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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Personal Hygiene 

1. Definisi  

Menurut World Health Organization (WHO) (2020) menyatakan bahwa 

hygiene atau kebersihan adalah tindakan kebersihan yang mengacu pada kondisi 

untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit. Personal hygiene 

atau kebersihan diri merupakan tindakan merawat diri sendiri termasuk dalam 

memelihara kebersihan bagian tubuh seperti rambut, mata, hidung, mulut, gigi, 

dan kulit (Nurudeen dan Toyin, 2020). Personal hygiene merupakan upaya yang 

dilakukan oleh seseorang untuk menjaga dan merawat kebersihan dirinya agar 

kenyamanan individu terjaga (Asthiningsih dan Wijayanti, 2019). 

Kebutuhan personal hygiene tidak memandang usia, karena oganisme 

penyebab penyakit bisa berkembang biak dimanapun.  Maka dari itu, personal 

hygiene harus ditanamkan sejak dini agar anak-anak terbiasa melakukannya di 

lingkungan rumah, sekolah maupun bermainnya hingga dewasa (Kusmiyati dan 

Muhlis, 2019). Pentingnya pemeliharaan personal hygiene bertujuan untuk 

meningkatkan derajat kesehatan, memelihara kebersihan diri sendiri, memperbaiki 

personal hygiene, mencegah timbulnya penyakit, meningkatkan rasa percaya diri 

dan kenyamanan (Irnawati dan Widnyana, 2018). 

2. Faktor-faktor yang memengaruhi personal hygiene 

Menurut Ambarwati dan Sunarsih (2005) dan Depkes (2000) menyatakan 

bahwa personal hygiene dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 
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a. Citra tubuh (body image). 

Citra tubuh merupakan konsep subjektif seseorang tentang penampilan 

fisiknya. Personal hygiene yang baik akan berpengaruh terhadap peningkatan 

citra tubuh individu. Citra tubuh ini dapat berubah misalnya oleh karena 

pembedahan atau penyakit fisik. 

b. Praktik sosial 

Praktik sosial memengaruhi kebersihan diri seseorang, salah satunya 

kebiasaan keluarga. Anak-anak prasekolah sedang mengalami perkembangan 

sosial dan mengikuti pola kebersihan yang sama dengan orang tua sebagai sosok 

figurnya (Puspita et al., 2017). 

c. Status sosial ekonomi 

Status ekonomi setiap individu memengaruhi jenis dan tingkat praktik 

kebersihan seseorang karena dalam praktiknya personal hygiene memerlukan alat 

dan bahan seperti sabun, pasti gigi, sampo, dan alat lainnya, alat-alat tersebut 

tentu saja memerlukan uang untuk menyediakan alat tersebut. 

d. Pengetahuan  

Pengetahuan personal hygiene penting karena pengetahuan yang baik 

dapat meningkatkan kesehatan. Meskipun demikian, jika hanya berpedoman pada 

pengetahuan saja tidak akan cukup dan seseorang harus memiliki motivasi dalam 

dirinya untuk merawat kebersihan diri. Berdasarkan temuan dalam penelitian 

menyatakan bahwa pengetahuan sangat berperan dan berpengaruh terhadap 

perilaku personal hygiene, karena pengetahuan merupakan domain yang penting 

untuk terbentuknya tindakan/perilaku. Dengan demikian untuk mendapatkan 
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pengetahuan yang baik terkait dengan perilaku perlu adanya pendidikan sebagai 

upaya untuk menambah pemahaman (Avrilinda, 2016). 

e. Kebudayaan  

Latar belakang budaya atau kepercayaan kebudayaan memengaruhi 

personal hygiene. Seseorang dari latar budaya yang berbeda akan mengikuti 

praktik perawatan diri yang berbeda. Misalnya, jika individu sedang sakit tertentu 

maka tidak boleh dimandikan. 

f. Kebiasaan dan kondisi fisik 

Setiap individu memiliki kebiasaan untuk ingin mandi dan pilihan kapan 

untuk mandi, bercukur dan melakukan perawatan lainnya. Kondisi fisik seseorang 

akan memengaruhi personal hygiene.  

