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SKRIPSI       ANALISIS PERILAKU MASYARAKAT        NABILLA BELQYS D. 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

      Pada awal tahun 2020 dunia diguncangkan dengan wabah COVID-19 (Corona 

Virus Disease) yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir bulan 

Desember 2019. Virus tersebut menular sangat cepat hampir di seluruh negara 

termasuk Indonesia, hingga semenjak bulan Januari 2020, WHO menetapkan 

COVID-19 (Corona Virus Disease) termasuk dalam ancaman global dan berstatus 

pandemi. Hingga 18 Juni 2020, berdasarkan data Worldometers, terdapat 8.382.536 

kasus infeksi virus corona di seluruh dunia. Dari angka tersebut, 450.213 kematian, 

dan 4.377.079 orang sembuh. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan status 

darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 

terkait pandemi virus ini dengan jumlah waktu 91 hari (Koesmawardhani, 2020). 

Namun pada kenyataannya, hingga bulan Juni 2020 pandemi COVID-19 belum 

berakhir. Pada 20 Juni 2020, sebanyak 45.029 orang terinfeksi COVID-19, 

diantaranya 24.717 orang dirawat, 2.429 meninggal dan 17.883 sembuh.  

      COVID-19 (Corona Virus Disease) disebabkan oleh SARS-CoV2 yang 

menyerang sistem pernapasan manusia dan diidentifikasi sebagai penyebab 

penyakit pernapasan akut sejak akhir Desember oleh WHO (World Health 

Organization). Gejala COVID-19 dapat berkisar dari gejala ringan (atau tidak ada 

gejala) hingga ditandai dengan demam, batuk kering, dyspnea, sakit kepala, sakit 
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tenggorokan dan rhinorrhea dan kadang-kadang hemoptisis (Adhikari et al. 2020, 

Cascella, Rajnik et al. 2020). Rute utama transmisi SARS COV-2 adalah kontak 

langsung (sekitar 6 kaki atau dua lengan panjang) dengan penderita COVID-19 

(Corona Virus Disease) yang mengeluarkan droplet ketika penderita sedang batuk, 

bersin, atau berbicara,  dan atau menyentuh permukaan atau objek yang memiliki 

virus di atasnya kemudian orang tersebut menyentuh mulut, hidung, atau mata 

(Long, et al., 2020)  

      Pada tanggal 27 Maret 2020, Pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk 

mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 (Corona Virus Disease) 

dengan mengeluarkan protokol Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-

19 (Corona Virus Disease) salah satunya dengan Pembatasan Interaksi Fisik dan 

Pembatasan Sosial (Physical Contact/Physical Distancing dan Social Distancing). 

Pembatasan sosial adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu 

wilayah. Pembatasan sosial ini dilakukan oleh semua orang di wilayah yang diduga 

terinfeksi penyakit. Pembatasan sosial berskala besar bertujuan untuk mencegah 

meluasnya penyebaran penyakit di wilayah tertentu. Pembatasan sosial berskala 

besar paling sedikit meliputi meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan 

kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. 

Selain itu, pembatasan sosial juga dilakukan dengan meminta masyarakat untuk 

mengurangi interaksi sosialnya dengan tetap tinggal di dalam rumah maupun 

pembatasan penggunaan transportasi publik. (Kemenkes, 2020).  Selain itu, 
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terdapat pencegahan level individu dengan upaya kebersihan personal dan rumah 

dan peningkatan imunitas diri dan mengendalikan komorbid.  

      Pembatasan sosial berskala besar, dengan tagar dirumah saja atau #stayathome 

berdampak sangat besar oleh masyarakat Indonesia. Baik berdampak untuk 

kesehatan masyarakat, politik, ekonomi, dan sektor lainnya. Masyarakat menjadi 

tidak produktif karna harus dirumah saja, sehingga pemerintah menetapkan new 

normal dengan mengeluarkan Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat 

Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Corona 

Virus Disease) dan Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Corona 

Virus Disease) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam mendukung 

Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi. Pemerintah menghimbau, adanya 

era new normal masyarakat bisa tetap produktif seiring dengan berjalannya 

pandemi dan tetap berpegang teguh dengan protokol pencegahan dan pengendalian 

COVID-19. 

