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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

 

1. Kondisi lokasi penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Desa Amerta Bhuana Kecamatan Selat 

Kabupaten. Desa Amerta Bhuana merupakan salah satu Desa di Wilayah 

Kecamatan Selat yang terletak kurang lebih 2,5 Km dari Kecamatan Selat, dengan 

luas wilayah 460,90 Km2 (460.900 Ha), wilayah desa ini sebagian besar terdiri 

dari lahan pertanian dan tanah-tanah produktif, memiliki sumber daya alam yang 

dapat dikembangkan sebagai potensi desa untuk masyarakat setempat tumpuan 

utama masyarakat Desa Amerta Bhuana merupakan pertanian lahan basah dan 

pertanian lahan kering, sebagaimana desa lain yang ada di wilayah Kecamatan 

Selat mempunyai iklim kemarau dan hujan yang mempunyai pengaruh langsung 

terhadap pola tanam yang ada di Desa Amerta Bhuana, curah hujan rata-rata 

2.000 s/d 3.000 mm. 

Di Desa Amerta Bhuana program penyuluhan, sosialisasi atau promosi 

kesehatan mengenai protokol kesehatan masih terlaksana yang dikampanyekan 

secara langsung ataupun melalui whatsapp group yang dilakukan oleh Kepala 

desa, Kepala wilayah, Petugas kesehatan, maupun SATGAS COVID-19. Desa 

Amerta Bhuana terletak membujur dari selatan keutara dengan batas-batas 

wilayah : 

a. Sebelah utara : Desa Sebudi 

 

b. Sebelah timur : Desa Selat 

 

c. Sebelah selatan : Desa Duda Utara 
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d. Sebelah barat : Desa Pering Sari 

Secara geografis wilayah Desa Amerta Bhuana terdiri dari 4 wilayah 

Banjar Dinas yakni: Banjar Dinas Muntig, Banjar Dinas Abiantiing, Banjar Dinas 

Tegeh, Banjar Dinas Sukaluwih, semua banjar mudah dijangkau dengan waktu 

tempuh ± 10-15 menit. Jumlah penduduk di Desa Amerta Bhuana Kecamatan 

Selat Kabupaten Karangasem yaitu 3671 jiwa dengan 493 remaja, yang terdiri 

dari banjar dinas Muntig berjumlah 1267 jiwa dengan 190 remaja, banjar dinas 

Abiantiing berjumlah 740 jiwa dengan 129 remaja, banjar dinas Tegeh berjumlah 

612 jiwa dengan 36 remaja, banjar dinas sukaluwih berjumlah 1052 jiwa dengan 

138 remaja per bulan Maret 2021.  

2. Karakteristik subyek penelitian  

Subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu remaja di Desa Amerta 

Bhuana, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem pada tahun 2021 sebanyak 92 

orang sesuai dengan kriteria Inklusi dan bersedia menjadi responden. Distribusi 

karakteristik responden yang diteliti dapat diuraikan berdasarkan usia, jenis 

kelamin, pendidikan dan pekerjaan disajikan dalam Tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2 

Distribusi Frekuesni Karakteristik Remaja Berdasarkan Usia, Jenis 

Kelamin, Pendidikan dan Pekerjaan di Desa Amerta 

Bhuana Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem 

 

Karakteristik f % 

Usia 

13-16 Tahun 

17-20 Tahun 

21-24 Tahun 

 

32 

43 

17 

 

34,8 

46,7 

18,5 

Total  92 100 
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Karakteristik  f % 

Jenis Kelamin  

Laki-laki 

Perempuan 

 

47 

45 

 

51,1 

48,9 

Total  92 100 

Pendidikan 

SD 

SMP 

SMA/SMK 

Perguruan Tinggi 

 

5 

16 

59 

12 

 

5,4 

17,4 

64,2 

13,0 

Total  92 100 

Pekerjaan 

Tidak Bekerja 

Pelajar 

Wiraswasta 

Karyawan Swasta 

Buruh  

 

12 

57 

12 

8 

3 

 

13,0 

62,0 

13,0 

8,7 

3,3 

Total  92 100 

 

