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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pendidikan Kesehatan Health Belief Model (HBM) 

1. Pengertian Pendidikan Kesehatan 

Secara umum pendidikan kesehatan adalah suatu upaya untuk 

mempengaruhi masyarakat, baik individu, maupun kelompok agar mereka 

berperilaku hidup sehat (Nurlaela dkk, 2012). 

Pendidikan kesehatan ialah suatu upaya atau kegiatan untuk 

menciptakan perilaku masyarakat yang kondusif untuk kesehatan. Artinya 

pendidikan kesehatan berupaya agar masyarakat menyadari atau 

mengetahui bagaimana cara memelihara kesehatan, bagaimana menhindari 

atau mencegah hal-hal yang merugikan kesehatan mereka dan kesehatan 

orang lain, ke mana seharusnya mencari pengobatan bilamana sakit, dan 

sebagainya (Notoatmodjo, 2012). 

2. Tujuan Pendidikan Kesehatan 

Tujuan utama pendidikan kesehatan menurut Mubarak (2011) 

adalah: 

a. Menetapkan masalah dan kebutuhan mereka sendiri. 

b. Memahami apa yang dapat mereka lakukan terhadap masalah, dengan 

sumber daya yang ada pada mereka ditambah dengan dukungan dari 

luar. 

c. Memutuskan kegiatan yang paling tepat guna untuk meningkatkan taraf 

hidup sehat dan kesejahteraan masyarakat. 
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Tujuan dari pendidikan kesehatan menurut Undang-Undang 

Kesehatan No. 36 tahun 2009 maupun WHO adalah meningkatkan 

kemampuan masyarakat; baik fisik, mental, dan sosialnya sehingga 

produktif secara ekonomi maupun secara sosial, pendidikan kesehatan 

disemua program kesehatan; baik pemberantasan penyakit menular, 

sanitasi, lingkungan, gizi masyarakat, pelayanan kesehatan, maupun 

program kesehatan lainnya. 

3. Misi Pendidikan Kesehatan 

Misi pendidikan kesehatan secara umum dapat dirumuskan menjadi: 

a. Advokat (Advocate) 

Melakukan upaya-upaya agar para pembuat keputusan atau penentu 

kebijakan tersebut mempercayai dan meyakini bahwa program 

kesehatan yang ditawarkan perlu didukung melalui kebijakan-kebijakan 

atau keputusan-keputusan politik. 

b. Menjembatani (Mediate) 

Diperlukan kerja sama dengan lingkungan maupun sektor lain yang 

terkait dalam melaksanakan program-program kesehatan maupun sektor 

lain yang terkait. 

c. Memampukan (Enable) 

Memberikan kemampuan dan keterampilan kepada masyarakat agar 

mereka dapat mandiri untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan 

mereka (Notoatmodjo, 2012). 
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4. Sasaran Pendidikan Kesehatan 

Dalam pelaksanaan pendidikan kesehatan, biasanya dikelompokkan 

menjadi tiga yaitu: 

a. Sasaran Primer 

Sasaran primer seperti masyarakat umum yang mempunyai latar 

belakang yang heterogen, dikelompokkan menjadi kelompok kepala 

keluarga, ibu hamil, ibu menyusui, ibu anak balita, anak sekolah, 

remaja, pekerja di tempat kerja, dan sebagainya. 

b. Sasaran Sekunder  

Tokoh masyarakat (formal maupun informal) dapat dijadikan sebagai 

sasaran sekunder dengan cara memberikan kemampuan untuk 

menyampaikan pesan dan panutan bagi masyarakat disekelilingnya. 

c. Sasaran Tersier 

Masyarakat seringkali tidak mampu untuk mewujudkan perilaku hidup 

sehat. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan faktor pemungkin 

(enabling) yakni sarana dan prasarana untuk terwujudnya perilaku 

tersebut dengan dukungan dan pembuat keputusan dari tingkat lokal, 

misalnya lurah, camat, bupati, atau pejabat pemerintah setempat sebagai 

sasaran tersier (Notoatmodjo, 2012) 

5. Pengertian Health Belief Model (HBM) 

Model kepercayaan adalah suatu bentuk penjabaran dari model sosio 

psikologis, munculnya model ini didasarkan pada kenyataan bahwa 

problem kesehatan ditandai oleh kegagalan-kegagalan orang atau 
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masyarakat untuk menerima usaha pencegahan dan penyembuhan penyakit 

yang diselenggarakan oleh provider, kegagalan ini akhirnya memunculkan 

teori yang menjelaskan perilaku pencegahan penyakit (preventif health 

behavior), yang oleh Becker (1974) dikembangkan dari teori lapangan 

(Fieldtheory, 1954) menjadi model kepercayaan kesehatan (health belief 

model) (Notoatmodjo, 2012). 

