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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Dasar Pemahaman  

1. Definisi pemahaman  

Menurut poerwodarmainto dalam kamus bahasa indonesia, 

pemahaman berasal dari kata “Paham” yang memiliki arti mengerti benar 

mengenai suatu hal. Pemahaman merupakan pembentukan penguasaan suatu 

makna dari suatu hal yang mencakup kemampuan menemukan arti, 

menyimpulkan, menjelaskan, melihat keterkaitan serta mengimplementasikan 

apa yang sudah dipahami pada suatu situasi atau keadaan lainnya. Tingkat 

pemahaman merupakan seberapa mampukah seseorang dalam menemukan 

arti, menyimpulkan, menjelaskan, melihat keterkaitan serta 

mengimplementasikan apa yang sudah dipahami pada suatu situasi atau 

keadaan lainnya.(Natalia et al., 2017) 

2. Alat ukur pengukuran pemahaman  

Menurut buku yang susun oleh (Syapitri et al., 2021) salah bentuk 

skala pengukuran dapat dilakukan dengan skala likert. Skala likert adalah 

skala yang dipergunakan untuk mengukur sikap dan persepsi, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena 

dalam penelitian. Skala likert adalah skala pengukuran yang dikembangkan 

oleh Likert (1932). Skala likert mempunyai empat atau lebih butir-butir 

pertanyaan yang dikombinasikan sehingga membentuk sebuah skor/nilai yang 

Dalam proses analisis data, komposit skor, biasanya jumlah atau rata-rata, dari 
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semua butir pertanyaan dapat digunakan. Ada 2 bentuk pertanyaan maupun 

pertanyaan menggunakan skala likert, yaitu favorable (positif) dan 

unfavorable (negatif) Berikut bentuk jawaban pertanyaan atau pernyataan 

yang masuk dalam kategori skala likert adalah sebagai berikut: 

Tabel 1   

Bentuk Pertanyaan yang Bersifat Positif dan Negatif beserta Masing-

masing Skor dalam Skala Likert 

 

Pertanyaan yang bersifat Positive Pertanyaan yang bersifat Negatif 

Jawaban: Skor: Jawaban: Skor: 

Sangat 

Setuju/sesuai 

4 Sangat 

Setuju/sesuai 

4 

Sesuai/setuju 3 Sesuai/setuju 3 

Tidak 

Setuju/sesuai 

2 Tidak 

Setuju/sesuai 

2 

Sangat Tidak 

Sesuai/Setuju 

1 Sangat Tidak 

Sesuai/Setuju 

1 

 

3. Hal-hal yang mempengaruhi pemahaman  

Dalam melakukan pemahaman suatu konsep terdapat faktor-faktor 

yang mempengaruhinya dari dalam maupun dari luar siswa. Diantaranya 

faktor yang mempengaruhi ialah:  

a. Faktor internal 

Faktor internal merupakan faktor yang ada pada organisme itu 

sendiri yang kita sebut faktor individu, yang termasuk dalam faktor 
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individu antara lain kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, motivasi 

dan faktor pribadi. 

b. Faktor eksternal  

Faktor eksternal merupakan faktor yang ada di luar individu yang 

kita sebut faktor sosial, yang termasuk faktor sosial ini antara lain keluarga 

atau keadaan rumah tangga, guru serta cara mengajarnya, alat-alat yang 

digunakan dalam belajar, lingkungan yang dapat mempengaruhi dan 

kesempatan yang tersedia serta motivasi sosial.(Yohanes & Sutriyono, 

2018) 

B. Konsep Dasar Protokol Kesehatan 5M 

1. Pengertian protokol kesehatan  

Dalam “UU NO. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan” dapat 

didefinisikan dengan serangkaian kegiatan yang terkait dengan tata tertib 

acara, meliputi pengaturan tempat serta terlaksananya suatu kegiatan yang 

sesuai aturan kesehatan khususnya terkait usaha melawan laju COVID-19 

yang dapat mencegah penularan nya itu sendiri yang patut dilaksanakan oleh 

seluruh kalangan masyarakat. Aturan ini sudah selayaknya diterapkan di 

semua tempat .(Rosalina, 2021) 