3. Jenis-jenis personal hygiene  

Menurut Uliyah dan Hidayat (2008) dan Potter dan Perry (2006) jenis-

jenis personal hygiene yaitu: 

a. Kebersihan tangan, kaki dan kuku 

Mencuci tangan merupakan suatu proses membuang kotoran secara 

mekanis dari kulit kedua belah tangan menggunakan sabun dan air bersih 

sehingga mengurangi jumlah mikroorganisme penyebab penyakit pada tangan 

(Kahusadi et al.,2018). Apalagi dengan maraknya COVID-19, kebesihan tangan 

sangat perlu dijaga. Adapun momen penting untuk membersihkan tangan yaitu 

sebelum makan, sesudah buang air besar dan menggunakan toilet, sebelum 

memegang bayi, saat menyiapkan makanan (sebelum dan sesudah) dengan tujuh 

langkah yang benar. (Kemenkes RI, 2020). 
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Menjaga kebersihan kaki dapat dilakukan dengan menggunakan alas kaki 

yang nyaman dan aman. Mencuci kaki saat setelah beraktivitas sebelum tidur dan 

saat kotor. Kebersihan kuku juga harus tetap dipertahankan karena berbagai 

kuman dapat masuk ke dalam tubuh melalui kuku maka penting untuk memotong 

kuku setiap seminggu sekali atau saat sudah merasa kuku panjang. 

b. Kebersihan rambut 

Kebersihan rambut dapat dijaga dengan mencuci rambut secara teratur 

paling sedikit 2-3 hari sekali  atau saat rambut kotor dengan menggunakan sampo 

pencuci rambut dan air bersih.  

c. Kebersihan gigi dan mulut 

Keteraturan dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut harus dilatih sejak 

kecil sehingga akan menjadi kebiasaan yang baik hingga dewasa. Menggosok gigi 

menggunakan pasta gigi adalah salah satu cara merawat gigi yang baik. Upaya 

kebiasaan yang baik untuk perawatan gigi dilakukan paling sedikit dua kali dalam 

sehari yaitu pagi hari dan malam hari sewaktu akan tidur. Cara menggosok gigi 

yang baik dan benar yaitu pada seluruh permukaan gigi baik pada bagian luar gigi 

depan atas, bagian dalam gigi depan atas, bagian luar gigi belakang, bagian dalam 

gigi belakang, dan juga pada permukaan kunyah gigi. 

d. Kebersihan mata, hidung dan telinga 

Kebersihan hidung dapat dilakukan saat mandi namun tidak terlalu keras 

agar tidak menimbulkan luka.  
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e. Kebersihan kulit 

Tindakan yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan kulit yaitu 

dengan mandi dan memakai baju bersih. Mandi menggunakan air bersih dan pakai 

sabun paling sedikit dua kali sehari. 

f. Kebersihan genetalia 

Suatu tindakan membersihkan bagian genetalia untuk mencegah terjadinya 

infeksi ataupun jamur yang menempel pada bagian genetalia. Manfaat kebersihan 

genetalia pada anak prasekolah yaitu untuk mencegah terjadinya infeksi, 

mempertahankan supaya genetalia tetap bersih, dan juga meningkatkan 

kenyamanan anak pada kebersihannya. Kebersihan genetalia penting dilakukan 

saat mandi, setelah buang air besar dan setelah buang air kecil. Adapun cara 

membersihkan genetalia anak menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(2020) yaitu: 

1) Setelah BAB (Buang Air Besar) 

Cebok menggunakan sabun dan air yang bersih dari arah depan ke 

belakang. 

2) Setelah BAK (Buang Air Kecil) 

a) Laki-laki  

Membersihkan ujung penis dan area di dalam kulit kulup secara lembut 

dengan air yang bersih tanpa menggunakan sabun, karena sisa air kencing yang 

menempel bisa menjadi sarang kuman. 

b) Perempuan  

Membersihkan bagian luar vagina dengan air bersih, karena bagian dalam 

vagina memiliki kemampuan untuk membersihkan sendiri. Mencuci bagian depan 
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ke belakang adalah prinsip yang juga harus diajarkan. Cara ini untuk mencegah 

kuman dari dubur masuk ke dalam vagina. 

