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ABSTRAK 

HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN PERSEPSI KEPALA KELUARGA 

TENTANG MALARIA TERHADAP PERILAKU PENCEGAHAN 

PENULARAN PENYAKIT MALARIA 

PENELITIAN CROSS-SECTIONAL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS 

KORI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 
 

Oleh: G e t r u d i s  F r a n s i s k a  D i a z  
 

Latar belakang: Malaria merupakan penyakit menular yang masih 

menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Penyakit ini banyak 

menyerang keluarga di Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya yang 

merupakan daerah endemis malaria. Penelitian ini bermaksud menjelaskan 

hubungan pengetahuan dan persepsi kepala keluarga dengan perilaku pencegahan 

penularan malaria pada tatanan keluarga dengan pendekatan teori Health Belief 

Model (HBM). Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian 

korelasional dengan pendekatan Cross-sectional.  Jumlah sampel sebanyak 220 

kepala keluarga yang dipilih secara acak sederhana dari populasi yang telah 

ditentukan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan 

persepsi keluarga tentang malaria, Variabel dependennya adalah perilaku 

pencegahan penularan malaria. Pengumpulan data penelitian menggunakan 

kuesioner dan lembar observasi dan dianalisis menggunakan uji statistik spearman 

rho dengan nilai signifikan α < 0.05. Hasil: Tidak ada hubungan yang signifikan 

antara pengetahuan keluarga dan perilaku pencegahan penularan penyakit malaria 

(r = 0.087, p = 0.201). Tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi 

keluarga dan perilaku pencegahan penularan penyakit malaria (r = 0.032, p = 

0.635). Diskusi: secara umum pengetahuan dan persepsi keluarga tentang malaria 

sudah baik namun tidak dikuti dengan perilaku yang baik dalam mencegah 

penularan penyakit malaria. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih 

jauh faktor-faktor lain terkait upaya pencegahan penularan penyakit malaria. 

 

Kata kunci: Pengetahuan, persepsi, perilaku pencegahan penularan malaria 
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ABSTRACT 

 

CORELATION OF KNOWLEDGE AND FAMILY HEAD PERCEPTION OF 

MALARIA ON PREVENTION BEHAVIOR OF MALARIA 

 

Cross-Sectional Research at Puskesmas Kori Southwest Sumba City North Kodi 

 

By: Getrudis Fransiska Diaz 

 

 

Background: Malaria is a contagious disease that is still become problem in 

Indonesia. This disease affects many families in Southwest Sumba City North 

Kodi which is a malaria endemic area. The purpose of this study is to explain the 

relationship of knowledge and perception of the family head with the prevention 

behavior of malaria transmission in the family order with the Health Belief Model 

(HBM) theory approach. Method: This research uses Cross-sectional design. The 

sampling technique uses Simple Random Sampling. Samples are 220 family head 

that selected at random from the population. Independent variable in this research 

are family knowledge and perception about malaria, dependent variable is 

prevention behavior of malaria transmission. Data were collected using 

questionnaires and observation sheets. Statistical test using Spearman Rho with 

confidence level (α <0,05). Results: There was no significant relationship 

between family knowledge and prevention behavior of malaria transmission (p= 

0.201, r= 0.087). There was no significant correlation between family perception 

and prevention behavior of malaria transmission (p = 0.635, r = 0.032). 

Discussion: In general, family knowledge and perception about malaria is good 

but not followed by good behavior in prevention of malaria transmission. The the 

next researcher can contribute to other factors related with prevention of malaria 

transmission. 

Keywords: knowledge, perception, prevention behavior of malaria  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Malaria merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia 

yang menyebabkan kesakitan dan kematian terutama pada bayi, balita dan ibu 

hamil (Harijanto, 2010). Penyakit ini banyak menyerang keluarga di Kodi Utara 

Kabupaten Sumba Barat Daya yang merupakan daerah endemis malaria. Setiap 

tahunnya, peningkatan kasus malaria di Sumba diketahui sebagai konsekuensi dari 

kondisi lingkungan serta pengetahuan dan persepsi keluarga yang kurang baik 

terhadap penyakit malaria (Yulfira, 2011). Namun, hubungan antar ketiga variabel 

tersebut belum dapat dijelaskan lebih lanjut. 

Salah satu petugas kesehatan di Puskesmas setempat menyatakan bahwa 

secara umum keluarga di wilayah Kodi Utara tahu bahwa penyakit malaria 

disebabkan oleh gigitan nyamuk. Karenanya penggunaan kelambu dan obat 

nyamuk disarankan. Dari hasil survey pendahulu yang dilakukan peneliti 

ditemukan bahwa 6 dari 10 keluarga mengatakan bahwa malaria tidak berbahaya 

dan dapat dengan mudah disembuhkan. 4 keluarga lainnya mengatakan bahwa 

penyakit ini dapat menyebabkan kematian. Selain itu juga di temukan bahwa dari 

10 buah rumah yang dikunjungi, hanya 1 rumah yang memasang kassa nyamuk 

pada ventilasi rumah. 8 buah rumah menggunakan kelambu, tetapi tidak terpasang 

pada setiap tempat tidur. Peneliti beranggapan bahwa pengetahuan dan persepsi 

yang kurang baik tentang malaria menyebabkan perilaku yang salah dalam upaya 

pencegahan penularan malaria. Maka dari itu, peneliti tetarik untuk meneliti 
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hubungan antara pengetahuan dan persepsi keluarga terhadap upaya pencegahan 

penularan penyakit malaria di wilayah kerja Puskesmas di Kodi Utara.  

Data laporan Badan Kesehatan Dunia menyebutkan bahwa secara global 

malaria telah menyebabkan 429 ribu kematian pada tahun 2015 (World Health 

Organization, 2016). Kementrian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan 

bahwa Nusa Tenggara Timur (NTT) menduduki posisi kedua sebagai propinsi 

dengan prevalensi malaria terbanyak setelah Papua (23,3%) (Kemetrian 

Kesehatan Republik Indonesia, 2013). Jumlah penderita malaria dengan 

pemeriksaan mikroskop di provinsi NTT pada tahun 2015 adalah sebanyak 36.128 

penderita (Dinkes Provinsi NTT, 2015).  

Pada tahun 2016 ditemukan sebanyak 6.035 kasus malaria dengan Annual 

Paracite Incidence (API) 19%o di Kabupaten Sumba Barat Daya. Jika 

dibandingkan dengan standar API nasional, kasus malaria di Kabupaten Sumba 

Barat Daya (SBD) berada jauh dari yang di rekomendasikan (kurang dari 1 %o). 

Tercatat hingga bulan Juni pada semester pertama tahun 2017, Puskesmas Kori 

melaporkan kasus malaria sebanyak 339 kasus. 

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Dinas Kesehatan telah 

menjalankan program pencegahan penularan penyakit malaria melalui kegiatan 

penyuluhan kesehatan tentang penyakit malaria dan pembagian kelambu 

berinsektisida kepada masyarakat. Beberapa upaya yang sudah dilakukan keluarga 

untuk menghindari gigitan nyamuk yaitu dengan menggunakan kelambu saat 

tidur, memakai obat nyamuk bakar, dan lotion anti nyamuk.  
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Suhu, ketinggian, dan kepadatan penduduk di Kodi Utara menyebabkan 

wilayah ini menjadi lingkungan endemis yang mendukung terjadinya peningkatan 

kasus Malaria (James et al., 2014). Faktor lain seperti perubahan tata guna tanah, 

aktivitas pembangunan yang tidak terencana,  infrastuktur pelayanan kesehatan, 

perubahan iklim dan lingkungan, konflik akibat perpindahan penduduk, 

meningkatnya kemiskinan dan munculnya resistensi parasit terhadap obat 

merupakan faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan kasus penyakit tersebut 

(Saikhu, 2007). Namun, faktor perilaku individu dalam mencegah terjadinya 

kasus malaria menjadi penentu utama tingginya kasus tersebut (Fitriangga and 

Natalia, 2014).   

Penelitian ini bermaksud menjelaskan hubungan pengetahuan dan persepsi 

keluarga dengan perilaku pencegahan penularan malaria pada tatanan keluarga. 

Sudut pandang teori Health Belief Model (HBM) dipilih karena teori ini 

menjelaskan bahwa individu/keluarga dalam mengambil keputusan untuk 

berperilaku, didasarkan pada persepsi dan kepercayaan yang dimiliki. Selain itu 

juga, teori ini menjelaskan sebab akibat kegagalan individu/keluarga dalam 

menjalani program pencegahan suatu penyakit (Maulana, 2009).  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut “Bagaimanakah hubungan antara pengetahuan dan persepsi kepala 

keluarga tentang malaria terhadap perilaku pencegahan penularan penyakit 

malaria di Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya?”  
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Menjelaskan hubungan antara pengetahuan dan persepsi kepala keluarga 

tentang malaria terhadap perilaku pencegahan penularan penyakit malaria di 

wilayah kerja Puskesmas Kori Kabupaten Sumba Barat Daya  

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi pengetahuan kepala keluarga tentang penyakit malaria 

2. Mengidentifikasi persepsi kepala keluarga tentang penyakit malaria 

3. Mengidentifikasi perilaku kepala keluarga dalam upaya mencegah penularan 

penyakit malaria 

4. Menganalisis hubungan antara pengetahuan kepala keluarga tentang malaria 

terhadap perilaku pencegahan penularan penyakit malaria di wilayah kerja 

Puskesmas Kori Kabupaten Sumba Barat Daya  

5. Menganalisis hubungan antara persepsi kepala keluarga tentang malaria 

terhadap perilaku pencegahan penularan penyakit malaria di wilayah kerja 

Puskesmas Kori Kabupaten Sumba Barat Daya  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi pada konsep 

keperawatan komunitas dalam upaya untuk meningkatkan perilaku pencegahan 

penularan penyakit malaria. 
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1.4.2 Manfaat praktis 

 

1. Bagi Dinas Kesehatan 

Hasil penelitian ini dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba 

Barat Daya sebagai bahan informasi yang di butuhkan dalam penyusunan 

program kerja pemberantasan dan pemutusan rantai penularan penyakit 

malaria. 

2. Bagi Puskesmas  

Hasil penelitian ini disampaikan dalam bentuk laporan sebagai bahan 

pertimbangan bagi perawat dan petugas kesehatan setempat untuk 

mempromosikan perilaku kesehatan yang berkaitan dengan upaya 

pencegahan dan pengendalian penyebaran penyakit malaria. 

3. Bagi responden 

Keluarga yang ikut serta dalam penelitian ini mendapatkan kesempatan 

pendidikan kesehatan tentang perilaku pencegahan penularan malaria melalui 

metode konseling dengan media leaflet yang dibagikan sehingga dapat 

meminimalkan penyebaran kasus malaria dalam keluarga dan sebagai bentuk 

ucapan terima kasih atas keterlibatannya dalam penelitian ini, keluarga di 

berikansouvenir.
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Malaria  

2.1.1 Pengertian malaria 

Malaria adalah suatu infeksi sel darah merah oleh plasmodium yang ditularkan 

melalui gigitan nyamuk anopheles betina, transfusi darah yang terkontaminasi, 

dan suntikan dengan jarum yang sebelumnya telah digunakan oleh penderita 

malaria (Mahdiana, 2010). 

Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasite plasmodium 

yaitu makhluk hidup bersel satu yang termasuk kedalam kelompok protozoa dan 

ditularkan melalui gigitan nyamuk anopheles betina yang mengandung 

plasmodium di dalamnya (Infodatin, 2016). 

2.1.2 Penyebab malaria 

Lima jenis parasit plasmodium yang dapat menginfeksi manusia secara 

alami (Harijanto, 2010), yaitu : 

1. Plasmodium vivax, menyebabkan malaria tertiana/vivax 

2. Plasmodium falciparum, menyebabkan malaria tropika/falciparum 

3. Plasmodium malariae, menyebabkan malaria quartana/malariae 

4. Plasmodium ovale, menyebabkan malaria ovale 

5. Plasmodiumknowlesi. 
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Bentuk plasmodiumnya menyerupai plasmodium malariae sehingga sering 

dilaporkan sebagai malaria malariae.  

2.1.3 Gejala malaria 

Gejala klinis pada malaria di pengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu strain 

plasmodium, imunitas tubuh dan jumlah parasite yang menginfeksi. Gejala 

utamanya adalah demam. Namun, sebelum terjadi demam sering di temukan 

gejala prodromal seperti: lesu, malaise, sakit kepala, sakit tulang belakang 

(punggung), nyeri pada tulang dan otot, anoreksia, perut tidak enak, diare ringan 

dan kadang–kadang terasa dingin di punggung. Gejala umum malaria berupa Trias 

malaria dapat diurutkan sebagai berikut : 

1. Periode dingin 

Mulai menggigil, kulit dingin dan kering. Pada periode ini, penderita sering 

membungkus diri dengan selimut atau sarung dan pada saat menggigil 

seluruh tubuh sering bergetar dan gigi-gigi saling terantuk, pucat sampai 

sianosis seperti orang kedinginan. Periode ini berlangsung selama 15 menit 

sampai 1 jam diikuti dengan meningkatnya temperatur. 

2. Periode panas 

Muka merah, kulit panas dan kering, nadi cepat dan suhu tubuh dapat 

mencapai 400C atau lebih, respirasi meningkat, nyeri kepala, muntah-

muntah, dan dapat terjadi syok (penurunan tekanan darah) serta delirium 

bahkan dapat terjadi kejang (anak). Periode ini lebih lama dari periode 

dingin yaitu bisa sampai 2 jam atau lebih yang diikuti dengan keadaan 

berkeringat.  

3. Periode berkeringat 
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Pada periode ini penderita mulai berkeringat, temperatur turun, kelelahan, 

dan sering tertidur. 

Secara keseluruhan trias malaria dapat berlangsung selama 6-10 jam 

(Harijanto, 2010). 

2.1.4 Proses penularan 

Penyebaran malaria ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya Agent 

(parasite),  Host (penjamu) dan lingkungan yang saling berinteraksi. Agent hidup 

dalam tubuh manusia (intermediate) dan tubuh nyamuk (definitif). Dalam tubuh 

nyamuk , agent berkembang menjadi bentuk infektif, siap menularkan ke manusia 

yang berfungsi sebagi host intermediate yang bisa terinfeksi dan menjadi tempat 

berkembangnya agent (Munif, 2009). 