Health Belief Model (HBM) didasarkan atas 3 faktor esensial, 

kesiapan individu untuk merubah perilaku dalam rangka menghindari 

suatu penyakit atau memperkecil resiko kesehatan. Adanya dorongan 

dalam lingkungan individu yang membuatnya merubah perilaku itu 

sendiri. Ketiga faktor di atas dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang 

berhubungan dengan kepribadian dan lingkungan individu, serta 

pengalaman berhubungan dengan sarana dan petugas kesehatan. Kesiapan 

individu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti persepsi tentang kerentanan 

terhadap penyakit, potensi ancaman, motivasi untuk memperkecil 

kerentanan terhadap penyakit, dan adanya kepercayaan perubahan perilaku 

akan memberikan keuntungan. 

Health Belief Model (HBM) seringkali dipertimbangkan sebagai 

kerangka utama dalam perilaku yang berkaitan dengan kesehatan, dimulai 

dari pertimbangan orang mengenai kesehatan. Health Belief Model (HBM) 

ini digunakan untuk meramalkan perilaku peningkatan kesehatan. Health 

Belief Model (HBM) merupakan model kognitif yang berarti bahwa 

khususnya proses kognitif dipengaruhi oleh informasi dari lingkungan. 
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Menurut Health Belief Model (HBM) kemungkinan individu akan 

melakukan tindakan pencegahan tergantung secara langsung pada hasil 

dari dua keyakinan atau penilaian kesehatan yaitu ancaman yang dirasakan 

dari sakit dan pertimbangan tentang keuntungan dan kerugian (Machfoedz, 

2009). 

Penilaian pertama adalah ancaman yang dirasakan terhadap resiko 

yang akan muncul. Hal ini mengacu pada sejauh mana seseorang berpikir 

penyakit atau kesakitan betul-betul merupakan ancaman bagi dirinya. 

Asumsinya adalah bahwa, bila ancaman yang dirasakan tersebut, maka 

perilaku pencegahan juga akan meningkat. Penilaian tentang ancaman 

yang dirasakan ini berdasarkan pada, yaitu : 

a. Ketidak kekebalan yang dirasakan (perceived vulnerability) yang 

merupakan kemungkinan bahwa orang-orang dapat mengembangkan 

masalah kesehatan menurut kondisi mereka 

b. Keseriusan yang dirasakan (perceived severity) merupakan orang-orang 

yang mengevaluasi seberapa jauh keseriusan penyair tersebut apabila 

mereka mengembangkan masalah kesehatan atau membiarkan 

penyakitnya tidak ditangani. Penilaian kedua yang dibuat adalah 

perbandingan antara keuntungan dan kerugian dari perilaku dalam 

usaha untuk memutuskan tindakan pencegahan atau tidak yang 

berkaitan dengan dunia medis, dan mencakup berbagai ancaman 

perilaku, seperti check-up untuk mencegah atau pemeriksaan awal dan 

imunisasi (Machfoedz, 2009). 
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Menurut Kosa dan Robertson yang dikutip oleh Notoatmodjo (2012), 