4. Dampak kurangnya personal hygiene 

Personal hygiene yang terjaga dengan baik akan membuat anak menjadi 

sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Dampak yang sering timbul akibat 

kurangnya menjaga personal hygiene yaitu (Ambarawati dan Sunarsih, 2011): 

a. Dampak fisik 

Banyak gangguan kesehatan yang diderita seseorang karena tidak menjaga 

personal hygiene dengan baik. Gangguan fisik yang sering muncul akibat 

kuangnya kebersihan diri seperti munculnya kutu dan ketombe, integritas kulit, 

gangguan membrane mukosa mulut, gigi berlubang dan gusi yang tidak sehat, 

infeksi pada mata dan telinga, dan gangguan fisik pada kuku. 

b. Dampak psikososial 

Masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene adalah 

gangguan kebutuhan rasa nyaman, kebutuhan dicintai dan mencintai, aktualisasi 

diri, gangguan interaksi sosial.  

B. Anak Prasekolah 

1. Pengertian 

Anak prasekolah adalah anak berusia tiga sampai enam tahun yang 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan fisik, emosional, sosial, serta 

intelektual yang signifikan (Kesuma et al., 2015). Anak prasekolah memiliki 

bermacam-macam potensi yang harus distimulasi agar pribadi anak berkembang 

secara optimal. Potensi pertumbuhan dan perkembangan anak prasekolah di 
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lingkungan pendidikan formal mereka bisa dapatkan saat duduk di bangku Taman 

Kanak-Kanak (TK) (Amaliah, 2018). 

2. Ciri-ciri anak prasekolah 

Teori Snowman mengemukakan ciri-ciri anak prasekolah meliputi aspek 

fisik, sosial, emosi dan kognitif anak (Padmonodewo, 2008). 

a. Ciri fisik 

Perkembangan fisik merupakan dasar bagi kemanjuan perkembangan 

selanjutnya. Semakin meningkatnya pertumbuhan tubuh, baik menyangkut berat 

badan dan tinggi badan akan meningkatkan kemungkinan anak untuk lebih 

mengembangkan keterampilan fisiknya dan eksplorasi terhadap lingkungan tanpa 

bantuan orang tua. 

Anak prasekolah umumnya sangat aktif dan telah memiliki kontrol 

terhadap dirinya. Selain itu juga mereka sangat menyukai kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan secara sendiri. Anak prasekolah juga sering mengalami kesulitan dalam 

berkonsentrasi atau memfokuskan perhatiannya pada objek-objek yang ukurannya 

kecil. Perkembangan dan sistem saraf pusat memberikan kesiapan kepada anak 

untuk lebih meningkatakan pemahaman dan penguasaan terhadap tubuhnya.  

b. Ciri sosial 

Perkembangan sosial pada anak prasekolah sudah tampak jelas karena 

sudah mulai aktif berhubungan dengan teman sebaya seperti bermain bersama, 

namun tak menutup kemungkinan juga bisa bermain sendiri. Tanda-tanda 

pekembangan sosial pada tahap ini yaitu: 

1) Anak mulai mengetahui aturan-aturan di lingkungan keluarga/bermain. 

2) Sedikit-sedikit anak sudah mulai tunduk pada peraturan. 
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3) Anak makin menyadari akan kepentingan dirinya dan kepentingan orang lain. 

4) Anak sudah bisa bersosialisasi (bermain) dengan anak-anak lain/teman 

sebayanya (peer group). 

c. Ciri emosional 

Anak prasekolah cenderung mengekspresikan emosinya secara bebas dan 

terbuka. Sikap marah dan iri hati pada anak prasekolah sering terjadi seperti 

mereka merebutkan perhatian guru atau atau orang sekitar dan merebutkan 

mainan.  

d. Ciri kognitif 

Dalam berbahasa, anak prasekolah umumnya sudah terampil. Sebagian 

dari mereka senang berbicara, khususnya pada kelompoknya. Sebaiknya anak 

diberi kesempatan untuk menjadi pendengar yang baik. Pada usia ini, anak 

menggunakan banyak kata yang sesuai tetapi kurang mampu memahami makna 

sebenarnya serta tidak mampu untuk melihat sudut pandang orang lain. 

Kompetensi anak juga perlu dikembangkan melalui interaksi, minat, kesempatan, 

memahami, dan kasih sayang. 