Pada saat menghisap darah manusia, air liur nyamuk yang mengandung 

plasmodium malaria dalam stadium gametosit masuk ke dalam tubuh manusia. Di 

dalam tubuh manusia, gamet betina dan jantan akan bersatu menghasilkan 

sporozoit dalam bentuk kista selama waktu 8 – 10 hari. Pada orang yang sensitif, 

sporozoit akan masuk dalam sel hati atau hepatosit, berkembang menjadi skizon 

eksoeritrositik. Hepatosit akan pecah dan terjadi stadium aseksual (merozoit) di 

dalam darah biasanya selama 6 – 11 hari dan kemudian berubah menjadi 

gametosit setelah 3 – 14 hari tergantung dari spesies parasite malaria (Budiman 

Chandra, 2009). Nyamuk Anopheles betina menggigit manusia atau hewan untuk 

perkembangan telurnya dan aktif mencari makan pada malam hari mulai jam 

18.00 hingga pagi jam 06.00, dengan puncak gigitan untuk setiap spesies berbeda 

(Munif, 2009). 
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2.1.5 Penentuan diagnosa 

Apabila seorang penderita dicurigai secara klinis menderita malaria, maka 

harus dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk menemukan parasitnya. Dalam 

kasus dimana indeks kecurigaan tinggi, pengobatan dapat dimulai sebelum hasil 

pengujian tersedia atau bahkan sebelum dilakukan, sehingga tidak ada penundaan 

dalam pemberian terapi. Namun tetap dilakukan pemeriksaan spesimen 

diagnostik. Pemeriksaan hapusan darah dan deteksi oleh mikroskop dianggap 

sebagai standar emas untuk untuk mengkonfirmasi malaria secara laboratorium. 

Tebal dan tipisnya hapusan darah yang diwarnai dengan giemsa harus dibaca. 

Hapusan tebal merupakan ukuran yang paling sensitif untuk mendeteksi infeksi 

dengan kepadatan rendah karena memungkinkan mikroskop untuk meninjau 

sejumlah besar darah dan dibaca untuk mendeteksi infeksi. Lapisan tipis 

memungkinkan resolusi lebih besar dari morfologi sel darah merah dan parasit, 

digunakan untuk menentukan spesies plasmodium dan mengukur spesifik 

kepadatan parasit (Cohee and Laufer, 2017). 

2.1.6 Pengobatan malaria 

Penyakit malaria dapat dicegah dan diobati. Tujuan utama pengobatannya 

adalah untuk memastikan penyembuhan yang lengkap yaitu menghilangkan 

parasit plasmodium dari darah pasien, mencegah infeksi kronis, dan mencegah 

perkembangan malaria dari yang ringan ke yang berat atau kematian. Selain itu, 

tujuan lainnya adalah untuk mengurangi penularan infeksi ke orang lain, dan 

untuk mencegah munculnya dan penyebaran resistensi terhadap obat antimalaria 

(WHO, 2017). 



10 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

SKRIPSI     HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN........ GETRUDIS F. DIAZ  
  

Hampir semua Obat Anti Malaria (OAM) yang saat ini dikembangkan bekerja 

dengan cara menghambat atau mematikan bentuk aseksual parasite yang berada 

dalam eritrosit manusia (skizontosida darah) yang menimbulkan gejala klinis. 

OAM yang efektif dan bekerja cepat diantaranya adalah klorokuin, kina, kinidin, 

meflokuin, atovakon, dan derivate artemisin. Obat lain seperti proguanil, 

pirimetamin, sulfonamide, sulfon, dan antibiotika yang berkasiat sebagai OAM 

(tetrasiklin, doksisiklin, dan lain-lain) bekerja lambat dan kurang efektif. 

Primakuin merupakan satu-satunya obat yang dapat mengeradikasi parasite laten 

dalam jaringan yang menyebabkan  kekambuhan pada infeksi P. vivax dan P. 

ovale (Harijanto, 2010). 

WHO merekomendasikan terapi kombinasi berbasis artemisinin (ACT) untuk 

pengobatan malaria tanpa komplikasi yang disebabkan oleh parasit P. falciparum. 

Dengan menggabungkan dua bahan aktif dengan mekanisme aksi yang berbeda, 

ACT adalah obat antimalaria yang paling efektif yang ada saat ini. ACT adalah 

pengobatan andalan yang dianjurkan untuk malaria P. falciparum. Di daerah 

transmisi rendah, dosis rendah primaquine harus ditambahkan ke pengobatan 

antimalaria untuk mengurangi penularan infeksi.  

Infeksi P. vivax harus diobati dengan ACT atau klorokuin. Daerah di mana P. 

vivax resisten terhadap klorokuin, maka infeksi harus diobati dengan ACT.  Pada 

penanganan malaria berat harus diobati dengan artesunate injeksi (intramuskular 

atau intravena) paling sedikit 24 jam dan dilanjutkan dengan program ACT 3 hari 

yang lengkap setelah pasien dapat mentolerir obat-obatan oral. Bila pengobatan 

suntik tidak dapat diberikan, anak-anak di bawah usia 6 tahun dengan malaria 

berat harus menerima perawatan pra-rujukan dengan perawatan rektal sebelum 
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segera dirujuk ke fasilitas perawatan yang lebih lengkap. Sangat penting jika 

suntikan berbasis artemisinin maupun supositoria artesunate digunakan sebagai 

monoterapi. Pengobatan awal malaria berat dengan obat-obatan ini perlu 

dilengkapi dengan ACT 3 hari. Ini untuk memastikan penyembuhan lengkap dan 

mencegah pengembangan resistensi terhadap turunan artemisinin. 

2.1.7 Pencegahan  

Hal – hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan 

penyakit malaria (Mubarak dan Chayatin, 2009), adalah : 

1. Menghindari/mengurangi kontak atau gigitan nyamuk 

1) Memasang kawat kasa pada setiap lubang pada rumah 

2) Menggunakan kelambu sewaktu tidur 

3) Memasang obat nyamuk 

4) Menggunakan zat penolak, misalnya lotion anti nyamuk 

2. Membunuh nyamuk dewasa 

1) Penyemprotan/pengabutan (spraying atau fogging/space praying) 

2) Penggunaan insektisida di dalam atau di luar rumah 

3. Membunuh jentik nyamuk/kegiatan anti larva 

1) Cara kimiawi, dengan menggunakan larvasida 

2) Cara biologik, misalnya pemeliharaan ikan pada kolam 

3) Pengelolaan lingkungan hidup, misalnya dengan penimbunan tempat 

perkembangbiakan nyamuk, pengeringan, dan pembuatan DAM.  
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Selain itu, pencegahan malaria secara umum menurut Harijanto dkk (2010) 

meliputi tiga hal, yaitu edukasi, kemoprofilaksis, dan upaya untuk menghindari 

gigitan nyamuk.  

1. Edukasi  

Materi utama dalam edukasi yaitu mengajarkan tentang cara penularan 

malaria, resiko terkena malaria, dan yang terpenting yaitu tentang gejala dan tanda 

malaria, pengobatan malaria, dan pencegahan malaria dengan kemoprofilaksis 

serta pencegahan gigitan nyamuk, dan pengetahuan tentang upaya untuk 

menghilangkan tempat perindukan nyamuk seperti membuat drainase yang 

efektif, dan menyingkirkan tempat pembiakan nyamuk terutama rawa atau tempat 

air tergenang. 

2. Kemoprofilaksis 

Walaupun upaya pencegahan gigitan nyamuk yang dilakukan sudah cukup 

efektif, namun tidak dapat sepenuhnya menghilangkan resiko terkena infeksi. 

Untuk itu, perlu dilakukan upaya tambahan yaitu dikombinasikan dengan 

kemoprofilaksis. Obat anti malaria yang sering digunakan untuk kemoprofilaksis 

adalah klorokuin, doksisiklin, primaquin, meflokuin, dan kombinasi atovaquone-

proquanil. Tingkat keefektifan kemoprofilaksis sangat ditentukan oleh tingkat 

resistensi plasmodium setempat terhadap obat malaria, dan tingkat kepatuhan 

penggunanya. 

3. Upaya menghindari gigitan nyamuk 

Upaya ini merupakan upaya yang paling efektif, berupa proteksi pribadi, 

modifikasi perilaku, dan modifikasi lingkungan. Upaya proteksi pribadi yang 
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dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan insekisida dan repellent, 

menggunakan gaun panjang dan celana panjang. Modifikasi perilaku berupa 

mengurangi aktivitas di luar rumah mulai senja sampai subuh disaat nyamuk 

anopheles umumnya menggigit atau usahakan tinggal di dalam rumah sejak sore. 

Jendela dan pintu rumah di tutup mulai sore hari dan sebaiknya di beri kasa 

nyamuk termasuk di kisi–kisi udara, dan tidur dalam kelambu. Modifikasi 

lingkungan ditujukan untuk mengurangi habitat pembiakan nyamuk, berupa 

perbaikan sistem drainase sehingga mengurangi genangan air, menghilangkan 

tempat pembiakan nyamuk seperti kaleng, bak mandi, ban bekas, menghilangkan 

alang – alang dan semak belukar dan mangrove di pantai, perbaikan tepian sungai 

untuk memperlancar aliran air, menutup atap dan genting yang bocor, dan lain – 

lain.  

Penggunaan insektisida sangat penting untuk pencegahan malaria. 

Insektisida dapat digunakan dengan disemprotkan di dalam ruang keluarga atau 

tempat tidur, atau di lapiskan pada kelambu. 

2.2 Konsep Keluarga 

2.2.1 Pengertian keluarga 

WHO (1969) mendefenisikan keluarga adalah kumpulan anggota rumah 

tangga yang saling berhubungan melalui pertalian darah, adopsi atau perkawinan. 

Menurut Depkes RI (1988) keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang 

terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di 

suatu tempat dibawah satu atap dan dalam keadaan saling ketergantungan 

(Andarmoyo, 2012) 
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2.2.2 Tipe keluarga 

Pembagian tipe keluarga menurut Anderson Carter dalam Ferry dan 

Makhfudli (2009), yaitu : 

1. Keluarga inti, yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. 

2. Keluarga besar, yaitu keluarga inti di tambah dengan sanak saudara, nenek, 

kakek, keponakan, sepupu, paman, bibi, dan sebagainya. 

3. Keluarga berantai, yaitu keluarga yang terdiri atas pria dan wanita yang 

menikah lebih dari satu kali dan merupakan satu keluarga inti. 

4. Keluarga duda atau janda, yaitu keluarga yang terjadi karena perceraian atau 

kematian. 

5. Keluarga berkomposisi, yaitu keluarga yang perkawinannya berpoligami dan 

hidup secara bersama-sama. 

6. Keluarga kabitas, yaitu dua orang menjadi satu tanpa pernikahan dan 

membentuk suatu keluarga. 

2.2.3 Struktur keluarga 

Stuktur keluarga dalam Ferry dan Makhfudli (2009), meliputi : 

1. Dominasi jalur hubungan darah 

1) Patrilineal yaitu susunan keluarga dari jalur garis keturunan ayah. 

2) Matrilineal yaitu susunan keluarga dari garis keturunan ibu. 

2. Dominasi keberadaan tempat tinggal 

1) Patrilokal yaitu dimana keberadaan tempat tinggal satu keluarga yang 

tinggal dengan keluarga sedarah dari pihak suami. 

2) Matrilokal yaitu dimana keberadaan tempat tinggal satu keluarga yang 

tinggal dengan keluarga sedarah dari pihak istri. 
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3. Dominasi pengambilan keputusan 

1) Patriakal yaitu dominasi pengambilan keputusan ada di pihak suami 

2) Matriakal yaitu dominasi pengambilan keputusan ada di pihak istri.  

2.2.4 Fungsi keluarga 

Fungsi Keluarga menurut WHO (1978) dalam Sulistyo  2012, adalah : 

1. Fungsi Biologis 

Yaitu fungsi untuk reproduksi, memelihara dan membesarkan anak , memberi 

makan, mempertahankan kesehatan, dan rekreasi. Prasyarat yang harus 

dipenuhi adalah pengetahuan dan pemahaman tentang manajemen fertilisasi, 

kesehatan genetik, perawatan selama hamil, perilaku konsumsi yang sehat, 

serta melakukan perawatan anak.  

2. Fungsi Ekonomi 

Yaitu fungsi untuk memenuhi sumber penghasilan, menjamin keamanan 

finansial anggota keluarga, dan menentukan alokasi sumber yang diperlukan. 

Prasarat yang harus dipenuhi adalah keluarga mempunyai pengetahuan dan 

ketrampilan yang sesuai serta tanggung jawab. 

3. Fungsi Psikologis 

Yaitu fungsi untuk menyediakan lingkungan yang dapat meningkatkan 

perkembangan kepribadian secara alami, guna memberikan perlindungan 

secara psikologis yang optimum. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah emosi 

stabil, perasaan antara anggota keluarga baik, kemampuan untuk mengatasi 

stress dan krisis. 
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4. Fungsi Edukasi  

Yaitu fungsi untuk mengajarkan ketrampilan, sikap, dan pengetahuan. 

Prasyarat yang harus dipenuhi adalah anggota keluarga memiliki tingkat 

intelegensi yang sesuai. 

5. Fungsi Sosiokultural 

Yaitu fungsi untuk melaksanakan transfer nilai-nilai yang berhubungan 

dengan perilaku, tradisi/adat, dan bahasa. Prasyarat yang harus dipenuhi 

adalah keluarga harus mengetahui standar nilai yang dibutuhkan, memberi 

contoh norma-norma perilaku serta mempertahankannya 

2.2.5 Tugas kesehatan keluarga 

Menurut Bailon dan Maglaya (1998) dalam Ferry dan makhfudli (2009), 

tugas kesehatan keluarga meliputi : 

1. Mengenal masalah kesehatan keluarga 

2. Membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat 

3. Memberi perawatan pada anggota yang sakit 

4. Memodifikasi lingkungan atau menciptakan suasana rumah yang sehat 

5. Merujuk pada fasilitas kesehatan masyarakat 

2.2.6 Tingkat kemandirian keluarga 

Depkes RI (2006) dalam Komang ayu (2010) membagi tingkat 

kemandirian keluarga menjadi empat tingkatan, yaitu :  

1. Tingkat kemandirian I (Keluarga Mandiri Tingkat I/KM I) 

1) Menerima petugas perawatan kesehatan masyarakat 
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2) Menerima pelayanan keperawatan yang di berikan sesuai dengan rencana 

keperawatan 

2. Tingkat kemandirian II (Keluarga Mandiri Tingkat II/KM II) 

1) Menerima petugas perawatan kesehatan masyarakat 

2) Menerima pelayanan keperawatan yang di berikan sesuai dengan rencana 

keperawatan 

3) Tahu dan dapat mengungkapkan masalah kesehatan secara benar 

4) Melakukan tindakan keperawatan sederhana sesuai yang dianjurkan 

5) Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan secara aktif 

3. Tingkat kemandirian III (Keluarga Mandiri Tingkat III/KM III) 

1) Menerima petugas perawatan kesehatan masyarakat 

2) Menerima pelayanan keperawatan yang di berikan sesuai dengan rencana 

keperawatan 

3) Tahu dan dapat mengungkapkan masalah kesehatan secara benar 

4) Melakukan tindakan keperawatan sederhana sesuai yang dianjurkan 

5) Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan secara aktif 

6) Melaksanakan tindakan pencegahan sesuai anjuran 

4. Tingkat kemandirian IV (Keluarga Mandiri Tingkat IV/KM IV ) 

1) Menerima petugas perawatan kesehatan masyarakat 

2) Menerima pelayanan keperawatan yang di berikan sesuai dengan rencana 

keperawatan 

3) Tahu dan dapat mengungkapkan masalah kesehatan secara benar 

4) Melakukan tindakan keperawatan sederhana sesuai yang dianjurkan 

5) Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan secara aktif 
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6) Melaksanakan tindakan pencegahan sesuai anjuran 

7) Melakukan tindakan promotif secara aktif 

2.3 Konsep Perilaku Kesehatan 

2.3.1 Pengertian 

Perilaku kesehatan adalah respon seseorang terhadap stimulus atau objek 

yang berkaitan dengan sehat–sakit, penyakit dan faktor–faktor yang 

mempengaruhi sehat–sakit (kesehatan) seperti lingkungan, makanan, minuman, 

dan pelayanan kesehatan (Notoatmodjo, 2010) 

2.3.2 Klasifikasi perilaku kesehatan 

Berdasarkan batasan perilaku Skinner (1938) dalam Notoatmojo 2012, 

Perilaku kesehatan di bedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: 

1. Perilaku Pemeliharaan Kesehatan (Health Maintanance) 

Merupakan  perilaku atau usaha seseorang untuk memelihara atau menjaga 

kesehatan agar tidak sakit dan usaha untuk penyembuhan bilamana sakit. 