2. Bagian-bagian 5M 

a. Mencuci tangan  

Fakta bahwa virus menular dapat melakukan pergerakan salah satunya 

corona virus yang sebagian besar penyebarannya ialah melalui 

intermediasi tangan. (Ijaz et al., 2021). Menurut (Ijaz et al., 2020) Setelah 

terjadinya wabah virus corona secara tegas telah membawa perhatian 
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publik pada betapa perlunya kebersihan tangan untuk menghentikan laju 

penyebaran virus ini serta dapat memberikan perlindungan secara individu 

agar tidak terinfeksi. Karena tanpa disadari, orang sering menyentuh mata, 

hidung dan mulut maka dari itu virus akan masuk ke dalam tubuh. Virus 

corona dari tangan yang tidak dicuci dapat beralih ke tempat lain atau pada 

permukaan benda yang sering di sentuh yang menimbulkan risiko 

penyebaran virus kepada orang lain dan mencuci dapat mengurangi risiko 

masuknya virus ke dalam tubuh karena tangan yang bersih setelah dicuci 

menggunakan sabun dan air mengalir. (Kemenkes RI, 2020a)  

Prinsip penting terkait mencuci tangan menggunakan sabun  

menurut (Kemenkes RI, 2020) diantaranya :  

1) Mencuci tangan hanya dengan air tidak cukup untuk mematikan 

kuman penyebab penyakit 

2) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir merupakan cara yang 

paling ekonomis untuk melindungi kita dari penyakit menular 

termasuk paparan virus corona 

3) Mencuci tangan menggunakan sabun dapat dilakukan minimal 40-60 

detik dengan mengikuti semua langkah yang dianjurkan yang terbukti 

efektif mematikan kuman penyebab penyakit 

Berikut langkah-langkah mencuci tangan menggunakan sabun 

(Kemenkes RI, 2020): 

1) Membasahi tangan dengan air yang bersih dan gunakan sabun pada 

area tangan secukupnya 
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2) Menggosok telapak tangan yang satu lalu ke telapak tangan yang 

lainnya 

3) Menggosok bagian punggung tangan dan sela jari 

4) Menggosok telapak tangan serta sela jari dengan posisi saling 

bertautan  

5) Menggosok punggung jadi ke telapak tangan dengan posisi jari yang 

saling bertautan  

6) Gosokan bagian ujung ibu jari ke bagian telapak tangan agar bagian 

kuku terkena sabun  

7) Membilas tangan yang bersabun dengan air mengalir 

8) Keringkan dengan tisu atau lap sekali pakai dan bersihkan pemutar 

keran dengan tisu maupun lap sekali pakai  

Waktu penting mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih 

selama pandemi: 

1) Jika tangan terlihat kotor atau berminyak 

2) Setelah bersih ataupun batuk 

3) Setelah menyentuh apapun permukaan benda  

4) Sebelum menyentuh mata, hidung atau mulut 

5) Sebelum dan sesudah setelah merawat luka atau seseorang yang 

sedang muntah atau diare 

6) Setelah menyentuh sampah 

7) Setelah menyentuh hewan, pakan ternak ataupun kotoran hewan 

8) Sebelum dan sesudah pergi dari luar rumah atau mengunjungi teman, 

keluarga atau rumah sakit dll 
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Tidak hanya dengan sabun mencuci tangan dengan cairan 

pembersih tangan juga dapat dilakukan dalam situasi tertentu. Namun 

jika mencuci tangan menggunakan cairan pembersih agar hasilnya efektif 

gunakan dengan kandungan alkohol minimal 60%. Mencuci tangan 

dengan menggunakan cairan pembersih berbasis alkohol hanya dapat 

mengurangi jumlah kuman tertentu yang ada di kulit dibandingkan 

dengan mencuci tangan dengan sabut yang dapat menghilangkan semua 

jenis kuman yang ada di tangan. (Kemenkes RI, 2020) 

Berikut cara membersihkan tangan menggunakan cairan 

pembersih berbasis alkohol: 

1) Semprotkan/oleskan cairan pembersih kelasah satu bagian telapak 

tangan. Dengan membaca aturan pakai untuk mengetahui jumlah 

yang seharusnya digunakan  

2) Gosokan pada kedua tangan lalu gosokan cairan ke seluruh 

permukaan tangan termasuk telapak dan punggung tangan serta jari 

sampai cairan mengering dan lakukan tahap ini selama 20 detik. 