      Sejak ditetapkannya era new normal, pada tanggal 1 Juni 2020, kasus di 

Indonesia semakin meningkat, hal ini dikarenakan pelaksanaan pencegahan dan 

pengendalian COVID-19 belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Provinsi 

Jawa Timur merupakan provinsi kedua paling banyak yang memiliki kasus 

COVID-19 setelah provinsi DKI Jakarta. Terhitung tanggal 20 Juni 2020, terdapat 

9.444 orang terinfeksi COVID-19, diantaranya 2.789 orang berhasil sembuh, 5.694 

orang dirawat di rumah, gedung, dan Rumah Sakit, dan 718 orang meninggal. Salah 
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satu diantaranya yaitu Kabupaten Banyuwangi. Hingga Oktober 2020, kasus naik 

menjadi 1933 orang.Kasus COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi setiap bulannya 

selalu meningkat walaupun kesembuhannya masih tergolong cukup baik  yaitu 

sebesar 67,54%. Rumah sakit rujukan COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi 

adalah RSUD Blambangan, RSUD Genteng, RS Al Huda, RS Graha Medika, RS 

Krikilan dan RSI Fatimah. Berikut data peningkatan kasus COVID-19 di 

Kabupaten Banyuwangi bulan April sampai Oktober 2020. 

Tabel 1.1 Peningkatan Kasus COVID-19 Kabupaten Banyuwangi Bulan April 

sampai Oktober 2020 

No Bulan 
Jumlah 

Kasus 

Jumlah Peningkatan 

kasus per bulan 

Jumlah Peningkatan 

kasus per bulan (%_) 

1. April 3 - - 

2. Mei 9 6 66,67 

3. Juni 26 17 65,38 

4. Juli 56 30 53,57 

5. Agustus 771 715 92,37 

6. September 1293 522 40,37 
7. Oktober 1933 640 33,10 

Sumber : https://corona.banyuwangikab.go.id/data 

Kasus COVID-19 (Corona Virus Disease) di Kabupaten Banyuwangi selalu 

meningkat di setiap bulannya. Tren kasus yang meningkat, kemungkinan 

dikarenakan protokol kesehatan mengenai Pencegahan dan Pengendalian COVID-

19 belum berjalan dengan optimal (Tim Komunikasi Publik Percepatan 

Penanganan COVID-19. Kabupaten Banyuwangi menarik menjadi sebuah sorotan 

karena berada di posisi ketiga tujuan wisata yang ingin dikunjungi wisatawan 

Indonesia setelah dunia dan Indonesia dilanda pandemic COVID-19 menurut 
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survei Traveloka.  Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerapkan 

new normal sebagai solusi dikala pandemic COVID-19 dengan membuka kembali 

destinasi wisata dan tempat-tempat umum. Namun disisi lain,akan semakin 

membuka peluang peningkatan dan penularan COVID-19 (Corona Virus Disease) 

semakin besar.  

      Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan sertifikat new normal untuk 

sejumlah objek wisata, termasuk unsur pendukung, seperti hotel, homestay, kafe, 

restoran hingga warung rakyat yang bisa diakses wisatawan dalam aplikasi 

“Banyuwangi tourism”, setelah objek-objek itu diverifikasi terkait dengan 

kepatuhan pada protokol kesehatan COVID-19. Pemerintah Banyuwangi telah 

mempersiapkan diri dan melangkah lebih maju dengan pengeluaran sertifikat new 

normal kepada objek wisata yang seluruh prosesnya sudah memenuhi standar 

protokol kesehatan. Jaminan protokol kesehatan diperlukan untuk membuat 

nyaman wisatawan yang berkunjung, karena paradigma pariwisata ke depan akan 

berubah dari sebelumnya. 

      Kesiapan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menuju era new normal, harus 

seiring dengan pehamahaman dan perilaku masyarakat menanggapi era tersebut. 

