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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan menjadi hal  yang penting  dalam kehidupan,  menjaga 

kesehatan merupakan suatu upaya dalam pencegahan penyakit. Dunia saat 

ini tengah waspada terhadap penyebaran wabah penyakit yang dikenal 

dengan virus corona atau Covid-19, kasus ini pertama kali muncul di Wuhan, 

China (Singh et.al.,2020). Pada tanggal 11 Maret 2020 Organisasi 

Kesehatan Dunia  atau  WHO  (World  Health  Organization)  menyatakan 

virus Covid 19 sebagai pandemi global yang penyebarannya berlangsung 

cepat dengan angka kematian mencapai 4291 orang pada saat itu (WHO). 

Covid 19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS 

COV-2 yang merupakan virus zoonatik yang ditransmisikan dari hewan ke 

manusia dengan penyerangan  melalui  sistem  pernafasan  (Adnan 

et.al.2020). Penularan virus ini melalui kontak langsung, kontak tidak 

langsung dan melalui udara. Droplet yang keluar dari    mulut penderita 

ketika batuk atau bersin dapat menularkan virus Covid-19. Gejala yang 

ditimbulkan berupa demam, sakit tenggorokan, batuk, sesak nafas 

(Wiresti,2020). Penyebaran virus ini sangat cepat yang penyerangannya 

tidak hanya pada dewasa tetapi juga anak-anak (Supriatun, 2020). 

         Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) memaparkan hingga 1 Januari 

2021, dari total 743.198 kasus positif, 2,7 % diantaranya adalah anak 

berusia 0 hingga 5 tahun, dan 8,8 % didominasi anak usia 6 bahkan 

sampai bulan Februari 2021 kasus kematian anak di Indonesia akibat 

Covid 19 termasuk dalam angka tertinggi se-Asia Pasifik. 

         Anak-anak yang terinfeksi Covid-19 bisa saja tidak menunjukkan 

gejala namun mampu menularkan virus Covid-19 pada orang lain  

disekitarnya (Safitri & Harun, 2020). 
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 Anak merupakan sosok yang selalu aktif dengan rasa ingin tahu 

yang besar untuk mengeksplor hal-hal baru di lingkungannya. Keadaan 

pandemi saat ini tidak sepenuhnya dipahami oleh anak. Memberi 

pemahaman pada anak dapat mendorong terbentuknya perilaku pada anak.            

Pembentukan perilaku pada  anak perlu diterapkan  sejak  anak 

usia dini karena masa tersebut merupakan masa Golden Age (masa 

keemasan) yang terjadi tahap perkembangan otak paling vital sampai 80%. 

Anak usia dini adalah seorang anak yang berusia 3 - 6 tahun yang sedang 

berada pada tahap perkembangan dan pertumbuhan (Anhusadar, 2020). 

Anak usia 3-6 tahun perlu di dukung adanya pengetahuan orang tua untuk 

memberikan dukungan dan mengajarkan pentingnya perilaku kesehatan 

(Aris, 2020). Anak usia dini memiliki sistem kekebalan tubuh yang masih 

dalam tahap perkembangan yang menyebabkan anak dapat terinfeksi 

Covid-19 dari perilaku dan lingkungan sekitar (Zukmaidi, 2020).  

 Selama pandemi anak menghabiskan waktu bersama orang tua di 

rumah. Orang tua terdiri dari ayah dan ibu sebagai pendidik utama dan 

pertama bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan anak terutama 

pada kesehatan anak (Rohita, 2020). Orang tua menginginkan anaknya selalu 

dalam keadaan sehat di masa pandemi Covid-19, dalam upaya pemutusan 

mata rantai penyebaran Covid-19 memerlukan pengetahuan yang baik untuk 

memberikan tindakan  dan  mengarahkan  anak  dalam  berperilaku 

berdasarkan pengetahuan yang dimiliki (Kurniati dkk, 2020). Pengetahuan 

orang tua akan manjadi bekal untuk melindungi anak dalam upaya 

pencegahan penularan Covid-19. 