menyatakan bahwa perilaku kesehatan individu cendrung dipengaruhi oleh 

kepercayaan orang yang bersangkutan terhadap kondisi kesehatan yang 

diinginkan dan kurang mendasarkan pada pengetahuan biologi. Memang 

kenyataannya demikian, setiap individu mempunyai cara yang berbeda 

didalam mengmbil tindakan penyembuhan atau pencegahan, meskipun 

gangguan kesehatannya sama. Pada umumnya tindakan yang diambil 

berdasarkan penilaian individu atau mungkin dibantu oleh orang lain 

terhadap gangguan tersebut. Penilaian semacam ini menunjukkan bahwa 

gangguan yang dirasakan oleh individu menstimulasi dimulainya suatu 

proses sosial psikologis. Apabila individu bertindak untuk mengobati 

penyakitnya, ada empat variabel yang terlihat dalamtindakan tersebut, 

yakni kerentanan yang dirasakan (perceivet susceptibility) agar seseorang 

bertindak untuk mengobati atau mencegah penyakitnya, ia harus 

merasakan bahwa ia rentan (susceptible) terhadap penyakit tersebut dan 

keseriusan yang dirasakan (perceived seriousness), tindakan individu 

untuk mencari pengobatan dan pencegahan penyakit akan didorong pula 

oleh keseriusan penyakit tersebut terhadap individu atau masyarakat, 

manfaat dan rintangan yang dirasakan, apabila individu merasa dirinya 

rentan untuk penyakit yang dianggap gawat (serius), ia akan melakukan 

suatu tindakan tertentu, tergantuk pada manfaat yang dirasakan dari 

rintangan yang ditemukan, isyarat atau tanda-tanda (cues) untuk 

mendapatkan tingkat penerimaanyang benar tentang kerentanan, 
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kegawatan, dan keuntungan, maka diperlukan isyarat-isyarat yang berupa 

faktor-faktor eksternal, misalnya pesan-pesan pada media masa, nasehat 

atau anjuran teman atau anggota keluarga lain dari si sakit, dan sebagainya 

(Notoatmodjo, 2012) 

Health belief model terdiri dari 6 dimensi, diantaranya: 

a. Perceived susceptibility atau kerentanan yang dirasakankonstruk 

tentang resiko atau kerentanan (susceptibility) personal. Hal ini 

mengacu pada persepsi subyektif seseorang menyangkut risiko dari 

kondisi kesehatannya. Di dalam kasus penyakit secara medis, dimensi 

tersebut meliputi penerimaan terhadap hasil diagnosa, perkiraan pribadi 

terhadap adanya resusceptibilily (timbul kepekaan kembali), dan 

susceptibilily (kepekaan) terhadap penyakit secara umum. 

b. Perceived severity atau kesriuasan yang dirasa. Perasaan mengenai 

keseriusan terhadap suatu penyakit, meliputi kegiatan evaluasi terhadap 

konsekuensi klinis dan medis (sebagai contoh, kematian, cacat, dan 

sakit) dan konsekuensi sosial yang mungkin terjadi (seperti efek pada 

pekerjaan, kehidupan keluarga, dan hubungan sosial). Banyak ahli yang 

menggabungkan kedua komponen diatas sebagai ancaman yang 

dirasakan (perceived threat). 

c. Perceived benefitsm, manfaat yang dirasakan. Penerimaan susceptibility 

sesorang terhadap suatu kondisi yang dipercaya dapat menimbulkan 

keseriusan (perceived threat) adalah mendorong untuk menghasilkan 

suatu kekuatan yang mendukung kearah perubahan perilaku. Ini 
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tergantung pada kepercayaan seseorang terhadap efektivitas dari 

berbagai upaya yang tersedia dalam mengurangi ancaman penyakit, 

atau keuntungan-keuntungan yang dirasakan (perceived benefit) dalam 

mengambil upaya-upaya kesehatan tersebut. Ketika seorang 

memperlihatkan suatu kepercayaan terhadap adanya kepekaan 

(susceptibility) dan keseriusan (seriousness), sering tidak diharapkan 

untuk menerima apapun upaya kesehatan yang direkomendasikan 

kecuali jika upaya tersebut dirasa manjur dan cocok. 

d. Perceived barriers atau hambatan yang dirasakan untuk berubah, atau 

apabila individu menghadapi rintangan yang ditemukan dalam 

mengambil tindakan tersebut. Sebagai tambahan untuk empat 

keyakinan (belief) atau persepsi  Aspek-aspek negatif yang potensial 

dalam suatu upaya kesehatan (seperti: ketidakpastian, efek samping), 

atau penghalang yang dirasakan (seperti: khawatir tidak cocok, tidak 

senang, gugup), yang mungkin berperan sebagai halangan untuk 

merekomendasikan suatu perilaku. 

e. Health motivation dimana konstruk ini terkait dengan motivasi individu 

untuk selalu hidup sehat. Terdiri atas kontrol terhadap kondisi 

kesehatannya serta health value (Conner & Norman, 2005). 

f.  Cues to action suatu perilaku dipengaruhi oleh suatu hal yang menjadi 

isyarat bagi seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku. 

