
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang masalah 

Pada saat ini kesehatan dunia sedang dalam masalah besar dimana 

Coronavirus 2019 atau Covid-19 merupakan pandemi yang telah 

mengakibatkan tingginya angka mortalitas di berbagai belahan dunia. 

Pengetahuan mengenai pandemi Covid-19 yang baik sebagai upaya mencegah 

penularan Covid-19 (Yanti, dkk, 2020). Konsep karakteristik Covid-19 

diperlukan sebagai salah satu upaya memberikan pemahaman dalam 

penanganan Covid-19 sehingga mortality dapat dikendalikan. (Sukmana & 

Yuniarti, 2020) 

Covid-19 merupakan penyakit yang menyebabkan darurat kesehatan 

global, diakibatkan oleh SAR-CoV2 dan ditularkan melalui droplet. Virus 

melekat pada sel inang berikatan kuat dengan ACE2 menimbulkan reaksi 

inflamasi yang berlebihan (Cytokine Storm). Masa inkubasi 1-14 hari, 

menimbulkan tanda dan gejala respiratory syndrome, demam, lekopenia, 

trombositopenia dan pada kondisi berat multi organ failure yang berakhir 

kematian. (Sukmana & Yuniarti, 2020) 

Kepala keluarga dan anggota keluarga merupakan garda terdepan agar 

penyebaran virus Corona baru atau SARS-CoV-2 tidak semakin meluas. 

Upaya yang bisa dilakukan kepala keluarga dan anggota keluarga antara lain 

menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, memakai masker saat bepergian, 

serta menjaga jarak. Kepala keluarga mempunyai peran yang sangat besar 

untuk memutus rantai penularan Covid-19. Maka kemampuan dan pemahaman 
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dan juga sikap anggota keluarga perlu ditingkatkan supaya anggota keluarga 

mau melakukan upaya pencegahan. (Sagala, dkk, 2020) 

Penyebaran virus ini yang begitu cepat mengakibatkan terjadinya masalah 

sosial dan ekonomi yang terjadi hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia. 

Hampir seluruh wilayah Indonesia terdampak pada perubahan sosial dan 

ekonominya, seperti di daerah Gianyar. (Azimah, dkk, 2020) 

Pengetahuan merupakan bagian dari domain perilaku kesehatan yang 

berperan penting dalam terbentuknya tindakan atau perilaku seseorang. 

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang 

terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan 

sebagainya) (Notoatmodjo, 2012). Pengetahuan yang tercakup dalam domain 

kognitif mempunyai enam tingkatan terdiri dari: tahu (know), memahami 

(comprehension), aplikasi (application), analisis (analysis), sintesis 

(synthetic), evaluasi (evaluation).  (Budiman & Riyanto, 2013) 

Berdasarkan beberapa artikel Penelitian menggambarkan bahwa 

pemahaman dan kesadaran keluarga terhadap Covid-19 masih rendah. 

Sementara sikap masyarakat melakukan Social Distance masih terlihat rendah 

(76,2%), karena masih terlihat warga beraktivitas keluar rumah untuk tujuan 

rekreasi (47,2%), duduk bergerombol (52,8%), berkumpul tanpa menggunakan 

masker ataupun menjaga jarak (68,1%), sehingga kemungkinan penyebaran 

masih menjadi tugas besar. Tindakan promotif untuk meningkatkan 

pemahaman kepala keluarga dan anggota keluarga yang lain sangat diperlukan 

agar bisa meningkatkan pengetahuan mereka tentang isolasi mandiri yang 

sesuai standar operasional prosedur. Belum banyak pengetahuan valid tentang 
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wabah virus Corona yang menjadi penyebab salah satu dampak kematian 

ekstrim di berbagai negara. (Sagala, dkk, 2020) 

Langkah-langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat 

menyelesaikan kasus luar biasa ini, salah satunya adalah dengan 

mensosialisasikan gerakan Social Distancing. Konsep ini menjelaskan bahwa 

untuk dapat mengurangi bahkan memutus mata rantai infeksi Covid-19 

seseorang harus menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 

meter, dan tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, menghindari 

pertemuan massal. (Sagala, dkk, 2020) 

