusan nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan Virus 
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corona (W. A. F. Dewi, 2020). Selama sekolah dan kampus diliburkan berakibat 

proses pembelajaran tidak bisa dilakukan, untuk mengantisipasi agar proses 

pembelajaran terus dapat terlaksana maka proses pembelajaran dilakukan secara 

daring. Pandemic COVID-19 selama hampir 9 bulan melanda dunia dan 

memaksa pemerintah untuk membuat aturan stay at home, work from home and 

social disctancing sangat membosankan dan membuat jenuh semua lapisan 

masyarakat Indonesia sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya interaksi 

tanpa memperhatikan protokol Kesehatan (Sukesih et al., 2020). 

 

C. Pengetahuan 

1. Definisi Pengetahuan 

Pengetahuan atau knowledge adalah hasil penginderaan manusia atau hasil 

tahu seseorang terhadap suatu objek melalui pancaindra yang dimilikinya. Panca 

indra manusia guna penginderaan terhadap objek yakni penglihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa dan perabaan. Pada waktu penginderaan untuk menghasilkan 

pengetahuan tersebut dipengaruhi oleh intensitas perhatiandan persepsi terhadap 

objek. Pengetahuan seseorang sebagian besar diperoleh melalui indra pendengaran 

dan indra penglihatan (Notoatmodjo, 2014). 

Pengetahuan dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal dan sangat erat 

hubungannya. Diharapkan dengan pendidikan yang tinggi maka akan semakin 

luas pengetahuannya. Tetapi orang yang berpendidikan rendah tidak mutlak 

berpengetahuan rendah pula.Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh dari 

pendidikan formal saja, tetapi juga dapat diperoleh dari pendidikan non formal. 

Pengetahuan akan suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan 

aspek negatif. Kedua aspek ini akan menentukan sikap seseorang. Semakin 
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banyak aspek positif dan objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap 

semakin positif terhadap objek tertentu (Notoatmodjo, 2014). 

Pengetahuan seseorang terhadap suatu objek mempunyai intensitas atau 

tingkatan yang berbeda. Secara garis besar dibagi menjadi 6 tingkat pengetahuan, 

yaitu: 

a. Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai recall atau memanggil memori yang telah ada 

sebelumnya setelah mengamati sesuatu yang spesifik dan seluruh bahan yang 

telah dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Tahu disisni merupakan 

tingkatan yang paling rendah. Kata kerja yang digunakan untuk mengukur orang 

yang tahu tentang apa yang dipelajari yaitu dapat menyebutkan, menguraikan, 

mengidentifikasi, menyatakan dan sebagainya. 

b. Memahami (comprehention) 

Memahami suatu objek bukan hanya sekedar tahu terhadap objek tersebut, 

dan juga tidak sekedar menyebutkan, tetapi orang tersebut dapat 

menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahuinya. Orang yang 

telah memahami objek dan materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, 

menarik kesimpulan, meramalkan terhadap suatu objek yang dipelajari. 

c. Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang 

dimaksud dapat menggunakan ataupun mengaplikasikan prinsip yang diketahui 

tersebut pada situasi atau kondisi yang lain. Aplikasi juga diartikan aplikasi atau 

penggunaan hukum, rumus, metode, prinsip, rencana program dalam situasi yang 

lain. 
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d. Analisis (analysis) 

Analisis adalah kemampuan seseorang dalam menjabarkan atau 

memisahkan, lalu kemudian mencari hubungan antara komponenkomponen dalam 

suatu objek atau masalah yang diketahui. Indikasi bahwa pengetahuan seseorang 

telah sampai pada tingkatan ini adalah jika orang tersebut dapat membedakan, 

memisahkan, mengelompokkan, membuat bagan (diagram) terhadap pengetahuan 

objek tersebut. 

e. Sintesis (synthesis) 

Sintesis merupakan kemampuan seseorang dalam merangkum atau 

meletakkan dalam suatu hubungan yang logis dari komponen pengetahuan yang 

sudah dimilikinya. Dengan kata lain suatu kemampuan untuk menyusun formulasi 

baru dari formulasi yang sudah ada sebelumnya. 

f. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi merupakan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu objek tertentu. Penilaian berdasarkan suatu kriteria yang 

ditentukan sendiri atau norma-norma yang berlaku dimasyarakat. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah sebagai berikut: 

1) Pendidikan 

Pendidikan merupakan bimbingan yang diberikan seseorang terhadap 

perkembangan orang lain menuju impian atau cita-cita tertentu yang menentukan 

manusia untuk berbuat dan mengisi kehidupan agar tercapai keselamatan dan 

kebahagiaan. Pendidikan diperlukan untuk mendapatkan informasi berupa hal-hal 

yang menunjang kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. 
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2) Pekerjaan 

Kerja atau pekerjaan adalah kegiatan sosial di mana individu atau 

kelompok menempatkan upaya selama waktu dan ruang tertentu, kadang-kadang 

dengan mengharapkan penghargaan moneter (atau dalam bentuk lain), atau tanpa 

mengharapkan imbalan, tetapi dengan rasa kewajiban kepada orang lainwaktu. 

