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“PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU SISWA DI PESANTREN AL-

IMAN ULUALE TERHADAP PANDEMI COVID-19” 

ABSTRAK 

Latar belakang: Saat ini dunia sedang dihadapkan dengan isu pandemi COVID-19 

yang memiliki penularan yang sangat tinggi. Salah satu kelompok dalam masyarakat 

yang paling rentan terhadap infeksi penularan dan penyebaran COVID-19 adalah 

pondok pesantren. Kasus klaster COVID-19 dalam pesantren telah menjadi isu sosial 

yang tidak terjadi hanya sekali. Salah satu cara memaksimalkan pencegahan penularan 

COVID-19 adalah dengan meningkatkan pengetahuan serta perbaikan sikap dan 

perilaku siswa.  

Tujuan: melihat bagaiman sikap, pengetahuan, dan perilaku siswa Pondok Pesantren 

Al-Iman Uluale.  

Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dan analitik 

kuantitatif potong lintang dengan menggunakan kuisioner. Teknik pengambilan sampel 

adalah Purposive Sampling.  

Hasil: Pada penelitian ini didapatkan bahwa mayoritas siswa memiliki pengetahuan 

yang baik tentang COVID-19 (87.5%) dengan sikap dan perilaku pencegahan yang 

juga baik pada mayoritas siswa (98.86% dan 85.23%). Setelah dianalisis menggunakan 

t-paired test ditemukan juga adanya hubungan antara pengetahuan dan sikap serta 

adanya hubungan antara pengetahuan dan perilaku pencegahan yang dibuktikan 

dengan nilai p-value <0.005.  

Kesimpulan: pengetahuan, sikap, dan perilaku pencegahan COVID-19 pada siswa 

pesantren Al-Iman Uluale baik. 

 

Kata Kunci: COVID-19, Pengetahuan, Perilaku, Sikap 
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“KNOWLEDGE, ATTITUDE AND BEHAVIOR OF STUDENTS IN AL-IMAN 

ULUALE ISLAMIC BOARDING SCHOOL ON THE COVID-19 PANDEMIC” 

 

ABSTRACT 

Background: Currently the world is faced with the issue of the COVID-19 pandemic 

which has a very high transmission. One of the place in the community that vulnerable 

to infection transmission of COVID-19 is Pesantren. Cases of COVID-19 clusters in 

pesantren have become a social issue that does not occur only once. One way to 

maximize the prevention of COVID-19 transmission is to increase knowledge and 

improve student attitudes and behavior.  

Objective: this study aims to see how the attitudes, knowledge, and behavior of 

students of Pondok Pesantren Al-Iman Uluale.  

Method: The study used descriptive research design and quantitative analytics cut 

latitude using questionnaires. The sampling technique used is purposive sampling.  

Results: The study found that the majority of students have a good knowledge of 

COVID-19 (87.5%) with good preventive attitudes and behaviors in the majority of 

students (98.86% and 85.23%). After being analyzed using t-paired tests, there was 

also a relationship between knowledge and attitudes and a relationship between 

knowledge and preventive behavior as evidenced by a p-value <0005.  

Conclusion: the knowledge, attitude, and preventive behavior of COVID-19 in 

students of Al-Iman Uluale boarding school well. 

 

Keywords: COVID-19, Knowledge, Behavior, Attitude

mailto:bramfly44@med.unismuh.ac.id


iii 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis  panjatkan  kepada  Allah   Subhanahu  wa  Ta’ala  yang  

telah  memberikan  rahmat  serta  nikmatnya  sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  

proposal penelitian  yang  berjudul “Pengetahuan Sikap dan Perilaku Siswa di 

Pesantren Al-Iman Uluale Terhadap Pandemi Covid-19”. Sholawat serta salam 

senantiasa tercurah kehadirat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dimana Beliau-

lah yang senantiasa berjuang demi menyebarkan agama Allah, agama yang ramatan  

lil ‘alamin. Alhamdulillah berkat nikmat-Nya. Adapun ujuan dari pembuatan penelitian 

ini  diajukan  Kepada  Fakultas Kedokteran  Universitas  Muhammadiyah  Makassar  

untuk  memenuhi  persyaratan  untuk menyelesaikan  studi  dan  memperoleh  gelar  

sarjana.  

Pada kesempatan  ini  penulis  ingin  mengucapkan  terimakasih  yang  tak 

terhingga  kepada  kedua  orang  tua  penulis,  yaitu Bapak Mursida Bade dan Ibu Andi 

Nasrah,  serta  saudara  kandung  penulis Novianti Mursida,  yang  senantiasa selalu  

memberikan  bantuan,  dukungan  dan  selalu  berdoa  untuk  penulis selama ini. 

Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pembimbing 

penelitian, yaitu dr. Alamsyah Irwan, Sp.An., M.Kes, yang selalu meluangkan waktu 

untuk membimbing dan memberi masukkan selama proses pembimbingan 

berlangsung. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk memperoleh ilmu pengetahuan di Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

2. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar, Ibunda 

Prof.Dr.dr. Suryani As’ad, M.Sc, Sp.GK(K) yang telah memberikan sarana dan 

prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. 



iv 
 

3. Seluruh dosen dan staf di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 

4. dr. Hairul Anwar, Sp.PK, M.Kes, selaku pembimbing akademik saya yang telah 

memberikan semangat dan motivasi selama proses perkuliahan dan dalam 

menyelesaikan penelitian ini. 

5. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah senantiasa memberikan dukungan, 

ilmu daan juga mewarnai kehidupan suka maupun duka di Fakultas Kedokteran 

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih memiliki banyak 

keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu penulis dengan senang hati akan 

menerima kritik yang bersifat membangun. Penulis juga berharap penelitian ini dapat 

membantu sebagai tambahan referensi pada penelitian yang dilakukan dikemudian 

hari. Akhir kata, penulis berharap semoga Allah membalas segala kebaikan pihak-

pihak yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini. 

        

 

Makassar, 20 Januari 2022 

 

 

        

Penulis



v 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL 

PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMBIMBING 

PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGUJI 

PERNYATAAN PENGESAHAN 

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT 

RIWAYAT HIDUP 

ABSTRAK ...........................................................................................................  i 

ABSTRACT .........................................................................................................  ii 

KATA PENGANTAR .........................................................................................  iii 

DAFTAR ISI ........................................................................................................  v 

DAFTAR GAMBAR ...........................................................................................  ix 

DAFTAR TABEL ...............................................................................................  x 

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................  1 

A. Latar Belakang ........................................................................................  4 

B. Rumusan Masalah ...................................................................................  4 

C. Tujuan penelitian ....................................................................................  4 

BAB II PEMBAHASAN .....................................................................................  5 

A. Pengetahuan .............................................................................................  5 

1. Definisi pengetahuan ............................................................................  5 

2. Tingkatan pengetahuan .........................................................................  5 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan ..................................  6 

4. Cara pengukuran pengetahuan .............................................................  8 



vi 
 

B. Sikap .........................................................................................................  9 

1. Definisi sikap ........................................................................................  9 

2. Komponen sikap ...................................................................................  10 

3. Tingkatan sikap ....................................................................................  11 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap..............................................  12 

5. Cara pengetahuan sikap ........................................................................  12 

C. Perilaku ....................................................................................................  15 

1. Definisi Perilaku ...................................................................................  15 

2. Perilaku keshatan ..................................................................................  15 

3. Bentuk-bentuk perilaku ........................................................................  17 

4. Faktor-faktor yang mempengahruhi perilaku .......................................  17 

5. Cara pengukuran perilaku.....................................................................  19 

D.  COVID-19 ...............................................................................................  21 

1. Definisi COVID-19 ..............................................................................  21 

2. Etiologi .................................................................................................  21 

3. Epidemiologi ........................................................................................  23 

4. Patosipiologi .........................................................................................  24 

5. Menivestasi klinis .................................................................................  27 

6. Klasifikasi klinis ...................................................................................  27 

7. Diagnosis ..............................................................................................  31 

8. Penatalaksanaan ....................................................................................  37 

9. Pencegahan ...........................................................................................  39 

E. Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Tentang Infeksi COVID-19 ..........  43 

F. Aspek Keislaman ......................................................................................  44 



vii 
 

BAB III Karangka Teori ....................................................................................  47 

A. Karangka teori ........................................................................................  47 

B. Konsep pemikiran ...................................................................................  47 

C. Definis operasional varibel penelitian ...................................................  48 

D. Hipotesis ...................................................................................................  48 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN .........................................................  48 

A. Objek penelitian ......................................................................................  49 

B. Desain penelitian .....................................................................................  49 

C. Popilasi dan sampel .................................................................................  50 

D. Teknik pengambilan sample ..................................................................  51 

E. Teknik pengolahan data .........................................................................  52 

F. Etika penelitian ........................................................................................  53 

G. Alur penelitian .........................................................................................  54 

BAB V HASIL .....................................................................................................  55 

A. Gambaran Umum Populasi/Sampel (Objek Penelitian) .....................  55 

B. Analisis .....................................................................................................  55 

1. Analisis Univariat...............................................................................  55 

2. Analisis Bivariat .................................................................................  58 

BAB VI PEMBAHASAN ...................................................................................  60 

A. Pembahasan ...............................................................................................  60 

B. Aspek keislaman .......................................................................................  64 

BAB VII PENUTUP ...........................................................................................  66 

A. Kesimpulan ...............................................................................................  66 

B. Saran ..........................................................................................................  66 



viii 
 

DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................................  70 

LAMPIRAN .........................................................................................................  76 

 

 

 

 

 



ix 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 3.1 Karangka Teori ................................................................................  47 

Gambar 3.2 Karangka Konsep ............................................................................  47 

Gambar 4.1 Alur Penelitian .................................................................................  54



x 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 5.1 Distribusi frekuensi responden menurut usia .......................................  56 

Tabel 5.2 Distribusi frekuensi responden menurut jenis kelamin ........................  56 

Tabel 5.3 Distribusi frekuensi responden menurut kelas .....................................  56 

Tabel 5.4 Distribusi frekuensi responden menurut pengetahuan tentang COVID-19

 ...............................................................................................................................  57 

Tabel 5.5 Distribusi frekuensi responden menurut sikap pencegahan COVID-19 

 ............................................................................................................................... 57 

Tabel 5.6 Distribusi frekuensi responden menurut perilaku pencegahan COVID-19

 ...............................................................................................................................  58 

Tabel 5.7 Distribusi frekuensi responden berdasarkan pengetahuan dan sikap 

pencegahan COVID-19 .........................................................................................  58 

Tabel 5.8 Distribusi frekuensi responden berdasarkan pengetahuan dan perilaku 

pencegahan COVID-19 .........................................................................................  58 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

SARS-COV 2 merupakan akronim dari Severe Acute Respiratory Syndrome 

Corona Virus 2 merupakan etiologi penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

Spesias virus ini tergolong dari keluarga dekat dari coronavirus yang mengakibatkan 

SARS pada 18 tahun yang lalu. Gejalanya sama dengan SARS di mana jumlah 

kematian yang diakibatkan oleh SARS lebih tinggi (9,6%) jika dibandingkan dengan 

COVID-19 (meskipun hanya dibawah 5%), angka penderita kasus virus ini lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan SARS. Tingkat penyebaran virus ini sangat cepat dengan 

area infeksi jauh lebih besar hampir menjangkau seluruh dunia dibandingkan dengan 

SARS. Virus corona pertama kai menyerang manusia terdeteksi di provinsi Hubei 

tepatnya kota Wuhan di China pada pengujung tahun 2019.1 Penyebaran virus ini 

keseluruh wilayah China menyebar dengan cepat ketika mobilitas manusia di China 

meningkat hanya terhitung dalam waktu satu bulan pada awal tahun baru.2 Sehingga 

pada tahun 2020 World Health Organization (WHO) mendeklarasikan tepatnya pada 

tanggal 30 Januari. Selain itu  COVID-19 juga dideklarasikan sebagai  menjadi 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia pada tanggal 12 Februari 

2020 oleh WHO. 3    

COVID-19 memiliki tingkat penularan sangat tinggi sehingga butuh untuk 

dihindari supaya tidak menular masuk ke komunitas masyarakat. Transmisi yang 

kurang terkontrol memberikan dampak terhadap meningkatnya kasus kematian. Virus 

ini dapat membunuh manusia baik secara langsung maupun perlahan. Kedaruratan ini 

memicu desakan WHO untuk menetapkan status keadaan darurat nasional akibat virus 
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corona kepada negara-negara dengan prevalensi tinggi COVID-19 salah satunya 

Indonesia. Sehingga, pada akhir maret 2020, status keadaan darurat kesehatan 

masyarakat terkait pandemi virus corona ditetapkan oleh presiden Republik Indonesia 

yang disahkan dalam penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam keputusan 

presiden no. 11.4  

Salah satu kelompok dalam masyarakat yang paling rentan terhadap infeksi 

penularan dan penyebaran COVID-19 adalah pondok pesantren. Kasus klaster COVID-

19 dalam pesantren telah menjadi isu sosial yang tidak terjadi hanya sekali. Sekitar 400 

santri terjangkit dan terkonfirmasi positif COVID-19 pada pertengahan Februari 2021 

di Tasikmalaya. Di pesantren Kuningan juga terdapat sebanyak 550 santri dan guru 

yang juga terjangkit COVID-19.  Kasus ini akan terus bertambah, dengan 8.291 kasus 

positif di 19 pondok pesantren per Februari 2022, menurut tim LaporCovid-19. Dilansir 

oleh covid19.go.id, pondok pesantren merupakan lokasi yang rawan dan sekaligus 

menjadi lokasi yang paling efektif untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 jika 

protokol COVID-19 diterapkan dengan baik. 

Saat ini telah ditemukan vaksin untuk menangani COVID-19. Meskipun vaksin 

sudah terbukti dapat mencegah COVID-19, namun pemangku kebijakan lebih 

menekankan kepada perbaikan gaya hidup untuk meningkatkan sistem kekebalan 

tubuh seperti makan makanan bergizi dan berolahraga yang teratur. Untuk mencegah 

penyebaran virus corona juga kebiasaan menjaga protokol kesehatan harus dilakukan 

yaitu membiasakan cuci tangan rutin dengan enam langkah WHO, menggunakan 

masker, menjaga jarak, serta menunda bepergian. Namun pada kenyataannya, sebagian 

orang dalam masyarakat belum tahu dan sadar akan prokol kesehatan seperti tidak 

memakai masker ketika bepergian, ramainya tempat publik dengan tanpa menjalankan 
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protokol kesehatan. dan hal ini dapat terlihat dengan ramainya orang berlalu-lalang di 

jalanan tanpa menerapkan protokol kesehatan.  

Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan Sukesih et al., pada tahun 2020, 

tentang sikap dan pengetahuan mahasiswa yang kuliah di bidang kesehatan terhadao 

upaya mencegah penularan COVID-19 di Indonesia, diperoleh tingkat sikap kategori 

yang baik pada 206 mahasiswa (46,39%) dari 444 responden dengan tingkat 

pengetahuan kategori yang baik pada 228 mahasiswa (51,35%) yang menunjukkan 

pengetahuan serta sikap mahasiswa yang menempuh studi di bidang kesehatan baik 

yang mana dapat membantu pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan 

sekitarnya.5 

Selain itu dalam hasil penelitian terkait perilaku jaga jarak pada mahasiswa UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta selama pandemi yang dilakukan oleh Syadidurrahmah et. 

all., pada tahun 2020, disimpulkan terdapat 55,9% mahasiswa melakukan penerapan 

terkait perilaku jaga jarak dengan baik. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 

terdapat beberapa hal yang memiliki hubungan terhadao penerapan perilaku jaga jarak 

yaitu pengetahuan, jenis kelamin, dan dukungan dari keluarga responden. Sehingga 

berdasarkan penjelasan berikut, disimpulkan bahwa mahasiswa memiliki peran dalam 

mencegah penularan COVID-19 dengan membantu meningkatkan sikap, pengetahuan, 

serta perilakunya.6 

Teori tentar pengetahuan dikutip dalam beberapa hadist dan ayat Al-Qur’an. 

Seperti tercantum di Al-Mujudalah [28] :11:7 
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Tekait dengan beberapa fakta dan paparan tersebut, penulis tertarik untuk 

mengangkat penelitian yang melakukan penilaian terhadapa sikap, pengetahuan, dan 

perilaku siswa terhadap pandemi COVID-19. Di mana pada penelitian digunakan 

subjek penelitian yang berasal dari siswa Pesantren Al- Iman Uluale yang rentan 

terhadap penularan dan infeksi COVID-19 secara berkelompok. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang yang sudah dipaparkan, rumusan masalah yang 

peneliti angkat adalah: “Bagaimana tingkat sikap, pengetahuan, serta perilaku siswa 

Pesantren Al- Iman Uluale terhadap pandemi COVID-19. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sedangkan tujuan umum yang penulis harapkan untuk dicapai peneliti yaitu 

untuk tingkat sikap, pengetahuan, dan perilaku siswa di Pesantren Al- Iman Uluale 

terhadap pandemi COVID-19. 

Sedangkan tujuan khusus yang ingin peneliti capat adalah: 

1. Untuk mengetahui tingkat sikap siswa Pesantren Al- Iman Uluale terhadap 

pandemi COVID-19 
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2. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa di Pesantren Al- Iman Uluale 

terhadap pandemi COVID-19 

3. Untuk mengetahui tingkat perilaku siswa di Pesantren Al- Iman Uluale terhadap 

pandemi COVID-19 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Siswa diharapkan dapat memaknai dan memahami dengan baik terkait 

bentuk dari infeksi COVID-19 serta mampu bertindak secara tepat untuk 

mencegah infeksi COVID-19. 

2. Bagi institusi pendidikan memiliki pembekalan dalam usaha mencegah 

penularan dan infeksi COVID-19 khususnya di kalangan pelajar dengan 

meningkatkan pemahaman siswa tentang resiko penularan virus corona.  