Penyebaran virus Corona secara global, masih terus bertambah setiap 

harinya. Melansir data dari laman Worldometers, total kasus Covid-19 di 

dunia terkonfirmasi sebanyak 11.939.555 (11,9 juta) kasus hingga Rabu 

(8/7/2020) pagi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.841.773 (6,8 juta) pasien 

telah sembuh, dan 545.586 orang meninggal dunia. Kasus virus Corona di 

Indonesia tercatat juga mengalami peningkatan, baik dari jumlah kasus, 

sembuh, maupun yang meninggal dunia. Selasa (7/7/2020) pukul 12.00 WIB, 

kasus positif Covid-19 bertambah sebanyak 1.268. Sehingga jumlahnya saat 

ini menjadi 66.226 orang. Sedangkan untuk kasus sembuh, juga ada 

penambahan sebanyak 866 orang. Penambahan itu sekaligus menjadikan total 

pasien yang telah sembuh menjadi 30.785 orang. Namun, pasien yang 

meninggal dunia karena infeksi Covid-19 ini juga ikut bertambah sebanyak 68 

orang. Maka, jumlah pasien yang meninggal dunia kini jumlahnya menjadi 

3.309 orang. (Bramasta, 2020)  
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Perkembangan Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali per 29 Desember 2020 

mencatat pertambahan kasus, terkonfirmasi sebanyak 172 orang (161 orang 

melalui Transmisi Lokal dan 11 PPDN), sembuh sebanyak 141 orang, dan 2 

orang meninggal dunia. Jumlah kasus secara kumulatif, Terkonfirmasi Positif 

17.409 orang, Sembuh 15.934 orang (91,53%), dan Meninggal Dunia 510 

orang (2,93%), Kasus Aktif per hari ini menjadi 965 orang (5,54%), yang 

tersebar dalam perawatan di 17 RS rujukan, dan dikarantina di Bapelkesmas, 

UPT Nyitdah, Wisma Bima dan BPK Pering. Pada kabupaten Gianyar terdapat 

pasien positif covid-19 sebanyak 2351 orang, sembuh sebanyak 2092, 

meninggal sebanyak 80 orang, dan dalam perawatan sebanyak 179 orang. (B. 

Satgas Covid-19, 2020) 

Perkembangan pandemi Covid-19 di Desa Sidan per 26 Desember 2020 

mencatat sebanyak 15 orang Positif, 51 orang Lepas Penanganan, ODP 

sebanyak 21 orang, OTG sebanyak 199 orang dan tidak ada yang meninggal 

dalam kasus covid-19. (G. Satgas Covid-19, 2020) 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Gambaran Pengetahuan 

Pencegahan Covid-19 Pada Kepala Keluarga Di Banjar Pande, Desa Sidan 

Kelod. Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar Tahun 2021”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya yaitu 

“Bagaimana Gambaran Pengetahuan Pencegahan Covid-19 Pada Keluarga Di 

Desa Sidan Kelod Kelurahan Gianyar Kabupaten Gianyar Tahun 2021? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui Bagaimana Gambaran Pengetahuan Pencegahan Covid-

19 Pada Keluarga Di Desa Sidan Kelod Kelurahan Gianyar Kabupaten 

Gianyar Tahun 2021. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

a. Mengidentifikasi karakteristik responden meliputi usia, jenis kelamin,  

pendidikan keluarga dan pekerjaan di banjar pande, desa sidan kelod, 

kelurahan gianyar, kabupaten gianyar tahun 2021. 

b. Mengidentifikasi Gambaran Pengetahuan Pencegahan Covid-19 Pada 

Keluarga Di Desa Sidan Kelod Kelurahan Gianyar Kabupaten Gianyar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber acuan 

dan referensi khususnya mahasiswa keperawatan dalam penyusunan serta 

perkembangan penelitian selanjutnya mengenai pengetahuan pencegahan 

Covid-19.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perkembangan IPTEK Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi tenaga kesehatan 

khususnya perawat, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
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keperawatan mengenai pengetahuan pencegahan Covid-19 Pada Keluarga di 

Desa Sidan Kelod, Kelurahan Gianyar, Kabupaten Gianyar Tahun 2021. 

b. Bagi Kepala Keluarga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan kepala 

keluarga untuk pencegahan Covid-19 dalam rangka meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat. 

c. Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah peneliti mempunyai pengetahuan serta 

wawasan yang baru mengenai pengetahuan pencegahan Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