3. Aspek perkembangan anak prasekolah 

Menurut Potter dan Perry (2005), perkembangan kognitif dan psikososial 

anak prasekolah terjadi sangat cepat. 

a. Perkembangan kognitif  

Kognitif sering diartikan sebagai kecerdasan atau berpikir. Perkembangan 

kognitif menunjukkan perkembangan kemampuan anak untuk mengkoordinasikan 

berbagai cara berpikir untuk menyelesaikan berbagai masalah. Hal ini dapat 

dijadikan tolak ukur pertumbuhan kecerdasan anak (Padmonodewo, 2008). 
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Perkembangan kognitif dinyatakan dengan pertumbuhan kemampuan merancang, 

mengingat, dan mencari penyelesaian masalah yang dihadapi (Padmonodewo, 

2008). 

Pada usia anak prasekolah, pemberian stimulus sangat baik dan penting 

untuk dilakukan. Stimulus positif dari luar dimaksudkan agar perkembangan otak 

anak dapat berkembang dengan optimal karena pada periode inilah kondisi anak 

dapat menginternalisasi dan memahami lingkungan dengan optimal. Hal ini 

didukung oleh Hurlock (2000), yang menyatakan bahwa anak-anak mencapai 

kematangan intelektual sebanyak 50% ketika berumu 4 tahun, sedangkan 

mencapai 80% ketika berusia 8 tahun, dan kematangan intelektual mencapai 

100% saat anak berusia 8 tahun. Perkembangan otak anak prasekolah yaitu tepat 

berusia empat hingga enam tahun. Apabila pada usia ini anak tidak mendapat 

stimulasi yang optimal dari luar, maka perkembangan otak pun tidak akan 

maksimal bahkan mengalami penurunan atau penyusutan 20-30% dari ukuran 

normal. Akibatnya perkembangan kognitif anak tidak sesuai dengan usianya 

(Amaliah, 2018). 

Pada masa kanak-kanak, sebagian besar yang dilakukan oleh anak 

prasekolah adalah berimajinasi. Dengan berimajinasi anak bebas memikirkan 

sesuatu tanpa dibatasi oleh aturan yang tidak sesuai dengan keinginannya. 

Kemampuan ini sangat berguna bagi mereka untuk mengembangkan 

kreativitasnya. Pemberian video pada anak prasekolah merupakan salah satu 

kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kreativitas anak karena 

anak prasekolah cenderung memiliki kemampuan imajinasi yang tinggi 

(Hernawati, 2019). 
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b. Perkembangan psikososial 

Fase perkembangan psikososial anak prasekolah ialah inisiatif vs rasa 

bersalah. Inisiatif berkembang dengan teman sekelilingnya. Kemampuan anak 

berbahasa meningkat dan mulai menuntut tugas. Hasil akhir yang diperoleh 

adalah menghasilkan suatu prestasinya. Dunia prasekolah akan mengenalkan anak 

kepada lingkungan di luar keluarga. Mereka akan bertemu dengan anak lainnya 

dan orang dewasa (Amaliah, 2018). 

Rasa bersalah akan timbul jika mereka merasa telah melangkahi batas 

kemampuannya dan bertingkah laku salah. Erikson menyarankan agar orang tua 

membantu anak mencapai keseimbangan antara inisiatif dan rasa bersalah dengan 

cara mengizinkan mereka melakukan berbagai kegiatan sendiri sambil 

menetapkan batasan yang tegas dan memberikan petunjuk (Potter dan Perry, 

2005).    

4. Faktor yang memengaruhi perkembangan anak prasekolah  

Menurut Soetjiningsih (2012) faktor utama yang memengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan anak secara umum dapat digolongkan menjadi 

dua, yaitu: 

a. Faktor genetik 

Faktor genetic merupakan modal dasar dalam pencapaian hasil akhir 

proses tumbuh kembang anak. Faktor genetic adalah berbagai faktor dari orang 

tua yang normal maupun patologis. Karakteristik yang diturunkan oleh orang tua 

mempunyai pengaruh besar pada perkembangan anak.  
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b. Faktor lingkungan 

Lingkungan merupakan faktor yang menentukan tercapai atau tidaknya 

potensi bawaan. Lingkungan yang baik akan memungkinkan tercapainya potensi 

bawaan, sedangkan yang kurang baik akan menjadi penghambat. Agar faktor 

lingkungan memberikan pengaruh yang positif bagi tumbuh kembang anak, maka 

diperlukan pemenuhan atas kebutuhan yang meliputi kebutuhan asah, asih dan 

asuh.  