Perilaku pemeliharaan kesehatan terdiri dari tiga aspek, yaitu : 

1) Perilaku pencegahan penyakit dan penyembuhan penyakit bila sakit, serta 

pemulihan kesehatan bilamana telah sembuh dari sakit.  

2) Perilaku peningkatan kesehatan, apabila seseorang dalam keadaan sehat. 

3) Perilaku gizi (makanan) dan minuman.  

2. Perilaku pencarian dan penggunaan sistem atau fasilitas pelayanan kesehatan 

atau perilaku pencarian pengobatan (Health Seeking Behavior) 
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Perilaku ini adalah menyangkut upaya atau tindakan seseorang pada saat 

menderita penyakit dan atau kecelakaan. Tindakan atau perilaku ini di mulai 

dari mengobati diri sendiri (self treatment) sampai mencari pengobatan ke 

luar negeri. 

3. Perilaku kesehatan lingkungan 

Yaitu bagaimana seseorang merespon lingkungan baik fisik maupun sosial 

budaya dan sebagainya, sehingga lingkungan tersebut tidak mempengaruhi 

kesehatannya.  

Becker (1979) dalam notoatmodjo 2012, mengklasifikasikan perilaku 

kesehatan sebagai berikut : 

1. Perilaku hidup sehat (Healthy life style) 

Adalah perilaku–perilaku yang berkaitan dengan upaya atau kegiatan 

seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya atau 

pola/gaya hidup sehat (healthy life style). 

Perilaku ini mencakup antara lain :  

1) Makan dengan menu seimbang 

2) Olahraga teratur 

3) Tidak merokok 

4) Tidak minum minuman keras dan narkoba 

5) Istirahat yang cukup 

6) Mengendalikan stress 

7) Perilaku atau gaya hidup lain yang positif bagi kesehatan 
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2. Perilaku sakit (illness behavior) 

Perilaku ini mencakup respon seseorang terhadap sakit dan penyakit, 

persepsinya terhadap sakit, pengetahuan tentang: penyebab dan gejala 

penyakit, pengobatan penyakit, dan sebagainya. 

3. Perilaku peran sakit (The sick role behavior) 

Perilaku ini meliputi: 

1) Tindakan untuk memperoleh kesembuhan 

2) Mengenal/mengetahui fasilitas atau sarana pelayanan/penyembuhan 

penyakit yang layak. 

3) Mengetahui hak dan kewajiban orang sakit. 

2.3.3 Faktor yang berhubungan dengan perilaku kesehatan 

Perilaku kesehatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : 

1. Pengetahuan tentang kesehatan 

 Pengetahuan adalah suatu hasil yang terjadi setelah seseorang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu, dari pengalaman yang didapat. 

Perilaku seseorang yang didasari oleh pengetahuan akan lebih berkualitas 

daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan (Notoatmodjo, 2012) 

Pengetahuan tentang kesehatan adalah  mencakup apa yang diketahui oleh 

seseorang terhadap cara–cara memelihara kesehatan (Soekidjo Notoatmodjo, 

2014), meliputi : 

1) Pengetahuan mengenai penyakit menular dan tidak menular 

2) Pengetahuan tentang faktor–faktor yang mempengaruhi kesehatan 
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3) Pengetahuan tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang professional 

maupun tradisional 

4) Pengetahuan untuk menghindari kecelakaan baik dalam rumah tangga, 

kecelakaan lalu lintas maupun tempat–tempat umum. 

5) Dan seterusnya 

Tingkatan pengetahuan dalam Notoatmodjo (2012) dibagi menjadi enam 

yaitu: 

1) Tahu (Know)  

 Tahu diartikan hanya sebagai recall (memanggil) memori yang telah ada 

sebelumnya setelah mengamati sesuatu. Untuk mengetahui atau 

mengukur bahwa orang tahu sesuatu dapat menggunakan pertanyaan–

pertanyaan. 

2) Memahami (Comprehension) 

 Memahami suatu objek bukan sekedar tahu terhadap objek tersebut. 

Tidak sekedar dapat menyebutkan, tetapi orang tersebut harus dapat 

menginterpresaentasikan secara benar tentang objek yang diketahui 

tersebut. 

3) Aplikasi (Application) 

 Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang 

dimaksud dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang 

diketahui tersebut pada situasi yang lain. 

4) Analisis (Analysis) 

 Analisa adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan atau 

memisahkan, kemudian mencari hubungan antara komponen–komponen 
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yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahui. Indikasi 

bahwa pengetahuan seseorang itu sudah sampai pada tingkat analisis 

adalah apabila orang tersebut telah dapat membedakan, atau 

memisahkan, mengelompokkan, membuat diagram (bagan) terhadap 

pengetahuan atas objek tersebut. 

5) Sintesis (synthesis)  

 Sintesis menunjukkan suatu kemampuan seseorang untuk merangkum 

atau meletakkan dalam satu hubungan yang logis dari komponen–

komponen pengetahuan yang dimiliki. Dengan kata lain, sintesis adalah 

suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi–

formulasi yang telah ada. 

6) Evaluasi (Evaluation) 

 Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu. Penilaian ini 

dengan sendirinya didasarkan pada suatu criteria yang ditentukan sendiri 

atau norma yang berlaku di masyarakat. 

 Cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan menurut Notoatmodjo 

2003 dalam A wawan dan Dewi (2010), dapat dikelompokkan menjadi dua yakni: 

1) Cara kuno untuk memperoleh pengetahuan 

(1) Cara coba salah (Trial and Error) 

 Cara ini telah dipakai oleh orang sebelum kebudayaan, bahkan 

mungkin sebelum adanya peradaban. Cara coba salah ini dilakukan 

dengan menggunakan kemungkinan dalam memecahkan masalah dan 
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apabila kemungkinan kemungkinan itu tidak berhasil maka dicoba 

kemungkinan yang lain sampai masalah tersebut dapat dipecahkan. 

(2) Cara kekuasaan atau otoritas 

 Sumber pengetahuan cara ini dapat berupa pemimpin-pemimpin 

masyarakat baik formal atau informal, ahli agama, pemegang 

pemerintah, dan berbagai prinsip orang lain yang menerima 

mempunyai yang dikemukakan oleh orang yang mempunyai otoritas, 

tanpa menguji terlebih dahulu atau membuktikan kebenarannya baik 

berdasarkan fakta empiris maupun penalaran sendiri.  

(3) Berdasarkan pengalaman pribadi 

 Pengalaman pribadi dalam hal ini dapat digunakan sebagai upaya 

memperoleh pengetahuan dengan cara mengulang kembali 

pengalaman yang pernah diperoleh dalam memecahkan permasalahan 

yang dihadapi di masa lalu. 

(4) Jalan Pikiran 

 Sejalan perkembangan kebudayaan umat kebudayaan umat manusia 

cara berpikir umat manusia pun ikut berkembang. Dari sini anusia 

telah mampu menggunakan penalarannya dalam memperoleh 

pengetahuan. Dengan kata lain, dalam memperoleh kebenaran 

pengetahuan manusia telah menjalankan jalan pikirannya, baik 

melalui induksi maupun deduksi. Induksi dan deduksi pada dasarnya 

adalah cara melahirkan pemikiran secara tidak langsung melalui 

pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan. 
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2) Cara modern dalam memperoleh pengetahuan 

 Cara ini disebut sebagai metode penelitian ilmiah atau lebih popular 

dengan sebutan metodologi penelitian. Cara ini lebih sistematis, logis dan 

ilmiah. Kemudian metode berpikir induktif bahwa dalam memperoleh 

kesimpulan dilakukan dengan mengadakan observasi langsung, membuat 

catatan terhadap semua fakta sehubungan dengan objek yang diamati . 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan (Dewi, 2010), adalah: 

1) Faktor Internal 

(1) Pendidikan 

Pendidikan diartikan sebagai bimbingan yang diberikan seseorang 

terhadap perkembangan orang lain menuju ke arah cita-cita tertentu 

yang menentukan manusia untuk berbuat dan mengisi kehidupan 

untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan 

diperlukan untuk mendapatkan informasi misalnya hal-hal yang 

menunjang kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. 

Pada umumnya makin tinggi tingkat pendidikan seeorang maka akan 

mudah dalam menerima informasi. 

(2) Umur 

 Menurut  Agus (2013) umur  mempengaruhi daya tangkap dan pola 

pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang 

pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan yang 

diperolehnya semakin membaik. Pada usia madya, individu akan 

lebih berperan aktif dalam masyarakat dan kehidupan sosial, serta 
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lebih banyak melakukan persiapan demi suksesnya upaya 

menyesuaikan diri menuju usia tua. Kemampuan intelektual, 

pemecahan masalah, dan kemampuan verbal dilaporkan hampir tidak 

ada penurunan pada usia ini.  

2) Faktor Eksternal 

(1) Faktor Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik 

lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh 

terhadap proses masuknya pengetahuan kedalam individu yang 

berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya 

interaksi timbal balik ataupun tidak, yang akan direspon sebagai 

pengetahuan oleh setiap individu. 

(2) Sosial, Budaya dan Ekonomi 

Kebiasaan dan tradisi yang biasa dilakukan orang-orang tidak 

melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan 

demikian, seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun 

tidak melakukan. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan 

tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu 

sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi pengetahuan 

seseorang. 

Menurut Arikunto (2006) dalam A. Wawan dan Dewi (2010) 

pengetahuan seseorang dapat di ketahui dan diinterprestasikan dengan skala 

yang bersifat kualitatif, yaitu: 
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1) Baik: hasil persentase 76%-100% 

2) Cukup: hasil persentase 56%-75% 

3) Kurang: hasil persentase <56% 

2. Sikap 

Sikap terhadap kesehatan adalah pendapat atau penilaian orang terhadap hal-

hal yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan , yang mencakup sekurang-

kurangnya empat varibel, yaitu : 

1) Sikap mengenai penyakit menular dan tidak menular 

2) Sikap tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kesehatan 

3) Sikap tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang professional maupun 

tradisional 

4) Sikap untuk menghindari kecelakaan baik dalam rumah tangga, 

kecelakaan lalu lintas maupun tempat – tempat umum. 

3. Nilai budaya dan gaya hidup 

Nilai budaya adalah sesuatu yang dirumuskan dan ditetapkan oleh 

penganutnya. Hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya dan gaya hidup 

adalah posisi atau jabatan, misalnya ketua adat atau direktur, bahasa yang 

digunakan, bahasa non verbal yang sering ditunjukkan, kebiasaan membersihkan 

diri, kebiasaan makan, pantang terhadap makanan tertentu berkaitan dengan 

kondisi tubuh yang sakit, sarana hiburan yang biasa dimanfaatkan, serta persepsi 

sakit yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, misalnya klien menganggap 

dirinya sakit apabila sudah terbaring diatas tempat tidur (Efendi dan Makhfudli, 

2009). 
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4. Kepercayaan   

Baik secara individual maupun hidup bermasyarakat, manusia tidak lepas dari 

sistem kepercayaan kepada penguasa alam semesta. Agama dan sistem 

kepercayaan merupakan suatu unsur budaya yang penting dan biasanya memiliki 

prinsip, seperti 10 firman dalam agama Kristen dan 5 rukun islam dalam agama 

islam (Efendi dan Makhfudli, 2009). 

5. Sarana dan Fasilitas kesehatan  

Layanan kesehatan harus dapat dicapai oleh masyarakat dan tidak terhalang 

oleh keadaan geografis (jarak, biaya dan jenis transportasi), sosial , ekonomi, 

organisasi, dan bahasa. 

6. Tenaga Kesehatan 

Tenaga kesehatan merupakan bagian dari Sumber Daya Manusia yang sangat 

berperan dalam pembangunan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dalam upaya 

meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui 

kesadaran yang lebih tinggi terutama pelayanan kesehatan yang bersifat promotif 

dan preventif (Mubarak, 2012). 

7. Tokoh Masyarakat 

Tokoh masyarakat yaitu mereka yang mempunyai kemampuan 

mempengaruhi orang lain baik secara formal maupun nonformal untuk melakukan 

perubahan. Mengenali dan melibatkan tokoh masyarakat setempat penting dalam 

pembangunan kesehatan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dalam 

bidang kesehatan (Efendi dan Makhfudli, 2009). 
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2.3.4 Strategi perubahan perilaku kesehatan 

Agar di peroleh perubahan perilaku yang sesuai dengan norma-norma 

kesehatan, maka dalam program kesehatan di perlukan usaha-usaha konkrit dan 

positif. Beberapa stategi untuk memperoleh perubahan perilaku tersebut oleh 

WHO dalam Notoatmodjo (2012) dikelompokkan  menjadi tiga, yaitu : 

1. Menggunakan kekuatan/kekuasaan atau dorongan 

Dalam hal ini, perubahan perilaku dipaksakan kepada sasaran atau 

masyarakat sehingga ia mau berperilaku seperti yang di harapkan. Cara ini 

dapat ditempuh misalnya dengan adanya peraturan-peraturan/perundang-

undangan yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat. Cara ini akan 

menghasilkan perilaku yang cepat, akan tetapi perubahan tersebut belum 

tentu akan berlangsung lama karena perubahan perilaku yang terjadi tidak 

atau belum didasari oleh kesadaran sendiri. 

2. Pemberian informasi 

Dengan memberikan informasi-informasi tentang cara-cara mencapai hidup 

sehat, cara pemeliharaan kesehatan, cara menghindari penyakit, dan 

sebagainya akan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan hal tersebut. 

Selanjutnya dengan pengetahuan tersebut, akan menimbulkan kesadaran 

mereka dan akhirnya akan menyebabkan orang berperilaku sesuai dengan 

pengetahuan yang dimilikinya itu. Hasil atau perubahan perilaku dengan cara 

ini memakan waktu lama, tetapi perubahan yang akan di capai akan bersifat 

langgeng karena di dasari oleh kesadaran mereka sendiri (bukan karena 

paksaan). 
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3. Diskusi partisipasi 

Merupakan suatu teknik penyampaian informasi tentang kesehatan yang tidak 

hanya searah, tetapi dua arah. Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak hanya 

menerima informasi , tetapi juga aktif berpartisipasi melalui diskusi-diskusi 

tentang informasi yang diterimanya. 

