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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Covid-19 atau Corona virus disease 2019 merupakan penyakit yang 

disebabkan oleh virus corona. Awal ditemukannya kasus tersebut yaitu pada 31 

Desember 2019 di China. Akhir tahun 2019 lalu, kantor Organisasi Kesehatan 

Dunia (WHO) mendapat pemberitahuan tentang adanya penyakit sejenis 

pneumonia yang penyebabnya tidak diketahui. Infeksi pernapasan akut yang 

menyerang paru-paru tersebut awal terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, 

China. Kasus tersebut saat ini sedang melanda seluruh negara di dunia, sehingga 

menimbulkan aktivitas manusia dan perekonomian dunia hampir terhenti. 

Penularan penyakit ini ditularkan dari manusia ke manusia melalui droplet 

dan benda-benda disekitar penderita. Covid-19 ini menimbulkan reaksi tubuh 

yang berbeda-beda pada setiap orang. Sebagian orang merasakan keluhan atau 

gejala mulai dari ringan, sedang, berat atau kritis, dan bahkan ada juga yang tidak 

mengalami gejala sama sekali. Penyakit ini juga tidak memandang usia, semua 

usia memiliki peluang untuk tertular penyakit Covid-19 ini. Penyebaran kasus 

penyakit ini tergolong sangat cepat dan mudah, oleh sebab itu diperlukan 

kewaspadaan lebih untuk menangani kasus ini. 

Indonesia juga termasuk negara terdampak Covid-19 yang mulai melaporkan 

adanya 2 kasus di bulan Maret 2020, dan terus meningkat dari hari ke hari.  

Berikut data kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia: 
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Sumber : Kementrian Kesehatan RI 

Gambar 1.1 Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia Tiap Bulan 

Berdasarkan grafik pada Gambar 1.1, diketahui bahwa angka penderita positif 

Covid-19 mengalami kenaikan yang signifikan. Mulai dari tanggal 2 Maret 2020 

diumumkannya terdapat 2 kasus positif hingga tanggal 01 Januari 2021 kasus 

positif terkonfirmasi sebanyak 751.270 kasus. Selain angka kasus positif, juga 

meninggal karena Covid-19 juga mengalami kenaikan. Begitu pula dengan kasus 

yang berhasil disembuhkan hingga tanggal 01 Januari 2021, sebanyak 617.936 

penderita Covid-19 berhasil sembuh. 

Persebaran kasus Covid-19 mulai menyebar di 34 provinsi mulai tanggal 10 

April 2020 (Kemenkes RI). Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi 

dengan jumlah penduduk yang padat di Indonesia. Provinsi Jawa Timur juga turut 

terdampak akan penyebaran penyakit Covid-19 ini. pada tanggal 17 Maret 2020, 
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Dinas Kesehatan Jawa Timur mulai mengumumkan kasus terkonfirmasi positif 

sebanyak 8 orang, dan angka tersebut terus bertambah. Berikut tabel angka 

persebaran kasus Covid-19 di Jawa Timur khususnya di Surabaya, Sidoarjo, dan 

Gresik: 

 
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 

Gambar 1.2 Angka Penyebaran Kasus Terkonfirmasi Positif  di Surabaya  

Raya (Surabaya, Sidoarjo, Dan Gresik). 

 

Berdasarkan Gambar 1.2, grafik persebaran dan peningkatan kasus Covid-19 

di Jawa Timur, dapat diketahui bahwa Surabaya merupakan kota dengan 

penyumbang angka penderita positif tertinggi, dan berlaku pula di 38 kabupaten 

atau kota di Jawa Timur. Peningkatan kasus positif yang terkonfirmasi di Kota 

Surabaya pada 21 Maret 2020 sebanyak 20 orang hingga tanggal 01 Januari 2021 

sebanyak 18.205 orang. Begitu pula dengan Sidoarjo pada tanggal 21 Maret 2020 

terkonfirmasi sebanyak 1 orang mengalami peningkatan hingga 7.995 orang pada 
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tanggal 01 Januari 2021. Serta Gresik yang pada tanggal 21 Maret 2020 belum 

