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BAB I  

PENDAHULUAN  

 
A. Latar Belakang Masalah  

Sistem Kesehatan Nasional adalah suatu tatanan yang mencerminkan 

upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kemampuannya mencapai 

derajat kesehatan yang optimal sebagai perwujudan kesehatan umum seperti 

yang dimaksud dalam UUD 1945. Dalam rangka mewujudkan derajat 

kesehatan yang optimal, berbagai upaya kesehatan telah diselenggarakan salah 

satu bentuk upaya kesehatan adalah pelayanan kesehatan Pemerintah dan 

Swasta. 

Pendidikan kesehatan identik dengan penyuluhan kesehatan karena 

keduanya berorientasi pada perilaku yang diharapkan yaitu perilaku sehat, 

sehingga mempunyai kemampuan mengenal masalah kesehatan dirinya, 

keluarga dan kelompoknya dalam meningkatkan kesehatannya.  

Masalah kesehatan masyarakat, terutama di negara-negara berkembang 

pada dasarnya menyangkut dua aspek utama, yaitu fisik, seperti misalnya 

tersedianya sarana kesehatan dan pengobatan penyakit, dan non-fisik yang 

menyangkut perilaku kesehatan. Faktor perilaku ini mempunyai pengaruh 

yang  besar terhadap status kesehatan individu maupun masyarakat.  

Perilaku manusia merupakan hasil daripada segala macam pengalaman 

serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk 

pengetahuan, sikap dan tindakan. Dengan kata lain, perilaku merupakan 

respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar 



maupun dari dalam dirinya. Respon ini dapat bersifat pasif (tanpa tindakan: 

berfikir, berpendapat, bersikap) maupun aktif (melakukan tindakan). Sesuai 

dengan batasan ini, perilaku kesehatan dapat dirumuskan sebagai segala 

bentuk pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungannya, khususnya 

yang menyangkut pengetahuan, dan sikap tentang kesehatan, serta 

tindakannya yang berhubungan dengan kesehatan. 

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting 

untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt behavior). Karena itu perilaku 

yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang 

tidak didasari oleh pengetahuan (Notoatmodjo, 1997). Sedangkan sikap 

merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu 

stimulus atau objek. Manifestasi sikap tidak dapat langsung dilihat, tetapi 

hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap 

mempunyai 3 (tiga) komponen pokok, yakni: kepercayaan (keyakinan), ide 

dan konsep terhadap suatu objek; kehidupan emosional atau evaluasi 

emosional terhadap suatu objek; dan kecendrungan untuk bertindak. Ketiga 

komponen ini secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh (total 

attitude).  

Dalam penentuan sikap ini, pengetahuan, berfikir, keyakinan, dan 

emosi memegang peranan penting. Penentuan pengetahuan dan sikap 

merupakan perilaku manusia atas teori tertentu yang dapat membangkitkan 

perilaku untuk berbuat sesuatu. Pengetahuan menanamkan rasa kognitif 

sebagai penalaran untuk berbuat dan bersikap mengembangkan perilaku baru 



sebagai upaya menangani, merawat dan mencegah penularan penyakit, dalam 

penelitian ini adalah penyakit hepatitis. Misalnya, seseorang telah mendengar 

penyakit hepatisis (penyebabnya, akibatnya, pencegahannya, dan sebagainya), 

pengetahuan ini akan membawa orang tersebut untuk berfikir dan berusaha 

supaya anggota keluarganya tidak terkena hepatitis. Pemikiran ini merupakan 

komponen emosi dan keyakinan yang bekerja sehingga orang tersebut 

mengupayakan pencegahan untuk mencegah dirinya maupun orang lain 

terkena penyakit hepatitis.  

Hepatitis adalah istilah umum yang berarti radang hati. “Hepa” berarti 

kaitan dengan hati, sementara “itis” berarti radang (seperti di atritis, 

dermatitis, dan pankreatitis) (Green, 2005). Hepatitis mempunyai beberapa 

penyebab, termasuk: (1) Racun dan zat kimia seperti alkohol berlebihan; (2) 

Penyakit yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan 

sehat dalam tubuh, yang disebut sebagai penyakit autoimun; dan (3) 

Mikroorganisme, termasuk virus.  

Kepercayaan dan perilaku kesehatan keluarga merupakan hal yang 

penting, karena penggunaan sarana kesehatan bagi keluarga maupun penderita 

berkaitan erat dengan perilaku dan kepercayaan dalam melayani penderita 

hepatitis. Masalah pengertian dan keikutsertaan peran keluarga dalam 

melayani penderita hepatitis tidak akan menjadi halangan yang besar jika 

pendidikan yang memadai tentang hepatitis diberikan. 

