
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Pengetahuan Pencegahan Covid-19 Pada Keluarga 

1. Definisi Pengetahuan  

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) 

Pengetahuan merupakan hasil yang dihasilkan setelah individu melakukan 

pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca 

indra manusia yaitu indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. 

Pengetahuan atau ranah kognitif merupakan domain yang sangat penting 

dalam membentuk tindakan seseorang. Tingkat pengetahuan di dalam domain 

kognitif terdiri dari enam tingkatan. (Nurmala, dkk, 2018) 

Pengetahuan adalah kekuasaan (knowledge is power) milik F. Bacon 

menjadi nyata karena orientasi penerapannya mengarah kepada penguasaan 

serta eksploitasi. Hal ini sejalan pula dengan kritik Bacon yang mengatakan 

bahwa kemajuan filsafat Yunani tidak melahirkan teknologi karena 

pengetahuan tidak digunakan untuk penguasaan alam, namun lebih kepada 

pemuasan kebutuhan intelektual. (Bintoro, 2019) 
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2. Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan  

Menurut Budiman & Riyanto (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan adalah : 

a. Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan 

kemampuan di dalam dan di luar sekolah (baik formal maupun nonformal), 

berlangsung seumur hidup. Pendidikan adalah sebuah proses pengubahan 

sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dan juga usaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan memengaruhi 

proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang, makin mudah orang 

tersebut untuk menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi, maka 

seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain 

maupun dari media massa. Semakin banyak informasi yang masuk semakin 

banyak pula pengetahuan yang didapat tentang kesehatan. 

b. Infomasi/media massa 

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun nonformal 

dapat memberikan pengaruh jangka pendek (immediate impact) sehingga 

menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan. Berkembangnya 

teknologi akan menyediakan bermacam-macam media massa yang dapat 

memengaruhi pengetahuan masyarakat tentang inovasi baru. Adanya 

informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi 

terbentuknya pengetahuan. 

c. Sosial, budaya, dan ekonomi 
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Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran 

apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan demikian, seseorang akan 

bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status ekonomi 

seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan 

untuk kegiatan tertentu sehingga status sosial ekonomi ini akan memengaruhi 

pengetahuan seseorang. 

d. Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik 

lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap 

proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam 

lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik 

ataupun tidak, yang akan direspons sebagai pengetahuan oleh setiap individu. 

e. Pengalaman 

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk 

memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali 

pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa 

lalu. Pengalaman belajar dalam bekerja yang dikembangkan memberikan 

pengetahuan dan keterampilan profesional, serta pengalaman belajar selama 

bekerja akan dapat mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang 

merupakan manifestasi dari keterpaduan menalar secara ilmiah dan etik yang 

bertolak dari masalah nyata dalam bidang kerjanya. 

f. Usia 
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Usia memengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin 

bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola 

pikirnya sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. 

3. Penyebab Kurangnya Pengetahuan 

Menurut hasil penelitian jurnal milik Moudy & Syakurah (2020) penyebab 

kurangnya tingkat pengetahuan yaitu terdiri dari beberapa faktor yang 

mempengaruhi. Berdasarkan karakteristik sosiodemografi dari responden 

meliputi umur, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan latar belakang 

pendidikan/pekerjaan merupakan faktor yang mempengaruhi kurangnya 

tingkat pengetahuan. Berita hoaks atau informasi salah pun disinyalir menjadi 

faktor kurangnya tingkat pengetahuan. 

