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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis 

coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit 

yang sebelumnya tidak di kenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, 

bulan Desember 2019. Menurut WHO menyatakan bahwa COVID-19 adalah 

pandemi yang yang telah merenggut nyawa ribuan orang. Virus COVID-19 

menyebabkan penyakit pernafasan yang ditularkan melalui droplet, hingga 

kemungkinan bertahan diudara. Menurut masters VS (2019) bahwa corona 

virus adalah keluarga virus RNA yang mengandung RNA tunggal sense-

postif. 

 

World Health Organization (WHO) menetapkan tentang virus corona atau 

yang biasa disebut dengan COVID-19 yang menjadi pandemi karena virus ini 

telah menyebar ke berbagai negara bahkan sudah mendunia. WHO 

mengartikan pandemi sebagai suatu kondisi populasi pada dunia dan 

berpotensi menjadikan jatuh dan sakit. Pandemi sendiri adalah wabah yang 

berjangkit secara bersamaan dmana-mana yang menyebar luas. Pandemi 

COVID-19 ini juga berdampak dari berbagai sektor kehidupan seperti 

ekonomi, sosial dan juga pendidikan. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan 

Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Educational, Scientific, 

and Cultural Organization (UNESCO) pada hari Kamis 5 Maret 2020 

menyatakan bahwa wabah COVID-19 ini telah berdampak pada dunia 

pendidikan (Hendra, 2020).   

 

Kasus COVID-19 di Cianjur pada tanggal 22 Juni 2021 tercatat sebanyak 

6.383 orang yang terkonfirmasi positif, dengan 5.404 orang diantaranya 

sudah sembuh. Sebanyak 667 orang masih isolasi dan jumlah pasien positif 

yang meninggal mencapai 165 orang. 
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Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. 

Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit 

tenggorokan atau diare, gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul 

secara bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukan gejala apapun dan 

tetap merasa sehat. 

Pencegahan COVID-19 meliputi: 

a. Mencuci Tangan  

Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun, atau cairan antiseptik 

berbahan dasar alkohol. Mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun, 

atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol dapat membunuh virus di tangan. 

b. Physical Dystancing 

Jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang yang batuk- batuk atau bersin-bersin. 

Ketika batuk atau bersin, orang mengeluarkan percikandari hidung atau mulutnya dan 

percikan ini dapat membawa virus. Jika anda terlalu dekat, anda dapat menghirup 

percikan ini dan juga virus COVID-19 jika orang yang batuk itu terjangkit penyakit 

ini. 

c. Hindari Menyentuh Mata, Hidung, dan Mulut. 

Tangan menyentuh berbagai permukaan benda dan virus penyakit ini dapat tertempel 

di tangan. Tangan yang terkontaminasi dapat membawa virus ini ke mata, hidung, 

atau mulut, yang dapat menjadi titik masuk virus ini ke tubuh anda sehingga menjadi 

sakir.  

d. Tutup Mulut Saat Batuk/Bersin. 

Pastikan dan orang-orang di sekitar mengikuti etika batuk dan bersin dengan cara 

menutup mulut dan hidung dengan siku telipat atau tisu saat batuk atau bersin dan 

segera buang tisu bekas tersebut. Percikan dapat menyebarkan virus. Dengan 

mengikuti etika batuk dan bersin, anda melindungi orang-orang di sekitar dari virus-

virus seperti batuk pilek, flu dan COVID-19. 

e. Tetap Dirumah 

Jika anda demam, batuk dan kesulitan bernapas, segeralah cari pertolongan medis dan 

tetap memberitahukan kondisi anda terlebih dahulu. Ikuti arahan dinas kesehatan 

setempat. Kementrian kesehatan dan dinas kesehatan daerah akan memiliki informasi 
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terbaru tentang situasi di wilayah anda. Dengan memberitahukan kondisi anda 

terlebih dahulu, petugas kesehatan yang akan merawat anda dapat segera 

mengarahkan anda ke fasilitas pelayanan kesehatan yang tepat. Langkah ini juga 

melindungi anda dan membantu mencegah penyebaran virus dan infeksi lainnya.   

f. Hindari Pergi Ketempat Keramaian 

Tetap ikuti informasi terbaru tentang hotspot-hotspot COVID-19 (kota atau daerah 

dimana COVID-19 menyebar luas). Jika memungkinkan, hindari berpergian ke 

tempat-tempat tersebut terutama jika anda sudah berusia lanjut atau mingidap 

diabetes, sakit jantung atau paru-paru. Kemungkinan tertular COVID-19 lebih tinggi 

di tempat-tempat tersebut.  