3) Umur 

Usia adalah umur individu yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai 

berulang tahun. Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan 

seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan 

masyarakat seseorang yang lebih dewasa dipercaya dari orang yang belum tinggi 

kedewasaannya. 

4) Lingkungan 

Lingkungan ialah seluruh kondisi yang ada sekitar manusia dan 

pengaruhnya dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku individu atau 

kelompok. Lingkungan sangat berpengaruh dalam pembentukan sikap pribadi 

atau sikap seseorang. Kebudayaan lingkungan tempat kita hidup dan dibesarkan 

mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap kita. Apabila dalam 

suatu wilayah mempunyai sikap menjaga kebersihan lingkungan, maka sangat 

mungkin masyarakat sekitarnya mempunyai sikap selalu menjaga kebersihan 

lingkungan. 

5) Sosial budaya 

Sistem sosial budaya pada masyarakat dapat memberikan pengaruh dari 

sikap dalam menerima informasi. 
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6) Minat 

Minat sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap 

sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni suatu hal, 

sehingga seseorang memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. 

7) Informasi 

Kemudahan untuk memperoleh suatu informasi dapat mempercepat 

seseorang memperoleh pengetahuan yang baru. 

3. Pengukuran pengetahuan 

Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. 

Rumus yang digunakan untuk mengukur persentase dari jawaban yang didapat 

dari kuesioner menurut (Arikunto, 2013), yaitu : 

Persentase = Jumlah nilai yang benar x 100%  

  Jumlah soal 

Menurut Wawan dan Dewi, dalam (Arikunto, 2013), tingkat pengetahuan 

seseorang diinterpretasikan dalam skala yang bersifat kualitatif, yaitu : 

a. Baik (jawaban terhadap kuesioner 76 – 100%) 

b. Cukup (jawaban terhadap kuesioner 56 – 75%) 

c. Kurang (jawaban terhadap kuesioner < 56% benar) 

 

D. Sikap 

1. Definisi sikap 

Sikap adalah bagaimana pendapat atau penilaian orang atau responden 

terhadap hal yang terkait dengan kesehatan, sehat, sakit dan faktor yang terkait 

dengan faktor risiko kesehatan (Notoatmodjo, 2014). 
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2. Komponen sikap 

Sikap terdiri dari 3 komponen pokok, yaitu: 

Menurut Azwar, 2011 struktur sikap dibedakan atas 3 komponen yang saling 

menunjang, yaitu:  

a. Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu 

pemilik sikap, komponen kognitif berisi kepercayaan stereotype yang dimiliki 

individu mengenai sesuatu dapat disamarkan penanganan (opini) terutama apabila 

menyangkut masalah isu atau problem yang kontroversal.  

b. Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. 

Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen 

sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh 

yang mungkin adalah mengubah sikap seseorang komponen afektif disamakan 

dengan perasaan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu.  

c. Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu 

sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Dan berisi tendensi atau 

kecenderungan untuk bertindak/ bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara 

tertentu dan berkaitan dengan objek yang dihadapinya adalah logis untuk 

mengharapkan bahwa sikap seseorang adalah dicerminkan dalam bentuk tendensi 

perilaku. 

Ketiga komponen tersebut bersama – sama membentuk sikap yang utuh 

(total attitude). Pengetahuan, pikiran, keyakinan, dan emosi sangat berperan 

penting dalam menentukan sikap. 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap 

Sikap yang dimiliki seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu 

(Pieter et al., 2011) : 

a. Pengalaman pribadi 

Pengalaman pribadi dapat mempengaruhi sikap seseorang karena 

pengalaman adalah stimulus yang dapat membentuk dan memengaruhi sikap kita. 