4. Alat Ukur Pengetahuan  

Pengukur tingkat pengetahuan, dapat dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan berupa "essay test" dan "obyektif test''. Kedua jenis 

pertanyaan seperti ini, memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing 

yang pada dasarnya terletak pada : 

a. Kesukaran dalam menyiapkan instrumen 

b. Kemudahan dalam pelaksanaan penilaian (koreksi) 

c. Kemampuan untuk menggali tingkat pengetahuan penerima manfaaatnya 

Untuk memudahkan pemberian nilai atau skor atas jawaban yang diberikan, 

pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban tertutup (penerima manfaat hanya 

memilih diantara alternatif jawaban yang disediakan) akan sangat membantu 

responden (Ameilia Zuliyanti & Nurliana, 2019). Setelah melakukan pengisian 

lembar kuesioner kemudian peneliti memeriksa kembali kelengkapan jawaban 
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responden. setiap jawaban yang telah terkumpul pada format pengumpulan 

data sehingga memudahkan pengolahan data. Tingkat pengetahuan : 

1) Tinggi, jika responden menjawab pertanyaan dengan benar maka diberi 

nilai 1. 

2) Rendah, jika responden menjawab pertanyaan dengan salah maka diberi 

nilai 0. 

Hasil Penelitian akan dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu baik, 

cukup, dan kurang. Pembagian tingkat pengetahuan dapat dikategorikan 

menjadi tiga (Zulmiyetri, dkk, 2020), yaitu: 

a. Kategori baik : jika jawaban 76-100% 

b. Kategori cukup : jika jawaban 56-75% 

c. Kategori kurang : jika jawaban <56% 

5. Cara Menentukan Penilaian Alat Ukur Pengetahuan 

Menurut (Nursalam, 2016) cara menentukan penilaian alat ukur 

pengetahuan yang digunakan untuk memperoleh data tingkat pengetahuan 

diberi skor terlebih dahulu, untuk jawaban benar diberi skor 1, dan untuk 

jawaban salah diberi skor 0. Kemudian dilakukan penghitungan skor yang 

didapat menggunakan rumus sebagai berikut: 

Tingkat pengetahuan = Jumlah jawaban benar x 100% 

                                                 Jumlah pertanyaan 
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B. Konsep Dasar Coronavirus Disease 2019 

1. Definisi Coronavirus Disease 2019 

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. Corona 

Virus Disease (Covid-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Corona 

jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Covid-19 pertama kali terdeteksi di 

kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019 yang ditetapkan 

sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 

2020. Wabah ini menyebar ke seluruh dunia dengan sangat cepat, sudah ada 

jutaan kasus Covid-19 yang dilaporkan dari ratusan negara di dunia yang 

mengakibatkan ratusan ribu orang meninggal dunia dan sudah ada pula ratusan 

ribu orang yang sembuh dari wabah ini. (Algifari, 2020) 

Covid-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019 adalah 

penyakit jenis baru yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus-2 (SARS-Cov-2) yang sebelumnya disebut Novel 

Corornavirus (2019-nCov). Virus baru ini sangat menular dan cepat menyebar 

secara global. (Rahayu & Nugroho, 2020) 

Coronavirus adalah virus yang termasuk dalam family Coronaviridae dan 

ordo Nidovirales. Nama “Corona” menggambarkan duri-duri berbentuk 

menyerupai mahkota pada permukaan luar virus, oleh karena itu disebut 

sebagai Coronavirus. Coronavirus berukuran sangat kecil (diameter 65-125 

nm) dan mengandung RNA jalinan-tunggal sebagai materi nukleus. SARS-
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CoV-2 merupakan anggota subgrup β-CoV dan patogen mayor pada sistem 

pernapasan manusia sebagai target utamanya. (Ruslin, dkk, 2020) 

Virus Corona adalah kelompok virus RNA terkait menyerang hewan yang 

menyebabkan penyakit pada mamalia dan burung. Pada manusia, virus ini 

menyerang sistem pernapasan dan menyebabkan infeksi di saluran pernapasan. 