2.3.5 Teori Health Belief Model (HBM) 

Heath Belief Model (HBM) adalah teori promosi  kesehatan yang digunakan 

untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku seseorang yang berhubungan 

dengan kesehatan seperti perilaku pencegahan dan respon terhadap gejala atau 

diagnosis penyakit (Maulana, 2009). Model teori ini merupakan bentuk 

penjabaran dari model sosio-psikologis dan muncul karena didasarkan pada 

problem-problem kesehatan yang di tandai dengan kegagalan orang atau 

masyarakat untuk menerima usaha pencegahan dan pengobatan yang di 

selenggarakan oleh petugas kesehatan. Kegagalan ini memunculkan teori yang 

menjelaskan perilaku pencegahan penyakit (Preventive Heath Behavior) yang 

oleh becker (1974) dikembangkan dari teori lapangan (Lewin, 1954) menjadi 

model kepercayaan kesehatan (Health Belief Model) (Notoatmodjo, 2012). Teori 

HBM didasarkan atas tiga faktor esensial, yaitu: Kesiapan individu untuk 

merubah perilaku dalam rangka menghindari suatu penyakit atau memperkecil 

resiko kesehatan, adanya dorongan dalam lingkungan individu yang membuatnya 

merubah perilaku, dan Perilaku itu sendiri. Ketiga faktor ini dipengaruhi oleh 

faktor-faktor seperti persepsi kerentanan yang dirasakan terhadap suatu penyakit, 

potensi ancaman, motivasi untuk memperkecil kerentanan terhadap penyakit, 

adanya kepercayaan bahwa perubahan perilaku dapat memberikan keutungan, 
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penilaian individu terhadap perubahan yang ditawarkan, interaksi dengan petugas 

kesehatan yang merekomendasikan perubahan perilaku, dan pengalaman mencoba 

perilaku yang serupa (Priyoto, 2014).  

Teori HBM didasarkan pada pemahaman bahwa seseorang akan mengambil 

tindakan yang berhubungan dengan kesehatan berdasarkan persepsi dan 

kepercayaannya. Teori ini dituangkan dalam lima segi pemikiran dalam diri 

individu yang mempengaruhinya dalam mengambil keputusan yang baik bagi 

dirinya (Priyoto, 2014), yaitu: 

1. Perceived susceptibility (kerentanan yang dirasakan) 

Resiko pribadi atau kerentanan merupakan salah satu persepsi yang lebih kuat 

mendorong orang untuk mengadopsi perilaku sehat. Semakin besar resiko yang 

dirasakan, semakin besar kemungkinan terlibat dalam perilaku untuk mengurangi 

resiko. 

2. Perceived severity (bahaya/kesakitan yang dirasakan) 

Persepsi ini berkaitan dengan keseriusan atau keparahan penyakit yang 

didasarkan pada informasi medis atau pengetahuan dan juga dari keyakinan 

seseorang bahwa ia mendapat kesulitan akibat penyakit ini dan berefek pada 

kehidupannya secara umum. 

3. Perceived benefit (manfaat yang dirasakan) 

Merupakan persepsi seseorang tentang nilai atau kegunaan dari suatu perilaku 

baru dalam mengurangi resiko terkena penyakit. Seseorang cenderung 

mengadopsi perilaku baru yang sehat ketika mereka percaya bahwa perilaku 

tersebut akan mengurangi resiko berkembangnya suatu penyakit. 
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4. Perceived barrier (hambatan yang dirasakan) 

Perubahan perilaku bukanlah sesuatu yang mudah terjadi, karena itu unsur 

lain dalam teori HBM adalah masalah hambatan yang dirasakan dalam 

melakukan perubahan.  Hal ini berhubungan dengan proses evaluasi seseorang 

atas hambatan yang dihadapi dalam mengadopsi perilaku baru. Seseorang harus 

percaya bahwa manfaat dari perilaku baru lebih besar dari konsekuensinya 

mempertahankan perilaku lama. 

5. Modifying variable (variabel modifikasi) 

Empat variabel utama dari persepsi dapat dimodifikasi oleh variabel lain, 

seperti budaya, tingkat pendidikan, pengalaman masa lalu, ketrampilan, tingkat 

sosial ekonomi, norma, dan motivasi.  

6. Cues to action (isyarat untuk bertindak) 

HBM juga menunjukkan bahwa perilaku dipengaruhi oleh isyarat untuk 

bertindak yaitu peristiwa, orang, atau hal-hal yang menggerakkan seseorang 

untuk mengubah perilaku mereka yang berasal dari informasi dari media masa, 

nasihat dari orang-orang sekitar, pengalaman pribadi atau keluarga, artikel, dan 

lain sebagainya.  

Model ini menyatakan bahwa jika seseorang memiliki keinginan untuk 

menghindari suatu penyakit dan meyakini bahwa tindakan kesehatan tertentu akan 

mencegah penyakit maka orang tersebut akan merubah perilakunya. 

(Notoatmodjo, 2014) 
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INDIVIDUAL   MODIFYING      LIKELIHOOD OF 

PERCEPTION  FACTOR      ACTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Konsep Teori Health Belief Model (HBM) oleh Becker et al (1974) 

2.4 Konsep Persepsi 

2.4.1 Pengertian 

Persepsi adalah proses dimana individu mengatur dan menginterprestasikan 

kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka 

(Robbins, 2008). 

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkannya 

(Notoatmodjo, 2014) 

1. Perceived 

susceptibility to 

Disease “X” 

2. Perceived 

seriousness 

(severity) of disease 

“X” 

Perceived threat 

of disease “X” 

1. Demographic variable 

(age, sex, race, ethnicity, 

etc) 

2. Sociopsycological 

variable 

Cues to action 

(Mass media campaigns, 

advice from others, reminder 

postcard from 

physician/dentist) 
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2.4.2 Syarat terjadinya persepsi 

Persepsi dapat terjadi (Sunaryo, 2004), jika : 

1. Adanya Objek 

2. Adanya perhatian sebagai langkah pertama untuk mengadakan persepsi 

3. Adanya alat indra sebagai reseptor penerima stimulus 

4. Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak (pusat saraf 

atau pusat kesadaran). Dari otak dibawa melalui saraf motoris sebagai alat 

untuk mengadakan respon. 

2.4.3 Proses terjadinya persepsi 

Persepsi melewati tiga tahap (Sunaryo, 2004), meliputi : 

1. Proses fisik  

Objek      stimulus            reseptor/alat indra 

2. Proses fisiologis 

Stimulus          saraf sensori             otak 

3. Proses psikologis 

Proses dalam otak sehingga individu menyadari stimulus yang di terima 

Secara bagan, dapat di gambarkan sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Proses Terjadinya Persepsi 

Objek  Stimulus Reseptor  

Saraf  Sensori Otak Saraf Motorik 

Persepsi 
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2.4.4 Macam-macam persepsi 

Terdapat dua macam persepsi, yaitu external perception dan self perception. 

Ekternal perception merupakan persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan 

yang datang dari luar individu, sedangkan self perception merupakan persepsi 

yang terjadi karena rangsangan dari dalam individu (Sunaryo, 2004). 

2.4.5 Pengukuran persepsi 

Skala yang dapat di gunakan untuk mengukur persepsi, pendapat, dan sikap 

seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena adalah skala 

likert. Ada dua bentuk pertanyaan yang menggunakan skala likert, yaitu 

pertanyaan positif dan pertanyaan negatif. Untuk pertanyaan positif, diberi skor : 

5 : Sangat Setuju 

4 : Setuju  

3 : Ragu-ragu 

2 : Tidak Setuju 

1 : Sangat Tidak Setuju  

Sedangkan untuk pertanyaan negatif, di urutkan mulai dari nilai 1,2,3,4, dan 5 

untuk jawaban berurutan dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju atau dapat 

dikatakan, kebalikan jawaban dari pertanyaan positif (Oktavia, 2015). 

Kriteria pengukuran persepsi yakni: 

1. Persepsi Positif jika nilai T skor yang di peroleh responden dari kuesioner > T 

mean 

2. Persepsi Negatif jika nilai T skor yang di peroleh responden dari kuesioner < 

T mean 
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2.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 2.1 Kata Kunci Pengembangan Hubungan Pengetahuan Dan Persepsi 

Keluarga Tentang Malaria Terhadap Perilaku Pencegahan Penularan 

Penyakit Malaria 

 

Malaria And 

Family 

Or 

Families 

And Knowledge And 

 

Perception 

 

And Behavior 

 

Untuk melakukan tinjauan pustaka menggunakan kata kunci dan alternatif 

kata kunci seperti di atas ( Tabel 2.1). Alternatif kata kunci tersebut digunakan 

untuk mencari literature artikel jurnal. Database Scopus, Sciendirect, Google 

Scholar serta literature review dari repository Universitas Airlangga digunakan 

untuk mencari artikel ilmiah yang memiliki kemiripan sebagai literatur pendukung 

utama dalam penelitian ini. Hasil yang ditemukan kemudian dikerucutkan 

berdasarkan judul, abstrak, dan hasil penelitian. Setelah memasukkan kata kunci 

dan memilih pilihan boolean/phrase, full text dan publication date lima tahun 

terakhir. Pada Scopus di dapatkan 225 judul, namun hanya 14 judul yang 

kemudian dianggap memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Demikian juga 

pada database Sciendirect didapatkan 197 judul artikel, namun hanya 9 judul 

yang dianggap sesuai. Pencarian menggunakan Google scholar didapatkan  425 

judul, namun hanya 12 jurnal yang dianggap memiliki kemiripan dengan 

penelitian ini. Pencarian menggunakan Repository unair  hanya 7 judul yang 

dianggap memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil pencarian 
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tersebut didapat 11 jurnal yang digunakan, dan didapatkan keaslian penulisan 

pada tabel dibawah ini (tabel 2.2). 

 

Tabel 2.2  

 

Keaslian penelitian  

 

No 
Judul Artikel; Penulis; 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

1.  Knowledge, Attitude 

and Practice About 

Malaria in South-

Western Saudi Arabia 

(Khairy et al., 2017) 

 

Desain: 

Survey cross 

sectional 

Sampel: 

Cluster random 

sampling, 258 

Kepala Keluarga 

Instrumen: 

Kuesioner 

Analisis: 

Chi-square 

 

- Studi ini menunjukkan 

tidak ada perbedaan yang 

signifikan secara statistik 

dalam KAP karena usia; 

namun praktik tindakan 

pencegahan malaria 

berbeda secara signifikan 

dengan kewarganegaraan 

(Saudi versus nonSaudi).  

- Sebagian besar populasi 

yang tinggal di desa 

memiliki tingkat 

pengetahuan dan 

kesadaran yang cukup 

tentang malaria dan 

mencari pengobatan 

tepat waktu. Namun, 

sikap dan praktik positif 

terkait perlindungan 

pribadi dan tindakan 

pencegahan terhadap 

malaria memerlukan 

perbaikan. 

 

2 Malaria-related 

Knowledge and 

Prevention 

D : A cross-sectional 

comparative study 

Secara keseluruhan, 

responden memiliki 

pengetahuan yang sangat 
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Practices in Four 

Neighbourhoods in 

and Around 

Mumbai, India: a 

cross-sectional study 

(Dhawan et al., 2014) 

S : stratified random 

sample , 119 

responden 

I : kuesioner 

A : Analisis varians 

(anova) 

baik tentang nyamuk 

sebagai alat penularan 

malaria, waktu menggigit 

nyamuk dan tempat 

berkembang biak, dan 

demam sebagai gejala 

malaria. Namun, banyak 

responden juga melakukan 

kesalahpahaman tentang 

transmisi dan gejala 

malaria. Responden 

umumnya tahu bahwa 

kelambu merupakan 

strategi pencegahan yang  

No 
Judul Artikel; Penulis; 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

   efektif, namun hanya 30% 

yang menggunakannya, 

dan hanya 4% yang 

menggunakan kelambu 

yang diobati dengan 

insektisida. Praktik 

pengetahuan dan 

pencegahan bervariasi di 

empat wilayah Mumbai. 

 

3 Socioeconomic 

Factors, Attitudes and 

Practices 

Associated with 

Malaria Prevention in 

The Coastal 

Plain Of Chiapas, 

Mexico (Mora-ruiz et 

al., 2014) 

D : descriptive cross-

sectional 

S : 542 responden,  

I :kuesioner 

A : Chi Square 

- Tidak ada hubungan 

yang signifikan antara 

rumah tangga yang 

melaporkan atau tidak 

tentang malaria  dengan 

kondisi perumahan 

mereka 

- Tidak ada hubungan 

yang signifikan antara 

rumah tangga yang 

melapokan atau tidak 
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tentang malaria dengan 

praktik pencegahannya 

 

4 Community 

Knowledge, Attitudes 

and Practices (KAP) 

On Malaria in 

Swaziland: A country 

Earmarked For 

Malaria Elimination 

(Hlongwana et al., 

2009) 

D : survey Deskriptif 

Cross-sectional 

S : 320 orang, 

random sampling 

I : Kuisioner dan 

wawancara  

A : Dianalisis secara 

deskriptif 

menggunakan versi 

Epi-Info 

 

Sebagian besar 

responden menunjukkan 

pemahaman tentang 

transmisi malaria dan 

dampaknya yang 

menghancurkan. 

 

5 Women’s Knowledge 

and Perceptions Of 

Malaria and Use Of 

Malaria Vector 

Control Interventions 

in Kersa, Eastern 

Ethiopia (Tesfaye 

Gobena, 2017) 

D : survey cross-

sectional 

S : 2.867 perempuan, 

simple random 

sampling 

I : kuesioner 

A : A Pearson chi-

square test 

- Sejumlah besar 

perempuan Ethiopia 

timur telah mendengar 

tentang malaria. Tapi 

sebagian besar dari 

mereka tidak membuat 

hubungan yang benar 

antara malaria dan 

gigitan nyamuk. 

No 
Judul Artikel; Penulis; 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

   Sebagian besar rumah 

tangga yang disurvei 

tidak disemprot dan 

tidak menggunakan 

kelambu yang ada. 

6. Persepsi, Peluang 

Aksi, dan Infomasi 

Desain: Cross - Persepsi masyarakat 

tentang kerentanan, 
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serta Perilaku 

Pencegahan Malaria 

(Elviera Gamelia, 

2013) 

Sectional 

Sampel: 

95 responden, 

simple random 

sampling 

Variabel : 

Variabel independen 

meliputi persepsi 

kerentanan, persepsi 

kegawatan, persepsi 

manfaat, persepsi 

hambatan, persepsi 

informasi variabel 

dependen adalah 

perilaku pencegahan 

malaria 

Instrumen: 

Kuisioner 

Analisis: 

Chi-square 

 

persepsi tentang  

kegawatan,  

kemungkinan aksi 

hambatan dan informasi 

tidak berhubungan 

dengan perilaku 

pencegahan malaria, 

kecuali kemungkinan 

aksi manfaat  

berhubungan dengan 

perilaku pencegahan 

malaria 

 - Variabel yang 

berpengaruh pada 

perilaku pencegahan 

malaria adalah manfaat 

pencegahan malaria 

7. Hubungan Tingkat 

Pengetahuan dengan 

Upaya Pencegahan 

Penyakit Malaria Pada 

Masyarakat Di Desa 

Indisey Wilayah Kerja 

Puskesmas Warmare 

Kabupaten 

Manokwari 

(Mandacan et al., 

2016) 

Desain: Survey 

analitik  dengan  

pendekatan  cross 

sectional. 