Agar bisa tanggap dan mempunyai penghayatan, seseorang harus memiliki 

pengalaman yang berkaitan dengan objek psikologis, mengatakan tidak adanya 

pengalaman dengan objek psikologis cenderung akan membentuk sikap negatif. 

b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting 

Seseorang yang tidak ingin kita kecewakan atau berarti khusus untuk kita 

akan memengaruhi penbentukan sikap kita terhadap suatu objek. Seperti halnya 

sikap anak yang cenderung sama dengan sikap orang tua sepanjang hidupnya. 

Namun, seiring bertambahnya usia, maka sikap anak akan dipengaruhi oleh teman 

atau orang lain yang dianggap sebagai anggota sosialnya. 

c. Pengaruh kebudayaan 

Apabila kita tinggal ditempat yang budaya masyarakatnya memiliki norma 

yang longgar dalam pergaulan heteroseksual, maka kemungkinan kita memiliki 

sikap yang mendukung terhadap kebebasan pergaulan heteroseksual. Kebudayaan 

telah mewarnai sikap anggota masyarakat karena memberikan corak pengalaman 

kepada masing-masing individu. Hanya individu yang memiliki kepribadian kuat 

yang memudarkan dominasi kebudayaan dalam pembentukan sikap. 
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d. Pengaruh lembaga pendidikan dan agama 

Pemahaman bauik ataupun buruk, garis pemisah antara boleh atau tidak 

boleh dilakukan, diperoleh melalui pendidikan dan ajaran agama. Sehingga 

konsep moral dan ajaran agama sangat menentukan sistem kepercayaan, maka 

tidak heran jika pendidikan dan ajaran agama akan menentukan pembentukan 

sikap. 

e. Pengaruh emosional 

Sikap merupakan bentuk emosi yang sementara dan segera berlalu begitu 

frustasinya telah hilang. Salah satu bentuk yang didasari oleh emosi adalah 

prasangka. Prasangka sering kali membentuk sikap negatif yang didasari oleh 

kelainan kepribadian pada orang yang frustasi. 

f. Media massa 

Adanya informasi baru mengenai suatu hal yang tersebar melalui media 

massa seperti televisi, radio, koran dan lain-lain memberikan landasan sikap 

terhadap hal tersebut. 

3. Pengukuran sikap 

Pengukuran sikap dapat dilakukan berdasarkan jenis atau metode 

penelitian yang digunakan. 

a. Kuantitatif 

Pengukuran sikap dalam penelitian kuantitatif, digunakan dengan dua cara 

seperti pengukuran pengetahuan, yakni: 

1) Wawancara 

Metode wawancara untuk pengukuran sikap sama dengan pengukuran 

pengetahuan, bedanya pada substansi pertanyaannya saja. Jika pada pengukuran 
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pengetahuan pertanyaannya menggali jawaban yang diketahui oleh responden, 

sedangkan pengukuran sikap pertanyaannya menggali pendapat atau penilaian 

responden terhadap objek. 

2) Angket 

Demikian pengukuran sikap menggunakan metode angket, juga menggali 

pendapat atau penilaian responden terhadap objek kesehatan melalui pertanyaan 

dan jawaban tertulis. 

b. Kualitatif 

Pengukuran sikap dengan metode kualitatif, substansi pertanyaannya sama 

dengan pertanyaan pada metode penelitian kuantitatif, yaitu wawancara mendalam 

dan Diskusi Kelompok Terfokus (DKT). Dalam wawancara mendalam dan 

diskusi kelompok terfokus yakni seperti pertanyaan dalam metode penelitian 

kuantitatif untuk sikap, tetapi pertanyaannya bersifat menggali pendapat atau 

penilaian responden terhadap objek (Notoatmodjo, 2014). 

4. Kriteria pengukuran sikap 

Mengukur sikap berbeda dengan mengukur pengetahuan.Sebab mengukur 

sikap berarti menggali pendapat atau penilaian orang terhadap objek yang berupa 

fenomena, gejala, kejadian dan sebagainya yang bersifat abstrak. Beberapa konsep 

tentang sikap yang dapat dijadikan acuan untuk pengukuran sikap (Notoatmodjo, 

2014) , antara lain sebagai berikut: 

a. Sikap merupakan tingkatan afeksi yang positif atau negatif yang dihubungkan 

dengan objek 

b. Sikap dilihat dari individu yang menghubungkan efek yang positif dengan 

objek (individu menyenangi objek) atau negatif (tidak menyenangi objek) 
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c. Sikap merupakan penilaian dan atau pendapat individu terhadap objek.  