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa dari 92 responden sebagian besar 

responden berusia 17-20 tahun sebanyak 43 orang (46,7%), jenis kelamin 

responden yang paling banyak adalah Laki-laki sebanyak 47 orang (51,1%), 

pendidikan responden sebagian besar berpendidikan SMA/SMK sebanyak 59 

orang (64,2%), pekerjaan responden sebagian besar sebagai pelajar sebanyak 57 

orang (62,0%) 

 

 

 



51 
 

3. Hasil pengamatan terhadap subyek penelitian berdasarkan variabel 

penelitian. 

a. Distribusi remaja yang memiliki tingkat pengetahuan baik, cukup, kurang 

mengenai protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di Desa Amerta 

Bhuana Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 3 

Distribusi Frekuensi Gambaran Pengetahuan Remaja Mengenai Protokol 

Kesehatan Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Amerta Bhuana 

Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem 

 

Pengetahuan Frekuensi (f) Persentase (%) 

Baik 84 91,3 

Cukup 7 7,6 

Kurang 1 1,1 

Total 92 100 

 

Berdasarkan tabel 3, hasil penelitian terhadap 92 responden didapatkan 

bahwa sebagian besar yaitu 84 orang (91,3%) memiliki pengetahuan baik 

mengenai protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19.  

b. Distribusi remaja yang memiliki sikap positif dan negatif mengenai potokol 

kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di Desa Amerta Bhuana Kecamatan 

Selat Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 4 

Distribusi Frekuensi Gambaran Sikap Remaja Mengenai Protokol 

Kesehatan Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Amerta  

Bhuana Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem 

 

Sikap Frekuensi (f) Persentase (%) 

Positif 46 50,0 

Negatif 46 50,0 

Total 92 100 
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Berdasarkan tabel 4, hasil penelitian terhadap 92 responden didapatkan 

bahwa sebagian responden memiliki sikap negatif dan sebagian lagi memiliki 

sikap positif mengenai protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 dengan 

presentase masing-masing yaitu 50,0%.  

c. Distribusi gambaran sikap berdasarkan pengetahuan remaja mengenai 

protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di Desa Amerta Bhuana 

Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada tabel berikut.  

 

Tabel 5 

Distribusi Gambaran Sikap Berdasarkan Pengetahuan Remaja Mengenai 

Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Amerta 

Bhauana Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem  

Pengetahuan Sikap Total 

Negatif Positif 

f % f % f % 

Baik 39 46,4 45 53,6 84 100 

Cukup 6 85,7 1 14,3 7 100 

Kurang 1 100 0 0,0 1 100 

Total 46 50,0 46 50,0 92 100 

 

Hasil penelitian terhadap 92 responden, pada tabel 6 didapatkan bahwa 

sebagian besar responden memiliki pengetahuan baik dengan sikap yang positif 

mengenai protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 yaitu sebanyak 45 

responden (53,6%) dan juga terdapat responden yang memiliki pengetahuan 

kurang dengan sikap negatif sebanyak 1 responden (50%). 
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B. Pembahasan 

Setelah dilakukan pengolahan data sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan di Desa Amerta Bhuana Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem 

berlangsung pada hari Rabu 3-13 Maret 2021, maka terperinci hasil penelitian 

tersebut dapat dibahas berdasarkan variabel berikut :  

 

1. Pengetahuan mengenai protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-

19 

Pengetahuan merupakan domain untuk seseorang melakukan tindakan. 

Seseorang dianggap memahami ditunjukan melalui menginterpretasikan materi 

secara benar dan dapat mengaplikasikannya di kehidupan nyata (Rahayu, 2017). 

Pengetahuan mengenai protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 

sebagai upaya pencegahan terhadap COVID-19 diperoleh dari penyuluhan dan 

promosi kesehatan yang diadakan oleh petugas kesehatan baik secara langsung 

dengan remaja dan warga Desa Amerta Bhuana maupun secara keliling desa 

dengan menggunakan mobil puskesmas keliling, tetapi tidak seluruh remaja 

mengikuti penyuluhan tersebut. Pengetahuan adalah salah satu hal yang penting 

diperhatikan dalam rangka penanganan kasus COVID-19.  

