
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengetahuan  

1. Definisi Pengetahuan 

Pengetahuan adalah merupakan hasil “tahu” dan terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui panca indra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, 

perasa dan peraba (Notoatmojo, 2012). 

a. Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

1) Pendidikan 

Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam 

lingkungan dan sepanjang hidup (long life education) yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan individu (Mudyahardjo, 2008). 

Pendidikan juga merupakan suatu usaha untuk mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan seseorang agar dapat memahami suatu hal. 

Pendidikan mempengaruhi proses belajar, semakin tinggi pendidikan seseorang 

maka semakin mudah orang tersebut menerima informasi. Pengetahuan sangat 

erat kaitannya dengan pendidikan, seseorang yang memiliki pendidikan tinggi 

diharapkan memiliki pengetahuan yang semakin luas (Mubarak, 2011). 

2) Pekerjaan 

Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh 

pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun secara tidak langsung 

(Notoatmojo, 2012). 



 
 

3) Umur 

Bertambahnya umur seseorang, tingkat kematangan dan kekuatan 

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

masyarakat seseorang yang lebih dewasa lebih dipercaya dari orang yang belum 

tinggi kedewasaannya. Ini ditentukan dari pengalaman dan kematangan jiwa 

(Notoatmojo, 2012). 

4) Lingkungan 

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada disekitar individu baik 

lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Kondisi lingkungan berpengaruh 

terhadap proses masuknya pengetahuan (Notoatmojo, 2012). 

5) Sosial budaya 

Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat mempengaruhi dari 

sikap dalam menerima informasi. Seseorang yang memiliki beganeka ragam 

budaya serta tradisi akan memiliki pengetahuan yang lebih luas (Notoatmojo, 

2012). 

2. Pengukuran Pengetahuan 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket 

yang menayakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau 

responden (Notoatmojo, 2012). 

Cara mengukur pengetahuan dengan memberikan pertanyaan – 

pertanyaan, kemudian dilakukan penilaian 1 untuk jawaban benar dan nilai 0 

untuk jawaban salah, rumus yang digunakan sebagai berikut: 
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Keterangan: 

P  : Nilai pengetahuan  

f  : Frekuensi jawaban benar 

n  : Jumlah item pertanyaan  

Penilaian pengetahuan dilakukan dengan membandingkan jumlah skor 

yang didapat kemudian skor tersebut dikategorikan menjadi 2 kelompok 

(Budiman, 2013) sebagai berikut:  

a. Data berdistribusi normal 

1) Pengetahuan baik jika hasil ≥ dari mean 

2) Pengetahuan kurang jika hasil < mean.  

b. Data tidak berdistribusi normal 

1) Pengetahuan baik jika hasil ≥ dari median 

2) Pengetahuan kurang jika hasil < median. 

B. Konsep Persepsi 

1. Definisi Persepsi 

Persepsi merupakan salah satu istilah yang digunakan dalam bidang 

psikologi. Secara umum definisi persepsi diartikan sebagai tanggapan langsung 

atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan. Sedangkan 

dalam kamus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan 

seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra yang dimiliki sehingga 

menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya (Asnori, 2020). 

Persepsi adalah proses seorang individu mengatur dan mengintrepretasikan 

kesan-kesan memoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan. Persepsi 

seseorang timbul melalui interaksi dengan orang lain yang menghasilkan gambaran 

dunia yang unik, yang mungkin sedikit berbeda dengan realita (Robbins, 2008). 
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Persepsi juga diartikan sebagai kemampuan panca indra dalam 

menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indra manusia . Persepsi pada 

setiap individu terdapat perbedaan sudut pandang dalam pengindraan yang 

mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif 

yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata (Arifin, 2017). 

Jadi dari beberapa pengertian persepsi menurut para ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses untuk menerjemahkan segala 

informasi yang di peroleh dari lingkungan baik melalui pengelihatan, pendengaran, 

penghayatan, dan persasaan. Persepsi mengandung suatu proses untuk mengetahui 

dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui suatu objek atau orang lain. Pada 

proses ini kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. 

Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. 

2. Proses Terbentuknya Persepsi 

Walgito, 2010 menjelaskan bahwa pandangan atau pemahaman terbentuk 

melalui suatu suatu proses, secara alur proses persepsi dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Konsep Terbentuknya Persepsi 
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Proses pertama adalah proses fisik dimana objek menimbulkan rangsangan 

atau stimulus dan rangsangan tersebut diteruskan ke indra atau reseptor, 

selanjutnya terjadi proses fisiologis yaitu rangasangan yang diterima oleh indra 

diteruskan ke sel saraf. Rangsangan dari saraf selanjutnya diteruskan dan diolah di 

otak sehingga menimbulkan suatu pemahaman atau persepsi yang disebut dengan 

proses psikologis.  

Dalam proses persepsi terdapat tiga komponen utama yang harus 

dilakukan diantaranya komponen seleksi, interpretasi, serta interpretasi-persepsi. 

Komponen seleksi yaitu proses penyaringan rangsangan oleh indra, komponen 

interpretasi merupakan proses mengelompokkan informasi dan komponen terakhir 

adalah komponen interpretasi-persepsi yaitu proses pembulatan informasi (Asnori, 

2020). 

3. Syarat Terjadinya Persepsi 

Walgito, 2010 menyebutkan bahwa syarat terjadinya persepsi diantaranya: 

a. Objek yang dipersepsi 

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indra atau reseptor. 

Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat 

datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf 

penerima yang bekerja sebagai reseptor. Dalam hal ini objek yang diamati adalah 

tentang AKDR (Asnori, 2020). 

b. Alat Indra, syaraf dan susunan syaraf 

Alat indra atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, di 

samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus 

yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat 
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kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan motoris yang dapat 

membentuk persepsi seseorang. 

c. Perhatian  

Perhatian merupakan salah satu langkah utama sebagai suatu persiapan 

dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau 

konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan pada sekumpulan 

objek. 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yang 

dikemukakan oleh (Walgito, 2010), yaitu faktor internal, faktor eksternal serta 

faktor fungsional: 

a. Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dalam 

menciptakan dan menemukan sesuatu yang kemudian bermanfaat untuk orang 

bayak misalnya. Dalam hal ini faktor internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu 

Usia, pendidikan, dan pekerjaan.  

1) Usia 

Usia adalah umur seseorang yang dihitung mulai saat dilahirkan sampai 

ulang tahun. Semakin cukup umur, kematangan dan kekuatan seseorang akan 

lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Usia sangat mempengaruhi tingkat 

pengetahuan dan pengalaman seseorang, semakin cukup umur tingkat kematangan 

dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja sehingga 

dapat menimbulkan persepsi yang sesuai dengan usia (Walgito, 2010). 
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2) Pendidikan 

Pendidikan merupakan sebuah proses pembelajaran untuk dapat mengerti, 

paham dan memiliki kemampuan untuk berpikir kritis. Seseorang yang 

mempunyai pendidikan tinggi akan memberikan tanggapan yang lebih rasional 

dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan 

sama sekali. Pendidikan merupakan modal yang sangat penting untuk menjalani 

kehidupan. Pendidikan yang baik akan memberikan dampak positif bagi para 

generasi muda (Notoatmojo, 2012). 

3) Pekerjaan  

Pekerjaan adalah suatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Masyarakat 

yang sibuk bekerja hanya memiliki sedikit waktu untuk memperoleh informasi. 

Dengan bekerja seseorang dapat berbuat sesuatu yang bernilai, bermanfaat, 

memperoleh pengetahuan yang baik tentang suatu hal sehingga lebih mengerti dan 

akhirnya mempersepsikan sesuatu itu positif (Notoatmojo, 2012). 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah kebalikan dari faktor internal, yaitu faktor yang 

berasal dari luar diri seseorang dalam menciptakan dan menemukan sesuatu. 

Dalam hal ini faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah informasi. 

Semakin banyak informasi dapat mempengaruhi atau menambah 

pengetahuan seseorang dan dengan pengetahuan menimbulkan kesadaran yang 

akhirnya seseorang akan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki 

(Notoatmojo, 2012). 
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c. Faktor Fungsional 

1) Pengetahuan 

Pengetahuan mampu memandu individu dalam bertingkah laku pada satu 

waktu tertentu yang merupakan hasil interaksi dari faktor internal dan eksternal. 

Pengetahuan seseorang dapat diperoleh dari berbagai hasil dari proses belajar 

serta pengetahuan lain yang diperoleh dari lingkungan sekitar (Patmawati, 2019). 

Sutarsono (2016) mengemukakan bahwa pengetahuan sangat berkontribusi 

dalam pembentukan persepsi masyarakat. Kumpulan pengetahuan yang dimiliki 

dan terkumpul akan menimbulkan penafsiran terhadap sesuatu objek. 

2) Pengalaman 

Pengalaman yang telah dialami yang tidak terlepas dari keadaan disekitar. 

Pengalaman yang terbentuk bisa melalui pengalaman pribadi, pengalaman 

keluarga atau bahkan pengalaman orang-orang yang ada di lingkungan kita yang 

akan memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan persepsi seseorang 

(Asnori, 2020). 

Menurut Notoatmojo (2012), pengalaman yang dimiliki seseorang 

merupakan faktor yang sangat berperan dalam menginterpretasikan stimulus yang 

kita peroleh. masa lalu atau apa yang kita pelajari akan menyebabkan terjadinya 

perbedaan interpretasi. Pengalaman mempengaruhi kecermatan persepsi. 

Pengalaman tidak selalu lewat proses belajar formal. Pengalaman dapat 

bertambah melalui rangkaian peristiwa yang pernah dihadapi. 
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5. Pengukuran Persepsi  

Persepsi dapat diukur menggunakan skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Pengukuran persepsi dapat dilakukan dengan menggunakan 

skala likert, dengan katagori sebagai berikut: 

a. Pernyataan positif/negatif 

1) Sangat Setuju   : SS 

2) Setuju     : S 

3) Ragu      : R 

4) Tidak Setuju    : TS 

5) Sangat Tidak Setuju : STS 

b. Kriteria Pengukuran Persepsi  

1) Persepsi positif jika nilai ≥ Median 

2) Persepsi negatif jika nilai ≤ Median 

Menurut (Walgito, 2010) dilihat dari segi individu setelah melakukan 

melakukan interaksi dengan objek yang dipersepsikan, maka hasil persepsi dapat 

dibagi menjadi 2, yaitu: 

a. Persepsi positif 

Merupakan persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu 

tidaknya, kenal tidaknya) dalam tanggapan yang diteruskan pemanfaatannya. 

b. Persepsi negatif 

Merupakan persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu 

tidaknya, kenal tidaknya) serta tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang 

dipersepsikan.