3. Bagi peneliti lain dapat menjadi dasar keilmuan atau data awal untuk 

mendalami lebih lanjut dengan melakukan penelitain lain yang lebih spesifik 

terkait dengan penularan dan pencegahan virus corona. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. PENGETAHUAN 

1. Definisi Pengetahuan 

Pengetahuan didefinisikan sebagai luaran akhir pemahaman, terjadi ketika 

individu mempersepsikan objek melalui inderanya. Pengetahuan menjadi salah 

satu hasil dari rasa ingin tahu melalui proses sensori, ataupun melalui proses 

indera pada mata dan telinga terhadap benda tertentu. Pengetahuan adalah area 

penting untuk membentuk perilaku terbuka (open behavior) yang persepsinya 

dapatt muncul dengan melibatkan panca indera: penciuman, penglihatan, perasa, 

pendengaran, dan peraba..8 

2. Tingkat dari Pengetahuan 

Dalam buku yang ditulis pada tahun 2007 oleh Notoatmodjo, dalam domain 

kognitif terdapat enam tingkatan pengetahuan terkandung, yaitu sebagai berikut: 

a.  Mengetahui (know) 

Bagian ini menjadi tingkat yang paling rendah. Mengetahui adalah proses 

mengingat  kembali konsep yang sudah dipelajari. Tingkatan ini melibatkan 

memori untuk kembali mengingat hal-hal yang spesifik dari semua konsep 

pembelajaran sebelumnya. 

b.  Comprehension (Memahami) 

Didefinisikan menjadi  bentuk kemampuan mengetahui dengan tepat terkait 

suatu objek yang akan diketahui agar bisa melakukan interpretasi bahan 

dengan tepat. Seseorang yang memiliki pemahaman dalam konsep atau 

materi diharuskan bisa menerangkan, mengintegrasikan, dan memberi 
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kesimpulan terhadap hal yang dikaji. 

c.  Application (Aplikasi) 

Didefinisikan menjadi suatu bentuk kemampuan dalam 

menginterpretasikan konsep yang sudah diperiksa berdasarkan kondisi dan 

ketentuan yang riil di lapangan. 

d.  Analisa (analysis) 

Merupakan kemampuan untuk menggambarkan suatu materi sebagai 

kesatuan komponen menjadi suatu organisasi yang terstruktur.  

e.  Sintesis (synthesis) 

Didefinisikan menjadi suatu bentuk kebisaan untuk mengembangkan 

bentuk terbaru yang berasal dari bentu yang sebelumnya telah 

dikembangkan. 

f.  Evaluation (Evaluasi) 

Didefinisikan menjadi suatu bentuk kebisaan untuk menilai materi atau 

objek terhadap kriteria tertentu.9 

3. Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengetahuan 

Terdapat tujuh hal yang berperan dalam mempengaruhi pengetahuan 

manusia antara lain yaitu:  

a. Pendidikan 

Merupakan usaha untuk mengembangkan individualitas dan keterampilan 

untuk memahami sesuatu. Pendidikan memiliki pengaruh terhadap laju proses 

pembelajaran, makin tinggi tingkatannya, makin mudah seorang individu 

untuk proses mendapatkan ilmu yang mengakibatkan akan semakin luas pula 

tingkat pengetahuan orang tersebut. 
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b. Pekerjaan 

Pekerjaan pada dasarnya merupakan kegiatan yang wajib dilakukan dengan 

maksud memenuhi kebutuhan sehar. Lingkungan kerja dapat mengakibatkan 

seseorang untuk mendapatkan pengetahuan dan  pengalaman secara tidak 

langsung maupun secara langsung. Misal, orang yang memiliki pekerjaan 

menjadi petugas kesehatan cenderung memahami penyakit dan 

pengobatannya lebih baik dibandingkan petugas non kesehatan 

c. Usia 

Usia dapat memberikan pengaruh persepsi maupun cara berfikir seseorang. 

Seiring bertambahnya usia, persepsi dan cara berfikir seseorang akan terus 

berkembang. 

d. Minat 

Minat adalah kecendrungan atau keterterikan pada suatu hal yang dapat 

mendorong indivisu tersebut untuk mencoba dan menekuni bidang tertentu 

hingga mendapatkan lebih banyak pengetahuan serta pengalaman di bidang 

yang ditekuni. 

e. Pengalaman 

Pengalaman adalah peristiwa telah terjadi di masa lalu seseorang. Secara 

umum, semakin banyak pengalman yang diperolah, maka akan semakin 

banyak pengetahuan  dan keterapilan yang dimiliki. 

f. Lingkungan 

Segala sesuatu yang berada di sekitar individu tertentu, secara biologis, fisik, 

dan sosial yang berperan dalam proses membawa indormasi kepada seseorang 

di dalamnya. Misalnya, jika daerah tersebut memiliki kecendrungan menjaga 
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kebersihan sekitar lingkungan, maka besar kemungkinan semua lapisan 

masyarakat sekitar memiliki sikap yang sama. 

g. Informasi 

Mereka yang memiliki lebih banyak sumber, relasi, dan jaringan maka selalu 

memiliki pengetahuan yang juga lebih luas. Secara umum, semakin mudah 

dalam mengakses hal baru, maka akan semakin cepat juga dalam memperoleh 

pengetahuan.8 

4. Metode dalam Mengukur Pengetahuan 

Pengetahuan dapat kita nilai dengan berbagai metode seperti wawancara 

ataupun kuesioner angket berisikan pertanyaan kepada subjek atau responden 

tentang isi materi tertentu, memberi bekal pengetahuan yang akan diukur, dan 

menyesuaikan tingkatan terkait jenis pertanyaan yang akan diberikan (Arikunto, 

2010). Hal yang biasa dipakai dalam mengukur pengetahuan terbagi menjadi dua, 

antara lain: 

a. Pertanyaan yang bersifat subjektif 

Penggunaan pertanyaan subjektif ini bertujuan dalam menlai faktor yang  

bersifat subjektif dari penilai yang hasilnya terkadang dapat bervariasi dari 

tiap responden yang menilai dan dinilai. 

b. Pertanyaan objektif 

Dikemas dalam bentuk jawaban pilihan ganda, membenarkan, dan 

mencocokkan jawaban yang dapat dinilai dengan baik oleh tim penilai. 

Umumnya tingkat pengetahuan diukur dalam tiga kategori, seperti: 

1) Pengetahuan dikategorikan baik ketika responden bisa memberikan 

jawaban benar 76 hingga 100% dari keseluruhan pertanyaan. 
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2) Pengetahuan dikategorikan cukup ketika responden dapat menjawab dari 

total jawaban pertanyaan 56 hingga 75% dengan benar. 

3) Pengetahuan dikategorikan kurang ketika responden hanya dapat 

menjawab benar <56% dari keseluruhan.8,10 

B. SIKAP 

1. Definisi Sikap 

Berdasarkan kutipan dari buku Aiken dalam Rahmadani (2009), 

dikatakan bahwa Sikap adalah kecenderungan yang merupakan bentuk 

predisposisi yang telah dikaji oleh individu dalam bereaksi positif ataupun negatif 

terhadap suatu intensitas suatu konsep, siturasi, objek ataupun individu di 

sekitarnya. Sedangkan Berkowitz dalam Azwar pada tahun 2005 memberi 

penjelasan tentang sikap seseorang terhadap suatu objek adalah sebuah bentuk 

penuangan emosi, yang kedua adalah bentuk reaksi atau respon terhadap 

kecenderungan untuk bereaksi. Sikap selalu mengacu pada bentuk yang memiliki 

hubungan dengan dua elemen, yaitu puas (like) atau tidak puas (dislike), 

mematuhi dan melakukan atau menghindarinya. 

Menurut Thurstone dalam Bimowalgito (2003) bahwa “Sikap merupakan 

tingkat afeksi yang memiliki sifat baik positif maupun negatif terhadap objek 

psikologis yang saling berhubungan. Afeksi positif adalah bentuk perasaan 

bahagia. Sedangkan, afeksi negatif merupakan bentuk afeksi tidak bahagia atau 

tidak nyaman”. Sikap merupakan symptom  dengan dimensi afektif dengan 

kecenderungan bereaksi relative secara tegas terhadap objek, baik positif atau 

negatif. Berdasarkan argumentasi di atas, sikap merespon perasaan, reaksi untuk 
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bereaksi secara emosional. Kemudian dapat disimpulkan antara respons positive 

(like) dan negatif (dislike). 

Dalam buku yang ditulis oleh Notoatmodjo pada 2003, dikemukakan 

bahwa sikap adalah suatu  respons dimana seseorang merasa tertutup, atau 

ransangan terhadap objek tertentu. Tanda-tanda sikap tidak terlihat secara 

langsung, tetapi dapat dimaknai sebagai perilaku yang disimpulkan. Sikap adalah 

kesediaan menanggapi suatu objek dalam lingkungan tertentu sebagai evaluasi 

terhadap hal tersebut. 

Berdasarkan argumentasi itu, disimpulkan sikap adalah kecenderungan 

seseorang terhadap situasi, objek, konsep, dan individu lain tertentu yang 

diinterpretasikan ke dalam suatu tanggapan kognitif, emosional atau afeksi, serta 

sikap pribadi yang dituangkan. Kesediaan seseorang dalam berperilaku, berpikir, 

memahami, serta merasakan ketika dihadapkan pada suatu objek untuk 

menentukan apakah tiap individu akan mendukung atau menentang sesuatu.10 

 

2. Komponen Sikap 

Ditinjau dari tiap komponen sikap yang ada, terdapat tiga unsur komponen 

yaitu afeksi, kognisi, dan konatif. Tiga faktor tersebut, yaitu: 

a. Komponen kognitif berkaitan keyakinan, gagasan, dan konsep tertentu. 

b. Komponen afektif memiliki hubungan dengan emosional manusia 

c. Komponen konatif adalah kecenderungan terkait perilaku. 

Komponen kognitif adalah keyakinan atau keyakinan seseorang terhadap 

suatu objek sikap. Percaya pada sesuatu sebagai objek sikap membentuk pikiran 

seseorang. Dengan kata lain, subjek sikap memegang peranan yang sangat urgen 
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dalam tugas terkait. Komponen afektif memiliki hubungan emosional selalu 

ditentukan oleh bentuk kepercayaan. Ketika seseorang memiliki pandangan 

negatif terhadap orang lain, mereka akan cenderung merasa malas dan tiada hasil 

yang mereka harapkan. Komponen konatif memperlihatkan kecondongan 

perilaku yang telah ada pada diri berkaitan hubungannya dengan sikapnya kepada 

individu lain. Jika seseorang memiliki ketidaksukaan terhadap individu lain, 

maka sudah menjadi hal biasa jika orang tersebut tidak ingin melakukan 

komunikasi dengan orang tersebut.8 

3. Tingkatan Sikap 

Berdasarkan dari beberapa komponen sikap yang ada, tingkatan sikap 

seseorang terbagi atas sebagai berikut: 

a. Menerima (receiving) 

Menerima didefinisikan sebagai bentuk keinginan seseorang untuk ingin 

memperhatikan objek. 

b. Merespon (responding) 

Merespon didefinisikan sebagai sikap ingin memberikan tanggapan jika 

ditanya, melakukan ataupun menyelesaikan tanggungjawab yang telah 

diamanahkan sebagai sikap pertanda dari sebuah usaha untuk menjawab 

pertanyaan. 

c. Valuing (Menghargai) 

Mengundang pihak lain dalam menangani serta menyelesaikan 

permasalahan yang menunjukkan perilaku etikat ketiga. 

d. Responsible (Tanggung jawab) 
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Tanggung jawab merupakan sikap terbaik untuk apa yang telah dijalani 

dengan semua jenis resiko sebagai konsekuensinya.8 

4. Unsur yang berpengaruh kepada Sikap 

Adapun beberapa unsur-unsur yang dapat memberikan pengaruh kepada sikap 

terhadap sesuatu, yaitu: 

a. Pengalaman pribadi 

Umumnya memberikan kesan hingga dapat mempengaruhi sikap. 

b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting 

Secara umum, seseorang lebih mudah terpengaruh terhadap orang-orang di 

sekitarnya yang mereka anggap penting. 

c. Kebudayaan 

Disadari maupun tidak, budaya juga memberikan pengaruh terhadap sikap 

seseorang meliputi banyak aspek. 

d. Media massa. 

Pemberitaan di koran,  radio, dan alat berkomunikasi lainnya, informasi yang 

hendak disampaikan dengan faktual umumnya juga dapat dipengaruhi dari 

sikap sang jurnalis yang merekam.9 

5. Cara Pengukuran Sikap 

Aspek terpenting dalam mengetahui sikap serta perilaku individu yaitu 

dengan observasi (assessment) dan melakukan suatu pengukuran. Selain itu, 

Azwar S pada 2011 pernah mencetuskan abeberapa cara untuk melakukan 

observasi dan pengukuran  terhadap sikap antara lain: 

1. Skala Likert 

Menurut Likert sikap terkuru dengan menggunakan cara penilaian total. 
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Teknik ini adalah metode pen-skalaan terkait dengan sikap dengan 

menggunakan suatu distribusi tanggapan sebagai bentuk penentuan nilai. 

Skala likert terdiri atas interval satu sampai dengan lima interval yang 

bermakna “sangat setuju” hingga “sangat tidak setuju”. Nilai skala untuk tiap 

butir quisioner yang diajukan tidak pada tingkat dukungan yang ditetapkan 

dan tidak setuju dengan jawaban dari panel responden yang bertindak sebagai 

persetujuan dan studi percontohan (pilot study). 

Prosedur pengukuran berdasarkan skala dengan metode rating yang 

dijumlahkan diindikasi dari dua asumsi adalah sebagai berikut: 

a. Setiap pendapat yang ditulis dari pernyataan sikap dapat disepakati 

sebagai penyataan sebagai pendapat positif atau negatif 

b. Tanggapan dari responden positif akan diberi poin atau skor lebih tinggi 

daripada tanggapan responden yang memiliki tanggapan negatif.   

Menurut Notoatmodjo (2014) dalam bukunya, setiap pertanyaan 

pengukuran memiliki tingkat nilai terhadap pengukuran sikap 

menggunakan skala Likert, yaitu: 

● Asumsi positif 

Sangat 

setuju 

(SS) 

Setu

ju(

S) 

Kurang 

Setuju 

(KS) 

Tidak Setuju 

(TS) 

4 3 2              1 

 

● Asumsi Negative 
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Sang

at 

Setuju  

(SS) 

Setuju 

(S) 

Kurang Setuju 

(KS) 

Tidak 

Setuju (TS) 

1 2 3 4 

Sikap positif apabila T hitung > T mean 

Sikap negatif apabila T hitung ≤ T mean 

2. Skala Thurstone 

Metode interval tampak setara atau metode skala thurstone yang disebut 

sebagai metode jarak yang terlihat seperti bintang. Metode penskalaan dengan 

menggunakan pernyataan yang ditempuh dengan pendekatan stimulasi. 

Pengukuran dimulai dengan menempatkan pernyataan stimulasi atau sikap 

dalam kontinum psikologis pendek atau memicu munculnyaa suatu 

pernyataan dengan tingkat persetujuan maupun pertentangan terhadap 

pernyataan yang berkaitan. 

3. Skala Guttman 

Jenis skala pengukuran ini melibatkan pertanyaan dengan jawaban pendek 

yang pasti: benar atau salah, ya atau tidak, pernah atau tidak, positive atau 

negative, dan seterusnya. Jawaban yang dihasilkan bisa dalam bentuk interval 

maupun ratio dikotami (2 pilihan alternative). Berbeda dengan metode likert 

yang dikategorikan dalam interval 1,2,3,4, dan 5 dari “Sangat setuju” hingga 

“sangat tidak setuju”, penilaian ini hanya memiliki dua interval saja. 

4. Skala Inkles 
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Skala Inkeles adalah jenis pertanyaan dengan survei yang tertutup seperti 

pertanyaan dalam kinerja pembelajaran yang berbentuk pilihan ganda.Metode 

yang serupa dengan model yang ditemukan oleh Thurstone yang hanya 

memiliki tiga jenis pilihan jawaban. Dikarenana kehati-hatian dan kecermatan 

responden dalam memilih jawaban untuk menentukan pilihan.8 

C. PERILAKU  

1. Definisi dari Perilaku 

Perilaku atau tingkah laku merupakan output seluruh pengalaman serta 

perjalanan hidup serta hubunagan antara manusia maupun antara manusia dan 

lingkungan yang dikemas dalam suatu bentuk perilaku, pengetahuan dan sikap. Reaksi 

atau respons individu kepada rangsangan berasal dari dalam maupun dari luar diri 

sendiri ini kemudian akan melahirkan tingkah laku.9 

2. Perilaku dalam Kesehatan 

Menurut Notoatmodjo pada tahun 2007, perilaku kesehatan merupakan reaksi 

individu (makhluk hidup) kepada rangsangan yang memiliki hubungan terhadap gejala 

serta  penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, minuman, stimulus atau objek 

yang memiliki kaitan dengan lingkungan sekitarnya. Reaksi manusia baik yang 

memiliki sifat pasif (pengetahuan, sikap, dan pandangan) atau memiliki sifat aktif 

(perilaku atau praktik). Perilaku sehat adalah pengetahuan, sikap, tingkah laku, 

pemeliharaan preventif, dan penghindaran risiko penyakit.11 Berdasarkan penjelasan 

batasan itu, perilaku terhadap kesehatan bisa dikelompokkan dalam 3 perilaku, yaitu: 

1. Health maintenance (Perilaku dalam Memelihara Kesehatan) 
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Merupakan tindakan yang ditempuh seseorang dalam hal menjaga diri dari 

segala bentuk ancaman penyakit ataupun upaya penyembuhan diri ketika 

sakit. 

2. Perilaku dalam Mencari dan Menggunakan Fasilitas Kesehatan 

Perilaku dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan dalam bentuk pencarian 

kesehatan yang juga mengacu pada usaha seseorang saat kecelakaan atau 

suatu kondisi gangguan kesehatan terjadi. 

3. Perilaku dalam Menjaga Kebersihan lingkungan. 

Menjaga kesehatan melalui usaha menjaga kebesihan lingkungan merupakan 

bentuk pengaplikasian individu dalam bereaksi terhadap sekiarnya, seperti 

lingkungan secara fisi, budaya, maupun sosial sehingga lingkungan tidak 

memiliki pengaruh terhadap kesehatan individu tersebut. Bagaimana suatu 

individu menghadapi lingkungannya sehingga lingkungan tersebut tidak 

menimbulkan pengaruh negatif pada keluarga, kesehatan, dan masyarakat 

sekitarnya. 

Kebiasaan terhadap perilaku atau praktik kesehatan meliputi perilaku yang 

berhubungan dengan penyakit (terkait penyembuhan dan pencegahan penyakit), 

perilaku untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, dan perilaku terhadap 

kesehatan lingkungan. Dalam penelitian Becker yang mengembangkan 

pembagian dalam perilaku dalam menjaga kesehatan, yaitu: 

1. Healthy behaviour (Perilaku hidup sehat) 

Merupakan usaha ataupun tindakan individu dalam meningkatkan serta 

memelihara kesehatan dirinya. 