Sampel: 30 

responden dengan 

malaria positif. 

Variabel: Variabel  

independen: tingkat 

pengetahuan,      

Variabel dependen : 

upaya pencegahan 

penyakit malaria   

Tidak adanya hubungan  

antara tingkat pengetahuan 

dengan upaya pencegahan 

penyakit malaria 
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Instrumen: 

kuesioner   

Analisis: 

Uji Spearman Rho 

No 
Judul Artikel; Penulis; 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

8. Hubungan antara 

Pengetahuan dan 

Sikap Ibu dengan 

Upaya Pencegahan 

Gigitan Nyamuk 

Anopheles Pada Balita 

(Fathonah And N, 

2010) 

Desain: 

cross sectional 

Sampel:  

87 responden, 

cluster sampling dan 

systimatic sampling 

Variabel: 

Variabel dependen 

dalam penelitian ini 

adalah pengetahuan 

dan sikap ibu. 

Variabel independen 

adalah upaya 

pencegahan gigitan 

nyamuk Anopheles 

Instrumen: 

kuesioner 

Analisis: 

Rank Correlation 

Test (Spearman) 

 Terdapat hubungan 

yang signifikan antara 

pengetahuan responden 

tentang upaya 

pencegahan gigitan 

nyamuk anopheles 

dengan upaya 

pencegahan gigitan 

nyamuk anopheles pada 

balita di Kelurahan 

Hargotirto dan 

Hargowilis Kecamatan 

Kokap Kabupaten 

Kulonprogo 

 Tidak ada hubungan 

yang signifikan antara 

tingkat pendidikan dan 

sikap responden 

tentang upaya 

pencegahan gigitan 

nyamuk anopheles 

dengan upaya 

pencegahan gigitan 

nyamuk anopheles 

pada balita di kelurahan 

hargotirto dan 

Hargowilis Kecamatan 

Kokap Kabupaten 

Kulonprogo 
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9.  Awareness, Attitudes 

and Prevention of 

Malaria in 

The Cities of Douala 

and Yaoundé 

(Cameroon) (Cyrille 

Ndo, 2011) 

Desain: 

Deskriptif analitika 

Sampel: 

2161 kepala 

keluarga 

Instrumen: 

Kuesioner,Wawanca

ra 

Analisis:Chi-square 

- Sebagian besar 

penduduk tahu bahwa 

malaria disebabkan oleh 

nyamuk dan 

menyebabkan demam 

- Metode yang digunakan 

untuk pencegahan 

malaria adalah: sanitasi 

lingkungan, penggunaan 

kelambu, semprotan 

insektisida dan jaring 

pintu atau jendela 

 

 

No 
Judul Artikel; Penulis; 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

10. Tindakan Pencegahan 

Masyarakat terhadap 

Kejadian Malaria di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas Tikala 

Kota Manado 

(Rombot and 

Palandeng, 2016) 

Desain: 

Penelitian analitik  

dengan  desain cross  

sectional 

Sampel: 

Simple Random  

Sampling,75 

responden 

Instrumen: 

Kuesioner 

Analisis:Chi-square 

 

- Tidak ada hubungan  

yang bermakna antara 

kejadian malaria dan  

tindakan pencegahan 

masyarakat 

11 Hubungan antara 

Pengetahuan dan 

Sikap dengan 

Desain: 

survei analitik 

- Tidak terdapat hubungan 

antara pengetahuan 

dengan tindakan 
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Tindakan Pencegahan 

penyakit Malaria Di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas Bacan 

Timur Kabupaten 

Halmahera Selatan 

(Layan, Akili and 

Rombot, 2016) 

dengan rancangan 

cross sectional 

Sampel: 

Simple Random 

Sampling dengan 

jumlah responden 85 

orang 

Instrumen: 

Kuesioner 

Analisis: Chi-square 

 

pencegahan penyakit 

malaria  

- Terdapat hubungan 

antara sikap dengan 

tindakan pencegahan 

penyakit malaria 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

Persepsi Individu  Faktor modifikasi         Kemungkinan tindakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

       : Di Teliti 

     : Tidak Di Teliti 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Hubungan Pengetahuan Dan Persepsi Kepala 

Keluarga Terhadap Perilaku Pencegahan Penularan Penyakit 

Malaria Berdasarkan Teori Health Belief Model Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kori, Kabupaten Sumba Barat Daya 

 

- Persepsi kerentanan 

terhadap gejala/penyakit 

malaria 

- Persepsi 

keseriusan/keparahan 

penyakit malaria 

Pendorong (cues) untuk 

bertindak: saran dari orang lain, 

menonton TV, membaca 

artikel/Koran. 

 

- Persepsi manfaat 

Ancaman penyakit 

malaria yang 

dirasakan 

Perilaku pencegahan 

penularan malaria 

- umur, jenis kelamin, dan suku bangsa 

- akses ke pelayanan kesehatan 

- Pengalaman sebelumnya 

 - Pengetahuan 

- Persepsi hambatan 
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Gambar 3.1 merupakan konsep teori Health Belief Model (HBM) menganalisa 

bahwa yang mempengaruhi perilaku pencegahan penularan malaria dalam 

keluarga adalah persepsi kepala keluarga terhadap penyakit malaria dan faktor-

faktor lain seperti umur, jenis kelamin, suku bangsa, akses ke pelayanan 

kesehatan, pengalaman sebelumnya dan pengetahuan. Persepsi kerentanan yang 

dirasakan serta pengalaman terhadap keseriusan dari kondisi sakit malaria yang 

pernah dialami, akan mengubah perilaku keluarga kearah yang lebih baik. 

Persepsi manfaat yang diterima karena perilaku yang baik dalam pencegahan 

penularan malaria akan mehilangkan kecemasan keluarga jika timbul Kejadian 

Luar Biasa (KLB). Syarat untuk bertindak (cues to action) merupakan rangsangan 

yang dibutuhkan keluarga dalam pengambilan keputusan dalam melaksanakan 

perilaku pencegahan penularan malaria dalam keluarga berupa saran dari orang 

lain, menonton televisi, atau dengan membaca artikel/koran.  

3.2 Hipotesis 

H1 : Ada hubungan antara pengetahuan dan persepsi kepala keluarga tentang   

malaria terhadap perilaku pencegahan penularan penyakit malaria 



 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

45 

SKRIPSI     HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN........ GETRUDIS F. DIAZ 
 

BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan cara untuk menjawab suatu permasalahan 

dengan menggunakan metode ilmiah. Pada bab ini akan dibahas mengenai:  

1) Desain Penelitian, 2) Populasi, Besar Sampel, dan Teknik Pengambilan 

Sampel, 3) Variabel penelitian dan Defenisi Operasional, 4) Instrumen Penelitian, 

5) Uji Validitas dan Reliabilitas, 6) Lokasi dan Waktu Penelitian, 7) Prosedur 

Pengumpulan Data, 8) Analisis Data, 9) Kerangka Operasional,10) Masalah Etik, 

dan 11) Keterbatasan Penelitian. 

4.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian korelasional dengan pendekatan 

Cross-sectional yaitu jenis penelitian yang menekankan waktu 

pengukuran/observasi data variabel independen dan dependen hanya satu kali 

pada suatu saat, jadi tidak ada tindak lanjut (Nursalam, 2016). Pengumpulan data 

sekaligus  dilakukan menggunakan kuesioner mengenai pengetahuan dan persepsi 

kepala keluarga tentang malaria terhadap perilaku pencegahan penularan malaria. 

Dalam rancangan ini kuesioner diisi langsung oleh responden di setiap rumah 

responden yang dikunjungi oleh peneliti.
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Keterangan : 

X1 : Pengetahuan kepala keluarga tentang malaria 

X2 : Persepsi kepala keluarga tentang malaria 

Y : Perilaku pencegahan penularan malaria 

 

Gambar 4.1 Rancangan Penelitian 

 

4.2 Populasi, Sampel, Sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang anggota 

keluarganya pernah menderita penyakit malaria di wilayah kerja Puskesmas Kori 

Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya dalam 1 tahun belakangan 

sebanyak 488 Keluarga.  

4.2.2 Sampel 

Penentuan besar sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan 

rumus: 

n = 
    N 

1+N (d2) 

  

n = 
    488 

1+488 (0,05)2 

X1 

X2 

Y 
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n = 
    488 

1+488 (0,0025) 

  

n = 
 488 

1+1,22 

  

n = 
488 

2,22 

  

n = 219,8 dibulatkan menjadi 220 

  

Keterangan: 

n : Besar sampel 

N : Besar populasi 

D : Tingkat signifikansi 95% (p) = 0,05 

Besar sampel dalam penelitian ini adalah 220 responden 

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu 

populasi target yang akan di teliti (Nursalam, 2016). Kriteria Inklusi dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Kepala keluarga dalam keluarga inti yang bertempat tinggal di wilayah kerja 

Puskesmas Kori 

2. Mampu berkomunikasi dengan baik 
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3. Bersedia menjadi responden 

4.2.3 Sampling  

Teknik atau cara yang di tempuh dalam pengambilan sampel pada penelitian 

ini menggunakan teknik simple random sampling yaitu penetapan sampel dengan 

menyeleksinya secara acak hingga memenuhi jumlah sampel yang dibutuhkan 

(Nursalam, 2016). 

4.3 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional 

Variabel penelitian menurut Sugino (1999) dalam Sujarweni (2014) adalah 

sesuatu hal dalam bentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini di gunakan dua variabel yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. 

4.3.1 Variabel independen 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sujarweni, 2014). Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan persepsi kepala keluarga 

tentang malaria. 

4.3.2 Variabel dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat karena 

adanya variabel bebas (Sujarweni, 2014). Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah perilaku pencegahan penularan malaria. 
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4.3.3 Defenisi operasional 

Defenisi operasional merupakan defenisi berdasarkan karakteristik yang 

diamati dari sesuatu yang didefenisikan tersebut (Nursalam, 2016). Defenisi 

operasional dalam penelitian ini sebagaimana yang tercantum dalam tabel 4.1 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Defenisi Operasional Hubungan Pengetahuan Dan Persepsi Kepala 

Keluarga Tentang Malaria Terhadap Perilaku Pencegahan Penularan 

Penyakit Malaria Di Wilayah Kerja Puskesmas Kori Kabupaten 

Sumba Barat Daya Tanggal 9 November – 25 November 2017 

 

Variabel Defenisi 

operasional 

Parameter Alat ukur Skala 

data 

Skor 

Variabel 

independen 

Pengetahuan 

 

 

 

 

 

Sesuatu yang 

di ketahui 

oleh keluarga 

tentang 

malaria 

 

 

 

1. Pengertian 

malaria 

2. Penyebab 

malaria 

3. Tanda dan 

gejala 

malaria 

4. Pengobatan 

malaria 

5. Pencegahan 

malaria 

 

 

Kuisioner 

pengetahua

n tentang 

malaria 

yang 

dimodifikas

i dari Restu 

Alami 

(2017) 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan terdiri dari 

10 nomor: 

Nilai 1 untuk 

jawaban yang benar 

Nilai 0 untuk 

jawaban yang salah 

Skor kategorik: 

Baik: persentase 

         76%-100% 

Cukup: persentase    

         56%-75% 

Kurang: Persentase 

         <56% 

Persepsi Pandangan 

keluarga 

terhadap 

1. Persepsi 

kerentanan 

2. Persepsi 

Kuesioner 

persepsi 

tentang 

Ordinal Skor ditentukan dengan 

skala Likert 1-4 pada 

pertanyaan yang terdiri 
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penyakit 

malaria 

keseriusan 

3. Persepsi 

manfaat 

malaria 

yang 

dimodifikas

i dari 

Yohanes 

Ganti Akal 

(2005) 

 

 

 

 

 

 

 

dari 7 nomor. 

Pernyataan positif: 

  SS   : skor 4 

  S     : skor 3 

  TS   : skor 2 

  STS : skor 1 

Pernyataan negatif: 

SS    : skor 1 

S      : skor 2 

TS    : skor 3 

   STS  : skor 4 

Skor kategorik : 

- Persepsi positif jika 

nilai T skor yang di 

peroleh responden 

dari kuesioner > T 

mean 

- Persepsi negatif jika 

nilai T skor yang di 

peroleh responden 

dari kuesioner < T 

mean 

Variabel Defenisi 

operasional 

Parameter Alat ukur Skala 

data 

Skor 

Variabel 

Dependen 

Perilaku 

pencegaha

n 

penularan 

penyakit 

malaria 

 

 

Tindakan 

keluarga 

untuk 

menghindark

an anggota 

keluarga dari 

penyakit 

malaria 

 

 

- Menghindari

/mengurangi 

kontak atau 

gigitan 

nyamuk 

- Membunuh 

 

 

lembar 

Observasi 

model 

pencegahan 

kejadian 

malaria yang 

dimodifikasi 

dari  Richard 

 

 

Ordinal 

Pertanyaan terdiri dari 

8 nomor soal: 

No 1-2 

Nilai 1 untuk 

jawaban pakai 

Nilai 0 untuk 

jawaban tidak pakai 
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jentik 

nyamuk/kegi

atan anti 

larva 

 

Donald 

Nahumury 

(2012) 

No 3-8 

Nilai 1 untuk 

jawaban yang benar 

Nilai 0 untuk     

jawaban yang salah 

 

Skor kategorik: 

Baik: persentase 

         76%-100% 

Cukup: persentase    

         56%-75% 

Kurang: Persentase 

         <56% 

  

4.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan lembar 

observasi. Kuesioner sebanyak 17 nomor soal yang terdiri dari 10 nomor soal untuk 

pengetahuan tentang malaria (yang mewakili pertanyaan pengertian no 1,2, 

penyebab no 3,4,5, tanda dan gejala no 6, pengobatan no 8,9, dan pencegahan 

malaria no 7,10) yang dimodifikasi dari penelitian Restu Alami (2017), dan 7 

nomor soal untuk persepsi tentang malaria (yang mewakili persepsi kerentanan no 

1,4, persepsi keseriusan no 3,5, dan persepsi manfaat no 2, 6,7). Pertanyaan 

persepsi terbagi atas pernyataan positif (no 1,3,4,5,7) dan pernyataan negatif (no 

2,6) yang dimodifikasi dari penelitian Yohanes Ganti Akal (2005). Dalam lembar 

observasi, terdapat 8 nomor soal tentang perilaku pencegahan penularan penyakit 

malaria (yang mewakili pertanyaan kegiatan menghindari gigitan nyamuk no 1,2,3, 
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kegiatan membunuh jentik nyamuk/kegiatan anti larva no 4,5,6,7,dan 8) yang 

dimodifikasi dari penelitian Richard Donald Nahumury (2012). Kuesioner dan 

lembar observasi yang dimodifikasi dan digunakan dalam penelitian ini tetap 

mengacu pada kerangka konsep berdasarkan literature yang digunakan peneliti. 