Terdapat waktu penting dalam penggunaan cairan pembersih 

berbasis alkohol diantaranya: 

1) Sebelum dan sesudah menyentuh permukaan benda  

2) Sebelum masuk dan segera sesudah keluar dari fasilitas umum  

3) Sebelum dan sesudah mengunjungi teman, keluarga dll 
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b. Menggunakan masker 

World Health Organization (WHO) menganjurkan pemakaian 

masker sebagai bagian dari rangkaian komprehensif langkah pencegahan 

dan pengendalian untuk membatasi penyebaran SARS-CoV-2, virus 

penyebab COVID-19. Masker saja tidak cukup untuk memberikan 

perlindungan atau pengendalian sumber yang memadai, sekalipun masker 

dipakai dengan tepat. Langkah pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) 

lain mencakup kebersihan tangan, penjagaan jarak fisik minimal 1 meter, 

menghindari sentuhan pada wajah, etiket bersin dan batuk, ventilasi 

memadai di ruang tertutup, pengetesan, pelacakan kontak, karantina, dan 

isolasi. Langkah-langkah ini, jika dijalankan bersama-sama, sangat 

penting untuk mencegah transmisi SARS-CoV-2 dari manusia ke 

manusia.(World Health Organization, 2020a) 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Li et al., 2021) menunjukan 

bahwa penggunaan masker dapat memberikan perlindungan yang cukup 

tinggi terhadap penularan virus Covid-19 dan dapat membantu tenaga 

kesehatan dan profesional tenaga kesehatan lainnya untuk 

mengidentifikasi faktor risiko serta menentu mengurangi laju penyebaran 

infeksi covid-19.  

Penggunaan dan pembuangan masker terlepas dari jenisnya 

penting untuk dilakukan dengan benar untuk memastikan masker tersebut 

efektif dan untuk menghindari peningkatan penularan. Informasi berikut 

tentang penggunaan tepat masker diambil dari praktik-praktik di fasilitas 

pelayanan kesehatan: 
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1) Tempatkan masker dengan hati-hati, pastikan masker menutup mulut 

dan hidung, dan kaitkan dengan kuat untuk meminimalisasi jarak 

antara wajah dan masker  

2) Hindari menyentuh masker saat digunakan  

3) Lepas masker dengan teknik yang benar: jangan menyentuh bagian 

depan masker, melainkan lepaskan masker dari belakang  

4) Setelah melepas atau setiap kali tidak sengaja menyentuh masker 

yang terpakai, bersihkan tangan dengan cairan antiseptik berbahan 

dasar alkohol atau sabun dan air mengalir jika tangan terlihat kotor  

5) Segera ganti masker saat masker menjadi lembab dengan masker baru 

yang bersih dan kering  

6) Jangan gunakan kembali masker sekali pakai 

7)  buang masker sekali pakai setelah digunakan dan segera buang 

setelah dilepas(WHO, 2020) 

c. Menjaga jarak  

Pandemi Covid-19 tampaknya dapat dikendalikan dengan 

menggunakan metode menjaga jarak(Choi & Shim, 2020). Protokol 

kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI. Dijelaskan 

bahwa, menjaga jarak minimal 1-meter dengan orang lain untuk 

menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, 

serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak 

memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai 

rekayasa administrasi dan teknis lainnya(Dewi, 2021) 
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d. Menjauhi Kerumunan 

Selain tiga hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol 

kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan 

RI, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar 

rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka 

kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, 

hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 

60 tahun (lansia). Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis 

memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona.(Dewi, 2021) 

e. Mengurangi mobilitas 

Virus penyebab corona bisa berada dimana saja. Jadi, semakin 

banyak menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula 

terpapar virus tersebut. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang 

mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kementerian Kesehatan RI, 

meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu Anda pulang ke 

rumah dengan keadaan yang masih sama. Fakta nya, virus corona dapat 

menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat.(Dewi, 2021) 

C. Konsep Dasar Anak Usia Sekolah Dasar dan Pembelajaran Tatap Muka 

(PTM) 

