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ABSTRAK 

HUBUNGAN PENGETAHUAN TENTANG INFEKSI HEPATITIS B 

TERHADAP PERILAKU PENCEGAHAN HEPATITIS B PADA SISWA DI 

SMP NEGERI 1 GUNUNG SARI 

 

 Indri Oktaviani, Muhammad Rizki, Arfi Syamsun  

Latar belakang : Hepatitis B adalah salah satu penyakit infeksi yang masih menjadi 

masalah kesehatan dunia dan Indonesia merupakan negara endemitas tinggi. Penyakit 

ini dapat menimbulkan berbagai manifestasi klinis. Pada umumnya infeksi Hepatitis 

B tidak menimbulkan gejala, hal ini berarti ada risiko orang yang menularkan tetapi 

tidak menyadarinya. Berdasarkan data-data dari laporan penelitian tentang hepatitis 

B, mereka yang hidup di daerah endemis termasuk dalam kelompok risiko tinggi 

tertular dan Lombok adalah salah satu daerah endemis hepatitis B. Pencegahan adalah 

satu-satunya perlindungan terhadap epidemi hepatitis virus dan siswa adalah salah 

satu kelompok terbaik yang harus ditangani untuk pendidikan kesehatan mengenai 

hepatitis. Maka dari itu dilakukan penelitian mengenai hubungan antara pengetahuan 

dan perilaku pencegahan terhadap hepatitis B pada siswa di SMP Negeri 1 Gunung 

Sari dimana sekolah ini belum pernah diadakan penelitian terkait hal tersebut. 

Metode : Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode pengambilan 

data secara cross-sectional menggunakan kuesioner. Responden pada penelitian ini 

dipilih melalui tekhnik cluster sampling. Responden menjawab 17 pertanyaan dalam 

kuesioner. Analisis statistik yang digunakan adalah analisa univariat serta analisis 

bivariat menggunakan metode korelasi Spearman. 

Hasil : Sebanyak 75 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Pada variabel 

pengetahuan responden, didapatkan responden memiliki pengetahuan dengan cukup 

baik yaitu sebanyak 53 orang (70,67%). Pada variabel tingkat perilaku pencegahan 

responden, didapatkan responden yang memiliki tingkat perilaku yang cukup baik 

yaitu sebanyak 53 orang (70,67%). Nilai korelasi menunjukkan terdapat hubungan 

bermakna (p<0,05) dengan arah hubungan yang positif dan sedang antara 

pengetahuan responden dengan perilaku pencegahan responden ( r = 0,438). 

Kesimpulan : Terdapat hubungan yang positif  antara pengetahuan tentang infeksi 

hepatitis B terhadap perilaku pencegahan hepatitis B pada siswa di SMP 1 Gunung 

Sari. 

 

Kata kunci : Pengetahuan, Perilaku Pencegahan, Hepatitis B, Siswa 
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ABSTRACT 

THE CORRELATION BETWEEN KNOWLEDGE OF HEPATITIS B 

INFECTION AND HEPATITIS B PREVENTION BEHAVIOR ON 

STUDENTS AT SMP NEGERI 1 GUNUNG SARI 

 

Indri Oktaviani, Muhammad Rizki, Arfi Syamsun 

Background : Hepatitis B is one of the infectious disease that is still be a global 

health problem and Indonesia is a high endemicity country. This disease can cause 

various clinical manifestations. In general, hepatitis B infection does not cause 

symptoms meaning that there is a risk of people who transmit but not aware of it. 

Based on the data from research reports on hepatitis B, those living in endemic areas 

are included in the high risk group of contracting and Lombok is one of the hepatitis 

B endemic areas. Prevention is the only protection against  hepatitis epidemic virus 

and students are one of the best groups which should be addressed for health 

education regarding to hepatitis. For that reason, the research about the relationship 

between knowledge and prevention behavior towards hepatitis B on students at SMP 

Negeri 1 Gunung Sari is conducted in which the school has never held research 

related to it. 

Methods : This study used quantitative method with cross-sectional data using 

questionnaire. The respondents in this study were selected by using cluster sampling 

technique. The respondents answered 17 questions in the questionnaire.  Statistical 

analysis that was used  are univariate analysis and bivariate analysis using spearman 

correlation method. 

Results : There are 75 respondents who involved in this study.  For the level of 

respondent knowledge variable, there are 53 people (70,67%) who have well enough 

knowledge. Meanwhile, for the level of respondent variable, there are 53 people 

(70,67%) who have well enough prevention behavior. Correlation value showed 

significant correlation (p<0,05) with positive and moderate correlation between 

respondent knowledge and the respondent prevention behavior (r = 0,438). 