Masyarakat Kabupaten Banyuwangi harus mempunyai bekal agar lebih memahami 

dan mengerti bagaimana berperilaku hidup sehat menuju new normal dengan 

memegang protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 

(Corona Virus Disease), beberapa hal dasar diantaranya adalah menggunakan alat 
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pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika 

harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status 

kesehatannya, membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun 

dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis 

alkohol/handsanitizer, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk 

menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta 

menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan.  

      Menurut penelitian yang dilakukan oleh Daniel Bekele, Tadesse Tolossa, Reta 

Tsegaye dan Wondesen Teshome, pengetahuan masyarakat Ethiopia mengenai 

pencegahan COVID-19 sudah baik, namun dalam praktiknya masih rendah. 

Sebesar 77,4% responden tidak mematuhi aturan pemerintah dalam pencegahan 

COVID-19. 83,9% dari responden mengetahui bahwa memakai masker dapat 

mencegah penularan COVID-19, namun 76% dari responden tidak memakai 

masker ketika keluar rumah. Selain itu 39,9% dari responden tidak menerapkan 

social distancing ketika di tempat umum, 15,5% dari responden tidak mencuci 

tangan ketika pergi ke tempat umum, dan 20,8% dari responden masih berjabat 

tangan ketika pergi ke tempat umum. Pelanggaran perilaku dalam pencegahan dan 

pengendalian COVID-19 yang berada di negara Ethiopia tersebut, kemungkinan 

terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banyuwangi.  

      Berdasarkan latar belakang, masalah penelitian yang diajukan adalah terjadi 

rata-rata peningkatan kasus COVID-19 (Corona Virus Disease) secara signifikan 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

7 

 

 

      
 

 

SKRIPSI       ANALISIS PERILAKU MASYARAKAT        NABILLA BELQYS D.  

di Kabupaten Banyuwangi dari bulan April hingga Oktober tahun 2020 berkisar 

antara 30-90% setiap bulannya. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Menurut Teori Lawrence Green 1980, perilaku terbentuk dari faktor predisposisi, 

faktor pemungkin dan faktor penguat. Faktor-faktor tersebut akan membentuk 

perilaku seseorang untuk dapat mengetahui, memahami, dan melakukan segala 

sesuatu, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan protokol kesehetan mengenai 

pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19. Sehingga hal tersebut menjadi 

kajian dalam masalah peningkatan kasus COVID-19  yang dapat dijelaskan melalui 

skema Gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.1 Identifikasi Masalah 

Faktor Predisposisi 
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Peningkatan kasus COVID-19 (Corona Virus Disease) di Kabupaten Banyuwangi dari 

bulan April, Mei dan Juni tahun 2020 sebesar 66% setiap bulannya kemungkinan 

disebabkan oleh perilaku masyarakat yang tidak mematuhi protokol pencegahan dan 

pengendalian kasus COVID-19 (Corona Virus Disease) dan perilaku tersebut 

dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. 

1. Faktor Predisposisi 

a. Faktor Sosio Demografi 

Faktor sosiodemografi termasuk dalam faktor predisposisi (Maulana, 2009). 

Menurut Hardywinoto dan Setiabudhi (2009) pada sosiodemografi meliputi 

beberapa faktor diantaranya yaitu: 

a) Jenis Kelamin 

      Konsep jenis kelamin (sex roles concept), adalah perbedaan biologis 

dan fisiologis antara pria dan wanita, dengan perbedaan yang menyolok 

pada perbedaan anatomi tentang sistem reproduksi dari pria dan wanita. 

Jenis kelamin adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan, Perbedaan 

ini dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk data kependudukan diwilayah, 

yang nantinya akan menghasilkan informasi tentang perbandingan antara 

banyaknya jumlah laki-laki dan jumlah perempuan disuatu wilayah 

(Adioetomo & Samosir, 2013).  

b) Usia 
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Usia merupakan ciri demografi yang utama, dalam demografi struktur usia 

penduduk dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu, usia muda berkisar 

antara usia 0-14 tahun, usia produktif berkisar antara usia 15-59 tahun, dan 

usia lanjut dimulai usia 60 sampai ke atas (Adioetomo & Samosir, 2013). 