2. Illness behaviour(Perilaku sakit) 
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Meliputi reaksi individu kepada suatu kondisi abnormalitas atau wabah, 

kesadaran akan penyakit, pengetahuan tentang sebab-akibat, gejala dan tanda 

penyakit yang muncul, cara mengobati penyakit, serta pencegahan. 

3. The sick role behaviour (Perilaku peran sakit) 

Menurut aspek sosiologinya, indivisu yang mengalami sakit atau biasa disebut 

sebagai pasien memiliki fungsi terhadap gejala, kewajiban, tugas, dan 

komitmen sebagai orang sakit (obligation).8 

3. Bentuk-Bentuk Perilaku 

Bentuk-bentuk respon yang dilihat dari perilaku terhadap rangsangan, sehingga 

perilaku terbagi dalam 2 bentuk sebagai berikut: 

1.  Covert behavior (Pasif  atau perilaku tertutup) 

Reaksi seseorang terhadap rangsangan yang terjadi dalam bentuk terselubung 

atau tertutup. Reaksi atau respon terhadap stimulus masih sebatas perhatian, 

hal ini membentuk persepsi, pengetahuan baru, atau kesadaran dan sikap pada 

orang tersebut 

2. Overt behavior (Bentuk aktif atau Perilaku yang terbuka) 

Reaksi kepada rangsangan yang diwujudkan menjadi suatu bentuk perilaku 

dan praktek yang dapat dipahami secara mudah dan diobservasi oleh indivisu 

lain.8,9 

4. Faktor– Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku 

Berdasarkan teori dari Lawrence Green dkk dalam Notoatmodjo pada tahun 

2007, perilaku seseorang umumnya dapat dipengaruhi dua hal utama : kebiasaan 

(behavior causes) dan unsur dari luar dari kebiasaan (non-behavior causes). Selain itu, 

perilaku juga dapat dipengaruhi atau dibentuk oleh tiga faktor ialah sebagai berikut: 
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1. Faktor predisposisi (predisposing factor) muncul dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan, keyakinan, sikap, kepercayaan serta nilai.  

2. Faktor pendukung (enabling factor) muncul dari lingkungan baik secara 

langsung tersedia maupun tidaknya fasilitas-fasilitas yang berupa pelayanan 

kesehatan, obat-obatan, serta alat steril. 

3. Faktor pendorong (reinforcing factor) muncul dari sikap serta perilaku 

profesional tenaga pelayanan kesehatan yang menyediakan referensi untuk 

perilaku indivisu. 

Sedangkan beberapa faktor yang juga memberikan pengaruh pada perilaku 

berdasarkan penelitian Sunaryo (2004) dalam jurnal Hariyanti (2015) ialah 

sebagai berikut: 

1. Faktor Eksogen (Faktor Dari Luar) 

Faktor eksogen merupakan pengaruh yang berasal dari luar individu yang 

meliputi sebagai berikut: 

a. Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan ini memiliki kaitan terkait segala sesuatu yang terdapat 

di sekitar individu. Menurut Notoatmodjo pada tahun 2003 lingkungan 

memiliki dampak yang besar bagi seseorang karena lingkungan sebagai 

daerha bagi berkembangnya perilaku. 

1) Usia 

Berdasarkan buku Sarwono pada tahun 2000, responden dalam situasi 

di atas cenderung berperilaku lebih positif daripada kelompok usia 

berikutnya, karena usia juga merupakan faktor terpenting dalam 

menentukan sikap individu. Berdasarkan penelitian Hurlock (2008) 
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masa dewasa yang terbagi menjadi tiga fase yaitu pada usia awal dewasa 

(18-40 tahun), usia paruh baya (41-60 tahun) dan usia akhir dewasa (>61 

tahun). Menurut penelitian Santrock (2003) dikutip dati Apritasari 

(2018), masa dewasa muda diasosiasikan dengan masa perkembangan 

sosial sedangkan masa dewasa awal merupakan puncak dari 

perkembangan sosial masa dewasa. 

2) Pendidikan 

Umumnya terbagi dua jalur, formal dan informal. Kegiatan ini 

menitikberatkan pada proses pembelajaran yang ditujukan untuk 

mengubah perilaku. Dengan kata lain, terjadi perubahan antara apa yang 

tidak diketahui menjadi anda ketahui, dari apa yang tidak dipahami 

menjadi dapat anda pahami, dan dari apa yang tidak dapat anda lakukan 

menjadi dapat anda lakukan. Berdasarkan kutipan dalam buku 

Notoatmodjo (2003), pendidikan memiliki pengaruh terhadap perilaku 

seseprang, ia menyatakan jika penerimaan suatu perilaku didasarkan 

pada kesadaran, pengetahuan, dan kepositifan,  perilaku tersebut dapat 

bertahan secara permanen. Semakin tinggi tingkat pengetahuan 

seseorang , semakin akurat juga ia ketika mengambil keputusan perilaku 

dan kecepatan mencapai tujuan. 

3) Pekerjaan 

Pekerjaan merupakan sebuah kesempatan yang dapat digunakan seorang 

individu untuk menentukan dan memperoleh kesadaran dan pencapaian 

aktualisasi diri.8 

5. Cara Pengukuran Perilaku 
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Metode untuk mengukur perilaku umumnya menggunakan kuisioner yang 

telah dipilih dan telah dilakukan pengujian baik reliabilitas ataupun validitas-nya 

untuk bisa dimanfaatkan untuk menilai perilaku Kriteria pengukuran perilaku 

antara lain : 

1. Nilai T skor > T-mean maka Perilaku positif 

2. Nilai T skor ≤ T -mean maka Perilaku negatif 

Pengujian diberikan kepada subjek penelitian dengan ketentuan 4 

kelompok, yaitu tidak pernah, jarang, sering, serta selalu.  

Menggunakan ketentuan skor jawaban sebagai berikut: 

1). Pernyataan dengan perilaku positif dengan ketentuan jawaban 

a. Selalu apabila subjek sangat setuju terhadap pernyataan yang disampaikan, 

diberi skor empat (SL) 

b. Sering apabila subjek setuju terhadap pernyataan yang disampaikan, diberi 

skor tiga (SR) 

c. Jarang apabila subjek ragu-ragu terhadap pernyataan yang disampaikan, 

diberi skor dua (JR) 

d. Tidak pernah apabila subjek sangat setuju terhadap pernyataan yang 

disampaikan, diberi skor satu (TP) 

2). Pernyataan untuk perilaku negatif dengan ketentuan jawaban 

a. Selalu apabila subjek sangat setuju terhadap pernyataan yang disampaikan, 

diberi skor satu (SL) 

b. Sering apabila subjek setuju terhadap pernyataan yang disampaikan, diberi 

skor dua (SR) 
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c. Jarang apabila subjek ragu-ragu terhadap pernyataan yang disampaikan, 

diberi skor tiga (JR) 

d. Tidak pernah apabila subjek sangat setuju terhadap pernyataan yang 

disampaikan, diberi skor empat (TP) 

Penelitian perilaku akan dikalkulasikan dengan ketentuan: 

1. Nilai T > T-Mean, menandakan responden memiliki perilaku yang positif 

2. Nilai T ≤ T-Mean, menandakan responden memiliki perilaku yang positif 

negatif 

 

 

 

D. Corona Virus Diseasess 2019 (COVID-19) 

1. Definisi 

Coronavirus Diseases 2019, biasa disebut COVID-19, berasal dari kata yang 

berbahasa latin  yaitu Corona, dengan arti "mahkota" atau "halo", merujuk atas jenis 

morfologi yang menggambarkan bentuk matahari korona yang terdapat di sekitar virion 

(partikel virus) jika diamati dibawah dua dimensi mikroskop elektron transmisi. 

Menurut WHO dalam lamannya di internet, virus ini memiliki termasuk dalam familiy 

besar yang tergolong berbahaya karena bisa mengakibatkan banyak penyakit pada 

hewan sekaligus manusia. Ketika menyerang manusia virus ini dapat dideteksi dapat 

mengakibatkan terjadinya infeksi pada saluran pernapasan dimulai dari gejala flu biasa 

sehingga menyebabkan berbagai gejala seperti batuk, demam, sesak, sakit tenggorokan 

bahkan gejala penyakit yang lebih parah misalnya Middle East Respiratory Syndrome 

(MERS) serta Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).12,13 
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COVID-19 adalah salah satu penyakit menyerang saluran pernapasan dengan 

tingkat kategori penularannya termasuk kedalam jenis penyakit menular yang untuk 

pertama kalinya pada akhir tahun 2019 ditemukan di Wuhan.14 Nama lain dari adalah 

SARS-CoV 2. Coronavirus merupakan golongan virus yang memiliki hubungan erat 

dan dapat mengakibatkan penyakit ke mamalia bahkan pada jenis unggas. Di  manusia, 

virus in dapat menyerang pernafasan sehingga mengakibatkan infeksi pada saluran 

pernapasan dengan efek yang bisa mematikan kita, seperti SARS, MERS, dan COVID-

19.15,16 

2. Penyebab (Etiologi) 

Virus corona pertama kali ditemukan pada akhir tahun enam puluh kemudian 

diketahui sebagai etiologi dan berperan dalam patologi sebagian besar virus yang dapat 

menginfeksi saluran pernapasan dengan gejala pilek seperti pada umumnya. 

Coronavirus dengan anggota RNA indra-positif memiliki pelindung tunggal, dengan 

subfamily Coronaviridae yang tergolong ke family Coronaviridae yang sederajat 

dengan Nidovirales, dimana coronavirus ini masuk kedalam 4 kelompok genus yaitu: 

(1) alphacoronavirus, (2) betacoronavirus, (3) gamma coronavirus, dan (4) delta 

coronavirus. Terjadi pemecahan virus ini menyebabkan gejala yang parah akibat 

gangguan di tahun 2003 yang menyerang pernapasan di daerah Timur Tengah (MERS-

CoV) pada tahun 2012. Sehingga, ilmuwan sadar bahwa segala jenis bentuk 

coronavirus sindrom ini sangat patogen kepada manusia serta bisa menimbulkan 

pandemi.17 

Virus yang tersebar di kota Wuhan ini tergolong dalam kelompok genera-

betacoronavirus, dimana memiliki lapisan selimuti dengan partikel bola berbentuk 

bulat berdiameter 60 hingga 140 nm dengan menggambarkan bentuk tipikal struktur 
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genetik coronavirus jika ditinjau dari segi molekulernya. Analisis molekuler melalui 

genom finding tercatat bahwa COVID-19 memiliki kekerabatan yang sangat dekat 

dengan virus jenis bat-SARS-like (SL) -ZC45 dan virus jenis bat- SL-ZXC21. Dalam 

studi ditunjukkan mengenai adanya kekerabatan COVID-19 dengan 2 jenis kelelawar 

yaitu pada spesies CoV (bat-SL-CoVZC45 dan pada spesies bat-SL-CoV ZXC21). 

Diketahui pada identitas urutan gen E pada spesies bat-SL-CoV ZC45 persentase 

kekerabatannya mencapai 98,7% dari 13 daerah genom yang tersedia. Dalam analisa 

data ditemukan pada wabah awal, terdapat urutan COVID-19 dengan beragam urutan 

mencapai 79,5% yang diketahui telah teridentifikasi pada SARS-Cov menggunakan 

analisis molekuler lengkap gen. Sinkronisasi data dengan gen SARS-CoV dan MERS-

CoV, diketahui terdapat COVID-19 mengandung sekuens proteint dengan rantai lebih 

panjang dengan kekerabatan lengkap Gen RNA polymerase tergantung dari RNA dan 

jarak dari struktur gen yang muncul dari hasil urutan sekuens dan analisis filogenetik. 

Urutan sekuens dan analisis filogenetik menggambarkan bahwa COVID-19 tergolong 

jenis betacoronavirus baru, dan hasil yang tertera bukan rumor bahwa SARS-CoV 

yang dijelaskan saat ini. Berdasarkan hal tersebut, COVID-19 dengan SARS 

mempunyai kekerabatan leluhur sama dengan virus pada kelelawar yang teridentifikasi 

terdapat Virus Corona jenis HKU9-1.17 

3. Epidemiologi 

Pada kasus pertama kali terjadi di Wuhan seiring berjalannya waktu terdapat 

peningkatan terus menerus pada COVID-19 di Cina  dalam tiap harinya yang mulai 

naik pada waktu akhir bulan Januari sampai menjelang awal Februari tahun 2020. 

Laporan awal mulai muncul dari Hubei dengan seiring berjalannya waktu kemudian 

mengalami penambahan hingga ke provinsi-provinsi lain menyebar di seluruh wilayah 
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China. Tepatnya di 30 Januari 2020,  teridentifikasi 7,736 kasus yang terkonfirmasi 

positif COVID-19 di Cina, serta dilaporkan telah teridentifikasi 86 kasus di beberapa 

negara seperti Tailand, Malaysia, Nepal, Taiwan, Vietnam, Sri Lanka, Jepang, 

Singapura, Arab Saudi, Korea, Filipina, Kamboja,India, Kanada, Finlandia, Prancis, 

Australia, dan Jerman.12 

Pada tahun 2019 tepat 30 Maret terkonfirmasi 693.224 kasus dengan kasus 

kematian sebanyak 33,106 di Eropa dan Amerika Utara sehingga dinobatkan sebagai 

negara dengan pusat dari penyebaran COVID-19 terbesar. Amerika Serikat dengan 

peringkat pertama negara dengan kasus COVID-19 terbanyak dan terus terjadi 

penambahan kasus terkonfirmasi baru sebesar 19,332 kasus lalu disusul negara 

Spanyol dengan data yang terkonfirmasi sebesar 6,549 kasus. Sedangkan, Italia 

memiliki tingkat penyebaran paling tinggi di dunia, yaitu dengan tingkat persentase 

11,3%.12 

Indonesia untuk pertama kalinya dilaporkan terkait wabah COVID-19 dengan 

jumlah kasus sebanyak dua orang yang terinfeksi pada tanggal 2 Maret tahun 2020. 

Pada 31 Maret 2020 terdapat jumlah kasus positif sejumlah 1,528  kasus dengan angka 

kematian sebesar 136 kasus dengan penyebaran sebesar 8.9%. Persentase data tersebut 

tertinggi pada bagian Asia Tenggara. Sehingga, pada akhir Maret 2020 menetapkan 

Indonesia sebagai status kedaruratan terhadap kesehatan masyarakat terkait pandemi 

virus corona dan telah dideklarasikan mengenai kebijakan pemerintah dalam 

pembatasan sosiall berskala besar (PSBB) sebagai upaya dalam menhambat persebaran 

virus.12 

4. Patofisiologi 
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Virus ini iketahui lebih banyak mengakibatkan infeksi kepada hewan dan 

melakukan siklus di dalam tubuh hewan. Coronavirus dapat menginfeksi dan menulari 

sejumlah besar binatang yaitu kelelawar, babi, sapi, kuda, kucing dan ayam. 

Coronavirus disebut juga sebagai virus zoonotic yaitu virus  yang dapat ditularkan 

melalui binatang ke manusia. Secara umum, terdapat beberapa binatang liar yang 

bertindak sebagai vektor dan dapat membawa sifat patogen dalam penularan penyakit. 

Sumber utama penyebaran Coronavirus pada kelelawar adalah terjadinya kasus 

SARS dan MERS. Akan tetapi, pada SARS terdapat host lain ( uwak) yang 

diidentifikasi terlebih dahulu dengan prasangka awal dikenal sebagai host alamiah. 

Seiring berkembangnya penelitian lebih lanjut telah ditemukan bahwa luwak hanya 

menjadi host intermediet dan kelelawar tapal kuda (horseshoes bars). Secara garis  

besar, alur penyebaran Coronavirus sebagai zoonosis dari binatang ke manusia dan dari 

manusia ke manusia  dengan melalui kontak langsung, droplet, oral, maupun feses. 

Virus ini dapat melakukan infeksi pada tiap individu tanpa  adanya perbedaan 

usia baik dewasa maupun anak dengan usia muda dengan baik gejala klinis ringan 

seperti common cold dan faringitis hingga gejala berat seperti SARS, MERS serta 

beberapa strain yang dapat mengakibatjab diare pada tingkat dewasa. Penularan virus 

ini akan terjadi pada saat musim semi dan dingin. Penularan coronavirus ini 

berdasarkan dengan faktor iklim dan perpindahan populasi yang sering bepergian. 

Selain itu, penularannya berdasarkan dengan karakteristik coronavirus yang lebih suka 

dengan suhu yang dingin dengan kelembaban yang tidak terlalu tinggi. 

Secara garis umum, tiap individu sebenarnya sangat rentan untuk tertular. Jenis 

Pneumonia Coronavirus merupakan varian baru yang bisa menular pada pasien 

Immunocompromised dengan populasi normal tergantung dengan jumlah paparan 
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virusnya.  Apabila kita terinfeksi virus dalam satu waktu dengan jumlah besar, maka 

dapat menimbulkan penyakit meskipun kita memiliki sistem imun tubuh yang 

berfungsi normal.  Orang-orang dengan sistem imun yang lemah seperti orang tua, 

wanita hamil, dan kondisi lainnya, prevalensi penyakit dapat secara progresif lebih 

cepat hingga menimbulkan keparahan. 

Kasus penyebaran virus SARS dalam penyebarannya yang sangat cepat dengan 

total jumlah kasus yang ditemukan dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Virus SARS 

diidentifikasi sangat mudah dan cepat menyebar dalam menginfeksi manusia. Gejala 

yang dapat ditimbulkan oleh virus SARS yaitu demam, batuk, nyeri kepala, nyeri otot, 

dan beberapa gejala infeksi saluran napas lainnya. Kenyataannya, terdapat banyak 

pasien yang dapat sembuh sendiri dengan tingkat kematian sekitar 10-14% terutama 

pada pasien dengan usia rentan yang lebih dari 40 tahun dengan penyakit bawaan 

seperti penyakit jantung, asma, penyakit paru kronik dan diabetes. Tahun 2012, jenis 

baru dari Coronavirus kembali ditemukan di wilayah Timur Tengah dengan nama 

MERS-CoV.  

Kasus MERS pertama kali pada tahun 2012 hingga dengan tahun 2015 dan 

ditemukan jumlah total terkonfirmasi sebanyak 1143 kasus. Berbeda pada penyebaran 

SARS, MERS cenderung menyebar dengan tidak bersifat infeksius dibandingkan 

SARS dalam 3 tahun yang ditandai dengan ditemukannya jumlah kasus sebanyak 1143 

kasus. Virus MERS diyakini tidak mudah menyebar dari manusia ke manusia, akan 

tetapi SARS dapat dengan mudah dan cepat menyebar dari manusia ke manusia. 