Berdasarkan hasil data dan pengamatan sementara di Rumah Sakit 

Umum Pandan Arang Boyolali diketahui bahwa saat ini, rumah sakit ini telah 



dilengkapi dengan berbagai fasilitas, mulai dari Rawat Jalan, Rawat Inap dan 

Layanan-layanan Penunjang. Pelayanan bagi pasien hepatisis diberikan oleh 

tim dokter spesialis penyakit dalam. Ruang rawat inap di RSUD Pandan 

Arang Boyolali terdiri dari beberapa bangsal, yaitu Merapi dan Merbabu 

(bangsal utama), Sindoro dan Simeru (bangsal teladan), Cempaka (bangsal 

kelas I dan II), Anggrek dan Bougenvill (bangsal kelas I, II, dan III) dan masih 

ada juga bangsal lain seperti bagian bedah, kebidanan dan lain sebagainya. 

Kelengkapan prasarana dan sarana yang tersedia, menjadikan RSUD Pandan 

Arang Boyolali sebagai pilihan tempat berobat bagi pasien dari semua 

golongan, termasuk bagi golongan status ekonomi kurang mampu (masyarakat 

miskin).  

Di samping mengembangkan pelayanan kesehatan, RSUD Pandan 

Arang Boyolali juga menyelenggarakan pendidikan kesehatan, menyediakan 

tempat pendidikan praktek bagi para mahasiswa, dan juga menjalin kerjasama 

dengan berbagai lembaga pendidikan yang memerlukan tempat praktek kerja 

atau ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan kesehatan.  

Kelangsungan proses pendidikan kesehatan merupakan salah satu upaya 

RSUD Pandan Arang Boyolali dalam rangka pelayanan kesehatan yang 

optimal kepada masyarakat. Penyakit hepatitis merupakan salah satu penyakit 

yang harus diketahui oleh masyarakat dan peran rumah sakit dalam 

memberikan pendidikan kesehatan menjadi harapan yang sangat penting bagi 

masyarakat.  

Berdasarkan data rekam medik di RSUD Pandan Arang Boyolali 

dalam kurun waktu tahun 2007, penderita hepatitis yang masuk rumah sakit 



kebanyakan adalah pasien dengan rawat jalan ulang atau pemondokan 2 kali. 

Berdasarkan survey terhadap keluarga penderita hepatitis, peneliti 

mengasumsikan bahwa pengetahuan keluarga tentang penyakit hepatitis masih 

rendah. Hal ini ditunjukkan oleh jawaban keluarga penderita hepatitis ketika 

ditanya tentang penyakit hepatitis. Keluarga tersebut menjawab tidak tahu 

ketika ditanyakan tentang apa yang diserang oleh penyakit hepatitis, hal-hal 

yang perlu dihindari oleh penderita hepatitis, serta penyebab terjangkitinya 

penyakit hepatitis. Ketidaktahuan atas pertanyaan tersebut lantas digunakan 

sebagai indikasi bahwa pengetahuan keluarga tentang penyakit hepatitis 

rendah.  

Pelaksanaan pendidikan kesehatan kepada keluarga pasien di RSUD 

Pandan Arang Boyolali dilakukan secara berkelompok. Hal ini disebabkan 

karena pasien hepatitis hanya menjalani rawat inap + 1 minggu, sehingga 

untuk dapat memberikan pendidikan kesehatan secara optimal tidak dapat 

dilakukan secara berkelanjutan di masing-masing ruang.  

Bagi masyarakat pendidikan kesehatan hepatitis sebagai salah satu 

informasi tentang kesehatan hepatitis sebagai upaya pencegahan dan 

perawatan sehingga tidak menular pada keluarga yang lain. Pendidikan 

kesehatan hepatitis di RSUD Pandan Arang Boyolali bertujuan agar 

pengetahuan dan sikap keluarga hepatitis lebih waspada dan dapat 

mengantisipasi penularan penyakit hepatitis. 

Pelaksanaan pendidikan kesehatan selama ini dilakukan setiap 

seminggu sekali pada pagi hari di depan Poliklinik RSUD Pandan Arang 

Boyolali dengan cara bergantian terhadap jenis penyakit. Pendidikan 

kesehatan ini disampaikan oleh petugas atau perawat RSUD Pandan Arang 



Boyolali. Tanggapan pelaksanaan pendidikan kesehatan di RSUD Pandan 

Arang Boyolali sangat positif namun masih perlu dikaji agar pelayanan 

pendidikan kesehatan dalam rangka memperbaiki pengetahuan dan sikap 

keluarga pasien dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan pihak RSUD Pandan Arang Boyolali.  

Berdasarkan uraian di atas, perlu diadakan penelitian mengenai 

bagaimana pengaruh pendidikan kesehatan tentang penyakit hepatitis terhadap 

peningkatan pengetahuan dan sikap keluarga penderita hepatitis di RSUD 

Pandan Arang Boyolali. Hasil penelitian tersebut digunakan untuk 

menunjukkan adanya pengaruh pendidikan kesehatan tentang penyakit 

hepatitis terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap keluarga penderita 

hepatitis di RSUD Pandan Arang Boyolali. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian yaitu “Apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan tentang penyakit 

hepatitis terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap keluarga penderita 

hepatitis di RSUD Pandan Arang Boyolali?” 