1. Konsep dasar anak usia sekolah 

Anak usia sekolah merupakan anak dengan usia antara 6-12 tahun, 

yang mengalami waktu pertumbuhan fisik progresif yang lambat, sedangkan 

kompleksitas pertumbuhan sosial dan perkembangan mengalami peningkatan 

dan percepatan. Selain itu fokus dunia mereka berkembang dari keluarga ke 
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guru, teman seumur dan pengaruh luar lainnya. Pada tahap ini juga anak akan 

semakin mandiri ketika berpartisipasi dalam aktivitas di luar rumah. (Kyle, 

2019) 

a. Tinjauan pertumbuhan dan perkembangan  

Usia anak sekolah adalah berlanjutnya maturasi/kematangan 

karakteristik fisik sosial dan psikologis anak. selama saat ini anak 

bergerak ke arah berpikir abstrak dan mencari pengakuan dari teman-

teman sebaya, guru dan orangtua. koordinasi mata tangan-otot mereka 

memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam olahraga yang 

terorganisasi di sekolah atau komunitas.  anak usia sekolah biasanya 

menghargai kehadiran di sekolah dan aktivitas di sekolah titik perawat 

menggunakan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan 

normal anak usia sekolah untuk membantu mengatasi gangguan dan 

perubahan selama periode waktu ini.(Kyle, 2019)  

b. Pertumbuhan fisik anak usia sekolah dasar  

Menurut Feigelman pada tahun 2007. Sejak usia 6 sampai 12 

tahun, anak tumbuh rata-rata 6 sampai 7 cm per tahun, meningkatkan 

tinggi mereka minimal sebesar 30,48 cm. Pertambahan berat badan 

sebesar 3 sampai 3,5 kilogram per tahun diperkirakan akan terjadi. Di 

awal masa usia sekolah, anak perempuan dan anak laki-laki memiliki 

tinggi dan berat badan yang sama dan tampak lebih anggun dan lebih 

kurus daripada tahun sebelumnya. Pada masa usia sekolah, sebagian 

besar anak perempuan melampaui tinggi dan berat badan anak laki-laki. 
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Anak laki-laki dan anak perempuan remaja tidak ingin berbeda 

dari teman-teman sebaya mereka yang berjenis kelamin sama atau 

berbeda meskipun terdapat perbedaan dalam pertumbuhan fisik dan 

fisiologis selama masa usia sekolah titik perbedaan ini biasanya 

karakteristik seksual sekunder mengkhawatirkan dan seringkali menjadi 

sumber rasa malu bagi kedua jenis kelamin. 

 Perbedaan antara anak perempuan dan laki-laki lebih jelas terlihat 

di akhir masa sekolah menengah dan dapat menjadi ekstrem dan sumber 

masalah emosional perbedaan dalam hubungan antara tinggi dan berat 

badan ini dan perubahan pola pertumbuhan harus dijelaskan kepada orang 

tua dan anak maturitas fisik tidak selalu dihubungkan dengan maturitas 

emosional dan sosial. anak usia 8 tahun yang ukuran tubuhnya sama 

dengan anak usia 11 tahun akan berpikir dan bertindak seperti anak usia 

8 tahun. seringkali harapan terhadap anak-anak ini tidak realistis dan 

dapat berdampak pada harga diri dan kompetensi anak. ini dapat 

menyebabkan efek ke bertentangan dan tidak sama dengan anak usia 11 

tahun yang ukuran tubuhnya sama dengan anak usia 8 tahun dan oleh 

sebab itu diperlakukan seperti anak 8 tahun. (Kyle, 2019) 

c. Sistem imun 

Jaringan limfatik terus tumbuh sampai anak berusia 9 tahun; 

immunoglobulin A dan G (IgA dan IgG) mencapai tingkat dewasa pada 

usia sekitar 10 tahun karena sistem limfatik menjadi lebih kompeten 

dalam melokalisasi infeksi dan menghasilkan respon antibodi-antigen 

anak usia sekolah dapat mengalami lebih sedikit infeksi. Mereka dapat 
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mengalami lebih banyak infeksi selama 1 sampai 2 tahun pertama sekolah 

karena terpajan anak lain yang tidak mungkin mengalami infeksi. (Kyle, 

2019) 

d. Perkembangan psikososial  

Menurut Erikson 1963 mendeskripsikan tugas masa usia sekolah 

untuk menjadi sensasi industri (produktivitas) versus inferioritas menurut 

Feigelman 2007.  selama waktu ini anak mengembangkan rasa harga diri 

mereka dengan terlibat dalam berbagai aktivitas di rumah, di sekolah dan 

di komunitas yang mengembangkan keterampilan kognitif dan sosialnya. 