Usia mempunyai peran yang penting didalam demografi, yang nantinya 

dapat menggambarkan sebuah perkembangan penduduk dimasa lalu dan 

masa sekarang, ini bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa 

(Adioetomo & Samosir, 2013) 

c) Pendidikan 

Pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap pengetahuan seseorang. 

Semakin tinggi pendidikan akan semakin tinggi pula pengetahuan 

seseorang. 

d) Pekerjaan  

Pekerjaan akan menimbulkan sebuah kepuasaan dalam bekerja, 

kesejahteraan dan menciptakan kebahagiaan Sirojammuniro (2015). 

Pekerjaan yang produktif akan memicu pertumbuhan ekonomi serta 

meningkatkan kesejahteraan bangsa (Adioetomo & Samosir, 

2013).Pekerjaan akan mempengaruhi seseorang dalam berperilaku. Dalam 

hal ini, pekerjaan yang membutuhkan kontak banyak dengan orang juga 

berpengaruh dalam kasus COVID-19 (Corona Virus), apalagi jika dalam 
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pekerjaan tersebut tidak ada system yang mengatur tentang pencegahan dan 

pengendalian COVID-19 (Corona Virus).  

b. Pengetahuan 

Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk 

mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau 

dirasakan sebelumnya. Perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih 

berkelanjutan dibandingkan dengan perilaku yang tidak didasari oleh 

pengetahuan. Secara teori pengetahuan akan menentukan perilaku seseorang. 

Secara rasional. Seseorang yang memiliki pengetahuan tinggi tentu akan 

berpikir lebih dalam bertindak 

c. Sikap 

Sikap belum merupakan suatu tindakan akan tetapi merupakan predisposisi 

tindakan sikap perilaku. Sikap positif terhadap tindakan-tindakan kesehatan 

tidak selalu terwujud didalam suatu tindakan tergantung pada situasi saat itu, 

sikap akan diikuti oleh tindakan mengacu kepada pengalaman orang lain, sikap 

diikuti atau tidak diikuti oleh suatu tindakan berdasar pada banyak atau 

sedikitnya pengalaman seseorang.  

2. Faktor Pemungkin 

a. Sarana Prasarana Kesehatan 

Sarana prasarana kesehatan adalah hal yang digunakan untuk menunjang 

pelayanan kesehatan agar berjalan dengan optimal. Sarana prasarana kesehatan 
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dapat diartikan juga sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut PP 47 tahun 

2016, Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, 

preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas yang diberikan oleh 

penyelenggara pelayanan kesehatan akan mendukung seseorang untuk 

berperilaku sesuai protokol kesehatan yang berlaku. 

3. Faktor Penguat 

a. Dukungan Keluarga 

Dukungan keluarga berpengaruh seseorang dalam berperilaku dalam 

pencegahan dan pengendalian COVID-19 (Corona Virus). Dukungan tersebut 

termasuk dalam dukungan emosional, maupun perilaku itu sendiri. 

b. Dukungan Tokoh Masyarakat/Linsek 

Dukungan tokoh masyarakat/linsek berpengaruh seseorang dalam 

berperilaku dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 (Corona 

Virus). Salah satu contohnya adalah menghimbau masyarakat lewat 

perkumpulan kepala keluarga agar setiap keluarga melakukan social 

distancing, menjaga kesehatan dengan selalu cuci tangan memakai sabun 

dan air mengalir dll. Selain itu juga terdapat posko pemeriksaan cek suhu 

tubuh di area sebelum memasuki kampung atau perumahan. 

c. Dukungan Petugas Kesehatan 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

12 

 

 

      
 

 

SKRIPSI       ANALISIS PERILAKU MASYARAKAT        NABILLA BELQYS D.  

Dukungan petugas kesehatan dalam hal ini adalah 3T yaitu pemeriksaan 

dini (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment). Namun yang 

tidak kalah penting adalah dukungan dalam pencegahan dalam pCOVID-

19 yaitu sosialisasi dan edukasi tentang protokol kesehatan pencegahan dan 

pengendalian COVID-19 (Corona Virus) melalui lintas sektor/tokoh 

masyarakat/ibu-ibu PKK.  