Virus Corona dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, 

infeksi paru-paru hingga dapat menyebabkan kematian. Virus Corona ini lebih 

banyak menyerang lansia tapi sebenarnya virus ini dapat menyerang siapa 

saja, mulai dari bayi, anak-anak hingga orang dewasa termasuk ibu hamil dan 

menyusui. (Zulkifli, dkk, 2020) 

2. Patofisiologi Coronavirus Disease 2019 

2019-nCoV memiliki struktur khas Coronavirus dengan “duri-duri protein” 

pada lapisan membran dan juga menggambarkan poliprotein lainnya, 

nucleoprotein, dan membran protein, misalnya RNA Polymerase, 3-

Chymotrypsin-Protease, Papain-Like Protease, Helicase, Glikoprotein dan 

protein aksesoris lainnya. Protein S dari Coronavirus dapat berikatan dengan 

reseptor inang untuk memfasilitasi masuknya virus ke dalam sel target. SARS-

CoV-2 berikatan dengan Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2) pada 

manusia, reseptor yang sama untuk SARS-CoV-2 dapat diberikatan dengan 

reseptor ACE2 pada sel manusia, kelelawar, musang, dan babi, tetapi tidak 

dapat berikatan dengan sel-sel tanpa ACE2. Sebagai virus yang menargetkan 

sistem pernapasan, patogenesis utama infeksi Covid-19 adalah pneumonia 

berat, RNAaemia, kombinasi dengan rontgen dada tampakan Ground-Glass 

Opacities, dan cedera jantung akut. Peningkatan level sitokin dan Ghemokine 
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dalam darah dijumpai pada pasien dengan infeksi Covid-19. Limfopenia 

merupakan ciri umum pada pasien Covid-19 dan dapat menjadi faktor penting 

yang berhubungan dengan keparahan penyakit dan mortalitas. (Ruslin, dkk, 

2020) 

3. Cara Penularan Coronavirus Disease 2019 

Virus Corona atau Human Coronavirus setidaknya telah menyebabkan tiga 

wabah besar penyakit di dunia selama dua dekade terakhir, tingginya resiko 

yang di hadapi dari cara penyebaran virus Corona menghasilkan angka 

kejadian dan kematian yang terus bertambah. Cara penularan virus Corona 

yang terbilang mudah menyebar juga menimbulkan kekhawatiran. Di dalam 

protokol kesehatan Covid-19 disebutkan bahwa cara penularan Covid-19 yaitu 

dengan tetesan cairan (droplet) yang keluar saat berbicara, batuk atau bersin 

dan kontak pribadi seperti bersentuhan atau berjabat tangan. Selain itu 

penyebaran virus juga dapat terjadi saat menyentuh benda atau permukaan 

yang terkontaminasi virus kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata 

sebelum mencuci tangan. Bahkan virus Corona diperkirakan menyebar 

melalui kontak dekat dari orang ke orang meski pada Orang Tanpa Gejala 

(OTG). (Wahyuni & Ridha, 2020) 

Kasus yang paling banyak diinformasikan sebagai pemicu penyebaran 

infeksi virus SARS-CoV-2 adalah terjadinya kontak antar bagian tubuh 

manusia atau mereka yang pernah berinteraksi dengan seseorang yang telah 

terinfeksi dengan jarak sekitar satu meter. Ilmuan Cina telah menemukan jejak 

virus Corona pada tinja atau feses sejumlah pasien yang terinfeksi. Temuan itu 

bisa mengindikasikan cara penularan Covid-19. Padahal sebelumnya otoritas 
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kesehatan mengira cara utama penyebaran virus ini adalah melalui transmisi 

dan kontak pernapasan, termasuk menyentuh wajah setelah menyentuh benda 

yang terinfeksi virus. (Winarno, 2020) 

Laju transmisi SARS-CoV-2 lebih tinggi dan sangat menular dibandingkan 

SARS-CoV dan MERS-CoV. Kemungkinan penyebab hal tersebut yaitu 

rekombinasi genetik protein S pada region RBD virus SARS-CoV-2. 