Pengetahuan masyarakat khususnya dalam mencegah transmisi 

penyebaran virus SARS-CoV-2 sangat berguna dalam menekan penularan virus 

tersebut (Law, Leung, & Xu, 2020). Pengetahuan tentang protokol kesehatan pada 

masa pandemi COVID-19 sebagai wawasan atau kumpulan informasi yang 

diperoleh dari hasil pikiran yang dimiliki oleh seseorang meliputi pengertian, cara 

penularan, upaya pencegahan terhadap COVID-19, dengan memiliki pengetahuan 

yang baik terhadap suatu hal, seseorang akan memiliki kemampuan untuk 
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menentukan dan mengambil keputusan bagaimana ia dapat menghadapinya 

(Purnamasari, Ika & Raharyani, 2020). 

Dari hasil penelitian remaja di Desa Amerta Bhuana menunjukan bahwa 

dari 92 responden yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 84 responden 

(91,3%), hal ini menunjukan bahwa sebagian responden sudah mengetahui 

protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 secara umum sebagai modal 

dasar mencegah infeksi virus dan transmisi human to human contact akibat 

droplet dan airbone. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Putra, et al. (2020) yang menyebutkan bahwa sebagian besar responden 

memiliki pengetahuan yang baik tentang pencegahan COVID-19 yaitu 51,8% 

dimana semakin dewasa umur seseorang maka tingkat pengetahuannya semakin 

tinggi.  

Hasil penelitian ini juga di dukung oleh penelitian Sukesih et al., (2020) 

mengenai pengetahuan mahasiswa kesehatan tentang Pencegahan Covid-19 di 

Indonesia didapatkan pengetahuan paling tinggi di kategori baik sebanyak 228 

(51,35%) dari 444 responden. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian klinis 

lainnya, dimana dari 1.102 responden di Indonesia, mayoritas responden memiliki 

tingkat pengetahuan yang baik terkait social distancing dalam rangka pencegahan 

penularan COVID-19 dengan prevalensi mencapai 99% (Yanti et al., 2020). 

Penelitian lain di Provinsi DKI Jakarta juga memberikan hasil yang sejalan 

dengan penelitian ini yaitu 83% responden memiliki pengetahuan yang baik 

dalam pencegahan COVID-19 (Utami dan Martini, 2020). Dari beberapa 

penelitian tersebut, maka dapat dilihat bahwa pengetahuan menjadi aspek penting 
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yang perlu diperhatikan serta dapat menunjang sikap remaja dalam melakukan 

pencegahan COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan tersebut.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan remaja adalah 

umur, pendidikan, pekerjaan, lingkungan, minat, sosial budaya dan informasi. 

Umur merupakan salah satu faktor pendorong tingkat pengetahuan remaja 

mengenai protokol kesehatan umur responden dalam penelitian ini yaitu dari 13-

24 tahun peneliti berpendapat bahwa pengetahuan remaja yang baik di Desa 

Amerta Bhuana karena sebagian besar responden berusia 17-20 tahun sebanyak 

43 orang (46%), usia 17-20 tahun merupakan tahap perkembangan remaja akhir 

atau istilah asing yaitu late adolenscence. Masa ini merupakan masa menuju 

dewasa dengan sifat egois yaitu mementingkan diri sendiri dan mencari 

pengalaman baru. Mereka biasanya sudah berpikir secara matang dan intelek 

(Sarwono, 2011). Sebagian besar remaja di Desa Amerta Bhuana telah 

mendapatkan informasi mengenai protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan 

terhadap virus SARS-COV-2 melalui penyuluhan dan promosi kesehatan oleh 

petugas kesehatan petugas kesehatan serta mendapat tambahan informasi melalui 

media masa. 

Menurut Notoatmodjo (2014) menyatakan bahwa usia merupakan hal yang 

dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang karena semakin 

bertambahnya usia tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang 

dalam berfikir dan bekerja sehingga informasi dan pengalaman yang di dapat 

lebih banyak. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Dharmawati (2016) yang mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi 
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pengetahuan adalah umur, dimana dengan bertambahnya usia seseorang, akan 

terjadi perubahan pada aspek fisik dan psikologis ke arah yang lebih baik lagi,  

Pendidikan juga merupakan salah satu faktor pendorong tingkat 

pengetahuan, responden dalam penelitian ini memiliki status pendidikan yang 

berbeda yaitu SD, SMP, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi. Sebagian besar 

responden berpendidikan SMA/SMK sebanyak 59 orang (64,2%). Menurut 

Notoatmodjo (2014) Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan, pendidikan diperlukan untuk mendapatkan informasi berupa hal-hal 

yang menunjang kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. 