ada kasus terkonfirmasi, juga terus mengalami peningkatan hingga mencapai 

4.180 orang positif pada tanggal 01 Januari 2021. 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah masing-masing kabupaten 

atau kota, serta Gubernur Jawa Timur, mulai dari penerapan social distancing 

yang kemudian diganti dengan physical distancing yaitu menjaga jarak fisik 

seseorang dengan orang lain, dengan harapan akan dapat menghambat, 

memperlambat, dan menekan laju kenaikan kasus konfirmasi positif Covid-19. 

Physical distancing harus dilakukan tanpa memutus tali interaksi sosial baik 

dengan keluarga, maupun teman yang dilakukan secara tidak langsung bertatap 

muka, melainkan bisa melalui media sosial, dan lain-lain. Contoh dalam 

penerapan physical distancing itu sendiri seperti isolasi diri di rumah, Work From 

Home (WFH), belajar dari rumah, ataupun jika terpaksa keluar wajib untuk 

menjaga jarak 1,5-2 meter antar orang, dan menghindari kerumunan. 

Pemerintah kabupaten atau kota setempat terus melakukan evaluasi mengenai 

peraturan physical distancing. Namun dengan terus melonjaknya angka 

konfirmasi positif Covid-19 tersebut, Gubernur Jawa Timur beserta jajarannya 

memutuskan untuk memberlakukan suatu kebijakan yaitu  Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB). Pemberlakuan PSBB dinilai dapat membantu dalam 

percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di sejumlah 

wilayah kabupaten atau kota Provinsi Jawa Timur (Pergub No 18, 2020). 
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PSBB di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik  dilaksanakan selama tiga periode 

secara serentak, sesuai dengan perintah Gubernur Jawa Timur pada tanggal 28 

April 2020. Pemberlakuan PSBB di tiga wilayah tersebut dilakukan selama 14 

hari terhitung mulai 28 April hingga 11 Mei 2020, dengan tetap memperhatikan 

protokol kesehatan.  

Pada tanggal 09 Mei 2020, Gubernur Jawa Timur kembali mengumumkan 

bahwa PSBB di Surabaya Raya akan diperpanjang kembali hingga 14 hari 

kedepan tepatnya hingga pada tanggal 25 Mei 2020. Hal tersebut dikarenakan 

PSBB di Surabaya Raya masih belum tercapainya indikator keberhasilan dalam 

Permenkes No 09 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Salah satu 

indikator yang belum tercapai adalah pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas 

umum. 

PSBB tahap ketiga juga dilakukan di Jawa Timur hingga tanggal 09 Juni 

2020. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur dengan 

alasan jumlah kasus positif terkonfirmasi Covid-19 di Jawa Timur khususnya 

Surabaya Raya terus meningkat drartis. Terlihat dari evaluasi PSBB yang 

dilakukan, bahwa kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan 

yaitu menjaga jarak atau melakukan physical distacing dan memakai masker 

mengalami penurunan dari PSBB pertama dan PSBB kedua. Sehingga 

dikategorikan Surabaya Raya belum mencapai indikator yang ditetapkan PSBB, 

yaitu menurunkan angka positif Covid-19. 
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Berikut data hasil survei jenis kegiatan yag berlangsung aktif pada semua 

jenis kegiatan yang berlangsung secara aktif pada tahap 2 dibandingkan dengan 

evaluasi pelaksanaan PSBB tahap 1: 

 
Sumber : Kumparan 2020 

Gambar 1.3 Perbandingan Persentase Kegiatan yang Berlangsung Aktif 

Pada PSBB Tahap 1 Dan 2 di Jawa Timur 

 