Untuk kuesioner data sosiodemografi terdiri dari pertanyaan mengenai jenis 

kelamin, umur, pendidikan terakhir, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, anggota 

keluarga yang pernah menderita malaria, dan alamat.  

4.5 Uji Validitas dan Reabilitas  

Kuesioner persepsi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini telah 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas di wilayah kerja puskesmas Radamata 

Kabupaten Sumba Barat Daya terhadap 20 kepala keluarga yang anggota 

keluarganya pernah menderita penyakit malaria dalam 1 (satu) tahun terakhir. 

Hasil perhitungan terhadap 7 pernyataan persepsi keluarga tentang penyakit 

malaria dengan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa 7 pernyataan tersebut 

valid dan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0.761 sehingga bisa dikatakan bahwa 

pernyataan-pernyataan tersebut reliabel.  

Tabel 4.2 Tabulasi Validitas Kuesioner Persepsi Keluarga Tentang Malaria 

Kuesioner Corrected Item- 

Total Correlation 

Keterangan 

P1 0.552 Valid 

P2 0.597 Valid 

P3 0.480 Valid 

P4 0.488 Valid 
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P5 0.399 Valid 

P6 0.500 Valid 

P7 0.551 Valid 

 

4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Kori pada tanggal 9 

november sampai 25 november 2017. 

4.7 Prosedur Pengumpulan Data 

4.7.1 Tahap persiapan 

Proses pengumpulan data pada penelitian ini dimulai dengan mengurus surat 

lulus uji etik dan surat penelitian. Setelah mendapat surat penelitian yang 

dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, peneliti 

menyerahkan surat penelitian dan proposal penelitian ke Kantor Kesbangpol dan 

Linmas Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mendapatkan surat ijin penelitian di 

wilayah tersebut. Surat tersebut kemudian diteruskan ke kantor kecamatan Kodi 

Utara serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya. Setelah itu, 

peneliti meneruskan surat tersebut kepada Kepala Puskesmas di tempat penelitian 

dan memulai kegiatan penelitian.  

4.7.2 Tahap pelaksanaan 

Penelitian ini dimulai dengan mengambil data sekunder dari puskesmas 

dengan mendata nama penderita serta alamat untuk memperoleh data responden 

yang disesuaikan dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Setelah mendapatkan data 

responden, peneliti mengunjungi petugas kesehatan yang berada di desa tempat 
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tinggal responden. Peneliti juga bekerja sama dengan pengelola malaria 

Puskesmas Kori yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh peneliti mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan penelitian ini serta cara pengambilan data. Sebelum 

memulai penelitian, peneliti  menjelaskan hal-hal yang terdapat dalam lembar 

penjelasan etik pada responden yang meliputi judul penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat, hak responden untuk undur diri, serta adanya insentif berupa pemberian 

souvenir kepada responden. Setelah mendapat persetujuan dari responden, peneliti 

kemudian menyerahkan informed consent (lembar persetujuan) menjadi 

responden untuk di tandatangani yang diikuti dengan pembagian kuesioner 

penelitian. Selama pengisian lembar kuesioner responden didampingi sampai 

kuesoner terisi semua.  

Prosedur ini dilakukan pada semua responden hingga mencapai jumlah sampel 

yang ditargetkan. Lembar kuesioner yang telah diisi oleh responden, kemudian 

dikumpulkan kembali oleh peneliti dan dicek jawaban yang ada untuk mencegah 

terjadinya kekosongan pada beberapa pertanyaan yang diisi responden. 

Selanjutnya lembar kuesioner yang ada diberi kode agar memudahkan peneliti 

dalam proses tabulasi dan analisis data.  

Setelah mendapatkan data yang diperlukan, peneliti kemudian membagikan 

leaflet tentang malaria kepada responden sebagai bentuk ucapan terima kasih atas 

partisipasi dalam penelitian.  

4.8 Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan menggunakan tahap sebagai 

berikut : 
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1. Tahap persiapan, yaitu data dari responden diperiksa kelengkapannya. Pada 

penelitian ini, kelengkapan tersebut meliputi lembar persetujuan atau 

informed consent, lembar kuesioner (kemungkinan lembar hilang atau rusak), 

dan kelengkapan isian kuesioner oleh responden. 

2. Tahap tabulasi 

1) Scoring, yaitu pemberian skor pada setiap item jawaban yang 

memerlukan skor. Pada penelitian ini, scoring dilakukan pada kuesioner 

pengetahuan, persepsi, dan perilaku pencegahan penularan malaria. 

Setelah di ketahui nilai skor, kemudian dilakukan persentase. 

Perhitungan variabel dihitung dengan rumus: 

P = 
F 

X 100% 

N 

 

Keterangan: 

P  : Persentase 

f  : Jumlah skor yang diperoleh 

N : Jumlah skor maksimal 

Variabel pengetahuan dan perilaku di kategorikan : 

(1) Baik: hasil persentase 76%-100% 

(2) Cukup: hasil persentase 56%-75% 

(3) Kurang: hasil persentase <56% 

Variabel persepsi di kategorikan: 

(1) Persepsi Positif jika nilai T skor yang di peroleh responden dari 

kuesioner > T mean 
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(2) Persepsi Negatif jika nilai T skor yang di peroleh responden dari 

kuesioner < T mean 

2) Coding  

Coding adalah pengkodean pada item-item berdasarkan hasil persentase. 

(1) Pengetahuan berdasarkan hasil persentase: pengetahuan baik = 3, 

pengetahuan cukup = 2, dan pengetahuan kurang = 1 

(2) Persepsi berdasarkan hasil persentase: Persepsi positif = 2, Persepsi 

negatif = 1 

(3) Perilaku berdasarkan hasil persentase: perilaku baik = 3, perilaku 

cukup = 2, dan perilaku kurang = 1 

3. Tahap analisa statistik 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa hubungan antara variabel penelitian 

1 (pengetahuan), variabel penelitian 2 (persepsi), dengan variabel penelitian 3 

(perilaku pencegahan penularan malaria). Berdasarkan data yang diperoleh 

peneliti dari kuesioner responden, selanjutnya dilakukan pengujian untuk 

mengetahui hasil penelitian.  

Setelah semua data terkumpul, dilakukan analisa data dengan menggunakan 

uji korelasi Sperman Rho. Uji korelasi Sperman Rho dipilih karena tujuan uji 

adalah korelasi dengan skala data ordinal. Untuk hasil signifikansi atau 

kemaknaannya di tentukan α 0,05 berarti uji statistik menunjukkan jika α ≤ 0,05 

maka H1 diterima artinya ada hubungan antara pengetahuan dan persepsi keluarga 

tentang penyakit malaria terhadap perilaku pencegahan penularan penyakit 

malaria.  
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4.9 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Kerangka Operasional Penelitian Hubungan Pengetahuan Dan 

Persepsi Kepala Keluarga Tentang Penyakit Malaria Terhadap 

Perilaku Pencegahan Penularan Malaria Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kori Kabupaten Sumba Barat Daya Tanggal 9 

November – 25 November 2017 

 

    

Analisa data : hubungan antara variabel akan di nilai dengan uji Sperman Rho 

 

 

 

 

 

Penyajian hasil 

 

 

 

 

 

Sampel : 220 responden 

 

 

 

 

 

 

Variabel Independen : 

1. Pengetahuan kepala keluarga tentang 

malaria 

2. Persepsi kepala keluarga tentang malaria 

 

 

 

 

 

 

Variabel Dependen : 

Perilaku pencegahan 

penularan malaria 

 

 

 

 

 

Pengumpulan data 

 

 

 

 

 

Populasi : Kepala keluarga yang anggota keluarganya pernah menderita 

penyakit malaria di wilayah kerja Puskesmas Kori dalam 1 tahun belakangan  

 

 

 

Sampling : 

Simple random sampling 
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4.10  Masalah Etik  

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengajukan ijin kepada pihak terkait. 

Berdasarkan surat keterangan lolos uji etik no 593-KEPK, peneliti mulai 

melakukan penelitian dengan memperhatikan masalah etik penelitian yang 

meliputi: 

1. Lembar persetujuan menjadi responden (informed consent) 

Peneliti menyeleksi responden dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Pada 

penelitian ini, responden yang di ambil adalah kepala keluarga dalam 

keluarga inti. Sebelum lembar persetujuan diberikan kepada responden, 

peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian serta dampak yang 

mungkin terjadi selama dan sesudah pengumpulan data. Setelah itu, 

lembar persetujuan diberikan kepada responden yang bersedia diteliti 

untuk ditandatangani. Namun jika responden menolak, maka peneliti tidak 

akan memaksa dan menghormati haknya. 

2. Anonymity (tanpa nama) 

Pada lembar persetujuan menjadi responden, diberi kolom yang berisi 

nomor responden. Hal ini digunakan sebagai pengganti nama responden. 

Untuk kepentingan publikasi, secara keseluruhan responden akan disebut 

sebagai kepala keluarga dalam wilayah kerja Puskesmas Kori. 

3. Confidentiality (kerahasiaan) 

Semua data yang diberikan oleh responden dalam bentuk kuesioner yang 

sudah terkumpulkan hanya dapat dilihat oleh peneliti dan pihak terkait 

untuk keperluan penelitian saja. 
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4.11 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan merupakan hambatan atau kelemahan yang dijumpai peneliti 

selama penelitian berlangsung. Keterbatasan yang hadapi peneliti antara lain: 

1. Sampel dalam penelitian ini terbatas pada keluarga yang sudah pernah 

menderita penyakit malaria sehingga hasil penelitan ini tidak dapat 

digeneralisasikan untuk populasi yang lebih luas. 

2. Pendekatan teori Health Belief Model (HBM) mengeksplorasi terbatas pada 

persepsi dan tidak mengupas aspek ekonomi, sosial budaya, dan petugas 

kesehatan yang terlibat dalam upaya pencegahan penularan sehingga 

penelitian ini mengabaikan aspek-aspek tersebut. 

3. Penelitian ini tidak mengukur persepsi hambatan dalam upaya pencegahan 

penularan penyakit malaria dalam lingkungan keluarga. 

4. Penelitian ini tidak mencari hubungan antara pengetahuan dan persepsi 

sehingga tidak dapat dijelaskan lebih jauh hubungan antara variabel tersebut.
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini menyajikan hasil pengumpulan data dari kuesioner dan lembar 

observasi pada penelitian “Hubungan Pengetahuan dan Persepsi Kepala Keluarga 

Tentang Malaria Terhadap Perilaku Pencegahan Penularan Penyakit Malaria Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Kori Kabupaten Sumba Barat Daya” yang dilakukan 

pada tanggal 9 november sampai 25 november 2017 terhadap 220 responden. 

Observasi secara langsung dilakukan oleh peneliti dan asisten peneliti kepada 

kepala keluarga. 

Penyajian data dimulai dari gambaran umum lokasi penelitian yaitu 

Puskesmas Kori dan karakteristik responden yaitu kepala keluarga yang anggota 

keluarganya pernah menderita penyakit malaria. Karakteristik meliputi usia, 

pendidikan terakhir, pekerjaan dan jumlah anggota keluarga. Variabel yang diukur 

dalam penelitian ini yaitu pengetahuan dan persepsi keluarga serta perilaku 

pencegahan penularan penyakit malaria. 

Bagian pembahasan menguraikan hasil uji statistik Spearman Rho pada 

hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dengan tingkat 

kemaknaan yang ditentukan oleh nilai α. Signifikan jika nilai α ≤ 0,05 yang 

menunjukkan adanya hubungan yang bermakna dari variabel yang diukur.
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5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Puskesmas Kori merupakan Puskesmas Rawat Inap di Kabupaten Sumba 

Barat Daya yang terletak di Kecamatan Kodi Utara dengan luas wilayah kerja ± 

106,03 km2. Batas wilayah kerja sebelah timur berbatasan dengan Desa 

Weekombaka (Kecamatan  Wewewa Barat), Sebelah barat berbatasan dengan 

Laut Sumba, sebelah utara berbatasan dengan Desa Mangganipi (Puskesmas 

Billacenge), dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mali Iha (Kecamatan 

Bondo Kodi  ). Wilayah kerja Puskesmas Kori merupakan wilayah pedesaan dan 

berdekatan dengan kawasan hutan. 

Wilayah kerja Puskesmas Kori meliputi 13 (tiga belas) desa yakni Hoha 

Wungo, Homba Karipit, Wailabubur, Limbu Kembe, Nangga Mutu, Moro 

Manduyo, Noha, Wailolo, Kori, Kalena Rongo, Waitaru, Homba Pare, dan 

Kadaghu Tana dengan jumlah penduduk dalam wilayah kerja Puskesmas Kori 

sebanyak 31,861 jiwa. Struktur keluarga masyarakat Kodi Utara adalah patrilineal 

dan patriakal. Mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani 

musiman yang bekerja ketika musim hujan, sedangkan ketika musim kemarau 

penduduk hidup dari hasil panenan selama musim hujan. Kondisi perumahan 

penduduknya, sebagian besar adalah rumah tidak permanen yaitu rumah adat 

dengan atap yang terbuat dari alang, dinding dari anyaman bambu, dan lantai 

tanah atau dalam bentuk rumah panggung dengan alas bambu.  
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Program kesehatan wajib Puskesmas Kori terkait program malaria meliputi 

pembagian kelambu kepada masyarakat yang dilaksanakan sekali setahun, 

pendidikan kesehatan tentang penyakit malaria di posyandu bayi/balita dan di 

puskesmas jika ada penderita malaria, dan pemeriksaan darah rutin di puskesmas. 

Beberapa organisasi seperti Global Fund, Persatuan Karya Dharma Kesehatan 

Indonesia (PERDHAKI), dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 

(Badan Litbangkes) bekerja sama membantu pemberantasan malaria dengan 

kegiatan pemeriksaan darah di desa dengan angka kejadian malaria tinggi yaitu 

desa Wailabubur, desa Noha dan desa Wailolo, pembentukan UKBM (Upaya 

Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) malaria di desa Noha, serta bantuan 

logistik laboratorium malaria. 

5.1.2 Karakteristik demografi responden 

Pada penelitian ini, jumlah sampel adalah sebanyak 220 kepala keluarga. 

Penjelasan tentang karakteristik demografi berupa jenis kelamin, usia, pendidikan 

terakhir, pekerjaan dan jumlah anggota keluarga adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.1 Karakteristik Demografi Responden Di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kori Kabupaten Sumba Barat Daya Tanggal 9 November – 28 

November 2017 

 

No Karakteristik Responden N (%) 

1 Usia  

 Mean (36.53)  

 Minimal (25 tahun)  

 Maksimal (65 tahun)  

2 Pendidikan Terakhir  



63 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

SKRIPSI     HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN........ GETRUDIS F. DIAZ 
 

 Tidak Sekolah 61 (27.3) 

 SD 121 (55) 

 SMP 26 (12.2) 

 SMA 12 (5.5) 

4 Jumlah Anggota Keluarga  

 Mean (36.53)  

 Minimal (3orang)  

 Maksimal (9 orang)  

5 Pekerjaan  

 Tani 220 (100) 

 Total 220 

 

Berdasarkan tabel 5.1 diatas, menunjukkan bahwa seluruh responden dalam 

penelitian ini berjenis kelamin laki-laki (100%) dan bekerja sebagai petani 

(100%). Tingkat pendidikan terbanyak responden adalah SD (55%). Dilihat dari 

karakteristik usia kepala keluarga bervariasi dari usia 20 tahun sampai >50 tahun 

dengan rentang usia terbanyak 20-30 tahun (29.1%). Jumlah anggota dalam satu 

keluarga sebanyak 3 orang sampai >6 orang dengan jumlah anggota keluarga 

terbanyak adalah 6 orang dalam satu keluarga (24.5%). 