anak sangat tertarik dalam mempelajari bagaimana hal-hal baru 

dilakukan dan berfungsi. kepuasan anak usia sekolah dari mencapai 

kesuksesan dalam mengembangkan keterampilan baru memicu ia 

mencapai peningkatan sensasi nilai diri dan tingkat kompetensi titik 

orang tua ke guru; dan perawat usia sekolah berperan dalam 

mengidentifikasi area kompetensi dan membangun pengalaman 

keberhasilan anak untuk meningkatkan penguasaan kesuksesan dan harga 

diri. jika harapan orang dewasa ditetapkan terlalu tinggi, anak akan 

mengembangkan sensasi inferioritas atau rasa rendah diri dan kompetensi 

yang dapat mempengaruhi semua aspek kehidupannya.(Kyle, 2019)  

2. Pembelajaran tatap muka pada anak usia sekolah dasar  

Pada pedoman pembelajaran tatap muka terbatas sekolah dasar yang 

disusun oleh (Waluyo et al., 2021) dan tim satuan pendidikan lainnya.  Dalam 

rangka menanggulangi dampak learning loss dan literacy loss yang terjadi 

selama pandemi covid 19 di Indonesia, maka dipandang perlu untuk 
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melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM). Namun demikian PTM 

tersebut harus dilaksanakan secara cermat dan berhati-hati berupa PTM 

Terbatas. Pada 30 Maret 2021 diterbitkan Keputusan Bersama Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor 

HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang 

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19). SKB tersebut mengatur syarat-syarat 

penyelenggaraan PTM Terbatas. Konsep pembelajaran di masa pandemi 

COVID-19 yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan mengacu pada 

kebutuhan murid, protokol kesehatan, kurikulum kondisi khusus, prinsip 

pembelajaran dan tetap adaptif terhadap dinamika kondisi pandemi COVID-

19.  

Pelaksanaan PTM Terbatas memerlukan keterlibatan UKS dalam hal 

penanganan awal dan segera bagi warga sekolah yang mengalami gangguan 

kesehatan dan menunjukkan gejala awal COVID-19. Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim telah menandatangani Surat Edaran 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan 

Pendidikan, di mana dalam Surat Edaran tersebut menginstruksikan untuk 

mengoptimalkan peran Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) atau 

unit layanan kesehatan di satuan pendidikan.  

Tim Pelaksana UKS/M di satuan pendidikan terdiri dari kepala 

sekolah, guru pembina UKS/M dan tenaga kependidikan, peserta didik, 

komite sekolah, kepala desa/lurah, masyarakat setempat, dan puskesmas. Tim 
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ini berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 di satuan pendidikan selama 

penyelenggaraan PTM Terbatas. dan lingkungan dijabarkan ke dalam 

indikator-indikator dalam menjamin kesehatan dan keselamatan warga satuan 

pendidikan selama pelaksanaan PTM Terbatas, meliputi: 

a. Pendidikan kesehatan  

Adanya rencana pembelajaran tentang protokol kesehatan dalam 

upaya pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan satuan 

pendidikan. Serta Pembelajaran tentang protokol kesehatan 

dilaksanakan secara kurikuler 

b. Pelayanan kesehatan 

Satuan pendidikan berkolaborasi dan memfasilitasi puskesmas 

terdekat untuk melaksanakan penjaringan informasi kesehatan dan 

pemeriksaan berkala. Satuan pendidikan melakukan skinning kesehatan 

dalam rangka memenuhi protokol kesehatan serta mendokumentasikan 

nya. Serta memeriksa kebersihan diri peserta didik 

c. Pembinaan lingkungan sekolah sehat  

Melaksanakan penyemprotan desinfektan untuk memastikan ruang 

kelas steril sebelum digunakan dalam PTM Terbatas 

D. Konsep Dasar Corona Virus Disease 

1. Definisi 

Corona Virus Disease merupakan golongan virus yang banyak 

jenisnya, dan penyebab terbaru adanya COVID-19 ini adalah SARS Virus-2, 

virus ini berukuran 20-200 nm. Corona virus sudah diketahui sejak tahun 

1930-an. Pada tahun 2002, timbul penyakit baru golongan virus corona yang 
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menyebabkan penyakit SARS (severe acute respiratory syndrome). Dan 

timbul kembali golongan virus corona ini yang menimbulkan penyakit MERS 

(Middle East Respiratory Syndrome) pada tahun 2012 di daerah Timur 

Tengah  (Surtaryo et al., 2020) 

Corona Virus Disease adalah penyakit jenis baru yang belum 

diidentifikasi sebelumnya pada manusia virus ini dapat ditularkan antara 

hewan dan manusia (zoonosis), virus ini juga menyebabkan penyakit dengan 

gejala yang ringan sampai berat. Para peneliti menyebutkan bahwa SARS 

ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia sedangkan MERS 

dari unta ke manusia. Sedangkan hewan yang menjadi sumber penularan 

COVID-19 sampai saat ini masih belum diketahui (Kemenkes RI, 2020b) 