Pendidikan merupakan faktor utama yang berperan dalam menambah informasi 

dan pengetahuan seseorang dan pada umumnya semakin tinggi pendidikan 

seseorang makin mudah menerima informasi, sehingga pendidikan menjadi faktor 

yang berperan dalam menambah informasi dan pengetahuan seseorang. 

Menurut Zahroh (2012) Pendidikan akan mempengaruhi kognitif 

seseorang dalam peningkatan pengetahuan, dengan tingkat pendidikan yang 

semakin tinggi diyakini akan mengalami peningkatan pengetahuan karena 

informasi yang diperolehnya baik dalam bidang pendidikan formal maupun non-

formal, dan dengan pendidikan yang tinggi pula akan cenderung untuk mencari 

informasi baik dari orang lain maupun dari media massa, hal itu sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan di Bangladesh responden yang menjadi sampel 

mayoritas merupakan lulusan Pendidikan SMA yang sudah mampu menyerap 

informasi berkaitan dengan COVID-19 ( Hosain, 2020). 

Status Pekerjaan responden sebagian besar responden belum bekerja atau 

bekedudukan sebagai pelajar sebanyak 57 orang (62,0%). Wiltshire (2016) 



57 
 

mendefinisikan kerja/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 lain). Menurut 

Ratna Wati (2019) Pekerjaan juga mempengaruhi pengetahuan seseorang, dimana 

orang yang bekerja lebih sering berinteraksi dengan orang lain sehingga lebih 

banyak pengetahuannya bila dibandingkan dengan orang tanpa ada interaksi 

dengan orang lain karena orang yang kurang berinteraksi kurang mendapatkan 

informasi ataupun saling bertukar informasi mengenai pencegahahan terhadap 

COVID-19.  

Lingkungan dan sosial budaya merupakan salah satu faktor mempengaruhi 

tingkat pengetahuan remaja mengenai protokol kesehatan pada masa pandemi 

COVID-19 dikarenakan dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, 

kebudayaan lingkungan tempat tinggal mempunyai pengaruh terhadap 

pengetahuan maupun pembentukan sikap remaja selain itu sistem sosial budaya 

pada masyarakat dapat memberikan pengaruh dari sikap remaja dalam menerima 

informasi (Notoatmodjo, 2014).  

Faktor lain yang mempengaruhi yakni minat dan sumber informasi, minat 

menjadikan seseorang remaja untuk mencoba dan menekuni suatu hal, sehingga 

seseorang memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam, saat ini informasi 

sangat mudah diakses dari berbagai media social dengan kemudahan untuk 

memperoleh suatu informasi dapat mempercepat seseorang memperoleh 

pengetahuan yang baru. 
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2. Sikap mengenai protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19  

Sikap merupakan respon tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek 

tertentu, yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan 

seperti : Senang – tidak senang, baik – tidak baik. 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).  

Berdasarkan hasil penelitian sikap responden mengenai protokol kesehatan 

pada masa pandemi COVID-19 menunjukan bahwa dari 92 responden, responden 

yang memiliki sikap positif sebanyak 46 responden (50%) dan responden yang 

memiliki sikap negatif sebanyak 46 responden (50%). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi sikap remaja mengenai protokol kesehatan pada masa pandemi 

COVID-19 adalah pengalaman pribadi, pengaruh emosional, pengaruh orang lain 

yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, media massa, konsep moral dan 

ajaran dari lembaga pendidikan dan lembaga agama sangat menentukan sistem 

kepercayaan sehingga konsep tersebut akan mempengaruhi sikap (Pieter et al., 

2011).  