 

Menurut Depkes RI (2009), penyakit yang dapat dicegah dengan cuci tangan pakai 

sabun yaitu;  

a. Infeksi saluran pernapasan karena mencuci tangan dengan sabun dapat 

melepaskan kuman-kuman pernapasan yang terdapat pada tangan dan permukaan 

telapak tangan, dan dapat menghilangkan kuman penyakit lainnya 

b. Diare karena kuman infeksius penyebab diare ditularkan melalui jalur fecal-oral, 

sehingga mencuci tangan pakai sabun dapat mencegah penularan kuman penyakit 

tersebut.  

c. Infeksi cacing, mata dan penyakit kulit, dimana penelitian telah membuktikan 

bahwa selain diare dan infeksi saluran pernapasan, penggunaan sabun dalam 

mencuci tangan mengurangi kejadian penyakit kulit, infeksi mata seperti trakoma, 

dan cacingan khususnya untuk ascariasis dan trichuriasis. 

 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di lokasi terdapat keluarga yang tidak 

mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan pada air yang tidak mengalir. 

Oleh karena itu, edukasi perilaku cuci tangan pakai sabun perlu dilakukan untuk 

menghindari angka kesakitan yang timbul akibat bakteri yang menempel ditangan 

terutama untuk pencegahan penyebaran terjadinya virus COVID-19 pada saat ini. 
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Menggunakan sabun saat mencuci tangan diketahui sebagai salah satu upaya 

pencegahan penyakit dan penularan penyakit. Hal ini dilakukan karena tangan 

merupakan agen yang membawa kuman dan menyebabkan patogen berpindah dari 

satu orang ke orang lain, baik dengan kontak tidak langsung maupun kontak langsung 

(menggunakan permukaan lain seperti handuk dan gelas) (Kemenkes RI, 2013).  

Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku cuci tangan menggunakan sabun merupakan 

suatu upaya yang memiliki dampak besar bagi pencegahan penyakit-penyakit 

menular seperti diare dan ISPA, namun mencuci tangan masih belum menjadi 

kebiasaan pada masyarakat. Tentunya hal ini masih dipengaruhi oleh banyak hal 

diantaranya karena rendahnya pengetahuan, pendidikan dan kesadaran terhadap 

perilaku cuci tangan pakai sabun. 

 

Mencuci tangan menggunakan sabun maupun dengan menggunakan pencuci tangan 

berbasis alkohol memberikan efektifitas dalam mengurangi konsentrasi virus pada 

tangan. Dan juga cuci tangan pakai sabun (CTPS) dapat mencegah infeksi cacingan 

(Mustika, 2011).  

 

Bila tidak mencuci tangan menggunakan sabun, dapat menularkan infeksi pada diri 

sendiri terhadap bakteri dan virus dengan memegang bagian hidung, mata dan mulut. 

Selain itu juga dapat menyebarkan atau menularkan bakteri kepada orang lain. 

Penyakit infeksi biasanya terjangkit melalui kontak tangan ke tangan termasuk flu 

dan common cold. Pada tangan yang kurang bersih tidak hanya dapat menyebabkan 

ISPA dan diare tetapi juga dapat menimbulkan penyakit terkait infeksi bakteri 

Salmonella dan E. coli (Lestari, 2008)  

  

Berdasarkan hasil penjelasan diatas kita sebagai perawat berperan penting dan 

memiliki tanggung jawab dalam membantu keluarga untuk mengatasi masalah 

kurangnya pengetahuan terhadap keluarga tentang enam langkah mencuci tangan 

pakai sabun di air yang mengalir. Salah satu teknik pencegahan penyebaran COVID-

19 dengan cara enam langkah mencuci tangan pakai sabun dengan benar. 
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Tindakan keperawatan untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat 

dapat melalui pendidikan kesehatan yaitu upaya yang dapat mempengaruhi orang 

lain, baik individu, kelompok ataupun masyarakat, sehingga dapat melakukan apa 

yang diharapkan oleh orang yang telah memberikan pendidikan kesehatan. Media 

pendidikan kesehatan dapat berupa leaflet, brosur, media video ataupun media komik. 