 
C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan tentang penyakit 

hepatitis terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap keluarga penderita 

hepatitis di RSUD Pandan Arang Boyolali.      

 



2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan keluarga penderita hepatitis di RSUD 

Pandan Arang Boyolali tentang penyakit hepatitis sebelum 

memperoleh pendidikan kesehatan. 

b. Mengetahui tingkat pengetahuan keluarga penderita hepatitis di RSUD 

Pandan Arang Boyolali tentang penyakit hepatitis sesudah 

memperoleh pendidikan kesehatan. 

c. Mengetahui sikap keluarga penderita hepatitis di RSUD Pandan Arang 

Boyolali tentang penyakit hepatitis sebelum memperoleh pendidikan 

kesehatan. 

d. Mengetahui sikap keluarga penderita hepatitis di RSUD Pandan Arang 

Boyolali tentang penyakit hepatitis sesudah memperoleh pendidikan 

kesehatan. 

e. Mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan 

keluarga penderita hepatitis di RSUD Pandan Arang Boyolali. 

f. Mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap sikap keluarga 

penderita hepatitis di RSUD Pandan Arang Boyolali. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi keluarga penderita hepatitis 

Sebagai bekal pengetahuan dalam menindaklanjuti baik 

pencegahan maupun perawatan terhadap penderita hepatitis.  

 



2. Bagi institusi pelayanan 

Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan kesehatan 

di RSUD Pandan Arang Boyolali sehingga dapat dilakukan perbaikan 

dalam pendidikan kesehatan.  

3. Bagi pasien 

Penelitian pendidikan kesehatan dengan pengetahuan dan sikap 

keluarga dapat menjadi acuan untuk berhati-hati sehingga tidak 

menularkan hepatitis yang dideritanya sehingga tidak melakukan hal-hal 

yang dapat menjadi sebab menyebarkan virus hepatitis seperti virus 

hepatitis A, B, C, D, E, dan G.  

4. Bagi peneliti lain 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan untuk 

penelitian lebih lanjut dengan metode yang lebih baik. 

 

E. Keaslian Penelitian  

Berdasarkan penelusuran pustaka, peneliti menemukan beberapa 

penelitian tentang pendidikan kesehatan akan tetapi belum dijumpai penelitian 

dengan judul pengaruh pendidikan kesehatan terhadap peningkatan 

pengetahuan dan sikap keluarga penderita hepatitis. Penelitian terdahulu 

mengenai pendidikan kesehatan yang dilakukan oleh:  

1. Sulastri (2007) dengan judul Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang 

Pencegahan Penularan dengan Perilaku Pencegahan Penularan Pada 



Keluarga Pasien Hepatitis B di RSUD Kota Boyolali Tahun 2007”. 

Penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui hubungan tingkat 

pengetahuan tentang pencegahan dengan tindakan penularan hepatitis B 

keluarga pasien Hepatitis B di ruang Cempaka RSUD Kota Boyolai pada 

tanggal 6-21 Desember 2007. Tingkat pengetahuan keluarga pasien 

hepatitis B tentang pencegahan penularan hepatitis B termasuk dalam 

kategori tinggi dari keseluruhan sampel yang dilakukan. Kategori baik 

juga didapatkan dari hasil penelitian tentang perilaku keluarga pasien 

terhadap usaha pencegahan penularan Hepatitis B. 

2. Haryani (2006) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 

hepatitis di RS Yudistira Salatiga. Hasil penelitiannya disimpulkan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hepatitis seperti keadaan 

status gizi, status imunisasi dan sosial ekonomi. Yang membedakan 

penelitian terdahulu adalah tempat, jumlah sampel, studi penelitian, serta 

variabel. 

3. Eko (2007) tentang hubungan tingkat pengetahuan pada pemberian 

imunisasi Hepatitis B di Puskesmas Sambi yang membedakan pada 

variabel independen yaitu pengetahuan orang tuau tentang pemberian 

imunisasi. 

4. Widodo (2007) yang meneliti tentang hubungan tingkat pengetahuan 

dengan pendapatan keluarga, ketepatan waktu, imunisasi hepatitis yang 

menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara tingkat 



pengetahuan atau pendidikan dengan imunisasi. Dengan pembedaan pada 

penelitian ini adalah variabel yang digunakan.hubungan tingkat 

pengetahuan dengan pendapatan keluarga, ketepatan waktu, imunisasi 

hepatitis yang menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara 

tingkat pengetahuan atau pendidikan dengan imunisasi yang dilakukan 

oleh Widodo. Dengan pembedaan pada penelitian ini adalah variabel yang 

digunakan. 

 