Oleh sebab itu, dalam mengukur sikap biasanya hanya dilakukan dengan 

meminta pendapat atau penilaian terhadap fenomena, yang diwakili dengan 

“pernyataan” (bukan pertanyaan). 

Kriteria untuk mengukur sikap perlu diperhatikan hal – hal sebagai berikut: 

a. Dirumuskan dalam bentuk pernyataan. 

b. Pernyataan haruslah sependek mungkin, kurang lebih dua puluh kata. 

c. Bahasanya jelas dan sederhana. 

d. Tiap satu pernyataan hanya memiliki satu pemikiran saja. 

e. Tidak menggunakan kelimat bentuk negatif rangkap. 

Mengukur sikap dapat dilakukan dengan wawancara dan observasi, 

dengan mengajukan pernyataan yang disusun berdasarkan kriteria tersebut. 

Kemudian pernyataan tersebut dirumuskan dalam bentuk “instrumen”. Dengan 

instrumen, pendapat atau penilaian responden terhadap objek dapat diperoleh 

melalui wawancara atau angket (Notoatmodjo, 2014). 

5. Cara pengukuran sikap 

Pengukuran sikap dapat dilakukan dengan menilai pernyataan seseorang. 

Sikap tidak dapat dinilai dengan benar maupun salah melainkan dengan lima 

alternative jawaban menggunakan skala likert. Skala Likert dapat digunakan untuk 

mengukur sikap, opini, ataupun persepsi seseorang terhadap suatu fenomena 

sosial yang sedang terjadi. Varibel yang akan dinilai akan dipaparkan menjadi 

indikator yang akan dinilai atau indikator yang dinilai dapat dijadikan tolak ukur 

instrumen yang berupa pernyataan ataupun pertanyaan. yaitu sangat setuju, setuju, 

ragu- ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Pernyataan sikap terdiri dari dua 
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kategori yaitu penyataan favourable dan unfavourable (Swarjana,2015). Nilai 

sikap dengan menggunakan lima alternatif jawaban berdasarkan rating scale yaitu 

sangat setuju (SS), setuju (S), ragu-ragu (R), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju 

(STS). Pada penelitian ini pernyataan bersifat favourable, kelima alternatif 

jawaban diberikan skor yaitu berkisar antara satu sampai lima. Skor tertinggi 

diberikan kepada jawaban yang sangat setuju pada pernyataan favourable. Skor 

kemudian dihitung dan dideskripsikan berdasarkan kategori dalam rating scale 

(Riduwan, 2007). 

Pengertian median adalah suatu nilai yang membatasi 50% frekuensi 

distribusi bagian bawah dengan 50% frekuensi distribusi bagian atas dengan 

rumus:  

1) Distribusi Frekuensi Genap 

 

2) Distribusi Frekuensi Ganjil 

 

Keterangan: 

Me = Nilai median 

Xi = Data ke i 

N = Banyaknya data 

Hasil penelitian digolongkan dalam dua kategori, yaitu: 

Positif: jika nilai ≥ Median 

Negatif: jika nilai < Median 
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E. Remaja 

1. Pengertian 

World Health Organization (WHO) menuliskan, remaja merupakan 

penduduk dengan rentang usia 10-19 tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 

10-18 tahun, sedangkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

(BKKBN) mengatakan rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum 

menikah. Seseorang disebut remaja apabila sudah ditandai dengan kematangan 

seksual dan memantapkan identitasnya sebagai individu, terpisah dari 

ketergantungan keluarga, mempersiapkan diri menghadapi tugas-tugas 

perkembangannya, mampu menentukan masa depannya, dan mencapai usia 

matang secara hukum negara (Putro, 2017). 

Remaja adalah manusia pada usia tertentu yang sedang dinamik, sehingga 

dalam usia tersebut remaja banyak dihadapkan oleh masalah yang timbul baik 

berasal dari dirinya sendiri maupun dari lingkungannya. Masa remaja ditandai 

oleh perubahan fisik, emosional, intelektual, seksual dan social, remaja sering kali 

diharapkan dapat berperilaku seperti orang dewasa, meskipun belum siap dalam 

psikologi. Pada masa ini sering terjadi konflik, karena remaja ingin mulai bebas 

mengikuti teman sebaya yang erat kaitannya dengan pencarian identitas, pendirian 

yang masih labil, mudah terpengaruh mode, konflik dengan orang tua dan saudara, 

pergaulan intens dengan teman sebaya dan membentuk kelompok sebaya yang menjadi 

acuannya (Saraswati, 2019). 
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2. Ciri-ciri remaja  