Berdasarkan penemuan genetik dan penelitian epidemiologi, nampaknya 

wabah Covid-19 berawal dari transmisi tunggal hewan ke manusia, kemudian 

berlanjut menyebar dari manusia ke manusia. Saat ini diyakini bahwa 

transmisi interpersonal terjadi sebagian besar melalui droplet respirasi dan 

transmisi kontak. (Ruslin, dkk, 2020) 

4. Tanda Gejala Coronavirus Disease 2019 

Wabah virus Corona yang meluas terjadi karena kemampuan virus ini 

dalam menginfeksi antar manusia, bukan dari hewan ke manusia. Penularan 

virus ini dapat terjadi melalui percikan atau droplet saluran pernapasan dari 

pembawa virus ke orang lain yang belum terinfeksi. Pasien yang terjangkit 

virus Corona sebagian besar (sekitar 80%) memiliki gejala ringan atau bahkan 

tanpa gejala. Pada beberapa penderita, kondisi dapat memburuk dengan gejala 

berat berupa peradangan paru (pneumonia) berat hingga kematian. Gejala 

Covid-19 ringan sangat mirip dengan gejala penyakit flu dan masuk angin 

biasa seperti demam, sakit kepala, dan batuk. Akan tetapi, gejala Covid-19 

memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan flu biasa, yakni jenis batuk 

yang umumnya kering. Lemas dan nyeri otot juga banyak dilaporkan pada 

penderita Covid-19. (Ahsan, dkk, 2020) 
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Gejala klinis yang paling umum pada onset Covid-19 sesuai penelitian yang 

dilaporkan oleh Nan-shan Zong dengan sampel 1099 kasus terkonfirmasi 

laboratorium adalah demam (88,7%), batuk (67,8%), kelelahan (38,1%), 

produksi sputum (33,4%), takipneu (18,6%), radang tenggorokan (13,9%), dan 

sakit kepala (13,6%). Terdapat tanda-tanda abnormal seperti RNAaemia 

ARDS (sindrom gangguan pernapasan akut), serangan jantung akut, dan 

insiden Ground-Glass Opacity yang dapat menyebabkan kematian. (Ruslin 

dkk., 2020) 

5. Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 

Hingga saat ini uji Covid-19 yang tersedia di Indonesia adalah pemeriksaan 

PCR untuk menemukan antigen SARS-CoV-2 dan pemeriksaan rapid test 

untuk menemukan antibodi spesifik terhadap SARS-CoV-2. Pemeriksaan 

antigen dengan PCR merupakan standar diagnostik Covid-19 rekomendasi 

WHO. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengambil sampel antigen baik 

melalui swab atau apus hidung dan tenggorokan, maupun dahak atau cairan 

yang berasal dari paru-paru. Pengambilan sampel untuk pemeriksaan antigen 

memerlukan petugas kesehatan terlatih yang menggunakan alat pelindung diri 

(APD) yang lengkap. Sampel ini kemudian dikirim dengan medium transpor 

khusus ke laboratorium berstandar Biosafety Level 2 (BSL 2) yang dapat 

mengolah dan menganalisis antigen dengan teknik PCR. Hasil pemeriksaan 

antigen ini memerlukan waktu yang lebih lama, terlebih lagi karena 

terbatasnya jumlah laboratorium berstandar BSL 2 di Indonesia. Pemeriksaan 

antibodi dengan rapid test dilakukan dengan mengambil sampel darah dari 

ujung jari tangan. Namun secara umum keakuratannya jauh di bawah PCR. 
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Sesuai namanya, rapid test memberikan hasil yang cepat, dalam hitungan 

menit. Jika hasil rapid test negatif, ada kemungkinan pasien sebenarnya sudah 

terinfeksi virus namun antibodinya belum terbentuk karena tubuh memerlukan 

waktu untuk membentuk antibodi, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan 

ulang kurang lebih 7 hari setelah pemeriksaan awal. Jika hasil rapid test 

positif, perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan antigen dengan PCR untuk 

mengonfirmasi diagnosis, karena masih ada kemungkinan hasil positif palsu. 