Pada Gambar 1.3, terlihat bahwa kegiatan di fasilitas umum seperti di pasar 

dan supermarket masih tinggi yakni >80%. Berdasarkan jenis kegiatan yang aktif 

dilakukan, maka dilakukan pemetakan kepatuhannya dalam menjalankan protokol 

kesehatan yaitu pemakaian masker dan penerapan physical distancing yang 

dianggap masih rendah. Berikut data hasil pemetakan dalam menjalankan 

protokol kesehatan: 
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Tabel 1.1 Distribusi Kepatuhan Masyarakat Jawa Timur Dalam Memakai 

Masker Dan Kepatuhan Menerapkan Physical Distancing Pada 

Kegiatan Yang Masih Aktif Pada Masa PSBB Tahap 2 Di Jawa 

Timur. 

 

Kegiatan Tahap 2 Aktif 

Aktif 

Tidak 

Memakai 

Masker 

Aktif Tidak 

Menerapkan 

Physical 

Distancing 

Sekolah, kampus, tempat 

kursus 
16,9% 75,7% 86,0% 

Tempat ibadah 81,7% 70,6% 86,4% 

Pasar 92,6% 84,1% 89,3% 

Perkantoran dan pabrik 66,5% 41,0% 58,9% 

Mini/Supermarket 97,6% 49,0% 61,7% 

Tempat cangkruk 72,5% 88,2% 89,3% 

Angkutan umum 47,5% 58,0% 66,5% 

Ojek online dan pangkalan 29,9% 43,8% 72,3% 

Olahraga 55,4% 49,2% 45,1% 

Kegiatan sosial budaya 20,9% 78,8% 82,0% 

Rata-rata 58,15% 63,84% 73,75% 
Sumber : Kumparan, 2020 

 

Dari Tabel 1.1, dijelaskan bahwa kegiatan yang masih aktif khususnya di 

fasilitas umum (pasar dan tempat cangkruk) masih banyak yang idak menerapkan 

protokol kesehatan dalam hal ini yaitu pemakaian masker dan penerapan physical 

distancing yakni sebesar >80%. Sedangkan seperti di supermarket angka tidak 

memakai masker dan tidak menerapkan physical distancing tergolong lebih 

rendah tempat umum lainnya. Hal tersebut dikarenakan adanya peraturan dan 

pengawasan yang ketat dalam menjalankan protokol kesehatan dari pihak yag 

bersangkutan. 
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Oleh sebab itu untuk saat ini yang diperlukan adalah kerjasama lintas sektor. 

Kerjasama lintas sektor tersebut diperlukan guna mempertegas tindakan untuk 

memperketat peraturan dan pengawasan kepada individu untuk menerapkan 

protokol kesehatan pada setiap aktivitas. Dengan cara tersebut akan dapat 

membantu tercapainya indikator PSBB yaitu menurunkan angka positif 

terkonfirmasi Covid-19 di Surabaya Raya.  

Salah satu faktor penyebab belum tercapainya indikator tersebut dikarenakan 

kurangnya Situation Awareness (SA) di masyarakat dalam menjalankan protokol 

kesehatan. Menurut Endsley& Garland, 2000 Situation Awareness atau kesadaran 

seseorang terhadap situasi akan lingkungan di sekitarnya dalam ruang dan waktu, 

dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil sebuah keputusan (Rosyidah, 

2015). Setiap keputusan yang diambil seseorang dalam menjalankan protokol 

kesehatan dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan. 