Namun pada studi yang lain, MERS memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi sekitar 

40% dibanding dengan SARS yang hanya mencapai 10%. 
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Coronavirus memiliki kemampuan dalam melakukan perbanyakan diri melalui 

sel host-nya. Virus tidak dapat hidup tanpa adanya sel host. Siklus dari coronavirus 

setelah menemukan sel host sesuai tropisme nya akan melakukan penempelan dan virus 

masuk ke sel host yang diperantarai oleh Protein S yang terdapat pada permukaan virus. 

Protein S sebagai penentu utama dalam proses infeksi spesies host-nya serta sebagai 

penentu tropis. Pada studi SARS-CoV, protein S melakukan ikatan dengan reseptor 

pada sel host yaitu pada enzim Angiotensin- Converting Enzyme 2 (ACE-2). Beberapa 

daerah yang terdapat ACE-2 yaitu pada daerah mukosa, oral, nasal, nasofaring, paru, 

lambung, usus halus, usus besar, kulit, timus, sumsum tulang, limpa, hati, ginjal dan 

otak. 

Setelah melakukan transmisi, virus masuk kedalam saluran pernapasan lalu 

kemudian melakukan replikasi di dalam sel epitel pada saluran napas atas (terjadi siklus 

hidup). Setelah itu virus melakukan penyebaran kedalam saluran napas bawah. Pada 

infeksi akut akan terjadi peluruhan virus dari saluran napas sehingga virus dapat 

berlanjut untuk melakukan peluruhan ke beberapa waktu di dalam sel gastrointestinal 

setelah memasuki fase penyembuhan. Virus memiliki masa inkubasi hingga muncul 

penyakit sekitar 3 hingga 7 hari. Coronavirus dengan tipe yang baru dapat melakukan 

transmisi dari kelelawar kemudian berpindah host perantara kemudian ke manusia  

dengan perantara mutasi evolusi.    

Terdapat banyak kemungkinan terkait host yang menjadi perantara melalui 

kelelawar ke manusia yang sampai saat ini belum dilakukan identifikasi. Coronavirus 

mampu melakukan memproduksi beragam antigen yang baru dan populasinya tidak 

memiliki sistem imun yang peka terhadap virus dengan strain mutan sehingga dapat 

menimbulkan pneumonia. Dalam beberapa kasus ditemukan kasus mengenai “super-
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spreader case” yaitu dimana virus melakukan mutasi atau melakukan adaptasi di dalam 

tubuh manusia sehingga mampu melakukan kemampuan dalam transmisi dengan 

sangat q dan sangat infeksius. Satu pasien dapat melakukan infeksi sebanyak lebih dari 

3 orang dan dikategorikan sebagai super-spreader. 

Secara umum berdasarkan patofisiologinya, pemahaman terkait COVID-19 

masih diperlukan tingkat studi yang lebih lanjut. Pada kasus SARS-CoV2 diidentifikasi 

target sel dengan kemungkinan yang terhubung pada lokasi dalam saluran napas bagian 

bawah. Virus SARS-CoV2 dengan SARS-CoV memilih ACE-2 untuk digunakan 

sebagai reseptor. Sekuens protein dari Reseptor-Binding Domain (RBD) yang termasuk 

dalam Receptor- Binding Motif (RBM) pada virus SARS-CoV2 berkontak langsung 

pada enzim ACE2. Hasi daril residu pada SARS-CoV-2 RBM memiliki hubungan 

interaksi dengan ACE2 melalui manusia, berhubungan konsisten dengan kapasitas 

SARS-CoV2 dalam melakukan infeksi melalui sel manusia. Beberapa hasil residu yang 

ditimbulkan secara kritis lain dari SARS-CoV-2 RBM sangat kompatibel dalam 

mengikat ACE2 melalui sel manusia dengan menggambarkan hasil bahwa SARS-

CoV2 memiliki kapasitas dalam melakukan transmisi dari manusia ke manusia. 12,18 

 

5. Manifestasi Klinis 

COVID-19 dalam proses infeksinya dapat menimbulkan gejala yang ringan, 

sedang maupun gejala yang berat sekalipun. Gejala klinis yang utama yang sering 

muncul yaitu meningkatnya suhu tubuh (>380C), kemudian disusul dengan gejala batuk 

lalu kesulitan dalam bernapas. Selain itu gejala klinis lainnya ditandai dengan 

mengalami sesak yang memberat, fatigue, mialgia, gejala gastrointestinal seperti diare 

dan gejala saluran napas lainnya. Setengah dari pasien mengalami sesak selama hingga 
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satu minggu. Pada kasus dengan gejala yang berat mengalami progresif perburukan 

kondisi secara cepat seperti ARDS, syok septik, asidosis metabolik yang ditandai 

dengan sulitnya melakukan koreksi dan terjadi perdarahan atau gejala disfungsi sistem 

koagulasi yang terjadi dalam beberapa hari. Pada beberapa pasien, gejala yang akan 

muncul dapat dikategorikan ringan, bahkan seringkala tidak disertai dengan adanya 

demam. Sebagian besar pasien memiliki prognosis baik sehingga dengan sebagian 

kecil pasien yang mengalami gejala berat mengalami kondisi kritis hingga meninggal.19 

6. Klasifikasi Klinis 

Klasifikasi sindrom klinis dapat ditandai dengan beberapa gejala klinis yang sering 

muncul jika terjadi infeksi antara lain: 

a. Tidak terjadi komplikasi 

Kondisi tidak terjadi komplikasi merupakan kondisi yang sangat ringan. 

Gejala yang akan muncul hanya berupa gejala yang kurang spesifik. Gejala 

utama akan muncul yang ditandai dengan demam, batuk, serta dapat disertai 

dengan nyeri tenggorokan, kongesti hidung, malaise, sakit kepala, dan nyeri 

otot. Sangat penting untuk diperhatikan kategori usia apabila pasien dengan 

usia lanjut dan pasien immunocompromises, akan memiliki persentase gejala 

dengan mengacu pada tidak kasat atipikal. Secara umum, terjadi beberapa 

kasus yang terkonfirmasi tidak mengalami demam dan hanya gejala yang 

relatif sangat ringan. Pada kondisi pasien yang tidak memiliki gejala 

komplikasi hanya akan ditandai dengan terjadinya dehidrasi, sepsis atau napas 

pendek. 

b. Pneumonia Ringan 
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Pneumonia ringan memiliki gejala utama yang sering muncul seperti demam, 

batuk, dan sesak. Akan tetapi tidak ditandai dengan adanya gejala pneumonia 

berat. Pada anak-anak dengan pneumonia kategori tidak berat hanya 

mengalami gejala batuk atau susah bernapas. 

a. Pneumonia Berat 

beberapa gejala yang biasa terjadi pada pasien dewasa yang memiliki 

pneumonia berat ditandai dengan: 

● Gejala yang akan muncul diawali dengan terjadinya demam dan merujuk 

pada infeksi saluran napas. 

● Selanjutnya diikuti oleh gejala yang akan timbul yakni pernafasan cepat 

atau takipnea dengan napas yang memiliki frekuensi sekitar lebih dari 30 

x/menit. Pernapasan berat yang mengalami distress yang ditandai dengan 

kurang dari 90% saturasi oksigennya dari udara luar. 

Gejala klinis uraian dari CAP atau Severe Community-Acquired 

Pneumonia pada pasien anak-anak berdasarkan American Thoracic Society 

atau Diseases Society of America yaitu: 

● Gejala yang diawali dengan sedikit sesak lalu diikuti dengan gatal 

tenggorokan lalu diikuti dengan gejala lain berdasarkan kondisi sebagai 

berikut: 

- SpO2 atau sentral sianosis kurang dari 90%. 

- Terjadi stress sehingga nafas menjadi sesak lalu terjadi retraksi pada 

dada 

- Pneumonia dengan tanda gejala yang mengkhawatirkan ditandai dengan 

berkurangnya nafsu untuk minum atau mengkonsumsi cairan 
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- Pneumonia yang didiagnosa akan dilaksanakan untuk melakukan 

penentuan gejala secara Klinis, sehingga akan diperoleh penunjang hasil 

yang tidak akan menimbulkan bentuk komplikasi. 

b. Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) 

Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) memiliki gejala yang hanya 

akan timbul pada perburukan dalam respirasi dengan kurun waktu 1 minggu 

yang terjadi setelah diketahui kondisi dari klinisnya. Frekuensi dengan gejala 

ringan  memiliki berat yang sama dengan ARDS yang didasari dengan adanya 

hipoksemia disease. Hipoksemia diartikan sebagai bentuk terjadinya 

penekanan pada oksigen di arteri yang diberi simbol PaO₂ kemudian 

dilakukan pembagian menjadi Fraction of Oxygen Inspiration (FIO₂) dengan 

indikator < 300 mmHg. Pemeriksaan yang sangat penting sebagai penunjang 

dari visualisasi thorax yang nampak pada gambar thorax dengan 

menggunakan  CT Scan thorax atau melakukan USG pada paru-paru. 

Pemeriksaan visualisasi dapat dijumpai pada bagian bilateral dan tanpa 

melakukan identifikasi pada kilap sparuataunodul atau lobar dan fusi. Gas 

dalam darah sangat penting dalam melakukan identifikasi darah terhadap 

tekanan oksigen yang dapat menjadi indikator dari tingkat keparahan ARDS 

sehingga memberi hasil untuk melakukan tindakan lanjut yaitu terapi. Berikut 

beberapa gambaran rinci terhadap pemanfaatan kadar oksigen oleh penderita 

ARDS. 

e. Disfungsi Organ 

Salah satu bentuk dari kondisi respons yang terjadi dalam regulasi tubuh 

terhadap infeksi suspek yang memiliki bukti yang disertai dengan gejala 
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terjadinya gangguan organ atau biasa disebut sebagai sepsis. Secara umum, 

gejala yang terjadi jika mengalami disfungsi organ akan terjadi perubahan 

status mental, mengalami sesak napas atau dengan napas dengan frekuensi 

yang cepat, urin yang keluar berkurang, tekanan pada nadi akan terjadi 

peningkatan frekuensi, sehingga akan menyebabkan tekanan darah menjadi 

rendah dan akral menjadi dingin. 

e. Shok Septik 

Shok septik merupakan bentuk hipotesis dalam resusitasi terhadap volume 

adekuat setelah terjadi persisten sehingga memerlukan vasopressor dalam 

mempertahankan cairan serum laktat > 2 mmol/L dengan > 2 MAP > 65 

mmHg. Shok septik yang terjadi pada penderita anak-anak akan mengalami 

tekanan darah rendah dengan tekanan sistolik kurang dari 5 persentil atau 

dibawah 2 SD dengan rata rata tekanan sistolik normal yang didasarkan pada 

usia dan diikuti dengan 2 gejala klinis sebagai berikut: 

● Mengalami perubahan atau gangguan status pada mental 

● Mengalami bradikardi atau takikardi yang berbeda gejala sesuai dengan 

rentang kategori usia anak yaitu pada:  

- Anak dibawah lima tahun akan mengalami frekuensi denyut nadi kurang 

dari 90 x/menit atau lebih dari 160 x/menit. 

- Anak diatas lima tahun akan mengalami frekuensi denyut nadi kurang 

dari 70 x/menit atau lebih dari 150 x/menit. 

● CRT atau gejala Capullary Refill Time akan terjadi peningkatan kurang dari 

2 detik dan dikenal sebagai bentuk vasodilasi atau pelebaran pembuluh 

darah yang terjadi dalam bounding pulse 
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● Pernapasan cepat 

● Purpura atau peradangan oembuluh darah pada kulit  

● Terjadi produksi oliguria dan laktat yang meningkat  

● Mengalami hipotermia dan hipertermia.19 

1. Diagnosis 

Adapun beberapa gejala dari diagnosa yang dapat ditimbulkan yaitu sebagai 

berikut: 

A. Anamnesa 

Gejala pneumonia pada COVID-19 merupakan gejala peradangan terjadi 

dalam paru-paru pada bagian parenkim disebabkan oleh infeksi SARS-CoV 

2. Gejala klinis pada sindrom ini yang akan timbul bervariatif, ditandai dengan 

tidak adanya komplikasi sebagai kategori ringan hingga syok septik sebagai 

bentuk kategori berat. 

Terdapat tiga gejala utama pada anamnesa yang diidentifikasi yaitu batuk 

kering, demam, dan sesak dan mengalami kesulitan bernapas. Dalam hal ini 

demam merupakan gejala yang tidak boleh diindahkan karena tidak  terdapat 

pada beberapa kasus, khususnya pada penderita lanjut usia atau pada golongan 

orang-orang yang mengalami imunokompromais. Selanjutnya ditandai 

dengan timbulnya gejala tambahan seperti nyeri yang terjadi pada bagian 

kepala dan pada bagian otot sehingga membuat otot menjadi lemas, dan 

gangguan pencernaan atau  diare hingga gejala yang kritis yaitu batuk darah.  

Dalam beragam kondisi yang dapat terjadi melalui beberapa tanda dari gejala 

infeksi saluran pernapasan yang akut dan terasa berat dan dikenal sebagai 

SARI atau Severe Acute Respiratory Infection.  Gejala klinis yang ditandai 
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dengan terjadinya infeksi saluran pernafasan yang akut dengan riwayat 

mengalami perubahan suhu tubuh dengan suhu lebih dari 38C yang diikuti 

dengan batuk dengan durasi penyebaran selama 10 hari dan harus melakukan 

dirawat dalam ruang perawatan di rumah sakit. Tidak timbulnya demam yang 

mengindikasikan bahwa tidak terjadi infeksi virus. 

Definisi kajian kasusnya ditandai dengan: 

a) Kasus Suspect/possible atau Pasien dilakukan Pengawasan 

1) Pasien akan mengalami: 

a. Riwayat demam (≥ 380 C). 

b. Pilek yang ditandai dengan batuk dan nyeri pada tenggorokan 

Hasil klinis dan gambaran radiologis yang mengindikasikan terjadi 

pneumonia kategori ringan hingga kategori berat dengan setidaknya satu 

dari keadaan gejala berikut: 

a. Telah melakukan perjalanan dari luar negeri atau daerah / wilayah 

yang terinfeksi dalam kurang lebih selama belum timbul gejala dalam 

waktu 2 minggu terakhir. 

b. Tenaga medis yang mengalami sakit akan merasakan gejala yang 

samasetalah melakukan perawatan pada pasien penderita gangguan 

saluran pernafasab yang berat tanpa mengetahui indikasi awal 

terjangkitnya penyakit tersebut. 

2) Penderita yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA 

baik dengan gejala yang ringan maupun berat sebelun gejala utama 

muncul dalam kurun waktu 2 minggu, akan mengalami beberapa gejala 

klinis smyang ditandai dnegan terjadinya kondisi: 
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a. Pernah melakukan interaksi kuat dengan pasien yang telah terinfeksi 

COVID-19 secara langsung, 

b. Riwayat interaksi erat melalui hewan yang bersifat sebagai vektor 

(hewan yang telah diidentifikasi mampu menulari penyakit),  

c. Melakukan pekerjaan atau melakukan kunjunga pada pelayanan 

medis yang telah terkonfirmasi kasus infeksi COVID-19 pada daerah 

atau wilayah yang telah terdampak.  

d. Telah melakukan kunjungan di Negara China, kota Wuhan dan 

mengalami kenaikan temperatur badan (suhu ≥ 380C) 

b) Orang yang Terpantau 

Seseorang yang telah pernah melakukan kunjungan keluar negera atau 

keluar daerah atau wilayah yang telah terinfeksi akan tetapi tanpa 

mengalami gejala demam dengan pneumonia akan tetapi terjadi demam 

dan tidak memiliki riwayat paparan dimana, diantaranya: 

● Telah melakukan interaksi langsung pada seseorang yang memiliki 

kasus terkonfirmasi COVID-19 

● Melakukan kunjungan di beberapa fasilitas kesehatan dengan 

berinteraksi langsung dengan mereka yang terkonfirmasi positif 

COVID-19 

● Memiliki riwayat kontak dengan hewan yang mampu melakukan 

penularan. yang terdapat di kawasan Tiongkok atau 

daerah/negara/wilayah yang telah mewabah. 

c) Kasus Probable 
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Pasien telah melakukan skrining infeksi virus COVID-19 tetapi dipantau 

secara komprehensif dengan ketidakpastian dan yang memiliki konfirmasi 

positif terhadap pan coronavirus / betacoronavirus . 

d) Konfirmasi Kasus Infeksi 

Individu yang telah melakukan pemeriksaan berupa swab pada jaringan 

mukosa dan phalanges area lalu diidentifikasi melalui laboratorium  dengan 

terkonfirmasi COVID-19. 

Definisi kontak yang dapat dituju ketika terdapat kasus terkonfirmasi yaitu: 

a. Kontak 

Kontak secara langsung dikategorikan bahwa memiliki hubungan dalam 

anggota rumah, keluarga, tenaga medis, pekerja sosial, dan anggota 

group sosial yang tersedia  

b. Interaksi langsung  

Interaksi secara langsung didefinisikan sebagai bentuk hubungan orang 

yang telah melakukan kontak langsung (pada jarak 100 kaki) pada kasus 

yang diidentifikasi dalam beberapa tahapan gejala, termasuk satu hari 

sebelum timbulnya gejala dan selama berlangsungnya masa 

simptomatik. Kontak dapat berupa lebih dari sekedar kontak fisik secara 

langsung. 

● Kontak dengan melakukan interaksi dengan tenaga medis maupun 

para pekerja sosial dapat menangani secara langsung pasien 

COVID19 dengan bekerjasama dengan tenaga kesehatan yang 

terkonfirmasi dan memiliki pajangan terkait medis. 
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● Kontak sebagai bentuk interaksi dalam satu atap pada tempat yang 

tertutup 

- Pembagian wilayah yaitu dengan men-share ruangan, kolaborasi, 

melakukan proses belajar mengajar dengan jarak yang sangat 

dekat, serta dengan melakukan perawatan dna pemeriksaan pada 

pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan sangat dekat. 

- Melakukan perjalanan bersama seorang pasien yang mengalami 

infeksi COVID-19 pada semua moda transportasi. 

- Terdapat anggota dalam rumah tangga yang terkonfirmasi positif 

COVID-19 dan memiliki tempat tinggal dalam satu rumah yang 

sama. 

B. Pemeriksaan Fisik 

Dalam melakukan pemeriksaan fisik menunjukkan gejala klinis ringan atau 

berat, tergantung dengan jenis dan bentuk manifestasi klinisnya. 