Seperti halnya pada semua periode yang penting, sela rentang kehidupan 

masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode 

sebelumnya dan sesudahnya. Masa remaja ini, selalu merupakan masa-masa sulit 

bagi remaja maupun orangtuanya (Putro, 2017). Menurut Sidik Jatmika, kesulitan 

itu berangkat dari fenomena remaja sendiri dengan beberapa perilaku khusus; 

yakni:  

a. Remaja mulai menyampaikan kebebasannya dan haknya untuk 

mengemukakan pendapatnya sendiri. Tidak terhindarkan, ini dapat menciptakan 

ketegangan dan perselisihan, dan bias menjauhkan remaja dari keluarganya.  

b. Remaja lebih mudah dipengaruhi oleh teman-temannya daripada ketika 

mereka masih kanak-kanak. Ini berarti bahwa pengaruh orangtua semakin lemah. 

Anak remaja berperilaku dan mempunyai kesenangan yang berbeda bahkan 

bertentangan dengan perilaku dan kesenangan keluarga. Contoh-contoh yang 

umum adalah dalam hal mode pakaian, potongan rambut, kesenangan musik yang 

kesemuanya harus mutakhir.  

c. Remaja mengalami perubahan fisik yang luar biasa, baik pertumbuhannya 

maupun seksualitasnya. Perasaan seksual yang mulai muncul bisa menakutkan, 

membingungkan dan menjadi sumber perasaan salah dan frustrasi.    

d. Remaja sering menjadi terlalu percaya diri (over confidence) dan ini bersama-

sama dengan emosinya yang biasanya meningkat, mengakibatkan sulit menerima 

nasihat dan pengarahan oangtua. 
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3. Karakteristik remaja 

Pertumbuhan dan perkembangan remaja meliputi karakteristik fisik, 

psikologis dan sosial (Sarwono, 2011). Menurut Pieter, (2013) memaparkan 

karakteristik remaja dari aspek psikologis dan sosial terdiri atas: 

a. Masa peralihan 

 Masa remaja disebut sebagai masa peralihan dikarenakan terdapat 

peralihan dari masa pubertas menuju masa dewasa. Selama periode peralihan, 

remaja akan mengalami berbagai perubahan baik secara fisik, psikologis, atau 

sosial. Bentuk peralihan yang paling menonjol adalah perubahan perilaku, 

penerimaan terhadap nilai-nilai sosial, atau sifat-sifat yang sesuai dengan 

keinginannya. Kondisi ini terkadang membuat remaja menjadi depresi atau stress 

bila tidak dapat memenuhinya. 

b. Masa mencari identitas 

 Masa remaja disebut sebagai masa mencari identitas diri karena kini 

remaja merasa sudah tidak puas lagi dengan kehidupan bersama dengan orang 

tuanya atau teman-teman sebayanya. 

c. Masa yang menakutkan dan fase unrealistic 

 Masa remaja dikatakan masa yang menakutkan, karena ada stereotip 

masyarakat yang negatif tentang remaja sehingga memberikan dampak buruk 

pada perkembangannya. Sementara remaja disebut sebagai fase unrealistic 

dikarenakan remaja banyak dan selalu melihat kehidupan ini menurut pandangan 

dan penilaian pribadinya, bukan menurut fakta utama dalam pemilihan cita-cita. 
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d. Fase gelisah dan meningginya emosi 

 Saat mendekati usia kematangan, remaja selalu merasa gelisah untuk 

meninggalkan stereotip dari tahun-tahun sebelumnya, sementara untuk melakukan 

tindakan layaknya orang dewasa belum cukup. Untuk mengatasi rasa 

kegelisahannya remaja selalu memusatkan perilakunya menurut standar status 

orang dewasa dan meniru prilaku yang tidak baik. 

e. Fase yang banyak salah 

Disebut sebagai masa yang banyak salah dikarenakan remaja sering 

mengalami kesulitan untuk mengisi masalah-masalahnya. Karakteristik remaja 

dari aspek fisik meliputi perubahan bentuk tubuh selama masa pubertas dan 

mimpi basah pada remaja laki-laki atau menstruasi pada remaja perempuan 

sebagai tanda kematangan reproduksi. Remaja mengalami periode yang disebut 

dengan growth spurt atau pertumbuhan tulang, tercapai 15% sampai 25% 

pertumbuhan dari tinggi dewasa dan akumulasi peningkatan massa tulang hingga 

37%. 