(Becker, 1997 dalam Conner & Norman, 2005). Isyarat-isyarat yang 

berupa faktor-faktor eksternal maupun internal, misalnya pesan-pesan 
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pada media massa, nasihat atau anjuran kawan atau anggota keluarga 

lain, aspek sosiodemografis misalnya tingkat pendidikan, lingkungan 

tempat tinggal, pengasuhan dan pengawasan orang tua, pergaulan 

dengan teman, agama, suku, keadaan ekonomi, sosial, dan budaya, self-

efficacy yaitu keyakinan seseorang bahwa dia mempunyai kemampuan 

untuk melakukan atau menampilkan suatu perilaku tertentu. 

Health belief model dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 

faktor demografis (Rosenstock, 1974 dalam Conner & Norman, 2005), 

karakteristik psikologis (Conner & Norman, 2005), dan juga dipengaruhi 

oleh struktural variabel, contohnya adalah ilmu pengetahuan. Faktor 

demografis yang mempengaruhi health belief model individu adalah kelas 

sosial ekonomi. Individu yang berasal dari kelas sosial ekonomi menengah 

kebawah memiliki pengetahuan yang kurang tentang faktor yang menjadi 

penyebab suatu penyakit (Hossack & Leff, 1987 dalam Sarafino, 2008). 

Faktor demografis (Rosenstock, 1974 dalam Conner & Norman, 2005), 

karakteristik psikologis (Conner & Norman, 2005), dan structural variable 

(Sarafino, 2008), pada akhirnya mempengaruhi health belief model pada 

individu yang mengalami fraktur.  

Edukasi merupakan faktor yang penting sehingga mempengaruhi 

health belief model individu (Bayat, 2013). Kurangnya pengetahuan akan 

menyebabkan individu merasa tidak rentan terhadap gangguan (Edmonds, 

2012). Karakteristik psikololgis merupakan faktor yang mempengaruhi 

health belief model individu, karakteristik psikologis yang mempengaruhi 
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health belief model kedua responden adalah ketakutan kedua responden 

menjalani pengobatan secara medis (Conner & Norman, 2005).  

Beberapa faktor Health belief model berbasis kognitif (seperti 

keyakinan dan sikap) dan berkaitan dengan proses berfikir yang terlibat 

dalam pengambilan keputusan individu dalam menentukan cara sehat 

individu. Dalam kajian psikologi kesehatan, persepsi individu dalam 

melakukan atau memilih perilaku sehat dikaji dalam teori Health belief 

model (HBM). HBM adalah model kepercayaan kesehatan individu dalam 

menentukan sikap melakukan atau tidak melakukan perilaku kesehatan 

(Conner & Norman, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Health Belief Model 
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B. Skabies 

a. Pengertian Skabies 

Skabies adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infestasi dan 

sensitas terhadap tungau sarcoptes skabies varietas hominis. Di Indonesia 

skabies lebih dikenal dengan nama gudik,kudis, buduk, kerak, dan gatal 

agago (Djuanda, 2010). Skabies adalah penyakit menular yang disebabkan 

oleh Sarcoptes scabiei varian hominis, yang penularannya terjadi secara 

kontak langsung (Marwali, 2010). 

Penyakit skabies adalah penyakit kulit menular yang disebabkan 

oleh infestasi dan sensitisasi terhadap Sarcoptes scabies varian hominis 

dan produknya. Penyakit ini sering juga disebut dengan nama lain kudis, 

The itch, Seven year itch, Gudikan, Gatal Agogo, Budukan atau Penyakit 

Ampera (Handoko, 2008). Skabies adalah penyakit kulit yang disebabkan 

oleh tungau (mite) Sarcoptes scabei termasuk dalam kelas Arachnida. 

Penyakit skabies sering disebut kutu badan, penyakit ini juga mudah 

menular dari manusia ke manusia, dari hewan ke manusia, dan sebaliknya 

(Widodo, 2013). Menurut Sarwiji (2011) skabies merupakan infeksi kulit 

yang disebabkan oleh infestasi Sarcoptes scabiei var. hominis (kutu mite 

yang membuat gatal) yang memancing reaksi sensitivitas. Skabies muncul 

diseluruh dunia dan mudah terjangkit oleh kepadatan penduduk tinggi dan 

kebersihan buruk, dan bisa endemik. 
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b. Etiologi 

Skabies ditularkan oleh kutu betina yang telah dibuahi, melalui 

kontak fisik yang erat. Penularannya melalui pakaian dalam, handuk sprei, 

tempat tidur perabot rumah, jarang terjadi. Kutu dapat hidup diluar kulit 

hanya 2-3 hari dan pada suhu kamr 21
o
C dengan kelembaban relatif 40-80 

% (Marwali, 2010). 