● Tingkat kesadaran: komposisi kesadaran yang berkurang. 

● Tanda-tanda vital: peningkatan denyut jantung, peningkatan frekuensi 

pernapasan, peningkatan atau penurunan tekanan darah, dan meningkatnya 

temperatur tubuh. 

● Terjadi kontraksi otot pada sistem pernafasan. 

● Melakukan pemeriksaan secara fisik pada bagian paru-paru dengan 

mengkategorikan bentu yang termasuk simetris statis dan dinamis, tremor 

yang mengeras saat kontak, area konsolidasi yang redup, vesikel bronkial 

atau suara napas bronkial, dan kresek yang telah mengalami gangguan 

parah.. 
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C. Pemeriksaan Penunjang 

Sebagai bentuk pemeriksaan lanjutan, maka dilakukan pemeriksaan 

penunjang diantaranya dengan melakukan: 

1) Pemeriksaan radiologi : melakukan visualisasi pada bagian thorax dengan 

cara melakukan pengambikan gambar pada thorax, melakukan CT Scan 

pada thorax, dan melakukan USG. 

Penggambaran diagnostik: terdapat opasitas oada bagian bilateral, 

pengerasan segmental pada bagian subnya yaitu pada bagian nodul dan 

lobus pada kolaps paru, dan munculnya ruam putih pada paru-paru. Dalam 

tahap pertama infeksi, beberapa perubahan interstisial yang terjadi yabg 

ditandai dengan adanya plak kecil yang rill yang ditemukan pada bagian 

sekitar paru-paru, kemudian mengalami pengembangan menjadi beberapa 

bayangan ruam-ruam putih dan menginfiltrasi pada setiap bagian dari paru-

paru. Dalam studi yang parah terdapat bayangan plak-plak kecil yang 

tersebar secara multiple dengan mengindikasikan interstisial terjadi 

perubahanyang sangat jelas dengan ditunjukkannya bagian perifer paru-

paru lalu menstimulus aga terjadi pengembangan membentuk bayangan  

multiple ruam-ruam putih dan pada kedua bagian paru-paru mengalami 

infiltrat. 

2) Pemeriksaan sampel hasil dari saluran pernfasan bagian atas dan bawah 

● Pemeriksaan saluran pada pernafasan pada bagian nasofaring yang 

dilakukan dengan men-swab tenggorokan 
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● Pemeriksaan saluran pada pernafasan pada bagian bilasab bronkus, 

BAL, dan sputum, dengan digunakan endotracheal tube yang berupa 

endotrakeal  aspirat 

Dalam menginvestigasi dengan melakukan identifikasi sekuensing dengan 

metode molekuler menggunakan Real Time-PCR SARS-COV 2. 

Menggunakan alat perlindungan diri yang sesuai SOP saat mengumpulkan 

sampel. Menggunakan dacron atau rayon steril pengganti cotton swab sebagai 

alat swab dan media pengangkut transfer virus saat mengumpulkan spesimen 

saluran napas pada bagian atas. Sampel tidak boleh diambil dari bagian dalam 

rongga hidung ataupun pada bagian amandel. Pasien yang diduga terinfeksi 

COVID-19 khususnya yang menderita penyakit berat seperti pneumonia, 

pengambilan sampel tunggal pada bagian saluran pernafasan kurang 

mencukupi untuk melakukan skrinning diagnosis oleh karena itu disarankan 

untuk menambahkan pengambilan sampel pada saluran pernapasan bagian 

atas dan bawah.  

Dalam kasus infeksi COVID-19 yang telah terkonfirmasi, pengambilan 

sampel akan berulang dari saluran pernapasan atas dan bawah adalah bukti 

pembersihan virus. Frekuensi pengujian minimal 24 jam, 24 hari hingga 2 kali 

hasil negatif baik sampel maupun perbaikan klinis. Jika membutuhkan sampel  

untuk  transmisi infeksi atau pencegahan, dapat mengambilnya sesering 

mungkin  setiap hari dengan tempat pengambilan sampel berupa:: 

1. Bronkoskopi 

2. Sesuai kondisi dari disfungsi pleura  

3. Melakukan Pemeriksaan darah secara kimiawi: 
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- Leukosit dalam darah perifer dapat diidentifikasi baik secara normal 

atau menurun; dengan cara melakukan hitungan jenis limfosit menurun. 

Sehingga menyebabkan meningkatnya pasien  CRP dan LED. 

- Kendungan gas yang terdapat di dalam darah dilakukan analisis 

- Fungsi hepar dan fungsi ginjal di analis lalu melakukan pememeriksaan 

elektrolit dan gula darah sewaktu 

- Pada kasus berat dilakukan pemeriksaan keseimbangan faal, dengan 

indikasi terjadinya peningkatan pada D-dimer  

- Bila dicurigai terinfeksi bakteri maka dapat melakukan pemeriksaan 

prokalsitonin 

- Dalam menunjang kecurigaan sepsis maka dilakukan pemeriksaan 

laktat 

4. Dalam melakukan uji kepekaan, biakan mikroorganisme yang diisolasi dari 

bahan saluran napas (baik yang diperoleh dari sputum, bilasan bronkus, dan 

cairan pleura) yang terdapat dalam darah.  

D. Perbandingan Diagnosa 

1. Bakterial Pneumonia 

Secara umun, gejala klinis yang sering timbul adalah batuk dengan adanya 

dahak seolah-olah dahak yang timbul mengandung nanah akan tetapi tidak 

terdapat rasa nyeri pada bagian dada. Secara umum, gejala tersebut bersifat 

infeksius dengan arti tidak akan terjadi penularan seperti tanpa adanya 

nyeri dada yang muncul. Secara umum, gejala ini tidak bersifat menular 

dan bukan merupakan penyakit yang menular. 

2. Varian Coronavirus 
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Pada varian virus corona yang baru ini mengandung kesamaan pada jenis 

virus MERS dan SARS, tetapi analis molekuler genom menunjukkan 

bahwa mereka memiliki kemiripan namun tidak persis. Jenis virus baru ini 

telah melakukan evolusi. penelitian telah menunjukkan bahwa virus baru 

ini kurang menyebar dan kurang memiliki sifat patogen dibandingkan 

SARS. Virus tersebut mampu melakukan penyebaran dengan tingkat 

patogenisitasnya lebih rendah. 

3. Mengalami dampak disfungsi pada jantung yang ditandai dengan adanya 

gejala Edema paru secara  kardiogenik. 19,20 

8. Penatalaksanaan 

A. Preparasi bahan dengan mengumpulkan data sebagai bentuk Pasien yang telah 

terinfeksi  COVID-19 dan dinyatakan positif. 

1. Tidak Terjadi Gejala 

● Dilakukan dengan mulai isolasi secara mandiri di dalam rumah selama 

2 minggu 

● Dibutuhkan sosialisasi  terkait  tindakan yang akan dilakukan 

menggunakan edukasi by leaflet disebar ke rumah-rumah 

● Asupan multivitamin seperti Vitamin C dengan dosis penggunaan 3 kali 

dalam sehari selama 2 minggu 

● Dilakukan pengukuran temperatur pada tubuh minimal 2 x/hari pada 

saat pagi hari dan di malam hari 

● Pemantauan pasien melalui jaringan nirkabel telefon oleh petugas FKTP 

2. Gejala kategori Ringan  

● Petugas FKTP terjun langsung untuk menanganinya 
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● melakukan isolasi secara di dalam rumah selama 2 minggu  

● Menyampaikan edukasi terkait apa yang harus dilakukan (dengan 

menggunakan leaflet untuk dibawa ke rumah-rumah). 

● Asupan multivitamin seperti Vitamin C dengan dosis penggunaan 3 kali 

dalam sehari selama 2 minggu). 

● Mengkonsumsi obat antiviral Klorokuin Fosfat dengan dosis 500 mg 

dikonsumsi sebanyak dua kali dalam 5 hari atau Hidroksiklorokuin 

dengan dosis 400 mg dikonsumsi sekali dalam 5 hari. 

● Mengkonsumsi Azitromisin sebagai obat antiviral dengan dosis 500 mg 

dikonsumsi sekali dalam 3 hari. 

● Mengkonsumsi parasetamol sebagai obat simtomatis. 

● Petugas FKTP melakukan kontrol setelah 2 minggu dalam melakukan 

kunjungan klinis sebagai bentuk pemantauan. 

3. Gejala kategori sedang 

● Melakukan pen rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap 

melalui wisma atlet sebagai temopat isolasi atau melalui Rumah Sakit 

Darurat. 

● Melakukan isolasi di wisma atlet atau pada Rumah Sakit Darurat selama 

kurun waktu 2 minggu. 

● Mengkonsumsi seperti Vitamin C dengan dosis penggunaan 3 kali 

dalam sehari selama 2 minggu. 

4. Gejala kategori Berat 

● Melakukan isolasi di dalam ruang isolasi pada Rumah Sakit Rujukan 
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● Dibekali beberapa obat-obatan turunan  sebagai antiviral dari COVID-

19: 

- Mengkonsumsi Vitamin C secara Intravena Klorokuin Fosfat dengan 

dosis 500 mg perhari sebanyak 2 kapsul sejak hari pertama hingga hari 

ketiga kemudian terjadi penambahan dosis  dengan dosis 250 mg 

sebanyak 2 kapsul pada hari keempat hingga hari kesepuluh dan 

mengkonsumsi Hidroksi klorokuin dengan dosis 400 mg sebanyak 1 

kapsul selama 5 hari 

- Mengkonsumsi obat antiviral yaitu Azitromisin, 1 x 500 mg (dalam 3 

hari) 

-  Mengkonsumsi Oseltamivir sebagai obat antiviral, dengan dosis 75 

mg  sebanyak 2 kapsul perhari atau Avigan yang berupa Favipiravir 

dengan dosis 1600 mg sebanyak 2 kapsul perhari dimulai dari hari ke-1 

dan dengan dosis 600 mg sebanyak 2 kapsul perhari dari hari kedua 

hingga hari 5 

- Mengkonsumsi Vitamin C melaui injeksi intravena selama dalam masa 

perawatan. 

● Diberi resep terkait obat suportif lainnya. 

● Melakukan pengontrolan terhadap adanya komorbid. 

B. Pasien yang Belum Terkonfirmasi 

Kategori pasien yang belum terkonfirmasi dan terdeteksi termasuk orang-

orang yang dengan hasil tes rapid serologinya negatif sehingga dijuluki 

sebagai orang dalam pemantauan dengan indikasi tindakan yang harus 

dilakukan sebagai berikut: 



 
 

46 

 

1. Tidak Terjadi Gejala 

● Melakukan isolasi secara mandiri di dalam rumah selama 2 minggu 

● Diberikan  sosialisasi  terkait  tindakan yang akan dilakukan 

menggunakan edukasi by leaflet yang disebar ke rumah-rumah 

● Mengkonsumsi seperti Vitamin C dengan dosis penggunaan 3 kali 

dalam sehari sebanyak 1 kapsul 

2. Gejala Ringan 

● Petugas FKTP melakukan peemeriksaan Hematologi lengkap di 

puskesmas 

● Melakukan isolasi secara mandiri di dalam rumah selama 2 minggu 

● Mengkonsumsi seperti Vitamin C dengan dosis penggunaan 3 kali 

dalam sehari dengan penambahan obat-obat simptomatis seperti 

paracetamol 

3. Gejala Sedang  menuju Berat 

● Petugas FKTP melakukan pemeriksaan Hematologi lengkap di 

Puskesmas 

● Melakukan pengambilan gambar thorax 

● Melakukan penrujukan ke tempat pelayanan kesehatan yang lebih 

lengkap.4,19 

9. Pencegahan 

Proses penyebaran virus atau mikroorganisme yang memiliki sifat patogen 

terjadi melalui interaksi secara  erat baik melalui paparan dari lingkungan sekitar 

ataupun melalui benda-benda yang telah terjadi kontaminasi virus, tetesan flu, 

atau partikel yang berada di udara. Droplet adalah partikel yang berisi air 
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sehingga memiliki diameter yang lebih besar dari lima meter. Infeksi virus 

melalui percikan  dengan jarak tempuh kurang lebih satu meter kedalam bagian 

permukaan mukosa yang sensitif. Ukuran partikel yang menetes cukup besar 

sehingga partikel-partikel tidak akan mengalami suspensi di udara ataupun 

melakukan pengendapan untuk waktu yang tergolong lama. Generasi tetesan 

yang berasal dari saluran pernafasan baik  yang berasal pada saat batuk, hidung 

gatal sehingga mengalami bersin, ataupun pada saat berbicara, pada saat 

pengamatan dahak melalui bronkoskopi dan tabung trakea pada saat disisipkan. 

Partikel melayang adalah bentuk partikel yang memiliki ukuran diameter kurang 

dari lima meter dan menyebabkan penularan bahkan ketika bepergian jarak jauh. 

Sehingga, dengan mengamati pencegahan yang ada, kita dapat melakukan 

pencegahan transmisi virus secara dini Oleh karena itu.21 

A. Gambaran Umum  Strategi Pengendalian dan Prinsip Pencegahan 

Upaya yang baik dalam melakukan pencegahan infeksi transmisi virus ini 

yaitu dengan melakukan penghindaran dari paparan virus penyebab. Dengan 

melakukan tindakan pengendalian terhadap transmisi virus yang seringkali 

dapat dijumpai dalam praktik keseharian. Sehingga tindakan pengendalian 

yang dapat diaplikasikan dalam lingkungan bermasyarakat yaitu: 

● Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir selama 

kurang lebih lebih 30 detik. 

● Menghindari untuk tidak melakukan sentuhan pada daerah mulut, hidung, 

dan mata. 

● Menghindari kontak dengan orang yang kondisinya sedang terganggu dan 

lemah. 
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● Menggunakan masker kesehatan. dan lebih memilih untuk tinggal di dalam 

rumah 

● Menutup hidung dan mulut dengan tissue ketika sedang bersih  batuk atau 

bersin dengan tisu. 

● Melakukan pembersihan dan desinfeksi pada benda dan permukaan yang 

sering disentuh secara rutin permukaan dan benda yang sering disentuh. 

● Mencegah penularan penyakit saluran napas dengan menggunakan masker, 

termasuk infeksi COVID-19. 

● Metode dalam menggunakan masker yang efektif: 

- Secara umum, masker memiliki fungsi untuk menutupi rongga hidung 

dan mulut. 

- Melepas masker menggunakan teknik efektif dengan tidak melakukan 

sentuhan di bagian depan namun dilepas mulai dari bagian belakang ke 

dalam. 

- Menggunakan masker baru yang kering dan bersih 

- Masker hanya digunakan sekali dan tidak secara berulang. 

- Masker yang telah digunakan harap untuk dibuang dan melakukan. 

- Masker dengan bahan kain tidak dapad digunakan kecuali sebagai 

bentuk lapisan luar. 

B. Melakukan Pencegahan sesuai Tempat dan Kondisi 

a. Berikut beberapa cara terkait pencegahan dalam berbagai tempat dan 

kondisi sebagai berikut: 

● Melakukan pencegahan terkait transmisi yang akan dijumpai pada 

tempat perbelanjaan hewan. 
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● Menghindari interaksi dengan hewan liar atau hewan piaraan  tanpa 

adanya perlindungan. 

● Menggunakan pelindung pada area wajah. 

● Ketika mengalami batuk dan bersin dengan menutup mulut 

menggunakan tisu atau siku 

● Mencuci tangan dengan sabun ketika selesai bersin dan batuk 

● Ketika setelah pulang ke rumah sebaiknya mencuci tangan terlebih 

dahulu 

● Apabila terjadi gejala infeksi pada bagian saluran pernapasan sehingga 

menyebabkan demam maka akan menimbulkan persisten oleh karena itu 

harus segera ditangani. 

b. Transmisi pencegahan  di dalam rumah 

● Mengkonsumsi makanan yang sehat sebagai bentuk penerapan terhadap 

pola hidup sehat dan peningkatan sistem imunitas 

● Melakukan higienitas pada personal yang baik 

● Memiliki moral saat mengalami bersin dan batuk 

● Mencuci tangan dengan tidak melakukan sentuhan pada mulut, hidung, 

dan mata 

● Menghindari interaksi erat dengan penderita gangguan saluran 

pernafasan  

● Mengkonsumsi makanan yang telah matang  

c. Transmisi pencegahan dalam bioskop 

● Epidemi penyakit menular  dapat dilakukan dengan menghindari tempat 

publik yang padat akan penduduk dan dengan sirkulasi udara yang 
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buruk 

● Mengalami batuk dan bersin dengan beretika 

d. Transmisi pencegahan pada fasilitas publik 

● Menggunakan penutup wajah 

● Menerapkan moral dalam bersin dan batuk 

● Mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan antiseptik atau 

sabun lalu dibilas menggunakan air mengalir.12,21 

E. Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Tentang Infeksi COVID-19 

Dunia sedang menghadapi pandemi akhir-akhir ini, tidak terkecuali Indonesia. 

Penyakit ini disebabkan oleh  virus  bernama COVID-19 yang memicu flu, batuk, dan 

sesak napas serta bisa berakibat fatal. Memprediksi hal ini membutuhkan pengetahuan, 

sikap, dan tindakan untuk menghindari infeksi COVID-19. Berikut beberapa temuan 

terkait pengetahuan, sikap, dan perilaku manusia terkait infeksi COVID-19 yaitu: 

1) Berdasarkan hasil penelitian dari Risda Hartati, Meidy J Imbiri, Dwi Setiani 

(2020) tentang pengukuran pengetahuan mahasiswa Poltekkes Kemenkes 

Jayapura tentang infeksi COVID-19 selama pembelajaran online, diketahui 

109 mahasiswa (94,8%) mengukur pengetahuan mahasiswa tentang infeksi 

COVID-19 Memiliki pengetahuan baik, 6 siswa (5,2%) memiliki pengetahuan 

sedang/sedang, dan tidak ada siswa yang memiliki pengetahuan rendah (0%). 