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 antrara lain objek material 

psikologis yakni manusia dan objek formal psikologis yakni perilaku manusia dan 

hal-hal yang berkaitan dengan proses tersebut, apabila tidak adanya pengalaman 

dengan objek psikologis cenderung akan membentuk sikap negatif mengenai 
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penerapan protokol kesehatan sebagai upaya transmisi penyebaran virus SARS-

CoV-2. Pengalaman pribadi remaja Desa Amerta Bhuana, memang benar masih 

banyak remaja yang belum disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, 

pengalaman pribadi yang dimaksud yakni remaja yang tidak disiplin tersebut 

menganggap dirinya baik-baik saja sehingga penerapan protokol kesehatan 

COVID-19 masih kurang. 

Faktor lain yakni pengaruh emosional, masa remaja ditandai oleh 

perubahan fisik, emosional, intelektual, seksual dan sosial. 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 dan mudah dipengaruhi emosionalnya sehingga hal-hal tersebut 

dapat mempengaruhi positif negatifnya sikap remaja. 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, pengaruh emosional ini juga terjadi pada remaja yang ada di Desa 

Amerta Bhuana sehingga mempengaruhi positif negatifnya sikap remaja tersebut. 

Pengaruh media massa dan pengaruh orang lain yang dianggap penting 

sangat berperan dalam membentuk sikap seseorang, hasil penelitian ini 

menunjukkan sebagian responden masih memiliki sikap yang negatif sebanyak 46 

orang (50%) karena dari dua faktor tersebut informasi mengenai protokol 

kesehatan pada masa pandemi COVID-19 serta upaya pencegahannya akan 

membentuk dan mempengaruhi sikap seseorang. Menurut Azwar (2012) media 

informasi sebagai sarana komunikasi mempunyai pengaruh besar dalam 
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pembentukan opini dan kepercayaan seseorang, adanya informasi baru mengenai 

sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap 

hal tersebut. Faktor ini pula terjadi pada remaja yang ada di Desa Amerta Bhuana, 

saat ini untuk mengakses media social sangat mudah sehingga seluruh informasi 

baik informasi yang positif maupun negatif mudah di dapatkan, dalam penelitian 

ini sebagian besar responden remaja laki-laki, remaja sangat mudah terpengaruh 

oleh mode sehingga apabila ada informasi negatif yang menurut remaja itu benar 

maka hal tersebut akan diterapkan, sehingga penerapan protokol kesehatan 

COVID-19 masih kurang disiplin. 

Azwar (2012) menyebutkan bahwa perubahan pembentukan sikap salah 

satunya dipengaruhi oleh pengaruh orang lain yang dianggap penting atau 

intervensi dari orang lain. Orang lain disekitar kita merupakan salah satu diantara 

komponen sosial yang ikut mempengaruhi sikap. Seseorang yang dianggap 

penting, akan banyak mempengaruhi pembentukan sikap terhadap sesuatu, 

pernyataan tersebut sesuai dengan remaja di Desa Amerta Bhuana, dimana remaja 

yang bersikap positif karena menganggap orang yang di anggap penting seperti 

Orang Tua, Kepala Desa, Petugas Kesehatan maupun yang lainnya saat 

mengintervensi atau menyampaikan informasi mengenai pencegahan COVID-19 

dengan menerapkan protokol kesehatan hal tersebut memang perlu diterapkan 

untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, berbeda dengan remaja yang 

bersikap negatif pengaruh orang lain yang dianggap penting lebih mengarah 

kepergaulannya sosial sehari-hari seperti teman sebaya sehingga apabila teman-

temannya tidak menerapkan protokol kesehatan remaja tersebut akan 
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mengikutinnya seperti tidak menjaga jarak, memakai masker tidak menutupi 

hidung dan lainnya.  

Pernyataan ini didukung penelitian Yanti et al., (2020) yang menyatakan 

bahwa keterpaparan informasi tentang pencegahan COVID-19 akan memberikan 

pengaruh terhadap perilaku pencegahan terhadap COVID-19. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra, et al., (2020) yang 

mengatakan bahwa 43,9% responden yang memiliki sikap negatif atau yang 

cenderung tidak tepat dan salah mengartikan pandemi serta menggunakan 

pelindung diri yang tidak tepat seperti menggunakan masker hanya dimulut, 

berbicara membuka masker, jarang mencuci tangan setelah kontak dengan 

permukaan benda.  