Widodo (2013) menyatakan penyebab skabies disebabkan oleh 

tungau Sarcoptes scabiei, yang berbentuk bundar dan mempunyai empat 

pasang kaki. Dua pasang kaki di bagian anterior menonjol keluar melewati 

batas badan, dua pasang kaki bagian posterior tidak melewati batas badan. 

Selain itu, penyebabnya adalah kondisi kebersihan yang kurang terjaga, 

sanitasi yang buruk, kurang gizi, dan kondisi ruangan yang lembab, dan 

kurang mendapat sinar matahari secara langsung. Penyakit skabies juga 

menular dengan cepat pada komunitas yang tinggal bersama. Skabies 

ditularkan oleh kutu betina yang telah dibuahi melalui kontak fisik yang 

erat. Penularan melalui pakaian dalam, handuk, seprei, tempat tidur, 

perabot rumah, jarang terjadi. Kutu dapat hidup diluar kulit hanya 2-3 hari 

dan pada suhu kamar 21°C dengan kelembapan relatif 40-80% (Marwali, 

2010). 

c. Epidemiologi 

Skabies merupakan penyakit endemi pada banyak masyarakat. 

Penyakit ini dapat mengenai semua ras dan golongan di seluruh dunia. 

Penyakit ini banyak dijumpai pada anak dan orang dewasa muda, tetapi 
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dapat mengenai semua umur. Insidens sama pada pria dan wanita. Insiden 

skabies di negara berkembang menunjukan siklus fluktuasi yang sampai 

saat ini belum dapat dijelaskan. Interval antara akhir dari suatu epidemi 

dan permulaan epidemi berikutnya kurang lebih 10-15 tahun. Beberapa 

faktor yang dapat membantu penyebarannya adalah kemiskinan, higiene 

yang jelek, seksual promiskuitas, diagnosis yang salah, demografi, ekologi 

dan derajat sensitasi individual (Marwali, 2010). 

d. Manifestasi Klinis 

Widodo (2013) menyatakan bahwa gejala klinis dari skabies adalah 

muncul bintik-bintik merah pada kulit (rash), iritasi, rasa yang sangat gatal 

pada malam hari (pruritus nocturia) akibat reaksi alergi terhadap ekskresi 

dan sekresi yang keluar dari tubuh tungau. Biasanya gejala ini muncul satu 

bulan setelah serangan dari tungau tersebut. Gejala klinis utama pada 

skabies adalah gatal pada malam hari atau bila cuaca panas serta pasien 

berkeringat karena meningkatnya aktivitas tungau saat suhu tubuh 

meningkat. Tempat predileksinya biasanya merupakan tempat dengan 

stratum korneum yang tipis, yaitu sela-sela jari tangan, pergelangan tangan 

bagian volar, siku bagian luar, lipatan aksilaris bagian depan, lipatan paha, 

areola mammae (wanita), umbilikus, pantat, genetalia, garis pinggang, 

kepala dan leher (bayi), eksterna (pria), dan perut bagian bawah. 
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e. Diagnosis 

Menurut Marwali (2010), diagnosis skabies ditegakkan atas dasar : 

1) Adanya terowongan yang sedikit meninggi, berbentuk garis lurus   atau 

berkelok-kelok, panjangnya beberapa mili meter sampai 1 cm, dan pada 

ujungnya tampak vesikula, papula, atau pustula. 

2) Penyembuhan cepat setelah pemberian obat antiskabies topikal yang 

efektif. 