Pengetahuan siswa dalam kategori baik untuk infeksi COVID-19 paling 

banyak ditemukan pada usia 20 tahun. Yaitu, 74 siswa (64,35%) dan 4 siswa 

(3,48%) berpengetahuan sedang pada usia 20 tahun. Berdasarkan jenis 

kelamin siswa, tingkat pengetahuan dalam kategori baik ditentukan 80 siswa 

perempuan (69,57%) dan  29 siswa laki-laki (25,22%). Kesimpulan dari hasil 
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survei menunjukkan bahwa 109 (94,8%) siswa memiliki tingkat pengetahuan 

yang cukup. Sehingga dapat menjadi acuan  bagi seluruh civitas akademika 

agar pembelajaran online dapat lebih ditingkatkan lagi dengan menerapkan 

rumusan metode yang berbeda. 24 

2) Berdasarkan hasil penelitian Ika Purnamasari, Anisa Ell Raharyani  Dosen 

Keperawatan FIKES UNSIQ Wonosobo (2020), yang berjudul Tingkat 

Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat Kabupaten Wonosobo Tentang 

COVID-19. bahwa Pengetahuan masyarakat  tentang COVID-19 di wilayah 

Wonosobo termasuk dalam kategori tinggi, dan tindakan masyarakat untuk 

mencegah penularan COVID-19 termasuk dalam kategori baik. Kondisi ini 

menjadi potensi dan kekuatan yang besar bagi Pemerintah Kabupaten 

Wonosobo dalam menghadapi COVID-19. Namun, upaya pencegahan dan 

pemantauan  penyebaran COVID-19 perlu terus dilakukan oleh berbagai 

pemangku kepentingan untuk menghindari peningkatan kasus yang serius.25 

3) Berdasarkan hasil penelitian Moudy dan Syakurah (2020), melakukan 

penelitian tentang sebagai hasil survei pengetahuan tentang upaya pencegahan 

COVID-19 di Indonesia, sebagian besar dari 1.096 orang yang disurvei 

menunjukkan sikap positif terhadap COVID-19, dan bekerja dengan hati-hati 

untuk meningkatkan kesehatan individu. Hasil tabulasi silang menunjukkan 

bahwa pengetahuan mempengaruhi sikap perilaku individu untuk 

meningkatkan perilaku pada 4.444 upaya pencegahan  masyarakat terhadap 

infeksi COVID-19.26 

F. Aspek Keislaman 

Wabah penyakit seperti infeksi virus corona 19 (COVID-19) telah menjadi 
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bagian dari sejarah umat manusia dan  telah terjadi sepanjang hidup Nabi 

Shallallahu `alaihi wasallam. Salah satu malapetaka yang sering disebutkan Nabi 

adalah penyakit Kota. Perlu dicatat bahwa kata tha'un banyak digunakan dalam 

masyarakat Arab  sebelum zaman Nabi. Tentu saja, dari sudut pandang Syariah, 

Allah  menyebabkan  mutasi gen. Penyebab lainnya adalah  maksiat dan dosa umat. 

Karena semua bencana ini disebabkan oleh tangan manusia  langsung atau dosa 

manusia. Sebagai umat Islam yang percaya akan maksud dan takdir Tuhan, kita 

harus meyakini bahwa bencana wabah penyakit yang terjadi saat ini di berbagai 

belahan dunia sudah ditakdirkan oleh Tuhan jauh sebelum manusia diciptakan. 

Akan tetapi, ketika menyikapi bencana yang sedang terjadi, umat Islam perlu 

mewaspadai hal-hal berikut:7 

Setiap muslim memiliki kehendak yang pasrah dan mampu untuk 

bertawakal kepada Allah atas segala sesuatu yang telah terjadi. Adapun firman 

Allah sebagai berikut: 

 

Terjemahan : “Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan 

izin Allah; dan barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi 

petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. At-

Taghabun [64] : 11)13. 

 

Kita harus ingat apabila kita menjaga aturan Allah, memperhatikan 

perintah dan menjauhi larangan-Nya, pastilah Allah akan menjaga kita. Dalam 



 
 

53 

 

nasihat Rasulullah kepada Ibnu ‘Abbas disebut :  

 

“Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.” (HR. Tirmidzi, 

Ahmad, dan Al-Hakim). 

Mengingat kembali keadaan seorang mukmin antara bersabar dan 

bersyukur Dari Shuhaib dia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda: 
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BAB III 

KERANGKA TEORI 

A. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Teori 

B. Konsep Konsep 

  Variabel Independen     Variabel Dependen 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Konsep pemikiran

Infeksi COVID-

19 

 

Pengetahuan Sikap Perilaku 

Faktor yang 

mempengaruhi : 

1.Pekerjaan 

2.Umur 

3. Minat 

4. Pegalaman  

5. Lingkungan 

6. Informasi 

Faktor yang 

berperngaruh pada 

sikap: 

1.Pengaruh 

Kebudayaan 

2. Media masa 

3.Pengalaman pribadi 

4. Pengaruh dari orang 

lain 

Faktor-faktor 

perilaku : 

1.Predisposisi 

2.Pendukung 

Pendorong 

 

Siswa di Pesantren 

Al- Iman Uluale 

Pandemi COVID-19 

 



 

 

56 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian  

 Pengetahuan merupakan Informasi yang diperoleh melalui pembelajaran 

tentang COVID-19. Penelitian memakai kuesioner. Hasil ukur yang dikategorikan 

memiliki beberapa tingkatan yaitu baik, cukup, kurang dengan skala ordinal. Sikap 

merupakan bagaimana penilaian atau pendapat responden atau hasil evaluasi terhadap 

hal yang terkait dengan kesehatan. Penelitian menggunakan kuesioner dengan hasil 

ukur positif dan negatif menggunakan skala ordinal. Tindakan adalah tindakan yang 

dilakukan seseorang yang beruhubungan dengan orang lain maupun dengan dirinya. 

Survei dengan memakai kuesioner dan hasilnya dikategorikan menjadi baik dan buruk 

menggunakan ukuran biasa sesuai dengan skala ukur ordinal. 

D. Hipotesis 

 Adapun beberapa hal yang menjadi bagian dari hipotesis null (H0) yang 

digunakan dalam studi ini adalah : 

1. Pengetahuan siswa Pesantren Al- Iman Uluale terhadap pandemi COVID-19 baik 

2.  Sikap siswa di Pesantren Al- Iman Uluale terhadap pandemi COVID-19 baik. 

3.  Perilaku siswa di Pesantren Al- Iman Uluale terhadap pandemi COVID-19 baik.
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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Subjek Penelitian 

1. Lokasi penelitian dilakukan 

Penelitian ini bertemapat di Pondok Pesantren Al- Iman Uluale 

2. Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan dalam rentang waktu bulan September 

hingga November 2021 

B. Jenis Penelitian  

Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, desai yang 

digunakana adalah pendekatan  kuantitatif  ynang menggunakan  desain 

potong lintang (cross-sectional). Penelitian kuantitatif merupakan 

pendekatan terkait dengan pengembangan pengetahuan (penalaran 

mengenai hukum sebab-akibat, variabel, hipotesis, reduksi ke pertanyaan 

yang lebih terspesialisasi, penggunaan pengujian teori, observasi, dan 

pengukuran dan sebagainya) (Emzir, 2008). 

Metode potong lintang merupakan studi peralihan antara studi 

deskriptif dan analitik karena dapat digunakan untuk melakukan analisis 

perkiraan hubungan sebab akibat dan merumuskan hipotesis yang konkrit 

yang termasuk ke dalam kategori penelitian kombinasi dari studi analitik 

dan deskriptif.  
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Beberapa studi literatur juga dilakukan untuk mengamati batas-batas 

pengetahuan, sikap dan perilaku siswa pesantren terhadap pandemi 

COVID-19. 

C. Sampel dan Populasi  

1. Populasi 

Saat melakukan penelitian, populasi perlu ditentukan subjek apa yang 

akan dituangkan dalam sebuah populasi. Populasi atau subjek dari 

penelitian ini adalah seluruh siswa Pesantren Al- Iman Uluale yang 

memiliki jumlah total sebesar 510 siswa. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian terpilih dari populasi yang telah disurvei 

sebelumnya. Sampel survei ini merupakan objek dari populasi survei 

yang sesuai dengan kriteria survei yang telah ditentukan, sebagai berikut: 

a. Inklusi (Kriteria pemilihan) 

1) Siswa Pesantren Al- Iman Uluale yang aktif bersekolah. 

2)  Memiliki kesiapan atau bersedia

b. Eksklusi (kriteria pengecualiaan) 

Kriteria yang ditetapkan dalam eksklusi yang digunakan, yaituL 

1) Responden yang tidakk fit dan tidak dapat mengisi survei dengan 

baik 

2) Responden yang tidak kooperatif 

3) Responden yang tidak bersedia  

4) Responden tidak hadir pada saat pengambilan data 



 

59 

 

3. Besar Sampel 

Jumlah minimal besar sampel dihitung menggunakan Rumus Slovin. 

Tujuan penggunaan rumus Slovin adalah untuk mendapatkan jumlah sampel 

yang representatif sehingga hasil penelitian dapat dilakukan generalisasi. Dengan 

menghitung jumlah minimal dari sampel terlebih dahulu mengetahui jumlah 

populasi dan tingkat kepercayaan dalam memperoleh jumlah minimal sampel 

yang diinginkan. Secara umum, tingkat kepercayaan yang digunakan sebesar 

95% atau alpha 0,1. 

Sampel yang digunakan adalah sebagian santri pada Pondok Pesantren Al- 

Iman Uluale yang memenuhi kriteria dalam tahap pemilihan dan pengecualian. 

Dengan menggunakan rumus Slovin dengan total populasi sebanyak 510 orang 

didapatkan hasil sampel minimal berdasarkan hasil kalkulasi sebagai berikut:
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N  

    1 + Nℯ2 

510 

1 + 510 (0,12)  

= 83.60 dibulatkan menjadi 84  

 

 

Keterangan:  

N = Jumlah Populasi 

n = Minimal jumlah sampel 

ℯ2 = Batas toleransi kesalahan (0.05) 

D. Teknik Penentuan Sampel  

Penelitia ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara 

langsung atau Purposive sampling atau Teknik ini merupakan jenis 

pemilihan sampel non-acak sehingga diharapkan memungkinkan 

peneliti untuk menentukan pemilihan sampel dan menjawab penelitian 

dengan menentukan karakteristik yang sejalan dengan maksud 

penelitian.  

E. Teknik Pengolahan Data 

Teknik dalam pengolahan data terjadi setelah semua data terkumpul. 

Pengolahan data dalam penelitian ini bertujuan untuk dapar 

menyederhanakan semua data yang dikumpulkan. Hasil pengolahan  

n = 

n = 
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tersebut kemudian disajikan dan dianalisis dalam pengaturan yang 

tepat dan terdefinisi dengan dengan baik.  

Ada tiga tahap dalam tahap pengolahan data ini yaitu mencakup sebagai 

berikut:  

1. Penyuntingan (editing), merupakan proses skimming di mana 

dilakukan pemeriksaan ke seluruh daftar periksa yang diterima dan 

telah diisi oleh responden (check list). Secara umum, dilakukan 

pemeriksaan integritas template penagihan.  

2. Pengkodean (coding), merupakan tahap dimana memasuki daftar 

kamar untuk menyederhanakan hasil dari jawaban dan wawancara.  

3. Tabulasi (tabulating), kompilasi dan hitung hasil kode dari 

pengkodean dalam bentuk diagram atau tabel. Saat ini, peneliti 

menginput data ke komputer untuk memproses kemudian diproses 

pada teknologi yang dibantu oleh komputer, yaitu aplikasi analisis 

data Microsoft Excell dan SPSS dengan menggunakaan analisis 

bivariat dan univariat 

F. Etika Penelitian 

Beberapa hal yang menjadi bagian dari etika dalam penelitian ini 

sebagai berikut:   

a. Melampirkan surat pengantar sebagai bentuk legalitas 

administrasi lanjut kepada pihak yang berkepentingan untuk 

meminta izin mengadakan penelitian.  
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b. Menjaga kerahasiaan identitas responden agar survei yang 

dilakukan tidak merugikan pada pihak. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat yang sepadan 

dengan manfaat penelitian tersebut di atas bagi semua pihak. 

G. Alur Penelitian 

Bagan alur ini merupakan gambaran terkait penelitian ini dilakukan  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Alur Penelitian 

  

Mulai 

Penentuan Populasi : Siswa Pesantren  Al- Iman Uluale 

 

Pengumpulan Data : Kuesioner  

 

Penentuan Sampel : Purposive sampling  dengan pendekatan non 

random sampling 

Pengelolaan data 

Saran dan Kesimpulan 

Hasil dan Pembahasan 

Presentasi 



 
 

57 
 

BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Subjek/Objek 

 Pengambilan data dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Iman Uluale yang 

beralamat di Jl. Poros Rappang Parepare, Ularee, Kec. Watangpulu, Kab. Sidrap, 

91661, Indonesia meliputi area seluas 3 hektar dengan kapasitas dapat 

menampung siswa SMA dan SMP.   

B. Analisis 

1. Analisis Univariat 

 Bertujuan mendeskripsikan, mengelompokkan, serta mengklasifikasikan 

seluruh data yang terkumpul dalam suatu tabel frekuensi.  

1) Usia 

Usia responden memiliki interval range usia dari 14 hingga 17 tahun. 

Usia responden dibagi menjadi lima kelompok, dengan jumlah siswa 

sebanyak 88 siswa. Tabel 5.1 dibawah menunjukkan data sebaran 

responden berdasarkan usianya. 
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Tabel 5.1 Distribusi frekuensi responden menurut usia 

Usia Frekuensi (n) Persentase (%) 

14 tahun 3 3.41 

15 tahun 15 17.05 

16 tahun 20 22.73 

17 tahun 34 38.64 

18 tahun 16 18.18 

Total 88 100.00 

 

1) Jenis Kelamin 

Jenis kelamin dibedakan menjadi laki laki dan perempuan. 

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin responden siswa 

pesantren Al-Iman Uluale dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut ini. 

Tabel 5.2 Distribusi frekuensi responden menurut jenis kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi (n) Persentase (%) 

Laki-laki 30 34.09 

Perempuan 58 65.91 

Total 88 100.00 

 

2) Kelas 

Jenjang kelas siswa SMA pesantren Al-Iman Uluale terbagi 

menjadi tiga jenjang yaitu kelas X, XI, dan XII yang dapat dilihat pada 

Tabel 5.3 berikut ini. 

Tabel 5.3 Distribusi frekuensi responden menurut kelas 

Kelas Frekuensi (n) Persentase (%) 

X 26 29.55 

XI 14 15.91 

XII 48 54.55 

Total 88 100.00 
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3) Pengetahuan terhadap COVID-19 

Hal yang dinilai pada penelitian ini adalah bagaimana tingkat 

pengetahuan mahasiswa tentang COVID-19. Gambaran distribusi 

pengetahuan siswa SMA Pesantren Al-Iman Uluale tentang COVID-19 

dapat diliaht pada Tabel 5.4 berikut ini. 

Tabel 5.4 Distribusi frekuensi responden menurut pengetahuan tentang 

COVID-19 

Pengetahuan Frekuensi (n) Persentase (%) 

Baik 77 87.50 

Cukup 9 10.23 

Kurang 2 2.27 

Total 88 100.00 

 

4) Sikap Pencegahan COVID-19 

Hal yang dinilai pada penelitian ini adalah bagaimana tingkat 

sikap mahasiswa tentang COVID-19. Gambaran distribusi sikap siswa 

SMA Pesantren Al-Iman Uluale tentang COVID-19 dapat dilihat pada 

Tabel 5.5 berikut ini. 

Tabel 5.5 Distribusi frekuensi responden menurut sikap pencegahan 

COVID-19 

Sikap Frekuensi (n) Persentase (%) 

Baik 87 98.86 

Kurang baik 1 1.14 

Total 88 100.00 

 

5) Perilaku Pencegahan COVID-19 

Hal yang dinilai pada penelitian ini adalah bagaimana tingkat 

perilaku mahasiswa tentang COVID-19. Gambaran distribusi perilaku 
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siswa SMA Pesantren Al-Iman Uluale tentang COVID-19 dapat diliaht 

pada Tabel 5.6 berikut ini. 

Tabel 5.6 Distribusi frekuensi responden menurut perilaku 

pencegahan COVID-19 

Pengetahuan Frekuensi (n) Persentase (%) 

Baik 75 85.23 

Cukup 7 7.95 

Tidak Baik 6 6.82 

Total 88 100.00 

 

1.Analisis Bivariat 

1) Hubungan Pengetahuan dengan Sikap 

Tabel 5.7 Distribusi frekuensi responden berdasarkan pengetahuan dan 

sikap pencegahan COVID-19 

Pengetahuan Sikap Pencegahan COVID-19 P 

Baik Kurang Baik Total  

n % n % N % 

0.004 

Baik 76 86.36 1 1.14 77 87.50 

Cukup 9 10.23 0 0 9 10.23 

Kurang Baik 2 2.27 0 0 2 2.27 

Total 87 98.86 1 1.14 88 100 

 

2) Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku 

Tabel 5.8 Distribusi frekuensi responden berdasarkan pengetahuan dan 

perilaku pencegahan COVID-19 

Pengetahua

n 

Perilaku Pencegahan COVID-19 P 

Baik Cukup Tidak baik Total  

n % n % n % n % 

0.000 

Baik 68 77.27 5 5.69 4 4.54 77 87.50 

Cukup 7 7.96 2 2.27 0 0.00 9 10.23 

Kurang Baik 0 0 0 0 2 2.27 2 2.27 

Total 75 85.23 7 7.95 6 6.82 88 100 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

A. Pembahasan 

Dilakukan penelitian untuk melihat pengetahuan siswa terhadap COVID-19 

dengan menggunakan 15 nomor kuisioner. Jika skor yang didapatkan >75% maka 

dikatakan baik, 74-50% cukup baik, dan <50% kurang. Berdasarkan uraian hasil 

penelitian, hasil survei terkait pengetahuan menunjukkan bahwa terdapat 9 orang 

siswa (10.03%) yang mendapatkan nilai cukup, 77 siswa yang tergolong baik 

(87.5%) dan hanya 2 orang yang dikategorikan dalam kurang dalam pengetahuan 

tentang infeksi COVID-19 (2.27%). Hasil yang diperoleh jelas menunjukkan bahwa 

siswa SMA Pesantren Al-Iman Uluale mengenai pengetahuan terkait infeksi dan 

penularan COVID-19 sangat baik. 

Pengetahuan umum tentang penularan dan infeksi virus corona merupakan 

poin penting untuk mencegah penyebaran virus.  Pemahaman tentang penyebab dan 

karakteristik virus COVID-19, gejala, tanda,  istilah  terkait  COVID-19, proses 

infeksi, dan gejala yang ditimbulkan diselidiki.  Pemahaman lanjutan terkait 

penyakit ini mempengaruhi kejadian dan mencegah penyakit COVID-19. 