(Shihab, 2020) 

6. Pencegahan Coronavirus Disease 2019 

Menurut buku milik Kamil, dkk (2020) banyak negara di dunia, kasus dan 

bahkan wabah Covid-19 telah terjadi. WHO dan melalui Kementerian 

Kesehatan memberikan arahan untuk melakukan beberapa langkah 

pencegahan agar dapat mengurangi risiko terinfeksi atau menyebarkan Covid-

19. 

a. Seringlah mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun, atau cairan 

antiseptik berbahan dasar alkohol dapat membunuh virus di tangan. 

b. Jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang yang batuk-batuk atau bersin-

bersin. Ketika batuk atau bersin, orang mengeluarkan percikan dari hidung 

atau mulutnya dan percikan ini dapat membawa virus. Jika terlalu dekat, 

seseorang dapat menghirup percikan ini dan juga virus Covid-19 jika orang 

yang batuk itu terjangkit penyakit ini. 

c. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh berbagai 

permukaan benda dan virus penyakit ini dapat tertempel di tangan. Tangan 

yang terkontaminasi dapat membawa virus ini ke mata, hidung atau mulut, 
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yang dapat menjadi titik masuk virus ini ke tubuh sehingga seseorang 

menjadi sakit. 

d. Tetaplah tinggal di rumah jika merasa kurang sehat. Jika demam, batuk dan 

kesulitan bernapas, segeralah cari pertolongan medis. 

e. Selalu memakai masker ketika terpaksa keluar rumah agar penularan virus 

Covid-19 bisa dicegah saat berpergian diluar rumah. 

Tak dapat dipungkiri, kabar virus Corona baru atau Covid-19 masuk ke 

Indonesia rupanya telah menciptakan kepanikan di tengah masyarakat. Akibat 

hal ini, banyak masyarakat yang mulai mencari perlindungan guna mencegah 

penularan virus Corona (Gunawan & Yulita, 2020). Adapun cara pencegahan 

Covid-19 yang dilakukan adalah: 

a. Lebih rajin mencuci tangan. World Health Organization (WHO) 

menyebutkan, cuci tangan adalah langkah awal yang efektif mencegah 

segala macam penyakit, seperti infeksi saluran pencernaan dan penyakit 

pernafasan. 

b. Sadar akan kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih menjadi salah 

satu tolak ukur akan pengembangan suatu penyakit. Masyarakat Indonesia 

diminta agar tetap menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga dengan terus 

berperilaku hidup bersih dan sehat seiring dengan kasus virus Corona. 

c. Mengubah pola makan sehat. Menurut WHO, ada beberapa cara 

pencegahan virus Corona melalui makanan. Contohnya dengan 

menghindari konsumsi makanan cepat saji dan lebih sering memasak 

dirumah. 
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d. Rajin olahraga. Tak dapat dipungkiri, semenjak virus Corona masuk 

Indonesia banyak orang yang rutin melakukan olahraga. Hal ini guna 

meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah dari berbagai serangan 

penyakit. 

e. Berdoa. Tak sedikit orang yang mengunggah kalimat doa selama 

merebaknya virus Corona. Meski belum ada penelitian yang menyatakan 

bahwa doa dapat mencegah virus Corona.  

7. Penanganan Coronavirus Disease 2019 

Jika hasil tes pemeriksaan Covid-19 positif, tetap tenang dan jangan panik. 