Conclusions : There is a positive correlation between knowledge of hepatitis B 

infection and hepatitis B prevention behavior on  students at SMP Negeri 1 Gunung 

Sari. 

 

Keywords : Knowledge, Prevention Behavior, Hepatitis B, Students 
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PENDAHULUAN 

Salah satu penyakit infeksi yang masih menjadi masalah kesehatan dunia adalah 

penyakit hepatitis B 
[1]

. Penyakit ini dapat menimbulkan berbagai macam manifestasi 

klinis, mulai dari hepatitis akut hingga hepatitis kronis yang dapat berkembang 

menjadi sirosis hati ataupun karsinoma hati  primer 
[2]

. Prevalensi penyakit ini lebih 

tinggi kejadiannya di negara berkembang, termasuk Indonesia 
[3,4]

. Berdasarkan 

prevalensi HBsAg, Indonesia dikategorikan sebagai negara endemik hepatitis B 

dengan tingkat endemitas intermediet hingga tinggi. Secara umum prevalensi HBsAg 

di pulau-pulau luar jawa secara signifikan lebih tinggi dari pada di Pulau Jawa 
[5]

. 

Berdasar data-data dari laporan penelitian tentang hepatitis B mereka yang hidup 

didaerah endemis HVB termasuk kedalam kelompok resiko tinggi yang mudah 

tertular, dan salah satu daerah endemis dari HVB adalah Lombok 
[2]

.  

Hepatitis B ditularkan saat darah, air mani atau cairan tubuh lain dari orang yang 

terinfeksi virus hepatitis B masuk ke tubuh seseorang yang tidak terinfeksi. Hal 

tersebut dapat terjadi melalui kontak seksual, berbagai jarum suntik, atau alat suntik 

obat lain, serta dari ibu ke bayi saat proses melahirkan. Virus Hepatitis B tidak 

ditularkan melalui makanan atau air, berbagi peralatan makan, menyusui, memeluk, 

mencium, berpegangan tangan, batuk ataupun bersin
 [6,7]

. 

Pada umumnya semua infeksi  HVB tidak memberikan gejala. Hal ini berarti 

bahwa ada risiko orang yang tertular tetapi tidak menyadarinya 
[8,9]

. Penyakit ini 

dapat ditularkan kepada semua orang serta semua kelompok umur, dan pencegahan 

merupakan satu-satunya perlindungan terhadap hepatitis B 
[1,10]

.  Berdasarkan 
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penelitian Alavian dkk menekankan pentingnya peranan pendidikan kesehatan 

masyarakat sebagai strategi yang efektif dalam mencegah penularan selain dengan 

vaksinasi, dimana karena adanya perbaikan pengetahuan tentang hepatitis B 

prevalensi Hepatitis B di Iran menurun drastis. Selain itu juga penelitian yang 

dilakukan oleh Razi dkk menyatakan bahwa siswa adalah salah satu kelompok terbaik 

yang harus ditangani untuk pendidikan kesehatan mengenai hepatitis 
[11,12]

.  

Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui 

hubungan antara pengetahuan dan  tentang hepatitis B terhadap perilaku pencegahan 

penyakit Hepatitis B pada siswa di SMP Negeri 1 Gunung Sari karena merupakan 

kelompok umur spesifik yang menjadi faktor risiko terhadap infeksi Hepatitis B dan 

juga dikarenakan belum pernah diadakan penelitian di lokasi tersebut. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang infeksi hepatitis B terhadap 

perilaku pencegahan hepatitis B pada siswa di SMP Negeri 1 Gunung Sari. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan desain penelitian cross-

sectional. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2017 bertempat di SMP 

Negeri 1 Gunung Sari. Populasi penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 1 Gunung 

Sari yang berada di wilayah Lombok Barat. Seluruh populasi target yang bersedia dan 

berada di SMP Negeri 1 Gunung Sari menjadi sampel penelitian ini. 
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Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

kuesioner, kuesioner yang digunakan adalah kuesioner yang sudah teruji validitas dan 

reabilitasnya. Kuesioner ini terbagi atas beberapa bagian yaitu data mengenai 

petunjuk pengisian, kode responden, karakteristik demografi, data pengetahuan siswa 

mengenai penyakit Hepatitis B, dan data perilaku pencegahan siswa mengenai 

penyakit Hepatitis B. 

Pada penelitian ini terdapat 2 variabel yakni pengetahuan sebagai variabel 

bebas dan perilaku pencegahan sebagai variabel terikat. Penilaian untuk tingkat 

pengetahuan responden menggunakan kuesioner yang terdiri dari 12 pertanyaan. 