2. Tanda dan gejala 

Secara umum pasien menunjukkan gejala gangguan sistem pernapasan 

yang ringan dan demam. Rerata waktu inkubasi Virus Corona adalah 5 hingga 

6 hari, dengan catatan periode inkubasi bisa berbeda pada tiap individu dengan 

rentang satu hingga 14 hari dari infeksi. Gejala yang paling umum ditemukan 

adalah demam dan batuk tidak berdahak. Hampir 90% kasus menunjukkan 

gejala demam dan 67% menunjukkan gejala batuk tidak berdahak. Kemudian 

disusul dengan 40% pasien mengeluhkan gejala fatigue (tidak enak 

badan/pegal-pegal) dan 33% pasien melaporkan adanya batuk berdahak. Dari 

seluruh gejala, hanya 18.6% pasien yang melaporkan adanya gejala kesulitan 

bernapas (dyspnea). Banyak dari gejala yang dilaporkan oleh pasien COVID-

19 hampir serupa dengan gejala flu. Namun, pasien COVID-19 jarang 

mengeluhkan adanya gejala hidung tersumbat atau pilek dibandingkan dengan 
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flu pada umumnya.(Surtaryo et al., 2020) Dalam studi dengan lebih dari 100 

ppasien, 3 gejala utama adalah demam (57,93%), batuk (54,21%), dan 

dyspnea (30,64%).(da Rosa Mesquita et al., 2021) 

3. Cara penularan 

Cara penularan virus dapat ditularkan melalui droplet dimana apabila 

orang yang terkonfirmasi bernafas, batuk, bersin, menyanyi, atau kegiatan lain 

yang mengeluarkan percikan droplet maka virus itu akan terbawa keluar 

bersamaan dengan aktivitas tersebut. Droplet adalah cairan dari saluran 

pernafasan yang ukurannya besar. Dari batuk droplet akan mengeluarkan 

percikan sekitar 1-2 meter. Setelah itu droplet separuh akan terhirup orang lain 

dan sebagian besar lainnya akan jatuh ke lantai, meja, baju atau permukaan. 

Droplet akan mengering, tetapi virus masih dapat hidup dalam beberapa saat 

dan virus itu dapat menempel di bagian mana saja. Apabila orang 

terkonfirmasi bersin atau batuk maka akan dikeluarkan percikan atau cipratan 

lendir hidung dan air. Jika droplet yang membawa virus itu terhirup oleh orang 

lain maka virus itu akan hidup di dinding saluran pernafasan sejak ujung 

hidung sampai ke ujung paru-paru (alveoli). (Surtaryo et al., 2020) 

4. Daya tahan  

Corona virus dapat menular dan hidup melalui droplet yang 

dikeluarkan melalui percikan cairan dari hidung dan mulut orang yang 

terinfeksi. Corona Virus juga dapat bertahan hidup di udara maupun benda di 

sekitar permukaan benda di sekitar. Virus corona dapat bertahan hidup di 

udara bebas selamat 3 jam, pada benda yang berbahan dasar tembaga 4 jam, 
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pada kertas/kardus 24 jam, pada stainless steel 48 jam dan virus corona dapat 

bertahan paling lama pada permukaan berbahan plastik yaitu selama 72 jam. 

Hail ini yang menyebabkan kemungkinan terjadinya penyebaran infeksi 

secara tidak langsung. Namun perlu diperhatikan jika penularan memaui 

aerosol atau udara bebas hanya terjadi di situasi tindakan medis seperti 

nebulasi atau pemasangan intubasi yang memungkinkan partikel-partikel 

droplet yang lebih kecil (aerosol) dapat menyebar lebih dari 1-2 meter. 