Laporkan diri ke posko KLB Dinas Kesehatan masing-masing kota atau ke 

PKM kecamatan sesuai tempat tinggal. Petugas surveilans dari PKM 

kecamatan akan mendata dan mengevaluasi kondisi pasien. Jika gejala yang 

dirasakan ringan, dokter akan memberikan obat-obatan simptomatik untuk 

meredakan gejala dan menyarankan untuk melakukan isolasi mandiri di 

rumah. (Shihab, 2020) 

 

C. Konsep Dasar Keluarga 

1. Definisi Keluarga 

Definisi keluarga pada masa lalu berbeda dengan saat ini dan berkembang 

sejalan dengan dinamika sosial masyarakat. Keluarga adalah suatu lembaga 

yang merupakan satuan (unit) terkecil dari masyarakat, terdiri atas ayah, ibu 

dan anak yang disebut keluarga inti atau rumah tangga (keluarga batih). Hal 

ini sejalan dengan pendapat ahli ilmu sosial dan ahli teori keluarga yang 

menjabarkan definisi keluarga adalah sekelompok orang yang disatukan oleh 
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ikatan perkawinan, darah, atau adopsi yang merupakan satu rumah tangga, 

berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dalam peran sosialnya masing-

masing sebagai suami dan istri, ibu dan ayah, putra dan putri, kakak dan adik 

untuk menciptakan dan memelihara budaya bersama. (Siregar dkk., 2020) 

Keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena 

hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup 

dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam perannya 

masing-masing menciptakan serta mempertahankan kebudayaan. (Esti & 

Johan, 2020) 

2. Struktur Keluarga 

Menurut Hernilawati (2013) struktur keluarga menggambarkan sejauh 

mana keluarga melaksanakan fungsi keluarga di masyarakat. Struktur keluarga 

terdiri dari bermacam-macam diantaranya: 

a. Patrilineal, adalah keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah 

dalam beberapa generasi, dimana hubungan itu disusun melalui jalur garis 

ayah. 

b. Matrilineal, adalah keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah 

dalam beberapa generasi, dimana hubungan itu disusun melalui jalur garis 

ibu. 

c. Matrilokal, adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga 

sedarah istri. 

d. Patrilokal, adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga 

sedarah suami. 
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e. Keluarga kawin, adalah hubungan suami istri sebagai dasar bagi pembinaan 

keluarga dan beberapa sanak saudara yang menjadi bagian keluarga karena 

adanya hubungan dengan suami atau istri. 

3. Tugas Keluarga Dalam Pemeliharaan Kesehatan 

Menurut Kesehatan RI (2017) fungsi keluarga dikembangkan menjadi 

tugas keluarga di bidang kesehatan. Tugas-tugas keluarga dalam pemeliharaan 

kesehatan adalah: 

a. Mengenal gangguan perkembangan kesehatan setiap anggota keluarganya. 

b. Mengambil keputusan untuk tindakan kesehatan yang tepat. 

c. Memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit. 

d. Mempertahankan suasana rumah yang menguntungkan untuk kesehatan dan 

perkembangan kepribadian anggota keluarganya. 

e. Mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan fasilitas 

kesehatan. 

4. Level Pencegahan Perawatan Keluarga 

Menurut Henny Achjar (2010) pelayanan keperawatan keluarga, berfokus 

pada tiga level prevensi yaitu: 

a. Pencegahan primer (primary prevention), merupakan tahap pencegahan 

yang dilakukan sebelum masalah timbul, kegiatannya berupa pencegahan 

spesifik (specific protection) dan promosi kesehatan (health promotion) 

seperti pemberian pendidikan kesehatan, kebersihan diri, penggunaan 

sanitasi lingkungan yang bersih, olahraga, imunisasi, perubahan gaya 

hidup. 
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b. Pencegahan sekunder (secondary prevention), yaitu tahap pencegahan 

kedua yang dilakukan pada awal masalah timbul maupun saat masalah 

berlangsung, dengan melakukan deteksi dini (early diagnosis) dan 

melakukan tindakan penyembuhan (promp treatment) seperti screening 

kesehatan, deteksi dini adanya gangguan kesehatan. 

c. Pencegahan tersier (tertiary prevention), merupakan pencegahan yang 

dilakukan pada saat masalah kesehatan telah selesai, selain mencegah 

komplikasi juga meminimalkan keterbatasan (disability limitation) dan 

memaksimalkan fungsi melalui rehabilitasi (rehabilitation). 