5. Kemampuan personal hygiene anak prasekolah 

Menurut Wening (2012) kemampuan kemandirian anak prasekolah dalam 

personal hygiene yaitu sebagai berikut: 

a. Usia 3-4 tahun 

Bentuk kemandirian anak prasekolah pada usia ini ialah mampu sikat gigi 

sendiri meskipun belum sempurna, mandi sendiri, buang air kecil di kamar mandi, 

mencuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas tanpa bantuan, membantu 

membersihkan lingkungan. 

b. Usia 4-6 tahun 

Bentuk kemandirian anak prasekolah pada usia ini ialah mampu mandi 

sendiri tanpa arahan, cebok setelah buang air kecil atau buang air besar, keramas 

sendiri, dan menyisir rambut. 

C. Video Animasi 

1. Pengertian video 

Video merupakan teknologi yang berfungsi untuk menangkap, merekam, 

memroses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar bergerak (Bambang, 

2015). Video adalah segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat 
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dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial. Pada umumnya, 

video digunakan untuk tujuan hiburan, dokumentasi dan pendidikan. Hal ini 

terjadi karena video dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, 

menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat 

atau memperpanjang waktu, dan memengaruhi sikap (Arsyad, 2011).  

Video menjadi media yang efektif dalam membantu proses pembelajaran 

baik secara masal, individual maupun kelompok. (Daryanto, 2013). Program 

video dapat dimanfaatkan dalam program pembelajaran. Selain itu juga program 

video dapat dikombinasikan dengan animasi dan pengaturan kecepatan untuk 

mendemonstrasikan perubahan dari waktu kewaktu (Aminah, 2019). 

2. Keuntungan dan kelemahan video 

a. Keuntungan 

Ukuran tampilan video sangat fleksible dan dapat diatur sesuai dengan 

kebutuhan. Video merupakan bahan ajar non cetak yang kaya informasi dan 

lugas.Video juga dapat menambah suatu dimensi baru terhadap pembelajaran 

(Amaliah, 2018). 

b. Kelemahan  

1) Fine details artinya media tayangnya tidak dapat menampilkan objek sampai 

sekecil-kecilnya dengan sempurna. 

2) Size information artinya tidak dapat menampilkan objek dengan ukuran yang 

sebenarnya. 

3) Third artinya gambar yang diproyeksikan oleh video umumnya berbentuk dua 

dimensi. 



21 

 

4) Opposition artinya pengambilan yang kurang tepat dapat menyebabkan 

timbulnya keraguan penonton dalam menafsirkan gambar yang dilihatnya.  

5) Setting artinya jika akan menampilkan adegan dua orang yang sedang 

bercakap-cakap diantara kerumunan banyak orang, maka akan sulit bagi 

penonton untuk menebak kronologis yang berlangsung. 

6) Material pendukung video membutuhkan alat proyeksi untuk dapat 

menampilkan gambar yang ada di dalamnya. 

7) Budget artinya biaya untuk membuat program video membutuhkan biaya yang 

tidak sedikit. 

3. Pengertian animasi 

Animasi berasal dari kata animation yang dalam Bahasa Inggris to animate 

yang berarti menggerakkan. Menurut Bustaman mengatakan bahwa animasi 

adalah suatu efek gerakkan dan perubahan bentuk dari suatu objek ke objek 

lainnya dalam jangka waktu tertentu (Sunandar, 2020). Animasi adalah rangkaian 

gambar yang membentuk sebuah gerakkan. Menurut Mayer dan Morene animasi 

memiliki tiga fitur utama yaitu: 

a. Gambar yang artinya animasi merupakan sebuah penggambaran. 

b. Gerakkan yang artinya animasi merupakan sebuah pergerakkan. 

c. Simulasi yang artinya animasi terdiri atas objek-objek yang dibuat dengan 

digambar atau dengan metode simulasi lain. 

4. Keuntungan dan kelemahan animasi 

Menurut Bambang menyatakan bahwa keuntungan dan kelemahan dalam 

menggunakan animasi yaitu: 
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a. Keuntungan 

1) Memotivasi siswa untuk memerhatikan karena dalam animasi menghasilkan 

daya tarik bagi siswa terutama animasi yang dilengkapi dengan suara. 

2) Menampilkan aksi-aksi yang tidak terlihat atau proses fisik yang berbeda. 