Pemahaman yang baik dapat mendukung penyebaran informasi  di seluruh 

komunitas tentang COVID-19.27 

Dilakukan penelitian untuk melihat sikap siswa terhadap COVID-19 dengan 

menggunakan 15 nomor kuisioner. Jika skor yang didapatkan >50% maka 

dikatakan baik,  jika dan <50% dikatakan kurang baik. Data sikap yang mencegah 
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penularan virus corona juga dikumpulkan. Terdapat responden yang menjawab 

dengan predikat baik sebanyak 87 orang (98.86%) dan yang kurang baik 1 orang 

(1.14%). Hasil yang diperoleh jelas menunjukkan bahwa santri Pondok Pesantren 

Al-Iman Uluale dapat dikategorikan memiliki sikap yang baik secara umum 

terhadap pencegajan penularan virus corona. Tindakan pencegahan baik tercermin 

dari jumlah responden yang memberikan tanggapan dengan penilaian baik yaitu 75 

(85,23%).  

Dilakukan juga penelitian untuk melihat perilaku pencegahan siswa 

terhadap COVID-19 dengan menggunakan 15 nomor kuisioner. Jika skor yang 

didapatkan >75% maka dikatakan baik, 74-50% cukup baik, dan <50% kurang. 

Dari aspek perilaku pencegahan didapatkan juga hasil yang baik, dimana 

ditunjukkan dalam mayoritas responden yang menjawab dengan predikat baik ialah 

75 (85.23%). 

Berdasarkan hasil uji bivariat, diperoleh bahwa terdapat responden yang 

memiliki pengetahuan dan sikap pencegahan yang sama-sama baik sebanyak 76 

siswa (86.36%), siswa yang memiliki sikap yang baik tetapi pengetahuan cukup 

sebanyak 9 (10.23%), dan siswa dengan pengetahuan yang kurang tetapi memiliki 

sikap yang baik sebanyak 2 siswa (1,2%). 

Perhitungan yang menguji secara statistik korelasi dengan uji t-paired tes 

dengan aplikasi menemukan bahwa p-value dari hubungan sikap dan pengetahuan 

sebesar 0,004 (<0,05). Hal ini menunjukkan adanya hubungan signifikan. Hasil 

tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan adanya 
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pengetahuan yang baik dapat mendorong sikap yang positif terhadap pencegahan 

virus corona.28 

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari  pada tahun 2020 di 

masyarakat Kalimantan Selatan juga menemukan bahwa pengetahuan responden 

yang baik juga tercerminkan dalam sikap yang baik.29 Penelitian yang dilakukan 

pada tahun yang sama (2020) oleh Honarvar juga menyimpulkan mayoritas siswa 

dengan sikap baik juga  memiliki pengetahuan baik (67%) tentang pencegahan 

penularan virus Corona.30 

Hasil survei dari survei yang dilakukan oleh Sembiring pada tahun 2020 di 

Sulawesi  menunjukkan bahwa di antara masyarakat Sulawesi Utara.31 Dari hasil 

penelitian mereka disimpulkan adanya hubungan signifikan sikap pencegahan 

penularan virus corona dan pengetahuan tentang virus dan penularan tersebut.31,32 

Untuk uji bivariat terhadap hubungan pengetahuan dan perilaku pencegahan 

didapatkan bahwa, terdapat 68 (77.27%) responden yang memiliki baik terhadap 

COVID-19, terdapat 5 orang (5.69%) responden dengan pengetahuan baik dan 

pencegahan yang cukup terdapat, dan siswa dengan pengetahuan baik dan perilaku 

yang tidak baik terdapat 4 orang (4.54%). Sedangkan pengetahuan yang cukup 

dengan perilaku yang baik ada 7 orang (7.96%), siswa pengetahuan yang cukup 

dengan perilaku yang cukup adalah 2 orang (2.27%), dan tidak terdapat siswa yang 

pengetahuan yang cukup dan perilaku yang tidak baik. Tidak terdapat siswa dengan 

pengetahuan yang kurang baik dengan perilaku yang baik dan cukup, tetapi terdapat 

2 orang siswa dengan pengetahuan tidak baik sekaligus perilaku pencegahan yang 

juga  tidak baik.   
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Berdasarkan perhitungan statistik uji t-paired test untuk melihat adanya 

hubungan perilaku dan pengetahuan menggunakan aplikasi SPSS menunjukkan 

hasil nilai p-value sebesar 0.000 (<0.05) yang artinya terdapat hubungan signifikan 

antara tingkat perilaku pencegahan penularan virus corona dengann pengetahuan 

virus corona. 

Adanya hubungan tersebut sejalan dengan kesimpulan dari penelitian yang 

dilakukan Sari, dkk pada tahun 2020 yang menunjukan bahwa adanya korelasi dari 

perilaku kepatuhan menggunakan masker dengan pengetahuan terkait COVID-

19.33 Penelitian lain yang dilakukan oleh Prihati, dkk. juga menemukan adanya 

hubungan signifikan antara perilaku dan pengetahuan yang menemukan 100% 

responden yang dikategorikan memiliki pengetahuan baik memiliki perilaku dalam 

mencegah infeksi COVID-19 yang baik 34 

Menurut penelitian Natalia pada tahun 2020 ditemukan pula hubungan kuat 

antara pengetahuan dan pencegahan atau persiapan dalam mencegah penularan 

virus corona.35,36 Hal ini didukung oleh teori adaptasi yang berbunyi bahwa 

terdapatnya perilaku preventif yang baik biasanya didorong oleh pengetahuan yang 

baik pula.37 

B. Tinjauan keislaman 

Wabah pandemi virus corona saat ini sedang mewabah di Indonesia dan 

dunia yang menyebabkan penyakit yang mulai dari hanya sekedar flu biasa hingga 

dapat mengakibatkan kematian. Virus ini menyebar dengan sangat cepat khususnya 

di Indonesia yang memiliki angka paparan yang sangat tinggi. Jika dilihat, terdapat 

banyak himah dan manfaat kehidupan yang dapat kita petik dalam wabah ini dalam 
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kehidupan kita. Hikmah-hikmah ini perlu kita kutip dan jadikan catatan pribadi 

untuk memperbaiki hubungan kita dengan sekitar dan utamanya ke Allah SWT 

sebagai ummat muslim dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya 

sehingga dapat menjadi muslim lebih baik dengan kehidupan yang diridhoi oleh 

Allah SWT. Sebagai ummat-Nya kita juga diwajibkan untuk beriman kepada 

adanya Qodho serta Qodar sesuai rukun iman yang keenam dengan mencari hikmah 

dan berhuznuzon atas takdir yang ditetapkan kepada kita39 

Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Baqarah [2] taayat 269 yang 

berbunyi: 

 

Artinya: “Allah menganugrahkan Al-Hikmah atau (kefahaman yang dalam 

tentang Al-Qur’an dan As-Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan 

barangsiapa yang di anugerahkan karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang 

yang berakal lah yang dapat mengambil dari Firman Allah SWT”.38 

 Allah SWT menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk juga sebaik-

baik akal. Dan kita sebagai umat Islam wajib untuk berpikir dan mengambil hikmah 

yang terjadi dan hikmah yang tersembunyi dibalik adanya segala sesuatu hal, baik 

itu yang bersifat terang-terangan atau segala hal yang bersifat tersembunyi.  

Contohnya adalah wabah virus Corona ini yang sedang terjadi diantara kita 

semua. Hikmah yang paling besar adalah bahwasanya dengan ini kita menjadi 

semakin sadar bahwa Allah lah segala pencipta langit, bumi dan seisinya. Bahkan 
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kita sebagai manusia hanyalah seorang yang lemah dan tak berdaya. Bisa kita lihat, 

bahwa virus yang kecil saja sudah bisa menggemparkan manusia dengan ketakutan 

dan kepanikan yang menggemparkan dunia. Dan dengan adanya virus ini kita 

sebagai manusia dibuat sadar bahwa dengan adanya wabah ini tidak lantas membuat 

kita menjadi sombong kepada Allah dan kita tak pantas untuk tinggi hati sebab 

Allah lah yang memiliki daya dan upaya atas segala hal yang ada di dunia ini. 

Yang menciptakan hidup dan mati. Tiada daya dan upaya atas segala apa 

yang ada dimuka bumi ini. Dan tanpa pertolongan dari Allah, kita sebagai manusia 

bukanlah apa-apa. Dan kita tidak dapat melakukan apapun tanpa kehendak 

dariNya.39 
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BAB VII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil uraian penelitian terkait “Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Siswa 

di Pesantren Al-Iman Uluale Terhadap Pandemi COVID-19”, sehingga diambil 

kesimpulan yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Sebagian besar Siswa di Pesantren Al-Iman Uluale memiliki tingkat 

pengetahuan yang baik tentang infeksi COVID-19. 

2. Sebagian besar Siswa di Pesantren Al-Iman Uluale memiliki tingkat sikap 

yang baik tentang infeksi COVID-19. 

3. Sebagian besar Siswa di Pesantren Al-Iman Uluale berperilaku baik dalam 

mencegah infeksi COVID-19. 

4. Pada kalangan Siswa di Pesantren Al-Iman Uluale terdapat keterkaitan antara 

pengetahuan dan sikap untuk mencegah penularan COVID-19. 

5. Pada kalangan Siswa di Pesantren Al-Iman Uluale terdapat keterkaitan antara 

ilmu dan tindakan untuk mencegah penularan COVID-19. 

B. Saran 

Dalam penelitian ini, kami mengajukanmemperoleh beberapa saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak terkait dengan topik penelitian ini. 

Sarannya ialah sebagai berikut: 

1. Bagi pelajar dan mahasiswa, agar memperdalam pengetahuan tentang COVID-

19 sehingga memungkinkan untuk mengambil sikap dan tindakan untuk 

mencegah infeksi COVID-19 dalam kehidupan sehari-hari.  
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2. Bagi instansi pendidikan diharapkan mampu bekerja sama dengan bidang 

kesehatan untuk menyebarluaskan informasi tentang COVID-19 dengan  

memberikan edukasi kepada siswa tentang cara mencegah infeksi COVID-19 

dan menyediakan institusi pendidikan yang sesuai dengan protokol kesehatan 

meningkat. 

3. Untuk peneliti lain bisa menjadi sumber telaah dan penelitian lebih lanjut di 

populasi yang lebih beragam. 

 

 

 

 



 

70 

 

DAFTAR PUSTAKA 

1.  Guan WJ, Liang WH, Zhao Y, Liang HR, Chen ZS LY. Comorbidity and 

 its impact on 1590 patients with COVID-2019 in China: 

 2020;55(5):2000547. A nationwide Anal Eur Respir J.  

2.  Wang Y, Wang Y, Chen Y, Qin Q. Unique epidemiological and clinical 

 features of the emerging 2019 novel coronavirus pneumonia (COVID‐19) 

 implicate special control measures. J Med Virol. 2020;  

3.  World Health Organization. Infection prevention and control during health 

 care when COVID-19 is suspected. Who Heal Organ. 2020;(March):1–5.  

4.  Kemenkes. Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas Pada Masa Pandemi 

 COVID-19. Kementrian Kesehat Republik Indones. 2020;  

5.  Sukesih, Usman, Budi S, Adkhana DN. Pengetahuan Dan Sikap 

 Mahasiswa Kesehatan Tentang Pencegahan COVID-19 Di Indonesia, 

Jurnal  Ilmu Keperawatan dan Kebidanan. Universitas Muhammadiyah 

Kudus,  STIK Pontianak, Universitas Negri Padang, STIKES Surya 

Global  Yogyakarta; 2020.  

6.  Syadidurrahmah F, Muntahaya F, Islamiyah SZ, Fitriani TA, Nisa H. 

 Perilaku Physical Distancing Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

 pada Masa Pandemi COVID-19. Perilaku dan Promosi Kesehat Indones J 

 Heal Promot Behav. 2020;2(1):29.  

 



 
 

71 

 

7.  Al-Quran dan Terjemahannya. 2015;  

8.  Notoatmodjo S. Promosi Kesehatan & Ilmu Perilaku. Jakarta: Rineka 

 Cipta. 2012.  

9.  Notoatmodjo S. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta : Rineka 

 Cipta; 2010.  

10.  Notoatmodjo S. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta;  

 2012.  

11.  Kemenkes RI. Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018. 

 Kementrian Kesehat Republik Indones. 2018;  

12.  Susilo A, Rumende CM, Pitoyo CW, Santoso WD, Yulianti M, Sinto R, et 

 al. Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus 

 Disease 2019 : Review of Current Literatures. 2020;7(1):45–67.  

13.  Li L, Huang T, Wang Y, Wang Z, Liang Y, Huang T, et al. 2019 novel 

 coronavirus patients’ clinical characteristics, discharge rate and fatality 

 rate of meta‐analysis. J Med Virol. 2020;  

14.  Chen N, Zhou M, Dong X, Qu J, Gong F, Han Y  et al. Epidemiological 

 and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus 

 pneumonia in Wuhan, China: A descriptive study. L. lancet. 

 2020;395(10223).  



 

72 

 

15.  Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of 

 patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 

 2020;395(10223):497–506.  

16.  Yang A, Liu J, Tao W, Li H. Since January 2020 Elsevier has created a 

 COVID-19 resource centre with free information in English and Mandarin 

 on the novel coronavirus COVID- 19 . The COVID-19 resource centre is 

 hosted on Elsevier Connect , the company ’ s public news and information 

 . 2020;(January).  

17.  Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z  et al. Clinical course and risk 

 factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan,. China 

 A Retrosp cohort study Lancet.  

18.  Kemenkes RI Dirjen P2P. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan 

 Pengendalian Penyakit Nomor Hk.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis 

 Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi  Corona  

 Virus Disease 2019 (COVID-19). Kementeri Kesehat RI [Internet]. 

 2020;4247608(021):114.Availablefrom: 

 https://www.kemkes.go.id/article/view/19093000001/penyakit-jantung-

 penyebab-kematian-terbanyak-ke-2-di-indonesia.html 

19.  PDPI. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia : Pneumonia COVID-19 

 Diagnosis dan Penatalaksanaan Indonesia. 2020;  



 
 

73 

 

20.  Levani, Prastya, Mawaddatunnadila. Coronavirus Disease 2019 (COVID-

 19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi. J Kedokt dan 

 Kesehat. 2021;17(1):44–57.  

21.  Yuliana. Corona Virus Disease (COVID-19) : Sebuah Tinjauan Literatur. 

 Wellness Heal Mag. 2020;2(1):187–92.  

22.  Nurislaminingsih R. Layanan Pengetahuan tentang COVID-19 di lembaga 

 informasi, TIK ILMEU,. Mei J Ilmu Perpust dan Inf. 2020;4(1):19.  

23.  Dantik S, Budi P, Hari J. Pengetahuan, Sikap, Dan Praktik Mahasiswa 

 Fakultas Kedokteran Terhadap Pencegahan Infeksi. Artik Ilmiah. 2011;  

24.  Hartati R, Imbiri MJ, Setiani D. Gambaran Pengetahuan Mahasiswa 

 Tentang Infeksi COVID-19 Selama Pembelajaran Daring di Poltekkes 

 Kemenkes Jayapura. J Poltekkes Jayapura. 2020;12(1):7–13.  

25.  Ika P, Anisa E. Tingkat Pengetahuan Dan Perilaku Masyarakat Kabupaten 

 Wonosobo Tentang COVID -19,. J Ilm Kesehat. 2020;  

26.  Moudy M, Rizma S. Pengetahuan Terkait Usaha Pencegahan Coronavirus 

 Disease (COVID-19) DI Indonesia. 2020;  

27.  Nugraha, I., & Yanti, E. (2020). Public Knowledge about Covid-19 and 

Public Behavior during the Covid-19 Pandemic. Jurnal Keperawatan Jiwa 

Volume 8 No 3, 485-490. 

28. Peng, Y. et al. (2020) ‘A cross-sectional survey of knowledge, attitude and 

practice associated with COVID-19 among undergraduate students in 

China’, BMC Public Health. doi: 10.1186/s12889-020-09392-z. 



 
 

74 

 

29. Wulandari, A. et al. (2020) ‘Hubungan Karakteristik Individu dengan 

Pengetahuan tentang Pencegahan Coronavirus Disease 2019 pada 

Masyarakat di Kalimantan Selatan’, Jurnal Kesehatan Masyarakat 

Indonesia. doi: 10.26714/jkmi.15.1.2020.42-46  

30. Honarvar, B. et al. (2020) ‘Knowledge, attitudes, risk perceptions, and 

practices of adults toward COVID-19: a population and field-based study 

from Iran’, International Journal of Public Health, 65(6), pp. 731–739. doi: 

10.1007/s00038-020-01406-2. 

31. Sembiring, E. E. and Meo, M. L. N. (2020) ‘Pengetahuan dan sikap 

berhubungan dengan resiko tertular COVID-19 pada masyarakat Sulawesi 

Utara’, NERS Jurnal Keperawatan, 7(3), pp. 75–82. Available at: 

http://ners.fkep.unand.ac.id/index.php/ners/article/view/371. 

32. Usman, S., Budi, S. and Nur Adkhana Sari, D. (2020) ‘Pengetahuan Dan 

Sikap Mahasiswa Kesehatan Tentang Pencegahan Covid-19 Di Indonesia’, 

/ Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan. 

33. Purnamasari, I., & Raharyani, A. (2020). Tingkat Pengetahuan dan Perilaku 

Masyarakat Kabupaten Wonosobo tentang COVID-19. Jurnal Ilmiah 

Kesehatan, 33-42. 

34. Prihati, D. R., Wirawati, M. K. and Supriyanti, E. (2020) ‘Analisis 

Pengetahuan Dan Perilaku Masyarakat Di Kelurahan Baru Kotawaringin 

Barat Tentang COVID 19’, Malahayati Nursing Journal. doi: 

10.33024/manuju.v2i4.3073. 



 
 

75 

 

35. Natalia, R. N., Malinti, E. and Elon, Y. (2020) ‘Kesiapsiagaan Remaja 

Dalam Menghadapi Wabah Covid-19’, Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis. 

36. Zhong, B. L. et al. (2020) ‘Knowledge, attitudes, and practices towards 

COVID-19 among chinese residents during the rapid rise period of the 

COVID-19 outbreak: A quick online cross-sectional survey’, International 

Journal of Biological Sciences. doi: 10.7150/ijbs.45221. 