Faktor lain yakni pengaruh kebudayaan, tradisi masyarakat lokal (local 

wisdom) berupa kegiatan gotong royong dalam kebersamaan (menyamabraya) 

sangat nihil untuk tidak dilakukan, maka sikap ini terutama mencuci tangan, pakai 

masker, dan jaga jarak merupakan poin terpenting agar selalu diingat dan 

diterapkan, salah satu penerapan jaga jarak adalah mengadakan pembagian 

kehadiran kegiatan dalam bentuk rentang waktu berdasarkan hitungan kepala 

keluarga (tempekan) untuk mengurangi transmisi lokal dan kerumunan (Nooh, Hz 

dalam Putra, et al. (2020). Tradisi ini juga terjadi di Desa Amerta Bhuana, 

upacara keagamaan seperti manusa yadnya dan dewa yadnya sering dilakukan di 

Desa ini sehingga faktor kebudayaan juga mempengaruhi dalam disiplinnya 

remaja dalam menerapkan protokol kesehatan, karena dalam pelaksanaan upacara 

salah satunya manusa yadnya, kegiatan yang dilakukan beraneka ragam yang 
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mengakibatkan lelah sehingga penerapan protokol kesehatan mulai minim 

dilakukan walaupun sudah dibuatkan peraturan.  

Sikap masyarakat khususnya masyarakat Desa Amerta Bhuana sangatlah 

penting guna membantu masyarakat itu sendiri dalam mengenali serta mengatasi 

permasalahan COVID-19 yang menjadi pandemi di masa kini. Sikap tersebut 

haruslah didasarkan atas kesadaran masyarakat, dikarenakan banyak masyarakat 

yang sebenarnya telah mengetahui berbagai pengetahuan terkait protokol 

kesehatan ataupun pandemi COVID-19 namun tidak dapat melaksanakannya 

secara baik di dalam kehidupannya sehari-hari (Tentama, 2018).  

Peneliti berpendapat bahwa sebenarnya menerapkan protokol kesehatan 

mudah dilakukan, akan tetapi kasus COVID-19 masih tetap bertambah, hal ini 

dikarenakan masih banyak masyarakat terutama remaja yang belum disiplin 

dalam menerapkan protokol kesehatan walaupun pengetahuan remaja sudah baik. 

3. Sikap berdasarkan pengetahuan mengenai protokol kesehatan pada masa 

pandemi COVID-19  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar responden 

memiliki pengetahuan baik dengan sikap positif yaitu sebanyak 45 responden 

(53,6%) dan masih juga terdapat responden yang memiliki pengetahuan baik 

dengan sikap negatif sebanyak 39 responden (46,4%). Sedangkan responden yang 

memiliki pengetahuan cukup dengan sikap positif mengenai protokol kesehatan 

pada masa pandemi COVID-19 sebanyak 1 responden (14,3%), responden yang 

memiliki pengetahuan cukup dengan sikap negatif sebanyak 6 responden (85,7%), 

dan responden yang memiliki pengetahuan kurang dengan sikap negatif sebanyak 
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1 responden (100%). Data ini menunjukkan sebagian besar responden yang 

memiliki pengetahuan baik dan sikap yang positif. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra, et al.  

(2020) yang mengatakan bahwa dari 114 responden, sebanyak 64 responden 

(56,1%) memiliki pengetahuan yang baik dengan sikap yang positif terhadap 

pencegahan risiko transmisi COVID-19 hal tersebut merupakan bentuk 

kepercayaan masyarakat masih ada terhadap pemerintah sebagai pengatur regulasi 

dan kebijakan. Remaja yang memiliki sikap yang positif dikarenakan memiliki 

pengetahuan yang baik juga sehingga remaja tersebut dapat membedakan sikap 

yang positif dan negatif dalam bertindak. Salah satu tindakan yang baik yaitu 

mampu menyikapi dan melakukan pencegahan COVID-19 dengan menerapkan 

protokol kesehatan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lainnya, dimana dari 1.102 

responden di Indonesia, mayoritas responden memiliki sikap yang positif (53%) 

dan perilaku yang baik (93%) terkait penerapan social distancing (Yanti et al., 

2020). Penelitian lain yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta juga 

memberikan hasil yang sejalan dengan penelitian ini yaitu 70,7% responden 

memiliki sikap yang baik, dan 70,3% responden memiliki keterampilan yang baik 

dalam pencegahan COVID-19 (Utami et al., 2020). Berdasarkan penelitian-

penelitian tersebut, maka sikap seseorang pula menjadi aspek penting yang perlu 

diperhatikan dalam rangka mencegah dan menangani kasus COVID-19. 