3) Adanya gatal hebat pada malam hari. Bila lebih dari satu anggota 

keluarga menderita gatal, harus dicurigai adanya skabies. Gatal pada 

malam hari disebabkan oleh temperatur tubuh menjadi lebih tinggi 

sehingga aktifitas kutu meningkat. 

f. Komplikasi Skabies 

Menurut Marwali (2010) mengatakan komplikasi skabies adalah bila 

skabies tidak diobati selama beberapa minggu atau bulan, dapat timbul 

dermatitis akibat garukan. Erupsi dapat berbentuk impetigo, ektima, 

selulitis, limfangitiss, foliklitis, dan furunkel. Infeksi bakteri pada bayi dan 

anak kecil yang diserang skabies dapat menimbulkan komplikasi pada 

ginjal, yaitu glomerulonefritis. Dermatitis iritan dapat timbul karena 

penggunaan preparat anti skabies yang berlebihan, baik pada terapi awal 

atau dari pemakaian yang terlalu sering. Salep sulfur, dengan konsentrasi 

15% dapat menyebabkan dermatitis bila digunakan terus menerus selama 

beberapa hari pada kulit tipis. Benzil benzoat juga dapat menyebabkan 

iritasi bila digunakan 2 kali sehari selama beberapa hari, terutama  
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disekitar genitalia pria. Gamma benzena heksa klorida sudah diketahui 

menyebabkan dermatitis iritan bila digunakan secara berlebihan. 

g. Pencegahan Skabies 

Menurut Sembel (2009) untuk mencegah penularan penyakit skabies dapat 

melakukan: 

1) Meningkatkan kebersihan individu seperti: 

a) Mandi minimal dua kali dalam satu hari dengan menggunakan sabun 

mandi dan air serta menggosok badan ketika mandi 

b) Mencuci rambut menggunakan shampo minimal dua kali dalam satu 

minggu 

c) Memelihara kebersihan kuku 

d) Mencuci tangan 

e) Mengganti pakaian jika sudah kotor 

2) Meningkatkan kebersihan lingkungan seperti 

a) Semua pakaian, sprei, handuk, selimut yang pernah dipakai oleh 

penderita harus direndam dalam air panas 

b) Tempat tidur harus dibersihkan dengan baik dan disemprot dengan 

acarisida 

c) Menjemur pakaian, sprei, handuk, selimut di bawah sinar matahari 

d) Menjemur kasur atau pengalas tidur satu kali dalam satu minggu 

e) Menghindari kontak langsung dengan penderita skabies 

f) Tidak memakai handuk, selimut atau pakaian penderita secara 

bergantian 

Pengaruh Pendidikan Kesehatan..., Rofik Julianto, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2018



29 
 

 
 

C. Perilaku Pencegahan 

1. Pengertian perilaku pencegahan 

Perilaku adalah tindakan atau aktifitas dari manusia sendiri seperti 

berbicara, menangis, bekerja dan lain sebagainya. Kalau disimpulkan 

maka yang dimaksud dengan perilaku manusia adalah semua kegiatan atau 

aktifitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak 

(Suryani, 2003 dalam Machfoedz et al, 2009). Perilaku kesehatan pada 

dasarnya adalah suatu respon seseorang (organisme) terhadap stimulus 

yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, 

makanan serta lingkungan (Notoatmodjo,2003) 

Skinner (1938) dalam Susilo (2011), menegaskan bahwa perilaku itu 

merupakan respon atau reaksi orang terhadap rangsangan atau stimulus 

dari luar. Oleh karena itu teori Skinner ini disebut Teori Stimulus-

Organisme-Respons (S-O-R). Skinner membedakan ada dua repon yaitu: 

a. Responden respon atau reflexie respons, yaitu respon yang ditimbulkan 

oleh stimulus tertentu, misalnya cahaya menyilaukan menyebabkan 

mata tertutup, gerak lutut bila lutut kena palu, menarik jari bila jari kena 

api dan sebagainya. Stimulus seperti ini disebut eliciting stimulation, 

tidak lain karena stimulus ini merangsang timbulnya respon-respon 

yang tetap. Responden respon ini juga termasuk perilaku emosional, 

misalnya mendengar berita gembira menjadi bersemangat, mendengar 

berita musibah menjadi sedih. 
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b. Operant respons atau instrumental respons, yakni timbulnya respons 

diikuti oleh stimulus atau perangsang tertentu. Perangsang ini disebut 

reinforcing stimulation atau reinforcer. Reinforcer artinya penguat. Hal 

ini dikarenakan perangsang itu memperkuat respon, misalnya seorang 

staf mengerjakan pekerjaan dengan baik (dari respon tugas yang telah 

diberikan sebelumnya), maka sebagai imbalannya petugas itu 

mendapatkan reward atau hadiah. Maka petugas tadi akan lebih baik 

lagi ketika melaksanakan tugas berikutnya. 