5.1.3 Variabel penelitian yang diukur 

Variabel penelitian yang diukur dalam penelitian ini adalah pengetahuan 

tentang malaria, persepsi tentang malaria dan perilaku pencegahan penularan 

penyakit malaria.  
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1. Distribusi pengetahuan kepala keluarga tentang malaria di wilayah kerja 

Puskesmas Kori Kabupaten Sumba Barat Daya tentang malaria 

Tabel 5.2 Distribusi Pengetahuan Keluarga Tentang Malaria Di Wilayah 

Kerja Puskesmas Kori Kabupaten Sumba Barat Daya Tanggal 9 

November – 28 November 2017 

 

Variabel penelitian Kriteria  N (%) 

Pengetahuan Baik 137 (62.3) 

 Cukup 63 (28.6) 

 Kurang 20 (9.1) 

Total  220 (100%) 

 

Pada tabel 5.2 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki 

pengetahuan yang baik tentang malaria (62.3%) 

2. Distribusi persepsi kepala  keluarga tentang malaria di wilayah kerja 

Puskesmas Kori Kabupaten Sumba Barat Daya tentang malaria 

Tabel 5.3 Distribusi Persepsi Kepala Keluarga Tentang Malaria Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Kori Kabupaten Sumba Barat Daya 

Tentang Malaria Tanggal 9 November – 28 November 2017 

 

Variabel penelitian Kriteria N (%) 

Persepsi Positif  220 (100) 

 Negatif  0 

Total  220 (100) 

 

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) memiliki persepsi 

yang positif tentang penyakit malaria 
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3. Distribusi perilaku pencegahan penularan penyakit malaria oleh keluarga di 

wilayah kerja Puskesmas Kori Kabupaten Sumba Barat Daya 

Tabel 5.4 Distribusi Perilaku Pencegahan Penularan Penyakit Malaria Oleh 

Keluarga Di Wilayah Kerja Puskesmas Kori Kabupaten Sumba 

Barat Daya Tentang Malaria Tanggal 9 November – 28 

November 2017 

 

Variabel penelitian Kriteria N (%) 

Perilaku  Baik 0 (0) 

 Cukup 67 (30.5) 

 Kurang 153 (69.5) 

Total  220 (100) 

 

Tabel 5.4 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden (69.5%) 

memiliki perilaku yang kurang dalam mencegah penularan penyakit malaria, 

dan tidak di temukan keluarga dengan perilaku yang baik dalam mencegah 

penularan malaria. 

4. Hubungan antara pengetahuan kepala keluarga tentang malaria terhadap 

perilaku pencegahan penularan penyakit malaria di wilayah kerja Puskesmas 

Kori Kabupaten Sumba Barat Daya 

Tabel 5.5 Hubungan Pengetahuan Kepala Keluarga Tentang Malaria 

Terhadap Perilaku Pencegahan Penularan Penyakit Malaria Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Kori Kabupaten Sumba Barat Daya 

Tentang Malaria Tanggal 9 November – 28 November 2017 

Pengetahuan 
Perilaku pencegahan malaria Total 
Cukup Kurang 

 N (%) N (%) N (%) 

Baik 44 (20) 93 (42.3) 137 (62.3) 
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Cukup 18 (8.2) 46 (20.8) 64 (29) 

Kurang  5 (2.3) 14 (6.4) 19 (8.7) 

Total 67 (30.5) 153 (69.5) 220 (100) 

Correlation Spearman’s Rho          r = 0.087      p = 0.201 

 

Tabel 5.5 diatas menunjukan bahwa responden yang memiliki 

pengetahuan baik (62.3%), sebagian besar berperilaku kurang (42.3%) dalam 

mencegah penularan penyakit malaria. Berdasarkan hasil analisa statistik 

dengan menggunakan uji korelasi Spearman’s Rho dengan α = 0.05 

didapatkan hasil korelasi r = 0.087 dan nilai p = 0.210. Nilai p = 0.210 lebih 

besar dari 0.05 yang berarti hipotesis satu (H1) ditolak. Hasil statistik tersebut 

menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan 

keluarga dan perilaku pencegahan penularan penyakit malaria. 

5. Hubungan antara persepsi kepala keluarga tentang malaria terhadap perilaku 

pencegahan penularan penyakit malaria di wilayah kerja Puskesmas Kori 

Kabupaten Sumba Barat Daya 

Tabel 5.6 Hubungan Persepsi Kepala Keluarga Tentang Malaria Terhadap 

Perilaku Pencegahan Penularan Penyakit Malaria Di Wilayah 

Kerja Puskesmas Kori Kabupaten Sumba Barat Daya Tentang 

Malaria Tanggal 9 November – 28 November 2017 

 

Persepsi 
Perilaku pencegahan malaria Total 

Baik Cukup Kurang 

 N (%) N (%) N (%) N (%) 

Positif 0 (0) 67 (30.5) 153 (69.5) 220 (100) 

Negatif 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
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Total 0 (0) 67 (30.5) 153 (69.5) 220 (100) 

Correlation Spearman’s Rho          r = 0.032      p = 0.635 

 

Berdasarkan tabel 5.6 diatas menunjukan bahwa dari 220 responden, 

sebagian besar responden yang memiliki persepsi positif berperilaku kurang 

dalam mencegah penularan penyakit malaria (69.5%). Berdasarkan hasil 

analisa statistik dengan menggunakan uji korelasi Spearman’s Rho dengan α 

= 0.05 didapatkan hasil korelasi r = 0.032 dan nilai p = 0.635. Nilai p = 0.635 

lebih besar dari 0.05 yang berarti hipotesis satu (H1) ditolak. Hasil statistik 

tersebut menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi 

keluarga dan perilaku pencegahan penularan penyakit malaria. 

5.2 Pembahasan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden di wilayah 

kerja Puskesmas Kori Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki pengetahuan yang 

baik tentang malaria. Mereka mengetahui bahwa malaria merupakan penyakit 

menular yang disebabkan oleh plasmodium, dapat menyerang semua kelompok 

usia dengan tanda dan gejala berupa demam tinggi,menggigil, berkeringat, sakit 

kepala, mual, muntah, dan akan sembuh jika dibawa ke pelayanan kesehatan serta 

minum obat secara teratur. Mereka juga tahu bahwa lingkungan dan perilaku 

manusia mempengaruhi penyebaran penyakit malaria serta tindakan menggunakan 

kelambu saat tidur, menggunakan lotion/obat nyamuk oles, dan menggunakan 

obat nyamuk bakar dapat mencegah penyakit malaria.  

Notoatmodjo (2014) menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan adalah pendidikan, dimana seseorang dengan 
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pendidikan tinggi memiliki pengetahuan yang luas. Namun, dari hasil analisis, 

didapatkan pendidikan kepala keluarga sebagian besar adalah SD dan tidak 

sekolah dan selebihnya adalah SMP dan SMA  yang memiliki pengetahuan 

tentang malaria yang seragam dalam kategorik baik. Hal ini dimungkinkan karena 

paparan informasi yang diperoleh keluarga cukup teratur. Observasi peneliti 

menunjukkan bahwa fenomena ini didukung oleh adanya program pendidikan 

kesehatan tentang malaria yang disampaikan secara teratur melalui pelayanan 

posyandu bayi/balita, dan saat anggota keluarga terinfeksi malaria di masa 

lampau. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa seluruh responden memiliki 

pandangan yang positif tentang malaria dimana mereka merasa rentan atau 

beresiko tertular penyakit malaria jika terdapat anggota keluarga yang menderita 

malaria dan merasa bahwa menghindarkan diri dari gigitan nyamuk dapat 

mencegah penularan penyakit malaria . Responden memiliki pandangan bahwa 

malaria merupakan penyakit yang serius atau berbahaya sehingga ketika terinfeksi 

malaria, penderita harus minum obat secara teratur karena dapat menyebabkan 

kematian. Responden juga mengidentifikasi bahwa perilaku pencegahan 

penularan penyakit malaria penting untuk dilakukan, genangan air disekitar rumah 

akan menambah perkembangbiakan nyamuk. Mereka beranggapan bahwa 

menggunakan pakaian yang panjang atau lotion nyamuk dapat menurunkan resiko 

terjangkit malaria. Peneliti beranggapan bahwa pandangan positif ini terjadi 

karena responden memiliki pengalaman terhadap penyakit malaria.  

Namun, penelitian ini menunjukkan perilaku responden yang kurang dalam 

mencegah penularan penyakit malaria. Hasil observasi peneliti menunjukkan 
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bahwa sebagian besar responden dan keluarganya tidak menggunakan kelambu 

sebagai tindakan untuk menghindarkan diri dari penyakit malaria karena merasa 

tidak nyaman (panas) meskipun telah dibagikan kelambu secara gratis dan telah 

diberikan penyuluhan oleh petugas kesehatan. Peneliti beranggapan bahwa hal ini 

terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap signifikansi pemakaian kelambu. 

Shanty (2014) mengemukakan bahwa seseorang yang tidak memiliki kebiasaan 

menggunakan kelambu beresiko 3.2 kali lipat terkena penyakit malaria 

dibandingkan dengan orang yang memiliki kebiasaan menggunakan kelambu. 

Disisi lain, faktor cuaca tropis juga meningkatkan ketidakpatuhan. 

Tindakan lain yang tidak dilakukan oleh responden untuk menghindarkan 

anggota keluarga dari penyakit malaria adalah penggunaan kassa nyamuk pada 

ventlasi dan penggunaan obat nyamuk bakar/obat nyamuk oles. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil observasi peneliti yang menunjukkan bahwa seluruh responden tidak 

menggunakan lotion/obat nyamuk oles dan obat nyamuk bakar saat akan tidur dan 

seluruh keluarga tidak memasang kassa pada ventilasi rumah. Shanty (2014) 

mengemukakan bahwa seseorang yang tidak memiliki kebiasaan menggunakan 

obat nyamuk beresiko 2.17 kali lebih besar daripada orang yang memiliki 

kebiasaan menggunakan obat nyamuk. Peneliti beranggapan bahwa hal ini dapat 

disebabkan oleh kondisi status sosial ekonomi, dimana seluruh responden bermata 

pencaharian sebagai petani dengan status sosial ekonomi menengah kebawah.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa 

pada sebagian besar rumah responden tidak ditemukan jentik nyamuk di 

penampungan air/bak mandi, jentik nyamuk di kaleng bekas/ban bekas, tidak 

terdapat genangan air, dan terdapat tempat penampungan sampah disekitar rumah. 
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Namun, pada sebagian besar rumah responden masih ditemukan alang-alang dan 

semak belukar disekitar rumah. Penelitian yang dilakukan oleh Akal (2006) 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara kondisi biologi 

lingkungan seperti tumbuhan-tumbuhan yang menghalangi cahaya sinar matahari 

dan kandang ternak yang berada tidak jauh dari lokasi rumah dengan kejadian 

malaria. Peneliti beranggapan bahwa hal ini dapat terjadi karena kondisi 

lingkungan lokasi penelitian yang merupakan daerah pedesaan dan dekat dengan 

kebun dan kawasan hutan.  

Berdasarkan hasil analisa data yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak 

adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan keluarga tentang malaria 

dan perilaku pencegahan penularan malaria. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Layan, Akili and Rombot (2016) di Wilayah Kerja 

Puskesmas Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan yang menunjukkan bahwa 

tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dengan tindakan pencegahan 

penyakit malaria, penelitian yang dilakukan oleh Mandacan et al (2016) di 

Wilayah kerja Puskesmas Warmare Kabupaten Manokwari dengan hasil analisa 

tidak adanya hubungan  antara tingkat pengetahuan dengan upaya pencegahan 

penyakit malaria dan penelitian yang dilakukan Khairy et all (2017) di Saudi 

Arabia yang menunjukkan bahwa sebagian besar populasi yang tinggal di desa 

memiliki tingkat pengetahuan dan kesadaran yang cukup tentang malaria dan 

mencari pengobatan tepat waktu. Namun, sikap dan praktik positif terkait 

perlindungan pribadi dan tindakan pencegahan terhadap malaria memerlukan 

perbaikan.  
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Peneliti beranggapan bahwa hal ini dapat terjadi karena selain pengetahuan, 

faktor lain yang juga mempengaruhi perilaku keluarga adalah faktor sosial budaya 

dan ekonomi dimana walaupun keluarga memiliki pengetahuan yang baik tentang 

malaria tetapi memiliki kendala finansial dalam menyediakan fasilitas yang dapat 

menunjang perilaku pencegahan penularan penyakit malaria dalam keluarga 

seperti pengadaan kelambu, lotion/obat nyamuk oles dan obat nyamuk bakar.  

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan yang 

signifikan antara persepsi keluarga tentang malaria dan perilaku pencegahan 

penularan malaria. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elviera 

et al (2013) yang menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan antara persepsi 

masyarakat tentang kerentanan, persepsi tentang kegawatan, kemungkinan aksi 

hambatan dan informasi dengan perilaku pencegahan penularan malaria dan 

penelitian yang dilakukan oleh Tesfaye Gobena (2017) di Kersa, Etiopia Timur 

yang menunjukkan bahwa sejumlah besar perempuan di Ethiopia timur telah 

mendengar tentang malaria namun sebagian besar dari mereka tidak membuat 

hubungan yang benar antara malaria dan gigitan nyamuk 

Peneliti beranggapan bahwa hal ini dapat terjadi karena selain pandangan 

keluarga terhadap penyakit malaria, faktor lain yang dapat mempengaruhi 

penyebaran malaria diantaranya adalah karakteristik lokasi penelitian. Sebagian 

besar wilayah kerja puskesmas kori merupakan daerah pedesaan,dan berdekatan 

dengan kawasan hutan. Hal ini menyebabkan keluarga tidak dapat dengan mudah 

membersihkan lingkungan rumahnya sehingga berpotensi menjadi tempat 

perindukan nyamuk. 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian hubungan pengetahuan dan persepsi keluarga tentang malaria terhadap 

perilaku pencegahan penularan penyakit malaria di wilayah kerja Puskesmas Kori 

Kabupaten Sumba Barat Daya. 

6.1. Kesimpulan 

1. Sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang baik tentang malaria 

2. Seluruh responden memiliki pandangan bahwa penyakit malaria harus segera 

diobati karena dapat menular jika ada anggota keluarga yang menderita 

malaria, dan pentingnya melakukan perilaku pencegahan penularan malaria 

dalam lingkungan keluarga.  

