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BAB II TINJAUAN TEORI A. Pengetahuan
Proses Perilaku “TAHU” Menurut Rogers (1974) yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003), perilaku adalah semua kegiatan atau aktifitas manusia baik
yang dapat diamati langsung dari maupun tidak dapat diamati oleh pihak luar (Dewi & Wawan, 2010, p15) Sedangkan sebelum mengadopsi perilaku
baru didalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan, yakni : a Awareness (kesadaran), yakni
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Teori
(hereditas), lingkungan, pelayanan kesehatan, dan perilaku (Notoatmodjo, 2007) Menurut teori Lawrence Green dalam Notoatmodjo (2007) ada 3
faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku individu maupun kelompok sebagai berikut: 1) Faktor yang mempermudah (Predisposing factor) yang
mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan, norma sosial, dan unsur lain yang terdapat dalam diri …
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Konsep dan Teori Perilaku 2.1 ...
Menurut Notoatmodjo (2003), rangsangan yang terkait dengan perilaku kesehatan terdiri dari empat unsur, yaitu sakit dan penyakit, sistem
pelayanan kesehatan, makanan dan lingkungan
BAB III KERANGKA KONSEP 3.1 Kerangka Konsep
Menurut Notoatmodjo (2010) kerangka konsep adalah merupakan formulasi atau simplikasi dari kerangka teori atau teori-teori yang mendukung
penelitian tersebut Kerangka konsep dalam penelitian ini digambarkan seperti gambar 31 : Keterangan : :Variabel yang diteliti :Variabel yang tidak
diteliti :Alur Pikir Gambar 31 Kerangka Konsep Hubungan Stress Dengan Perilaku Merokok Pada Remaja Laki …
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Perilaku Kesehatan
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Menurut Notoatmodjo (2003) dalam teori Green, perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu: 1 Gambar 21 Kerangka Teori Teori perilaku menurut
Green (Notoatmodjo, 2003) D Kerangka Konsep Variabel bebas Variabel terikat Faktor Predisposing: Umur Tingkat pengetahuan dan sikap
masyarakat terhadap kesehatan Tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan …
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Perilaku 2.1.1 Pengertian
216 Beberapa Teori Perubahan Perilaku Teori Determinan Terbentuknya Perilaku yaitu: 1 Teori Lawrence Green Menurut Lawrence Green bahwa
perilaku manusia berangkat dari tingkat kesehatan dimana kesehatan ini dipengaruhi oleh 2 faktor pokok, yakni faktor perilaku (behavior causes)
dan faktor diluar perilaku (non behavior causes) Selanjutnya perilaku itu sendiri terbentuk dari 3 faktor, yaitu
BAB II LANDASAN TEORI A. Tinjauan Pustaka 1. Tingkat ...
” Masih banyaknya pekerja kerangka bangunan yang tidak patuh dalam penggunaan APD, maka masih belum ditaatinya peraturan Undang-undang
No1 tahun 1970 maupun Permenakertrans No PER01/MEN/1980 1) Definisi Kepatuhan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh adalah suka
menurut perintah, taat pada perintah, sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan …
BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Konsep Health belief model
didukung teori teori lain yang dapat dijelaskan secara logika Model adalah seseorang yang bisa dijadikan panutan atau contoh dalam perilaku, citacita dan tujuan hidup yang akan dicapai individu
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Definisi pengetahuan, sikap ...
Menurut Skinner, perilaku adalah respon atau reaksi seseorang terhadap suatu rangsangan dari luar Berdasarkan bentuk respons terhadap stimulus,
perilaku dapat dibagi menjadi dua yakni: 13-17 1) Perilaku tertutup (covert behavior) Perilaku tertutup terjadi apabila respon dari suatu stimulus
belum dapat diamati oleh orang lain secara jelas Respon seseorang terhadap stimulus ini masih terbatas
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1. Sikap 2 ...
LANDASAN TEORI 21 Tinjauan Pustaka 211 Sikap 2111 Pengertian Sikap Sikap merupakan konsepsi yang bersifat abstrak tentang pemahaman
perilaku manusia Seseorang akan lebih mudah memahami perilaku orang lain apabila terlebih dahulu mengetahui sikap atau latar belakang
terbentuknya sikap pada orang tersebut Perubahan sikap yang sedang berlangsung merupakan …
II. TINJAUAN PUSTAKA A. Deskripsi Teori 1). Pengertian Sikap
A Deskripsi Teori 1 Sikap 1) Pengertian Sikap Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang atau peristiwa Hal ini mencerminkan
perasaan seseorang terhadap sesuatu Sikap mungkin dihasilkan dari perilaku tetapi sikap tidak sama dengan perilaku Menurut Fishbein dalam Ali
dan Asrori (2006:141) “Sikap adalah predisposisi emosional yang dipelajari untuk merespons secara konsisten
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