Maka dilihat dari bentuk respons terhadap stimulus, maka perilaku 

dapat dibedakan menjadi dua (Machfoedz et al, 2009) yaitu: 

a) Perilaku yang tidak tampak/terselubung (convert behavior) 

Perilaku ini adalah berpikir, tanggapan, sikap, persepsi, emosi, 

pengetahuan, dan lain-lain. 

b) Perilaku yang tampak (overt behavior) 

Perilaku ini adalah berjalan, berbicara, berpakaian, dan sebagainya 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku 

Lawrence Green (1980) dalam Notoatmodjo (2012) faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku, antara lain; 

a. Faktor predisposisi (predisposing factor), yang terwujud dalam 

pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dukungan 

orang tua dan sebagainya. 

b. Faktor pendukung (enabling factor), yang terwujud dalam lingkungan 

fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana 
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kesehatan, misalnya puskesmas, obat-obatan, alat-alat steril dan 

sebagainya. 

c. Faktor pendorong (reinforcing factor) yang terwujud dalam sikap dan 

perilaku petugas kesehatan atau petugas lain, yang merupakan 

kelompok referensi dari perilaku masyarakat 

3. Proses pembentukan perilaku 

Seperti telah dipaparkan di depan bahwa perilaku manusia sebagian 

terbesar ialah berupa perilaku yang dibentuk, perilaku yang dipelajari. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka salah satu persoalan ialah bagaimana 

cara membentuk perilaku itu sesuai dengan yang diharapkan. 

a. Cara pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan 

Cara ini berdasarkan pada teori belajar conditioning yang dikemukan 

oleh beberapa ahli seperti Pavlov, Thorndike, dan Skinner. Teori 

Pavlov terkenal sebagai classic conditioning, sedangkan Thorndike dan 

Skinner dikenal sebagai operant conditioning. Dasar pandangan ketiga 

ahli tersebut adalah bahwa untuk membentuk perilaku perlu dilakukan 

conditioning dengan cara membiasakan diri untuk berperilaku sesuai 

harapan. Misalnya kebiasaan bangun pagi, membiasakan diri untuk 

tidak terlambat datang kuliah dan menggosok gigi sebelum tidur 

(Notoatmodjo, 2012). 

b. Pembentukan perilaku dengan pengertian (insight) 

Pembentukan perilaku ini ditempuh dengan pengertian atau insight. 

Misal datang kuliah jangan sampai terlambat, karena hal tersebut dapat 
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mengganggu teman-teman yang lain. Bial naik motor harus pakai helm, 

karena helm tersebut untuk keamanan diri dan masih banyak hal untuk 

menggambarkan hal tersebut. Cara ini berdasarkan atas belajar kognitif, 

yaitu belajar dengan cara disertai adanya pengertian. 

c. Pembentukan perilaku dengan cara menggunakan model 

Pembentukan perilaku ini ditampuh dengan cara menggunakan model 

atau contoh. Kalau orang berbicara bahwa orang tua sebagai contoh 

anak-anaknya, pemimpin sebagai panutan yang dipimpinnya, hal 

tersebut menunjukan pembentukan perilaku dengan menggunakan 

model. Pemimpin dijadikan model atau contoh oleh yang dipimpinnya. 

Cara ini didasarkan atas teori belajar sosial (social learning theory) atau 

observational learning theory (Bandura, 1977 dalam Machfoedz et al, 

2009). 

 

D. Santri 

Istilah ”santri” mempunyai dua  konotasi atau pengertian,  pertama; 

dikonotasikan  dengan  orang-orang yang taat menjalankan dan melaksanakan 

perintah  agama Islam, atau dalam terminologi lain sering disebut sebagai 

”muslim orotodoks”.  Istilah ”santri”  dibedakan secara kontras dengan 

kelompok abangan, yakni orang-orang yang lebih dipengaruhi oleh nilai-nilai 

budaya jawa pra Islam, khususnya nilai-nilai yang berasal dari mistisisme 

Hindu dan Budha (Rahmawati, 2010). Kedua; dikonotasikan dengan orang-

orang yang tengah menuntut ilmu di lembaga pendidikan pesantren. Keduanya 
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jelas berbeda, tetapi jelas pula kesamaannya, yakni sama-sama taat dalam 

menjalankan syariat  Islam (Rahmawati, 2010). 