Menurut Albercht (2005: 2) Situation awareness merupakan sebuah kehendak 

untuk bisa memahami dan peka akan kebutuhan serta hak orang lain. Oleh sebab 

itu masyarakat hendaknya mengesampingkan ego dan memikirkan keselamatan 

baik diri sendiri maupun keselamatan orang sekitar yang juga memiliki hak untuk 

tetap sehat. Diharapkan dengan adanya peningkatan SA masyarakat akan 

mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan di 

surabaya Raya ini, sehingga angka positif terkonfirmasi Covid-19 di Jawa Timur 

akan menurun. 
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Berdasarkan uraian latar belakang, masalah yang diangkat dalam penelitian 

ini adalah masih tingginya angka tidak menerapkan protokol kesehatan pada 

aktivitas individu di fasilitas umum, dalam hal ini pemakaian masker dan physical 

distancing yang mencapai 73,75% dan 63,48% di Jawa Timur. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Identifikasi Penyebab Masalah  

Berdasarkan Gambar 1.4 dapat diuraikan faktor penyebab dari peningkatan 

angka positif terkonfirmasi Covid-19 pada masa PSBB dalam menerapkan 

protokol kesehatan di Surabaya Raya adalah sebagai berikut: 

  

Faktor Eksternal 
1. Stress  
2. Tuntutan dan beban kerja 

3. Dukungan sosial 

4. Kurangnya informasi 

5. Kebijakan 

 

Faktor Internal 

 

1. Usia 

2. Jenis kelamin 

3. Pengetahuan 

4. Status sosial ekonomi 

Situation Awareness masyarakat 

tentang protokol kesehatan : 

1. Persepsi 

2. Pemahaman 

3. Prediksi 

Tingginya angka tidak menerapkan 

protokol kesehatan pemakaian masker 

dan physical distancing yang mencapai 

73,75% dan 63,48%. 
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1.2.1 Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang muncul dari dalam diri seorang 

individu. Berikut yang termasuk dalam faktor internal yang dapat mempengaruhi 

situation awareness seseorang terhadap kepatuhan dalam menerapkan protokol 

kesehatan: 

1. Usia merupakan lama waktu sejak seorang individu lahir hingga saat 

dilakukan penelitian. Usia individu dapat mempengaruhi kognitif dalam 

mempertimbangkan perilaku (kendra & George, 2001). 

2. Jenis kelamin merupakan identitas seseorang berupa atribut fisiologis dan 

anatomi yang membedakan antara laki-laki dan perempuan (Wade & 

Travis, 2007). 

3. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah seseorang 

melakukan pengindraan dari suatu objek (Notoatmodjo, 2012). 

4. Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup 

terhadap stimulus atau objek tertentu, yang sudah melibatkan pendapat dan 

emosi yang bersangkutan (senang/tidak senang, setuju/tidak setuju, 

suka/tidak suka, baik/tidak baik). Tingkatan sikap berdasarkan 

intensitasnya adalah menerima (receiving), menanggapi (responding), 

menghargai (valuing), bertanggungjawab (responsible) (Notoatmodjo, 

2010).  
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5. Status sosial ekonomi merupakan kedudukan atau posisi seseorang dalam 

kelompok dalam masyarakat yang ditentukan olek jenis aktivitas ekonomi, 

pendidikan, serta pekerjaan. 

1.2.2 Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi seseorang yang 

disebabkan oleh lingkungan sekitar. Berikut yang termasuk dalam faktor eksternal 

yang dapat mempengaruhi situation awareness seseorang terhadap kepatuhan 

dalam menerapkan protokol kesehatan: 

1. Stress merupakan kondisi yang disebabkan adanya interaksi antara 

individu dengan lingkungan sehingga menimbulkan presepsi jarak antara 

tuntutan yang bersumber dari sistem biologis, psikologis, dan sosial dari 

seseorang (Sarafino & Smith, 2012). 

2. Beban kerja merupakan suatu perbedaan antara kapasitas atau kemampuan 

pekerja dengan tuntutan pekerjaan yang harus diadapi (Astianto & 

Suprihhadi, 2014). 

3. Dukungan sosial merupakan suatu peran seseorang dapat berupa bentuk 

memberi nasihat, bantuan, cetita pengalaman masalah (Lahey, 2007). 