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Pada penelitian ini, rekomendasi kebijakan dibuat hanya berdasarkan hasil 

perilaku dan faktor-faktor pembentuk perilaku masyarakat tentang pencegahan 

dan pengendalian COVID-19 sehingga tidak dilakukan sesi konfirmasi kepada 

pemerintah selaku pemangku kebijakan, tenaga kesehatan, satgas, lintas sektor 

dan pihak-pihak yang terkait. Lokasi penelitian juga tidak diketahui sebarannya 

secara detail, baik untuk kecamatan, desa atau bagian daerah yang lain, karena 

pengambilan data menggunakan kuesioner melalui google form yang dibagikan 

secara acak melalui whatsapp, instagram, line, dan platform yang lain.  

1.3.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi penyebab dan pembatasan masalah, maka rumusan 

penelitian ini adalah 
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1. Bagaimana faktor predisposisi dalam perilaku masyarakat menuju adaptasi 

kebiasaan baru  dalam pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 

(Corona Virus Disease) di Kabupaten Banyuwangi? 

2. Bagaimana faktor pemungkin dalam perilaku masyarakat menuju adaptasi 

kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 

(Corona Virus Disease) di Kabupaten Banyuwangi? 

3. Bagaimana faktor penguat dalam perilaku masyarakat menuju adaptasi 

kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 

(Corona Virus Disease) di Kabupaten Banyuwangi? 

4. Bagaimana analisis  pengaruh faktor predisposisi, faktor pendorong dan 

faktor penguat terhadap perilaku masyarakat sdalam pencegahan dan 

pengendalian kasus COVID-19 (Corona Virus Disease) di Kabupaten 

Banyuwangi. 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menyusun rekomendasi kebijakan menuju adaptasi kebiasaan baru berdasarkan 

analisis perilaku masyarakat Banyuwangi dalam pencegahan dan pengendalian 

kasus COVID-19 

1.4.2 Tujuan Khusus 
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1. Mengidentifikasi faktor predisposisi perilaku masyarakat dalam pencegahan 

dan pengendalian COVID-19 (Corona Virus Disease)  menuju adaptasi 

kebiasaan baru di Kabupaten Banyuwangi. 

2. Mengidentifikasi faktor pendorong perilaku masyarakat dalam pencegahan dan 

pengendalian COVID-19 (Corona Virus Disease) menuju adaptasi kebiasaan 

baru di Kabupaten Banyuwangi. 

3. Mengidentifikasi faktor penguat perilaku masyarakat dalam pencegahan dan 

pengendalian COVID-19 (Corona Virus Disease) menuju adaptasi kebiasaan 

baru di Kabupaten Banyuwangi. 

4. Menganalisis  pengaruh faktor predisposisi, faktor pendorong dan faktor 

penguat terhadap perilaku masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian 

COVID-19 (Corona Virus Disease) di Kabupaten Banyuwangi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Fasilitas Kesehatan 

Penelitian ini dapat memberikan analisis perilaku masyarakat Kabupaten 

Banyuwangi terhadap pencegahan dan pengendalian COVID-19 (Corona Virus 

Disease), yang nantinya dapat dijadikan acuan untuk promosi kesehatan untuk 

dapat meningkatkan perilakunya agar lebih patuh terhadap protokol kesehatan 

pencegahan dan pengendalian pengendalian COVID-19 (Corona Virus 

Disease). Sehingga kasus COVID-19 (Corona Virus Disease) dapat ditekan 

agar tidak naik atau bahkan nol kasus, karena perilaku masyarakat sudah baik. 
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2. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan menambah kajian pengetahuan dan penelitian dalam 

bidang Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Universitas Airlangga. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam menambah wawasan dan 

pengetahuan megenai faktor predisposisi, pemungkin dan penguat yang 

membentuk perilaku terhadap pencegahan dan pengendalian COVID-19 

(Corona Virus Disease) menuju adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten 

Banyuwangi 

4. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat lebih bisa 

meningkatkan perilakunya untuk patuh terhadap protokol kesehatan mengenai 

pencegahan dan pengendalian COVID-19 (Corona Virus Disease) di dalam era 

new normal di Kabupaten Banyuwangi 

 

 

 