3. Sebagian besar responden tidak mencerminkan adanya upaya pencegahan 

penularan penyakit malaria dalam kehidupannya karena keterbatasan biaya 

4. Tidak adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan kepala keluarga 

tentang malaria dan perilaku pencegahan penularan malaria karena faktor 

sosial budaya dan ekonomi.  

5. Tidak ada hubungan antara persepsi kepala keluarga tentang malaria terhadap 

perilaku pencegahan penularan malaria karena karakteristik lokasi penelitian 

berdekatan dengan kawasan hutan.
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6.2. Saran  

1. Bagi masyarakat 

Mengubah kebisaan yang kurang tepat dalam mencegah penularan penyakit 

malaria di dalam lingkungan keluarga sehingga dapat tercapai derajat 

kesehatan yang maksmimal dalam keluarga. 

2. Bagi petugas kesehatan 

Melakukan observasi serta pendampingan secara rutin dan berkesinambungan 

terhadap keluarga sehingga dapat melakukan tindakan pencegahan penularan 

penyakit malaria secara optimal. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Memilih responden tidak hanya terbatas pada yang sudah pernah menderita 

malaria tetapi yang dapat mewakili populasi yang lebih luas dan sebaiknya 

menggunakan pendekatan dengan teori yang lebih tepat sehingga dapat 

mengupas aspek ekonomi, sosial budaya, dan petugas kesehatan yang terlibat 

dalam upaya pencegahan penularan. 
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Lampiran 6 

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN BAGI RESPONDEN 

Judul penelitian : Hubungan Pengetahuan Dan Persepsi Kepala Keluarga 

Tentang Malaria Terhadap Perilaku Pencegahan Penularan Penyakit Malaria di 

Wilayah Kerja Puskesmas Kori Kabupaten Sumba Barat Daya. 

Tujuan 

Tujuan umum  

Menjelaskan hubungan antara pengetahuan dan persepsi kepala keluarga tentang 

malaria terhadap perilaku pencegahan penularan penyakit malaria di wilayah kerja 

Puskesmas Kori Kabupaten Sumba Barat Daya 

Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi pengetahuan kepala keluarga tentang penyakit malaria 

2. Mengidentifikasi persepsi kepala keluarga tentang penyakit malaria 

3. Mengidentifikasi perilaku kepala keluarga dalam upaya mencegah penularan 

penyakit malaria 

4. Menganalisis hubungan antara pengetahuan kepala keluarga tentang malaria 

terhadap perilaku pencegahan penularan penyakit malaria di wilayah kerja 

Puskesmas Kori Kabupaten Sumba Barat Daya  

5. Menganalisis hubungan antara persepsi kepala keluarga tentang malaria 

terhadap perilaku pencegahan penularan penyakit malaria di wilayah kerja 

Puskesmas Kori Kabupaten Sumba Barat Daya  

Perlakuan yang diterapkan kepada subjek 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif sehingga tidak ada perlakuan 

apapun untuk kepala keluarga yang anggota keluarganya pernah menderita 

malaria. Kepala keluarga hanya terlibat sebagai responden yang diberi kuesioner 

perihal pengetahuan, persepsi, dan perilaku pencegahan penularan malaria. 

Pengisian kuesioner akan berlangsung sekitar 15 menit di rumah responden. 

Manfaat 

Keluarga yang ikut serta dalam penelitian akan mendapatkan kesempatan 

pendidikan kesehatan tentang perilaku pencegahan penularan malaria melalui 

metode konseling dengan media leaflet yang dibagikan.  

Bahaya potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan responden dalam 

penelitian ini karena dalam penelitian ini tidak dilakukan intervensi apapun 

melainkan hanya mengisi lembar kuesioner. 
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Pernyataan persetujuan sebagai subjek penelitian (informed consent) 

Sebelum dilakukan penelitian, responden menandatangani pernyataan persetujuan 

(informed consent) penelitian yang diketahui oleh saksi sejumlah dua orang. 

Penandatanganan persetujuan ini akan didahului dengan penjelasan jenis 

penelitian, prosedur penelitian serta hak dan kewajiban sebagai responden (subjek 

penelitian). Penandatanganan surat persetujuan ini bersifat sukarela dan tanpa 

tekanan atau paksaan dari siapa pun. Jika responden menolak menandatangani 

surat persetujuan ini maka penelitian tidak akan diteruskan. 

Hak untuk undur diri 

Responden berhak untuk undur diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi 

yang merugikan responden. 

Adanya insentif untuk responden 

Oleh karena keikutsertaan responden bersifat sukarela, tidak ada insentif berupa 

uang yang akan diberikan. Namun akan diberikan souvenir setelah pengisisan 

kuesioner ini.  

No HP peneliti : 082247049708 

 

Kori,        November 2017 

     Responden        Peneliti 

 

 

 

(………………..)     (Getrudis Fransiska Diaz) 

    

      Saksi 1       Saksi 2 

 

 

 

(………………..)     (………………………) 
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Lampiran 7 

 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Dengan hormat, 

Saya Getrudis Fransiska Diaz, adalah mahasiswa Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya. Saya akan melakukan penelitian dengan judul: 

Hubungan Pengetahuan Dan Persepsi Kepala Keluarga Tentang Malaria Terhadap 

Perilaku Pencegahan Penularan Penyakit Malaria di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kori Kabupaten Sumba Barat Daya, yang dibimbing oleh Dr. Makhfudli, 

S.Kep.Ns.,M.Ked.Trop dan Setho Hadisuyatmana, S.Kep.Ns.,M.Ns 

(CommHlth&PC). Tujuan dari penelitian ini adalah Menjelaskan hubungan antara 

pengetahuan dan persepsi kepala keluarga terhadap perilaku pencegahan 

penularan penyakit malaria di wilayah kerja Puskesmas Kori Kabupaten Sumba 

Barat Daya, khususnya pada keluarga yang anggota keluarganya pernah menderita 

penyakit malaria.  

Partisipasi bapak/ibu sangat saya harapkan untuk menjadi responden 

dalam penelitian ini. Saya akan menjamin kerahasiaan pendapat dan identitas 

bapak/ibu dalam pengisian kuesioner ini. Informasi yang bapak/ibu berikan hanya 

akan dipergunakan untuk keperluan penelitian semata. 

Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatian dan partisipasinya saya 

ucapkan limpah terima kasih. 

 

Kori,           November 2017 

Hormat saya, 

 

 

Getrudis Fransiska Diaz 
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Lampiran 8 

INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN) 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : 

Umur  : 

Pekerjaan : 

Alamat  : 

Telah mendapat keterangan secara terperinci dan jelas mengenai: 

1. Penelitian yang berjudul Hubungan Pengetahuan Dan Persepsi Kepala 

Keluarga Tentang Malaria Terhadap Perilaku Pencegahan Penularan Penyakit 

Malaria di Wilayah Kerja Puskesmas Kori Kabupaten Sumba Barat Daya, 

yang dibimbing oleh Dr. Makhfudli, S.Kep.Ns.,M.Ked.Trop dan Setho 

Hadisuyatmana, S.Kep.Ns.,M.NS (CommHlth&PC). Penelitian ini dilakukan 

oleh Getrudis Fransiska Diaz, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas 

Airlangga Surabaya angkatan B19. 

2. Perlakuan yang diterapkan pada kepala keluarga yang anggota keluarganya 

pernah menderita malaria. 

3. Manfaat ikut serta sebagai responden 

4. Bahaya yang akan timbul 

5. Prosedur penelitian 

Selain itu, saya juga mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan 

mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh 

karena itu, saya bersedia / tidak bersedia *) secara sukarela untuk menjadi subjek 

penelitian dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dari 

pihak manapun.  

Kori,          November 2017 

Peneliti       Responden 

 

(Getrudis Fransiska Diaz)    (………………………) 

Saksi 1       Saksi 2 

 

(……………………)     (……………………..) 

*) Coret salah satu 
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Lampiran 9 

LEMBAR KUESIONER PENGUMPULAN DATA 

 

I. Data Demografi Umum    No responden : 

 

1. Jenis kelamin  : L / P  

2. Umur   : tahun  

3. Pendidikan terakhir : 

4. Pekerjaan   : 

5. Jumlah anggota keluarga : orang 

6. Anggota keluarga yang pernah menderita malaria : 

7. Alamat    : 

 

II. Kuesioner Pengetahuan Kepala Keluarga tentang Penyakit Malaria 

(Alami, 2017) 

 

Petunjuk pengisian : Pilihlah salah satu jawaban dibawah ini yang dianggap 

paling benar dengan memberikan tanda silang (X) dan mohon tidak memberikan 

jawaban lebih dari satu pada setiap pertanyaan.  

1. Menurut anda, apakah malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh 

plasmodium? 

a. Ya   

b. Tidak   

2. Menurut anda, apakah penyakit malaria dapat menyerang semua kelompok 

usia 

a. Ya  

b. Tidak    

3. Menurut anda apakah penyakit malaria dapat menular? 

a. Ya  

b. Tidak   

4. Menurut anda, apakah malaria ditularkan melalui gigitan nyamuk anopheles 

betina  

a. Ya  

b. Tidak   

5. Menurut anda, apakah malaria merupakan penyakit keturunan dan 

dipengaruhi oleh pola makan? 

a. Ya  

b. Tidak   

6. Menurut anda, apakah demam tinggi, menggigil, berkeringat, sakit kepala, 

mual dan muntah merupakan gejala penyakit malaria? 

a. Ya  

b. Tidak   

7. Menurut anda, apakah nyamuk, lingkungan, dan perilaku manusia tidak 

mempengaruhi penyebaran penyakit malaria? 

a. Ya  

b. Tidak   
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8. Jika ada anggota keluarga yang mengalami gejala malaria, menurut anda 

apakah sebaiknya dibawa ke pelayanan kesehatan (rumah sakit/puskesmas)? 

a. Ya  

b. Tidak   

9. Menurut anda, apakah penyakit malaria akan sembuh jika kita minum obat 

secara teratur dan memelihara kesehatan diri serta lingkungan? 

a. Ya  

b. Tidak   

10. Menurut anda, apakah dengan menggunakan kelambu saat tidur, 

menggunakan lotion/obat nyamuk oles, dan menggunakan obat nyamuk bakar 

dapat mencegah penyakit malaria? 

a. Ya  

b. Tidak  

 

III. Kuesioner Persepsi Kepala Keluarga Tentang Penyakit Malaria (Akal, 

2005) 

 

Petunjuk pengisian: berilah tanda ceklis (√) pada salah satu dari 4 kotak yang anda 

anggap paling menggambarkan kondisi anda. Tiap kotak mengandung pernyataan 

sebagai berikut : 

 

SS : Sangat Setuju 

TS : Tidak Setuju 

S : Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju  

No Pernyataan  SS S TS STS 

1 
Saya beresiko tertular malaria, jika ada anggota keluarga yang 

menderita malaria 

    

2 
Perilaku pencegahan penularan penyakit malaria tidak penting 

dilakukan 

    

3 
Jika menderita malaria, saya/anggota keluarga harus minum obat 

secara teratur 

    

4 
Menghindarkan diri dari gigitan nyamuk dapat mencegah 

penularan penyakit malaria 

    

5 
Ketika sedang menderita malaria, saya tidak dapat melakukan 

aktivitas seperti biasa 

    

6 
Dengan adanya genangan air disekitar rumah tidak akan 

menambah perkembangbiakan jentik nyamuk 

    

7 Sebaiknya menggunakan pakaian yang panjang atau lotion 

nyamuk apabila ada anggota keluarga yang melaksanakan 
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aktivitas diluar rumah pada malam hari 

 

 

 

 

 

 

IV. Lembar observasi Perilaku Pencegahan Penularan Penyakit Malaria 

(Nahumury, 2012;) 

 

A. Perilaku menghindari/mengurangi kontak atau gigitan nyamuk 

 

1) Penggunaan kelambu   Pakai   Tidak pakai 

 

Jumlah tempat tidur  : buah 

Jumlah kelambu   : buah 

Kondisi kelambu  : 
Baik   : Tidak bercelah dan tidak dapat dilalui nyamuk 

 

Tidak baik : bercelah dan dapat dilalui nyamuk 

 

Kategori  :  

Pakai, jika            : Terpasang pada semua tempat tidur yang ada di rumah  

dan dalam kondisi baik atau tidak bercelah dan tidak 

dapat dilalui   nyamuk. 

Tidak Pakai, jika : Tidak menggunakan kelambu atau hanya terpasang 

pada sebagian  tempat tidur yang tersedia dan bercelah 

 

2) Penggunaan kassa nyamuk pada ventilasi:             Pakai            Tidak pakai 

 

Jumlah ventilasi     : buah 

Jumlah ventilasi yang terpasang kawat  : buah 

Kondisi ventilasi yang terpasang kawat :  

Baik   : Tidak bercelah dan tidak dapat dilalui nyamuk 

 

Tidak baik : bercelah dan dapat dilalui nyamuk 

 

Kategori  :  

Pakai, jika            : Terpasang pada semua ventilasi yang ada di rumah 

dan dalam kondisi baik atau tidak bercelah dan tidak 

dapat dilalui nyamuk 

Tidak Pakai, jika : Tidak menggunakan kawat kasa atau hanya terpasang 

pada sebagian tempat tidur yang tersedia dan bercelah 
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(Akal, 2005; Nahumury, 2012; Alami, 2017) 

Lampiran 10 

 

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS KUESIONER PERSEPSI 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 20 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.761 7 

 

 

Item-Total Statistics 

No Uraian  Ya   Tidak  

3) Penggunaan obat nyamuk bakar/obat nyamuk oles   

B Membunuh jentik nyamuk/kegiatan anti larva 

4) Terdapat jentik nyamuk di tempat penampungan air/bak mandi   

5) Terdapat jentik nyamuk di kaleng bekas/ban bekas   

6) Terdapat genangan air disekitar rumah   

7) Terdapat alang-alang dan semak belukar di sekitar rumah   

8) Terdapat tempat penimbunan sampah disekitar rumah   
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 21.80 5.011 .552 .716 

P2 22.10 4.305 .597 .707 

P3 21.45 6.050 .480 .745 

P4 21.80 4.484 .488 .744 

P5 21.80 5.642 .399 .748 

P6 21.60 5.621 .500 .733 

P7 21.55 5.629 .551 .727 

 
 

 

 

 

 

Lampiran 11 

HASIL UJI KORELASI SPEARMAN RHO 

 

Correlations 

 Pengetahuan Perilaku 

Spearman's rho 

Pengetahuan 

Correlation 

Coefficient 

1.000 .087 

Sig. (2-tailed) . .201 

N 220 220 

Perilaku 

Correlation 

Coefficient 

.087 1.000 

Sig. (2-tailed) .201 . 

N 220 220 
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SKRIPSI     HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN........ GETRUDIS F. DIAZ  

Correlations 

 Persepsi Perilaku 

Spearman's rho 

Persepsi 

Correlation 

Coefficient 

1.000 -.032 

Sig. (2-tailed) . .635 

N 220 220 

Perilaku 

Correlation 

Coefficient 

-.032 1.000 

Sig. (2-tailed) .635 . 

N 220 220 
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