Pengetahuan mampu mempengaruhi seseorang untuk mempertahankan 

sikap maupun membentuk sikap yang baru. Dari hasil penelitian menunjukan 

bahwa masih terdapat beberapa responden (46,4%) yang memiliki pengetahuan 
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baik namun dengan sikap yang negatif mengenai protokol kesehatan pada masa 

pandemi COVID-19, hal ini menunjukkan bahwa remaja yang telah mengetahui 

berbagai pengetahuan terkait protokol kesehatan ataupun pandemi COVID-19 

namun sikap remaja tidak dapat melaksanakan secara baik di dalam kehidupannya 

sehari-hari, pada isian kuesioner dijelaskan bahwa beberapa responden masih ada 

yang ragu terhadap sikapnya yang sangat berpengaruh terhadap perubahan 

perilaku responden.  

Tindakan tersebut perlu dipahami oleh SATGAS (satuan gugus tugas) 

penanggulangan COVID-19 Desa Amerta Bhuana Kecamatan Selat Kabupaten 

Karangasem untuk meminimalkan sikap ragu melalui pendekatan intrapersonal 

karena sikap sangat mempengaruhi besar perubahan perilaku kesehatan warga 

terhadap pandemi, selain itu hal tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

karena responden dalam penelitian ini adalah remaja, masa remaja salah satunya 

ditandai oleh perubahan emosional, intelektual, dan sosial.  

Masa ini sering terjadi konflik, karena remaja ingin mulai bebas mengikuti 

teman sebaya, pendirian yang masih labil, mudah terpengaruh mode dan mudah 

dipengaruhi emosionalnya, melakukan suatu hal yang mengarah ke hal yang 

negatif seperti kurang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal-hal 

tersebut dapat mempengaruhi positif negatifnya sikap remaja, hal ini berbanding 

terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra, et al. (2020) yang 

menyebutkan bahwa pengetahuan dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam  

melakukan pencegahan risiko transmisi COVID-19. 

Faktor yang mempengaruhi responden dalam menerapkan protokol 

kesehatan pada masa pandemi COVID-19 dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 
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faktor internal dan eksternal. Dimana faktor internal yang mempengaruhi seperti 

adanya dorongan dari diri sendiri untuk menerapkan protokol kesehatan karena 

melihat di media sosial dampak yang akan timbul dari virus SARS-CoV-2, 

sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi seperti kondisi rumah yang 

bersih, sehat, faktor keluarga dan lingkungan sekitar yang mendukung dan disiplin 

dalam menerapkan protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19.  

Peneliti berpendapat bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan serta 

informasi yang luas mengenai protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 

sebagai upaya pencegahan terhadap virus SARS-COV-2 akan melakukan sikap 

yang positif. Karena semakin baik pengetahuan maka akan meningkatkan prilaku 

dan tindakan remaja untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan sehingga 

dapat melindungi diri dan mencegah transmisi penyebaran COVID-19. 

 

A. Kelemahan Penelitian 

Penelitian ini masih memiliki kelemahan. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif sehingga tidak dapat mencari sebab 

akibat dari masalah yang diteliti dan hanya memberikan gambaran pada setiap 

variabel yang diteliti dan penelitian ini hanya mendeksripsikan tidak menganalisis 

hubungan dan pengaruh sehingga nanti bisa dilanjutkan oleh peneliti berikutnya 

dengan penelitian yang lebih tinggi kualitasnya. Instrumen yang digunakan juga 

masih memiliki kelemahan yaitu dalam penggunaan instrument kuesioner 

terkadang jawaban yang diberikan oleh responden tidak menunjukan keadaan 

yang sesungguhnya, responden juga dapat menemukan jawaban di internet dan 

sumber lainnya.  

 