3) Memudahkan guru untuk menyajikan informasi mengenai proses yang cukup 

sulit dijelaskan. 

4) Memungkinakan visualisasi dari konsep imajinasi, objek dan hubungan-

hubungannya. 

5) Animasi dapat menggabungkan sejumlah besar data ilmiah ke dalam satu 

paket, yang kemudian disajikan dengan sederhana. 

b. Kelemahan  

1) Memerlukan tempat penyimpanan atau memori yang cukup besar 

2) Memerlukan peralatan khusus untuk presentasi dan berkualitas 

3) Animasi 2D tidak mampu menggambarkan aktualisasi seperti video ataupun 

fotografi. 

4) Terlalu banyak animasi dan grafik juga dapat membuat loading lama pada 

halaman web. 

5. Manfaat video animasi 

Video animasi dapat menjadi media pembelajaran untuk menyampaikan 

materi pada anak prasekolah sehingga anak akan lebih mudah untuk memahami 

materi yang disampaikan. Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran yang 

menarik agar anak-anak lebih semangat belajar. 

Berdasarkan hasil penelitian Maharani et al. (2021) menyatakan bahwa 

ada pengaruh yang signifikan pada anak prasekolah yang diberikan video animasi 
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pada pembelajaran jarak jauh terhadap kemampuan berpikir logis anak (Maharani 

et al., 2021). Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Dhida (2021) bahwa 

kegiatan pembelajaran yang menggunakan video animasi mampu menarik 

perhatian anak dan mampu memengaruhi sikap serta tingkah laku anak. Media 

pembejalaran menggunakan video animasi juga mampu mengembangkan aspek 

sosial emosisonal anak karena dapat memengaruhi sikap dan tingkah laku anak 

prasekolah. Anak akan meniru tingkah laku dari tokoh atau karakter yang 

berperan dalam video animasi tersebut (Dhida, 2021).  

Berdasarkan penelitian Ramli dan Zulminiati (2021) menyatakan bahwa 

penggunaan video animasi mempengaruhi perkembangan berhitung anak di TK 

IV Talawi dan terdapat kenaikan nilai rata-rata setelah diberikan video animasi 

(Ramli dan Zulminiati, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian Jannah dan Dewi 

(2017) menyatakan bahwa ada pengaruh video animasi terhadap keterampilan 

berbicara anak TK (Jannah dan Dewi, 2017). Penelitian yang serupa juga 

menyatakan hal yang sama bahwa video animasi sangat layak dan efektif dalam 

pembelajaran nilai karakter mandiri anak TK (Kurniawati et al., 2019). 

D. Konsep Perilaku  

1. Perilaku 

Menurut Nugroho dan Ali (2005) menyatakan perilaku dari pandangan 

biologis merupakan suatu kegiatan atau aktivitas organisme. Perilaku manusia 

adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dengan demikian 

perilaku manusia memiliki bentangan yang sangat luas dapat meliputi berjalan, 

berbicara, berpakaian, berpikir, persepsi, emosi, dan lain sebagainya (Kurniawati, 

2018).  
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2. Bentuk dari perilaku 

Menurut Notoatmojo (2010), terdapat dua macam bentuk perilaku, yaitu: 

a. Bentuk pasif atau covert behavior adalah respon internal yang terjadi pada 

manusia dan tidak dapat dilihat langsung misalnya berpikir, bersikap dan 

pengetahuan. Contohnya yaitu seorang ibu yang mengetahui bahwa anaknya 

dapat diberikan imunisasi untuk mencegah penyakit tertentu. 

b. Bentuk aktif atau overt behavior adalah perilaku yang dapat dilihat secara 

jelas. Contohnya yaitu seorang ibu yang yang datang ke puskesmas bersama 

anaknya untuk mendapatkan imunisasi. 

3. Upaya perubahan perilaku kesehatan 

Menurut Nugroho dan Ali (2005) menyatakan bahwa strategi dalam 

perubahan perilaku yaitu (Kurniawati, 2018): 

a. Menggunakan kekuatan atau dorongan 

Menggunakan kekuatan atau dorongan merupakan perubahan perilaku yang 

dipaksakan kepada sasaran sehingga ia mau melakukan perilaku yang diharapkan, 

namun tidak berlangsung lama karena bukan atas kesadaran sendiri. Misalnya 

dengan peraturan-peraturan tertentu.  

b. Pemberian informasi 

Pemberian informasi yaitu adanya informasi tentang cara mencapai hidup 

sehat, pemeliharaan kesehatan, cara menghindari penyakit, dan lain-lain. 