37. Silalahi, C., Lampus, B., Akili, R., Sam, U., Manado, R. (2013) ‘Hubungan 

antara pengetahuan dan sikap perawat tentang HIV / AIDS dengan tindakan 

perawat terhadap penderita HIV / AIDS di Rumah Sakit Pancaran Kasih 

Manado.’, Media Kesehatan FKM UNSRAT, 46, pp. 1–5 

38. Kementerian agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahan. 

39. Munawaroh. (2020) “Wabah dan Virus  Dalam Persepektif Ulumul 

Qur’an”. Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin. Indonesia 

  



 
 

76 
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Lampiran 2.  KUISIONER PENELITIAN 

Identifikasi Responden 

1. Nama  : …………………………………………………………. 

2. Usia  :…………..tahun 

3. Jenis Kelamin : L   /    P     (Lingkari yang sesuai) 

4. Kelas  : 

KUISIONER PENELITIAN 

PENGETAHUAN 
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1. Apakah yang perlu dipersiapkan jika keluar dari rumah selama pandemi? 

a.memakai sepatu 

b.menggunakan sepeda 

c.cuci tangan 10 langkah 

d. menggunakan masker dan berjaga jarak 

2.  Peraturan yang dibuat oleh negara dalam rangka mencegah penyebaran infeksi 

COVID-19 adalah 

a.Membuka akses bandara untuk yang ingin liburan 

b.Menerapkan PSBB 

c.Memulai sekolah offline 

d.Membuka akses rumah ibadah 

3. Setelah dari tempat luar , hal pertama yang harus kita lakukan saat sudah di dalam 

rumah adalah 

a.Tidur 

b.Makan 

c.Langsung mengerjakan tugas 

d.Mandi dan langsung merendam pakaian yang baru dipakai 

4.Manakah yang lebih rentan terkena infeksi COVID-19 

a.pembantu yang sehat 

b.polisi yang terkena autoimun disease 

c.anak sekolah yang bugar 

d.ibu rumah tangga yang memiliki tubuh fit 
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5.Berapa langkah cuci tangan yang disarankan oleh WHO untuk mencegah 

Penyebaran 

COVID-19? 

a.3 langkah 

b.5 langkah 

c.6 langkah 

d.7 langkah 

 

6.Manakah yang bukan merupakan ciri ciri gejala khas yang didapati dari infeksi 

COVID-19 ? 

a.demam diatas 38 derajat 

b.batuk kering 

c.sesak nafas 

d.kebotakan pada rambut 

7.Manakah yang bukan merupakan langkah pencegahan diri terhadap penyebaran 

COVID-19 

a. Mencuci tangan sebelum dan sesudah keluar rumah 

b. Menggunakan masker jika bepergian 

c. Bercengkrama secara intens dan dekat dengan lawan bicara 

d. Menerapkan etika batuk dan bersin dengan baik dan benar 

8.Bagi warga Indonesia yang sebelumnya tinggal di luar negeri dan ingin balik ke 

Indonesia maka harus dilakukan karantina minimal selama? 

a.14 jam 
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b.7 hari 

c.12 jam 

d.14 hari 

9. Apakah kepanjangan dari istilah ODP? 

a.organ dalam pengawasan 

b.organogram dalam pengawasan 

c.orang dalam pengawasan 

d.organ dilanda penderita 

10.Apakah kepanjangan dari istilah PDP? 

a.Penderita dalam penganiayaan 

b.Penderita dalam pengawasan 

c.Penelitian dalam penderita 

d.Pasien dalam pengawasan 

11.Jika kita harus terpaksa bertemu dengan orang lain maka cara komunikasi secara 

langsung yang dianjurkan secara pandemi adalah 

a.menjaga jarak tanpa menggunakan masker 

b.tidak menjaga jarak dan menggunakan masker 

c.menjaga jarak dan memakai masker serta mencuci tangan 

d.berpelukan terlebih dahulu 

12.Jika kita harus tetap menggunakan transportasi umum maka yang harus kita 

lakukan dalah kecuali 

a.cek jadwal transportasi dan hindari jam yang ramai penumpang 

b.Mempraktikkan etika batuk dan bersin 
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c.hindari menyentuh permukaan benda yang sering disentuh 

d.tidak menggunakan masker 

13.jika pasien COVID-19 meninggal maka yang harus dilakukan terhadap 

jenazahnya adalah 

a.dibuang 

b.dibakar 

c.difermentasi 

d. Dikuburkan sesuai sop COVID-19 

14.jika kita mempunyai saudara yang baru pulang dari luar negeri , hal yang harus 

kita lakukan adalah 

a. Mengajaknya berkeliling 

b. Memeluknya untuk menghilangkan rasa kangen 

c. Membencinya 

d. Tidak mendekatinya dalam kurun waktu tertentu dan menyuruh dia untuk 

isolasi diri 

15.Penyebaran virus COVID-19 bisa melalui 

a.bicara dengan yang terinfeksi 

b.bertatapan dengan orang yang terinfeksi 

c. Melalui droplet bersin atau batuk ataupun air liur yang terinfeksi 

d.bersalaman dengan orang yang terinfeksi 

 

SIKAP 
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1. Pemerintah mengharuskan tetap dirumah saja untuk mencegah rantai persebaran 

COVID-19? 

a.sangat setuju 

b. Setuju 

c. kurang setuju 

d. Tidak setuju 

2. WHO memberitahukan untuk menjaga jarak minimal 2 meter jika bertemu 

dengan orang lain? 

a.sangat setuju 

b. Setuju 

c. kurang setuju 

d. Tidak setuju 

3.orang yang punya komplikasi penyakit lebih beresiko untuk terinfeksi COVID-

19? 

a.sangat setuju 

b. Setuju 

c. kurang setuju 

d. Tidak setuju 

4.jika ada saudara/orang tua anda yang sebelumnya sedang berada diluar kota yang 

prevalensi terinfeksi COVID-19 nya tinggi ingin balik ke rumah anda harus 

melakukan isolasi mandiri selama 14 hari? 

a.sangat setuju 

b. Setuju 
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c. kurang setuju 

d. Tidak setuju 

5.bagaimana menurut anda jika ada informasi menyatakan bahwa orang yang 

terinfeksi Virus COVID-19 bisa disembuhkan dengan jamu jamuan? 

a.sangat setuju 

b. Setuju 

c. kurang setuju 

d. Tidak setuju 

6.Banyak Kabar berita mengatakan bahwa antibiotik dapat menghancurkan virus , 

bagaimana menurut anda? 

a.sangat setuju 

b. Setuju 

c. kurang setuju 

d. Tidak setuju 

7.jika Vaksin untuk COVID-19 telah ditemukan dan direkomendasikan untuk anda 

apakah anda akan berusaha mendapatkannya 

a.sangat setuju 

b. Setuju 

c. kurang setuju 

d. Tidak setuju 

8.jika terjadi wabah COVID-19 disuatu negara , tindakan yang tepat adalah 

menghindari untuk berkunjung ke negara tersebut sampai selamanya. 

a.sangat setuju 
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b. Setuju 

c. kurang setuju 

d. Tidak setuju 

9. jika terjadi wabah COVID-19 disuatu negara , tindakan yang tepat adalah 

menghindari dan memusuhi teman yang berasal dari negara tersebut karen mereka 

adalah wabah 

a.sangat setuju 

b. Setuju 

c. kurang setuju 

d. Tidak setuju 

10.pemerintah memaksa orang yang rentan terhadap penyakit untuk tetap dirumah 

saja. 

a.sangat setuju 

b. Setuju 

c. kurang setuju 

d. Tidak setuju 

11. pemerintah mengharuskan masyarakat yang berkontak langsung dengan 

penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi diri. 

a.sangat setuju 

b. Setuju 

c. kurang setuju 

d. Tidak setuju 

12.pemerintah harus membatasi akses internet dan media sosial selama pandemi 
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a.sangat setuju 

b. Setuju 

c. kurang setuju 

d. Tidak setuju 

13.semua orang jika ingin keluar rumah harus menggunakan masker medis 

a.sangat setuju 

b. Setuju 

c. kurang setuju 

d. Tidak setuju 

14.PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang dilakukan pemerintah saat ini 

adalah sangat berlebihan 

a.sangat setuju 

b. Setuju 

c. kurang setuju 

d. Tidak setuju 

15.semua orang hanya diperbolehkan keluar rumah jika hanya dalam keadaan 

mendesak seperti belanja bulanan dan urusan kesehatan 

a.sangat setuju 

b. Setuju 

c. kurang setuju 

d. Tidak setuju 

 

PERILAKU 
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1.jika kamu memesan makanan dengan ojek online, apakah yang harus kamu 

lakukan terlebih dahulu ? 

a.membuka makanan lalu memakannya 

b.menyemprotkan desinfektan ke pembungkus makanan tadi 

c.mencuci makanannya 

d.mencuci sendok yang akan digunakan untuk makan dengan bersih 

2.jika anda pergi menggunakan angkutan umum , maka yang harus anda lakukan 

adalah 

a.duduk bersama teman secara berdekatan 

b.memberi selisih bangku diantara tempat duduk anda 

c.berdiri dan memegang tiang angkutan umum 

d.menyiram tempat duduk yang akan anda duduki dengan air bersih 

3. jika anda berada di suatu kerumunan masyarakat maka hal yang harus anda 

lakukan adalah 

a.melarang mereka berkerumun 

b.memberikan penjelasan untuk tidak berkerumun 

c.diam diri saja 

d.tidak peduli 

4.jika anda terpaksa untuk makan diluar rumah , hal yang harus anda lakukan adalah 

a.mencuci tangan sesuai aturan 

b.menggunakan handsanitixer secukupnya 

c.menggunakan sarung tangan plastik 

d.makan langsung saja 
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5.jika anda mengalami gejala infeksi COVID-19 maka hal yang anda lakukan 

adalah 

a.kerumah teman lalu mengabarkan kalua anda sakit 

b.berdiam diri dirumah 

c.gelisah dan tidak mau makan 

d.isolasi mandiri dirumah 

6.jika anda berniat keluar rumah untuk suatu hal yang penting , maka yang harus 

anda persiapkan untuk keluar rumah adalah 

a.memakai baju kedap udara agar aman 

b.menggunakan masker dan mencuci tangan 

c.hanya membawa diri saja 

d.menggunakan handsanitizer saja 

 

7.apa yang anda lakukan jika anda berada di lingkungan pasien COVID-19? 

a.menggunakan apd yang memadai 

b.memberi empati dengan memeluknya 

c.berjaga jarak 30 cm dengan penderita 

d.bersikap acuh dan marah 

8.apakah yang anda lakukan jika mendapatkan informasi dari institusi kesehatan 

seperti rumah sakit mengenai COVID-19? 

a.bersikap tidak perduli 

b.hanya mendengarkannya saja 

c.menyebarkan info yang berbeda ke orang orang 
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d.menyebar info yang sesuai dan melakukannya 

9.apakah yang kamu lakukan jika ingin masuk kerumah setelah berpergian dari 

luar? 

a.menyemprotkan wajah dengan antiseptik 

b.membuka pakaian diluar rumah 

c.membuka sepatu diluar rumah dan membuka pakaian di dalam rumah 

d.menyemprotkan sepatu dengan antiseptik 

10. bagaimana cara anda meningkatkan system imun dalam rangka perilaku 

pencegahan COVID-19? 

a.tidur dirumah 

b.makan dalam porsi banyak 

c.hanya makan makanan yang disukai 

d.olahraga yang teratur 

11.jika anda berada di supermarket dan sedang membeli sesuatu , maka yang aman 

adalah? 

a.melemparkan duit ke kasir dengan jarak 5 cm 

b.sebisa mungkin melakukan transaksi non tunai 

c.bersentuhan langsung dengan kasir 

d.berbicara secara dekat dengan kasir 

12.bagaimana cara anda untuk mendapatkan info mengenai perilaku pencegahan 

COVID19? 

a.rajin ke puskesmas setiap hari 

b.mendatangi rumah tetang untuk menanyakan 
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c.membaca sumber informasi dari lembaga pemerintah di televisi atau media 

sosial 

d.bertelefon dengan teman 

13.bagaimana konsumsi vitamin anda dalam peningkat sistem imun selama 

pandemik ini? 

a.saya hanya meminum jika saya pengen 

b.saya minumnya selang seling 

c.saya rutin meminumnya tiap hari 

d.tidak pernah 

14.apakah anda begadang selama ditetapkan nya peraturan pemerintah untuk 

dirumah aja sampai waktu yang belum ditentukan? 

a.sangat sering 

b.sering 

c.jarang 

d.tidak pernah 

 15.apakah anda lakukan jika anda khawatir terhadap kondisi teman, saudara dan 

keluarga anda yang berada di daerah yang prevalensi terinfeksi COVID-19 tinggi? 

a.menemuinya kesana 

b.mengabarinya melalui handphone dan memberi edukasi mengenai pencegahan 

COVID 

c.tidak perduli 

d.hanya berdiam diri saja 

Lampiran 3. SPSS 
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No Usia 

Jenis 

Kelamin Kelas 

Skor 

Pengetahuan 

Skor 

Sikap 

Skor 

Perilaku Pengetahuan Sikap Perilaku 

1 16 laki-laki  X 13 39 14 kurang baik baik 

2 15 laki-laki X 13 52 15 kurang baik baik 

3 17 laki-laki  XII 11 41 10 kurang baik baik 

4 16 laki-laki  X 13 45 11 kurang baik baik 

5 18 laki-laki  XII 14 44 13 kurang baik baik 

6 18 laki-laki  XI 13 42 12 kurang baik baik 

7 17 laki-laki  XII 14 29 7 kurang baik baik 

8 17 laki-laki  XII  13 48 15 kurang baik baik 

9 16 laki-laki  XII 13 45 10 kurang baik baik 

10 16 laki-laki  XI 13 44 13 kurang baik baik 

11 15 laki-laki  X 11 41 14 kurang baik baik 

12 16 laki-laki  XI 12 43 13 kurang baik baik 

13 16 laki-laki  XII  13 51 12 kurang baik baik 

14 15 laki-laki  X 13 38 8 kurang baik baik 
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15 17 laki-laki  XI 14 47 14 kurang baik baik 

16 17 laki-laki  XI 14 48 14 kurang baik baik 

17 17 laki-laki  XI  7 38 3 kurang baik baik 

18 16 laki-laki  XI 13 47 14 kurang baik baik 

19 17 laki-laki  XI  11 42 14 kurang baik baik 

20 16 laki-laki  XI  8 38 3 kurang baik baik 

21 15 laki-laki  X 13 49 15 kurang baik baik 

22 17 laki-laki  XII 14 48 14 kurang baik baik 

23 17 laki-laki  XII  14 39 11 kurang baik baik 

24 16 laki-laki  XI  11 33 14 kurang baik baik 

25 18 perempuan  XII 13 49 15 kurang baik baik 

26 17 perempuan  XI  11 38 15 kurang baik baik 

27 17 perempuan  XII  13 53 15 kurang baik baik 

28 17 perempuan  XII 14 35 11 kurang baik baik 

29 17 laki-laki  XII  9 39 9 kurang baik baik 

30 17 laki-laki  XII  11 46 15 kurang baik baik 

31 16 laki-laki X 14 35 14 kurang baik baik 

32 16 laki-laki  XII 11 44 13 kurang baik baik 

33 16 laki-laki XI 12 43 15 kurang baik baik 

34 16 laki-laki  X 12 39 7 kurang baik baik 

35 16 perempuan  XI 15 47 15 kurang baik baik 

36 14 perempuan  X 14 50 12 kurang baik baik 

37 15 perempuan  X 14 43 14 kurang baik baik 

38 16 perempuan  XI 14 51 14 kurang baik baik 

39 15 perempuan  X 13 47 14 kurang baik baik 

40 15 perempuan  X 15 51 14 kurang baik baik 

41 16 perempuan  X 14 53 13 kurang baik baik 

42 15 perempuan  X 14 41 14 kurang baik baik 

43 15 perempuan  X 14 45 14 kurang baik baik 

44 16 perempuan  X 15 53 12 kurang baik baik 

45 14 perempuan  X 14 47 13 kurang baik baik 

46 15 perempuan  X 14 52 14 kurang baik baik 
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47 15 perempuan  X 15 46 14 kurang baik baik 

48 16 perempuan  X 15 53 14 kurang baik baik 

49 18 perempuan  XII 18 40 13 kurang baik baik 

50 14 perempuan  X 14 47 15 kurang baik baik 

51 15 perempuan  X 13 47 12 kurang baik baik 

52 16 perempuan  X 13 42 13 kurang baik baik 

53 15 perempuan  X 14 45 13 kurang baik baik 

54 15 perempuan  X 14 46 14 kurang baik baik 

55 17 perempuan  XII 14 47 14 kurang baik baik 

56 17 perempuan  XII 14 47 14 kurang baik baik 

57 17 perempuan  XII 14 43 14 kurang baik baik 

58 18 perempuan  XII 14 48 12 kurang baik baik 

59 18 perempuan  XII 13 39 7 kurang baik baik 

60 17 perempuan  XII 14 52 15 kurang baik baik 

61 18 perempuan  XII 13 48 15 kurang baik baik 

62 17 perempuan  XII 14 52 15 kurang baik baik 

63 17 perempuan  XII 14 44 13 kurang baik baik 

64 17 perempuan  XII  13 48 15 kurang baik baik 

65 15 perempuan  X 11 47 13 kurang baik baik 

66 18 perempuan  XII 13 40 13 kurang baik baik 

67 17 perempuan  XII 13 54 15 kurang baik baik 

68 18 perempuan  XII 13 38 14 kurang baik baik 

69 18 perempuan  XII 14 42 12 kurang baik baik 

70 17 perempuan  XII  14 40 11 kurang baik baik 

71 17 perempuan  XII 14 49 15 kurang baik baik 

72 17 perempuan  XII 13 48 13 kurang baik baik 

73 17 perempuan  XII 13 44 14 kurang baik baik 

74 17 perempuan  XII 12 50 14 kurang baik baik 

75 18 perempuan  XII 14 43 13 kurang baik baik 

76 16 perempuan  XII 14 44 14 kurang baik baik 

77 18 perempuan  XII 15 47 13 kurang baik baik 

78 18 perempuan  XII 14 41 13 kurang baik baik 
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79 17 perempuan  XII 13 46 12 kurang baik baik 

80 17 perempuan  XII 14 47 13 kurang baik baik 

81 18 perempuan  XII 13 41 15 kurang baik baik 

82 17 perempuan  XII 13 47 12 kurang baik baik 

83 17 perempuan  XII 13 43 14 kurang baik baik 

84 18 perempuan  XII 14 45 13 kurang baik baik 

85 17 perempuan  XII 13 42 12 kurang baik baik 

86 18 perempuan  XII 13 41 14 kurang baik baik 

87 17 perempuan  XII 13 41 14 kurang baik baik 

88 17 perempuan  XII 13 44 14 kurang baik baik 
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