Pengetahuan adalah hasil dari pengindraan dan pengalaman yang 

diproses oleh akal budi dan muncul secara spontan, ketika pengindraan 

menghasilkan pengetahuan dipengaruhi oleh intensitas perhatian presepsi 

terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang 

berasal dari pendidikan baik formal maupun informal, media masa, 

pengalaman pribadi ataupun orang lain dan lingkungan (Pratikwo 

dkk.,2016). 
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         Mendidik anak merupakan tanggung jawab orang tua  yang dilakukan 

dengan berlandaskan ilmu pengetahuan, Orang tua sebagai pendidik utama 

bagi anaknya. Abdullah bin Umar r.a berkata sebagai berikut : 

 

كَوَطَواِعيَتِِه لَكَ أَِدِِّب ابـْنََك ، فَإِنََّك َمْسئُوٌل َعْن َولَِدَك ،  َماذَا أَدَّبـْتَهُ ؟ َوَماذَا َعلَّْمتَهُ ، َوإِنَّهُ َمْسئُوٌل َعْن ِب ِرِّ  

 

Artinya : Didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan 

dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang 

telah engkau berikan kepadanya. Selain itu, dia juga akan diberi pertanyaan 

mengenai kebaikan dirimu kepadanya serta ketaatannya kepada 

dirimu.”(Tuhfah al Maudud hal. 123). 

 

Pengetahuan orang tua akan berpengaruh pada terbentuknya 

perilaku kesehatan pada anak. Perilaku kesehatan adalah suatu tindakan 

sebagai upaya untuk berperan aktif dalam melindungi diri dari penyakit 

dengan mempertahankan dan meningkatkan kesehatan (Siswani & Rizky, 

2018). Orang tua berperan dalam menjaga kesehatan  pada anak  selama 

masa pandemi. Pandemi Covid-19 telah merubah suatu kebiasaan dalam 

memutuskan mata rantai Covid-19. Selama ini perilaku hidup bersih dan 

sehat tidak begitu dikenal dan kurang maksimal di lakukan, namun di masa 

pandemi perilaku hidup bersih dan sehat mulai menjadi kebiasaan sebagai 

upaya dalam mencegah Covid-19 yang dilakukan dengan cara penerapan 

perilaku hidup bersih dan sehat (Esso, 2020). 

Perilaku hidup bersih dan sehat adalah segala perilaku yang di 

lakukan dengan kesadaran sebagai hasil dari pembelajaran untuk menolong 

diri sendiri dalam bidang kesehatan serta dapat berperan aktif mewujudkan 

kesehatan dimasyarakat. Penerapan hidup bersih dan sehat sebagai upaya 

pencegahan penyakit serta peningkatan derajat kesehatan (Dwi dkk, 2020). 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Hubungan antara tingkat pengetahuan 
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orang tua tentang Covid-19 dengan penerapan perilaku hidup bersih dan 

sehat pada anak usia dini di masa pandemi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan 

orang tua tentang Covid-19 dengan penerapan perilaku hidup bersih dan 

sehat pada anak usia dini di masa pandemi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat 

pengetahuan orang tua tentang Covid-19 dengan penerapan perilaku 

hidup bersih dan sehat pada anak usia dini di masa pandemi. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan orang tua tentang Covid-19. 

b. Mengetahui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat pada anak 

usia dini di masa pandemic. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dan manfaat dari penulisan penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan tentang hubungan antara 

tingkat pengetahuan orang tua tentang Covid-19 dengan penerapan 

perilaku hidup bersih dan sehat pada anak usia dini di masa pandemi. 

2. Manfaat praktisi 

a. Bagi orang tua 

Menambah wawasan tentang pentingnya hubungan antara tingkat 

pengetahuan orang tua tentang Covid-19 dengan penerapan 

perilaku hidup bersih dan sehar pada anak usia dini di masa 

pandemi. 
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b. Bagi peneliti 

Dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya smengenai 

hubungan antara tingkat pengetahuan orang tua tentang Covid-19 

dengan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat pada anak usia 

di nmasa pandemi. 