Dari beberapa penelitian menunjukkan media leaflet efektif dalam menyampaian 

informasi sehingga memberikan pemahaman sehingga meningkatkan perilaku. Media 

leaflet adalah media tertulis yang berisi penyampaian pesan-pesan kesehatan melalui 

selembar kertas dan memiliki dua atau lebih lipatan dan berisi informasi dapat  

dalam bentuk kalimat maupun gambar atau keduanya. Penelitian yang mendukung 

terkait dengan leaflet efektif yaitu Aji (2020) yang berjudul “Pengaruh pendidikan 

kesehatan dengan media leaflet terhadap pengetahuan warga dalam pencegahan 

penularan COVID-19” yang menunjukan ada perbedaan yang signifikan antara 

pengetahuan warga sebelum dilakukan pendidikan kesehatan menggunakan leaflet 

dengan pengetahuan warga setelah dilakukan pendidikan kesehatan menggunakan 

leaflet dengan pengetahuan warga setelah dilakukan pendidikan kesehatan 

menggunakan leaflet. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Penulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengaplikasikan asuhan keperawatan 

dengan pendidikan kesehatan tentang mencuci tangan terhadap standar COVID-19. 

 

1.3 Teknik Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh penulis untuk 

mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

observasi-partisipatif, interview, studi literatur/dokumentasi, studi pustaka 

(Sugiyono,2015). 
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1.3.1 Observasi-Partisipatif 

      Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. 

Apabila dilihat dari proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi 

dibedakan menjadi partisipan dan non partisipan (Sugiyono, 2015). 

 

Penulis akan menggunakan metode pengumpulan data observasi, dengan 

meninjau langsung keadaan. Dalam hal ini penulis dapat mengetahui kondisi 

tempat tinggal, status kesehatan dan mengetahui kondisi fisik maupun psikis 

pada keluarga. 

 

1.3.2 Interview 

Interview adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untukbertukar 

informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat 

dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu 

(Sugiyono, 2015). 

 

Metode ini peneliti akan melakukan anamnesis dengan fokus pertanyaan: 

pengkajian identitas pasien, keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang, 

riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan keluarga, dan lain-lain. 

 

1.3.3 Studi Literatur/Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan 

informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang 

berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. 

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan kemudian ditelaah 

(Sugiyono, 2015). 

 

Penulis akan menggunakan pengumpulan data dengan metode studi dokumen 

karena dokumen memberi informasi tentang situasi yang tidak dapat diperoleh 

langsung melalui observasi langsung atau wawancara. Sejumlah besar data 

yang tersimpan dalam bahan berbentuk dokumentasi. 
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     Penulis akan melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan berdasarkan 

pada lima pokok asuhan keperawatan yaitu, pengkajian keperawatan, 

diagnosis keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan 

dan evaluasi keperawatan, dan melihat status klien yang sebelumnya sudah 

meminta izin pada kepala ruangan.  

 

1.4 `Manfaat Penulisan 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat dari Karya Tulis Ilmiah ini untuk menambah wawasan tentang 

pendidikan kesehatan mencuci tangan terhadap standar untuk mencegah 

COVID 19.  

1.4.2 Manfaat Praktik 

a.  Perawat  

Teknik mencuci tangan ini diharapkan dapat diterapkan untuk membantu 

pengobatan pasien dalam mencegah dan mengatasi COVID-19. 

b. Rumah Keluarga 

Dengan dilakukannya penelitian ini, teknik mencuci tangan di terapkan 

guna menurunkan angka penderita COVID-19 dan memberikan pelayanan 

optimal untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan. 

 

 

 

  