Santri  dalam dunia pesantren dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu: 

1. Santri Mukim 

Adalah santri yang selama menuntut ilmu tinggal di dalam pondok 

yang disediakan pesantren, biasanya mereka tinggal dalam satu kompleks 

yang berwujud kamar-kamar. Satu kamar biasanya di isi lebih dari tiga 

orang, bahkan terkadang sampai 10 orang lebih. 

2. Santri Kalong 

Adalah santri yang tinggal di luar komplek pesantren, baik di rumah sendiri 

maupun di rumah-rumah penduduk di sekitar lokasi pesantren, biasanya 

mereka datang ke pesantren pada waktu ada pengajian atau kegiatan-

kegiatan pesantren yang lain (Rahmawati, 2010). 

Para santri yang belajar dalam satu pondok biasanya memiliki rasa 

solidaritas dan kekeluargaan yang kuat baik antara santri dengan santri maupun 

antara santri dengan  kiai. Situasi sosial yang berkembang di antara para santri 

menumbuhkan sistem sosial tersendiri, di dalam pesantren mereka belajar  

untuk hidup bermasyarakat, berorganisasi, memimpin dan dipimpin, dan juga 

dituntut untuk dapat mentaati dan meneladani kehidupan  kiai, di samping 

bersedia menjalankan tugas apapun yang diberikan oleh  kiai, hal ini sangat 

dimungkinkan karena mereka hidup dan tinggal di dalam satu komplek. Dalam 

kehidupan kesehariannya mereka hidup dalam nuansa religius, karena penuh 

dengan amaliah keagamaan, seperti puasa, sholat malam dan sejenisnya, 

Pengaruh Pendidikan Kesehatan..., Rofik Julianto, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2018



34 
 

 
 

nuansa kemandirian karena harus mencuci, memasak makanan sendiri, nuansa 

kesederhanaan karena harus berpakaian dan tidur dengan apa adanya. Serta 

nuansa kedisiplinan yang tinggi, karena adanya penerapan peraturan-peraturan 

yang harus dipegang teguh setiap saat, bila ada yang melanggarnya akan 

dikenai hukuman, atau lebih dikenal  dengan istilah ta‟zirat seperti digundul, 

membersihkan kamar mandi dan lainnya (Rahmawati, 2010). 

 

E. KERANGKA TEORI 

Kerangka teori merupakan kerangka yang dibangun dari berbagai teori 

yang ada dan saling berhubungan sebagai dasar untuk membangun kerangka 

konsep (Supardi, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Teori 

Sumber Modifikasi dari: Notoatmodjo (2012), Conner & Norman (2005) 

Penularan Skabies 

a. Kontak Langsung 

b. Kontak Tidak Langsung 
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1. Predisposing (faktor pendahulu) 
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Teori prilaku 
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Kesehatan (Health 

Belief Model) 
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F. KERANGKA KONSEP 

Kerangka konsep atau kerangka berfikir merupakan dasar pemikiran 

pada penelitian yang dirumuskan dari fakta-fakta, observasi dan tinjauan 

pustaka.  Kerangka konsep menurut teori, dalil atau konsep-konsep yang akan 

dijadikan dasar untuk melakukan penelitian (Saryono, 2010). 

   Variabel Independent           Variabel Dependent 

         

 

Gambar 2.3 Kerangka Konsep 

Keterangan: 

 

 

 

 

G. HIPOTESIS 

Hipotesis dalam suatu penelitian berarti jawaban sementara penelitian, 

patokan duga, atau dalil sementara, yang kebenarannya akan dibuktikan dalam 

penelitian tersebut. Setelah melalui pembuktian, maka hipotesis dapat benar 

atau salah, bisa diterima bisa ditolak (Notoatmodjo, 2010).  Adapun hipotesa 

dalam penelitian ini adalah: 

Ha : Ada pengaruh pendidikan kesehatan Health Belief Model (HBM) 

terhadap perilaku pencegahan skabies di Pondok Pesantren Al-Fatah 

Parakancanggah Kabupaten Banjarnegara 

   = diteliti 

Perilaku Pencegahan Skabies Pendidikan Kesehatan Health 

Belief Model 

  = arah penelitian 
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Ho : Tidak ada pengaruh pendidikan kesehatan Health Belief Model (HBM) 

terhadap perilaku pencegahan skabies di Pondok Pesantren Al-Fatah 

Parakancanggah Kabupaten Banjarnegara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Pendidikan Kesehatan..., Rofik Julianto, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2018