(Surtaryo et al., 2020) 

5. Pemeriksaan pencegahan dan pengobatan  

a. Pemeriksaan  

Agar dapat mendeteksi keberadaan virus corona di dalam tubuh, 

maka diperlukan pemeriksaan khusus yaitu diperlukannya pengambilan 

sampel dari rongga hidung dari bagian atas sampai bagian belakang 

(nasofaring), sampel dahak atau darah oleh petugas laboratorium untuk 

diperiksa. Selain itu ada beberapa pemeriksaan tambahan untuk deteksi 

penyakit ini diantaranya(Surtaryo et al., 2020) :  

1) Mikroskop Elektron 

Alat ini digunakan agar dapat melihat bentuk virus dari struktur virus 

nya itu sendiri 

2) Kultur 

Kultur atau mengembangbiakkan virus dengan pemeriksaan deteksi 

virus corona yang dilakukan dengan penanaman media tertentu 
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3) RT-PCR  

Pengambilan sampel dari rongga hidung dari depan sampai belakang 

(nasofaring), dahak, atau darah kemudian diperiksa menggunakan RT-

PCR untuk mendeteksi materi genetik dari virus. Jika pada 

pemeriksaan ini positif, maka menandakan adanya infeksi dari Virus 

Corona. Sampai saat ini, RT-PCR masih merupakan pemeriksaan yang 

paling baik untuk mendeteksi Virus Corona 

4) Antigen  

Pada umumnya semua virus dalam struktur tubuhnya memiliki antigen 

masing-masing. Jika terdeteksi adanya antigen berarti terdapat virus. 

5) Pemeriksaan laboratorium berdasar patologi anatomi Bahan yang 

diambil biasanya paru-paru atau organ tubuh lain setelah pasien 

meninggal. 

6) Tes serologi berdasarkan adanya immunoglobulin (IgM dan IgG)  

Tes ini dapat dilakukan dengan pengambilan sampel dari darah untuk 

dapat melihat antibodi terhadap virus. Jika IgM terdeteksi menandakan 

adanya infeksi yang baru saja terjadi. Sedangkan jika IgG yang 

terdeteksi berarti tubuh pernah mendapat paparan virus yang 

berlangsung lama (yakni lebih dari 28 hari) 

b. Pencegahan  

Berdasarkan bukti yang tersedia cara penularan Covid-19 ditularkan 

melalui droplet dan kontak dekat dari orang yang terkonfirmasi dan 

berisiko terinfeksi. Maka langkah-langkah pencegahan yang paling efektif 

yang dapat dilakukan diantaranya: 
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1) Selalu menjaga kebersihan tangan yang dapat dilakukan dengan hand 

sanitizer jika tangan tidak terlihat kotor dan mencuci tangan dengan 

sabun dan air bersih bila diperlukan dan bila tangan terlihat kotor 

2) Menghindari menyentuh area mata, hidung dan mulut yang dapat 

menyebabkan masuknya virus ke dalam bagian tubuh 

3) Menerapkan etika batuk dan bersin dengan menutup hidung atau mulut 

dengan bagian lengan dalam atas atau tisu dan buanglah tisu ke tempat 

sampah. 

4) Memakai masker dan melakukan kebersihan tangan setelah 

membuang masker 

5) Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang yang mengalami 

gangguan pernafasan. (Kemenkes RI, 2020b) 

c. Pengobatan  

Pengobatan untuk COVID-19 ini masih bersifat suportif, yaitu 

pengobatan yang hanya bersifat dukungan. Pada keadaan awam contohnya 

demam diberi paracetamol, Bila asupan makan serta minum kurang bisa 

diberikan infus, Bila ada infeksi oleh bakteri lain bisa diberikan antibiotik. 

saat ini, belum ada obat yang bisa membunuh Virus Corona. Pada individu 

yang memiliki tanda dan gejala ringan, atau tanpa gejala, dan tinggal pada 

daerah yang terdapat transmisi lokal, atau mempunyai kontak dengan 

pasien yang positif COVID-19 wajib melakukan isolasi mandiri di tempat 

tinggal, konsumsi makanan bergizi seimbang, minum air, serta istirahat 

yang cukup. Selain itu, obat untuk demam yang dianjurkan merupakan 
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paracetamol. Obat yang tidak boleh dikonsumsi adalah obat untuk demam 

ibuprofen karena dapat memperburuk keadaan penyakitnya. 

Individu yang memiliki gejala yang lebih berat mirip mengalami 

keluhan sulit bernapas atau sesak akan dirawat pada ruang isolasi pada 

rumah sakit dengan perawatan suportif seperti bantuan oksigen dan 

pengawasan keseimbangan cairan oleh tenaga kesehatan. Bila ditemukan 

penyakit penyerta lainnya maka penyakit penyerta akan ditangani pula. 

Penyakit penyerta contohnya asma, diabetes, hipertensi, sakit jantung, 

sakit liver, sakit ginjal, stroke, serta lain-lain. 