Selanjutnya diharapkan agar pengetahuan yang diberikan dapat menimbulkan 

kesadaran masyarakat yang dapat membuat orang berperilaku sesuai pengetahuan 

yang dimilikinya.  

 



25 

 

c. Diskusi partisipatif  

Diskusi partisipatif merupakan pengembangan dari pemberian informasi. 

Hal ini berarti penyampaian informasi kesehatan bukan hanya searah tetapi 

dilakukan secara partisipatif yang bersifat aktif. Dengan demikian pengetahuan 

yang diperoleh akan lebih mantap dan mendalam. 

4. Domain perilaku kesehatan 

Menurut Benyamin Bloom (1908) dalam Notoatmojo (2010), menyatakan 

bahwa perilaku manusia dapat dibagi menjadi tiga domain, yaitu: 

a. Pengetahuan (knowledge) 

Pengetahuan adalah hasil tahu atau pemahaman dan ini terjadi setelah 

seseorang melakukan penginderaan tehadap suatu objek tertentu. Pengetahuan 

didapatkan melalui panca indra manusia. Tingkat pengetahuan dalam pengetahuan 

tercakup dalam enam tingkatan, yaitu: 

1) Tahu, diartikan mengingat suatu materi yang telah dipelajari. 

2) Memahami, diartikan suatu interpretasi suatu materi secara benar. 

3) Aplikasi, diartikan kemampuan untuk menggunakan materi pada suatu kondisi 

4) Analisis, diartikan kemampuan untuk menjabarkan suatu materi dalam 

komponen-komponen, namun masih ada kaitannya satu sama lain. 

5) Sintesis, diartikan kemampuan untuk menghubungkan bagian-bagian di dalam 

suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

6) Evaluasi, diartikan tingkat pengetahuan yang bekaitan dengan kemampuan 

untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi 
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b. Sikap 

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap merupakan kesiapan atau kesediaan 

untuk bertindak. Dengan kata lain, fungsi sikap merupakan reaksi terbuka atau 

aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi perilaku (tindakan atau reaksi 

tertutup). Sikap memiliki tingkatan yang terrdiri dari empat tingkatan, yaitu: 

1) Menerima, yaitu sikap seseorang memerhatikan objek yang diberikan. 

2) Menanggapi, yaitu sikap memberikan jawaban terhadap suatu objek. 

3) Menghargai, yaitu sikap subjek memberikan nilai positif terhadap objek. 

4) Bertanggung jawab, yaitu sikap yang paling tinggi dan bertanggung jawab 

terhadap apa yang diyakini. 

c. Praktik atau tindakan 

Perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang 

dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku adalah suatu 

respon atau reaksi seseorang terhadap suatu rangsangan. Setelah seseorang 

mengetahui stimulus atau objek kesehatan, maka dapat diadakan penilaian atau 

pendapat terhadap apa yang diketahui oleh sasaran. Proses selanjutnya diharapkan 

sasaran akan melaksanakan atau mempraktikkan apa yang disikapi (dinilai baik). 

Berdasarkan bentuk respon terhadap stimulus, perilaku dapat dibagi dua yaitu: 

1) Perilaku tertutup yaitu apabila respon dari suatu stimulus belum diamati oleh 

orang lain dengan jelas. 

2) Perilaku terbuka yaitu apabila respon dari suatu stimulus dapat diamati oleh 

orang lain dengan jelas. 
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5. Faktor penentu (determinan) perilaku 

Perilaku  dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu (Kurniawati, 2018): 

a. Faktor pembawa (predisposing factor), yang termasuk faktor pembawa yaitu 

pengetahuan, sikap, kepercayan, keyakinan, dan nilai-nilai. 

b. Faktor pendukung (enabling factor), yang terwujud dalam faktor pendukung 

yaitu lingkungan fisik, sumber daya, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas 

dan sarana kesehatan. 

c. Faktor pendorong (reinforcing factor), yang termasuk dalam faktor pendorong 

yaitu sikap dan perilaku petugas kesehatan maupun petugas lain, teman, tokoh 

yang semuanya bisa menjadi kelompok referensi dari perilaku masyarakat. 
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