4. Informasi adalah data ya diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk 

mengambil keputusan yang tepat (George H. Bodnar, 2001). 
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1.2.3 Situation Awareness  

Situation Awareness merupakan kehendak untuk bisa memahami dan peka 

akan kebutuhan serta hak orang lain (Albercht, 2005). Diharapkan dengan 

semakin meningkatnya level SA seseorang, maka akan membuat seseorang 

tersebut patuh untuk menjalankan aturan. 

1.3 Batasan Masalah 

Dari beberapa faktor yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti melakukan 

pembatasan masalah yang akan diteliti pada faktor internal yaitu pengetahuan. 

Faktor eksternal yaitu dukungan sosial, kurangnya informasi. Ketika seseorang 

mendapatkan dukungan sosial pada suatu peraturan, maka akan mendorong 

seseorang untuk berusaha mencari informasi dan mematuhi peraturan tersebut. 

Penulis melakukan pembatasan masalah dikarenakan faktor tersebut yang dapat 

mempengaruhi secara dominan terhadap penelitian ini, serta mendukung dalam 

teori situation awareness. Semua variabel dan faktor yang diteliti juga merujuk 

pada teori situation awareness. 

1.4 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat di Surabaya Raya?  

2. Bagaimana dukungan sosial dan ketersediaan informasi masyarakat di 

Surabaya Raya? 

3. Bagaimana level situation awareness di Surabaya Raya saat masa 

pandemi Covid-19? 
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4. Bagaimana kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan 

di Surabaya Raya? 

5. Apakah ada pengaruh pengetahuan, dukungan sosial, dan ketersediaan 

informasi mengenai protokol kesehatan terhadap level situation 

awareness pada masyarakat di Surabaya Raya? 

6. Apakah ada pengaruh situation awareness terhadap kepatuhan 

menerapkan protokol kesehatan (penggunaan masker, kebiasaan cuci 

tangan, dan physical distancing) di Surabaya Raya? 

1.5 Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini ada dua, diantaranya: 

1.5.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 

pengetahuan, dukungan sosial, ketersediaan informasi terhadap level situation 

awareness, dan pengaruh level situation awareness terhadap kepatuhan 

menjalankan protokol kesehatan (penggunaan masker, kebiasaan cuci tangan, dan 

physical distancing) di Surabaya Raya. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi pengetahuan masyarakat tentang protokol kesehatan di 

Surabaya Raya. 

2. Mengidentifikasi dukungan sosial dan ketersediaan informasi mengenai 

protokol kesehatan pada masyarakat di Surabaya Raya. 
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3. Mengukur tingkat atau level situation awareness masyarakat di Surabaya 

Raya selama masa pandemi Covid-19. 

4. Mengukur kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 

(penggunaan masker, kebiasaan cuci tangan, dan physical distancing) di 

Surabaya Raya selama masa pandemi Covid-19. 

5. Menganalisis pengaruh pengetahuan, dukungan sosial, dan ketersediaan 

informasi mengenai protokol kesehatan terhadap level situation 

awareness pada masyarakat di Surabaya Raya. 

6. Menganalisis pengaruh level situation awareness masyarakat terhadap 

kepatuhan menerapkan protokol kesehatan (penggunaan masker, 

kebiasaan cuci tangan, dan physical distancing) di Surabaya Raya. 

1.6 Manfaat 

Manfaat dalam penelitian ini diantaranya: 

1.6.1 Bagi Peneliti 

1. Dapat meningkatkan kemampuan menganalisis masalah, khususnya 

pengaruh situation awareness masyarakat terhadap kepatuhan 

menerapkan protokol kesehatan di Surabaya Raya. 

2. Dapat menjadi sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah 

didapatkan selama mengikuti perkuliahan, serta menambah pengetahuan 

dan pengalaman di bidang penelitian kesehatan. 
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1.6.2 Bagi Praktis 

Dapat digunakan sebagai masukan, evaluasi, pertimbangan, dan motivasi 

untuk meningkatkan perilaku kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol 

kesehatan khususnya di Surabaya Raya. 
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