E. Pemahaman Protokol Kesehatan 5M Pada Anak Usia Sekolah Pada Saat 

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sabiq, 2020) bahwa mayoritas 

orang tua memilih setuju (74,5%)  melakukan pembelajaran tatap muka karena 

lebih efektif, para orang tua perspektif bahwa asalkan menerapkan protokol 

kesehatan sudah waktunya anak sekolah untuk beradaptasi. Alasan orang tua 

memilih ragu-ragu sebesar (17,3%) karena takut anak-anak tidak mampu 

mematuhi dan belum paham akan protokol kesehatan dan menimbulkan klaster 

baru penyebaran covid-19 di sekolah, dan 8,2% memilih tidak setuju karena 

menjaga putra-putri nya dimana saat ini masih ada kasus terkonfirmasi covid-19. 

Tingginya kesadaran warga sekolah akan pentingnya protokol 

kesehatan di lingkungan sekolah akan berdampak positif dalam penerapan 

protokol kesehatan di sekolah sehingga dapat menekan laju penyebaran covid-19 

di lingkungan sekolah. Maka dari itu sekolah akan menjadi tempat yang aman bagi 

seluruh siswa untuk melaksanakan kegiatan belajar.(Supono & Tambunan, 2021) 
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Kemampuan sekolah untuk menerapkan upaya protokol kesehatan 5M 

pada seluruh civitas akademika adalah hal yang sangat dasar serta merupakan 

kewajiban yang menjadi akan syarat untuk melakukan pembelajaran pada masa 

pandemi Covid-19 yang telah di mulai, oleh karena itu kemampuan semua civitas 

akademika baik yang berasal peserta didik, pengajar serta pihak sekolah wajib 

berkomitmen dan  berupaya penuh pada menjaga kedisiplinan untuk selalu 

menerapkan protokol kesehatan yang ketat pada lingkungan sekolah. Adanya 

bekal kemampuan individu peserta didik dalam menjalankan perilaku kesehatan 

di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini, secara tidak langsung akan berdampak 

terhadap pengurangan resiko atau kerugian dari penyebaran penularan Covid-19 

pada lingkungan sekolah, sebab sekolah adalah kawasan yang sangat beresiko 

terhadap penularan Covid-19 mengingat di dalamnya banyaknya siswa serta guru 

di satu lingkungan tersebut. Hal ini sejalan dengan studi yang dinyatakan sang 

Angurahana pada tahun 2020 yang mengungkapkan bahwa saat ini semua sekolah 

di Indonesia sangat beresiko dan  mengalami dampak pandemi ini.(Anugrahana, 

2020; dalam Wiguna et al., 2021) 

Pelaksanaan PTM Terbatas harus dipastikan dapat menjamin kesehatan 

dan keselamatan semua warga sekolah maka siswa sekolah dasar memerlukan 

pemahaman 5M sebagai pencegahan covid-19. Untuk meminimalisir potensi 

terciptanya klaster baru di satuan pendidikan. Dinas pendidikan memfasilitasi 

kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas, melakukan pemantauan serta 

memastikan pemenuhan daftar periksa di satuan pendidikan. Selain itu semua 

warga sekolah terutama siswa sekolah dasar diperlukannya pemahaman akan 

pentingnya protokol kesehatan yang ketat dan terpantau dengan menggunakan 
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prosedur yang sudah ditetapkan diantaranya pemahaman siswa akan 5M serta 

perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan dengan menggunakan 

masker kain 3 (tiga) atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung 

dan mulut sampai dagu. Jika menggunakan masker kain maka digunakan setiap 4 

(empat) jam atau saat sudah lembab/basah. Mencuci tangan pakai sabun (CTPS) 

dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer). Pada saat 

berinteraksi selalu menjaga jarak minimal 1,5 m dan menghindari kontak fisik 

seperti bersalaman dan cium tangan. Selain itu siswa diharuskan Menerapkan etika 

batuk/bersin yaitu menggunakan siku tangan sebelah dalam.  

Strategi mengenai 5M dapat digunakan sebagai salah satu strategi 

pencegahan penyebaran covid-19 saat pembelajaran tatap muka dalam masa 

pandemi Covid-19, dengan harapan dapat melaksanakan pembelajaran seefektif 

mungkin dengan menjalankan protokol kesehatan di lingkungan sekolah. (Waluyo 

et al., 2021)  