Pertanyaan pada kuesioner terdiri dari pertanyaan mengenai etiologi sampai 

pencegahan dari infeksi hepatitis B. Sedangkan untuk penilaian perilaku pencegahan 

responden dilakukan dengan pengisian kuesioner juga, dimana setelah dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas. Terdapat 5 pertanyaan valid dan reliabel yang terkait dengan 

perilaku seseorang dalam mencegah penyakit hepatitis B. Untuk responden 

perempuan tidak mengisi pertanyaan mengenai penggunaan silet cukur saat potong 

rambut. Skoring pada perilaku dibagi menjadi perilaku positif dan negatif. Analisis 

data statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa univariat 

menggunakan tabel dan analisa bivariat menggunakan uji korelasi non-parametrik 

yakni uji spearman. 
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HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara tingkat pengetahuan tentang infeksi hepatitis B dengan perilaku 

pencegahan pada siswa kelas VII dan VIII di SMP Negeri 1 Gunung Sari dengan 

menggunakan kuesioner yang sebelumnya telah diuji validitas dan realibilitasnya. 

Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 19 November 2017 dengan jumlah 

responden yang akhirnya memenuhi kriteria inklusi adalah 75 orang siswa.  

Tabel 1. Karakteristik Responden 

No. Variabel n % 

1 Jenis Kelamin   

 - Laki - laki 40 53,33 

 - Perempuan 35 46,67 

2 Usia   

 - 12 tahun 4 5,33 

 - 13 tahun 

- 14 tahun 

- 15 tahun 

36 

33 

2 

48 

44 

2,67 

3 Penghasilan orang tua   

 - < Rp 500.000, 6 8 

 - Rp 500.000 – Rp 1.000.000 24 32 

 - Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000 20 27 

 - Rp 1.500.000, – Rp 2.000.000,- 10 13 

 - > Rp 2.000.000,- 15 20 

4 Media Informasi Elektronik yang 

Digunakan 

  

 - TV  24 32 

 - TV dan Hp 51 68 

5 Pengalaman Mendapat Informasi 

Hepatitis B 

  

 - Ya, Pernah 65 86,67 

 - Tidak Pernah 10 13,33 
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Selain melihat karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, media 

informasi yang dimiliki, penghasilan orang tua, serta pengalaman responden 

mendapatkan informasi tentang hepatitis B, peneliti juga melihat karakteristik 

responden berdasarkan faktor risiko hepatitis B yang dimiliki responden. Hal tersebut 

ditampilkan pada tabel 2. 

Tabel 2. Faktor Risiko Hepatitis B 

No. Faktor Risiko n % 

1. Tinggal Serumah dengan Penderita Hepatitis B   

 - Ya 1 1,33 

 - Tidak 74 98,67 

2. Transfusi Darah   

 - Ya, Pernah 1 1,33 

 - Tidak Pernah 74 98,67 

3. Penjahitan Luka   

 - Ya, Pernah 16 21,33 

 - Tidak Pernah 59 78,67 

 Total 75  

4. Dental Procedure   

 - Ya, Pernah 35 46,67 

 - Tidak Pernah 40 53,33 

 

Gambaran mengenai pengetahuan dan perilaku pencegahan responden tentang 

hepatitis B dapat dilihat pada tabel 2 dan 3. Sebelum melakukan analisis terhadap 

hubungan antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan responden, terlebih dahulu 

dilakukan analisa deskriptif pada masing-masing variabel. Peneliti melakukan analisa 

pada presentasi jawaban dari tiap butir pernyataan pada kuesioner pengetahuan dan 

perilaku pencegahan responden. 
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Tabel 3. Analisa Pengetahuan Responden 

Variabel Pengetahuan 
Presentasi Jawaban n(%) 

Benar Ragu-ragu Salah 

Etiologi 70 (93,33) 5 (6,67) 0 (0) 

Usia mendapat penyakit 54 (72) 9 (12) 12 (12) 

Tanda 30 (40) 23 (30,67) 22 (29,33) 

Cara Penularan    

- Melalui udara 10 (13,33) 19 (25,34) 46 (61,33) 

- Hubungan seksual 37 (49,33) 20 (26,67) 18 (24) 

- Penggunaan sikat gigi 

bersama 
   30 (40) 22 (29,33) 23 (30,67) 

- Penggunaan sendok 

bersama 
7 (9,34) 22 (29,33) 46 (61,33) 

- Jarum suntik 42 (56) 14 (18,67) 19 (25,33) 

- Transfusi darah 35 (46,67) 22 (29,33) 18 (24) 

- Pisau/Silet cukur 25 (33,33) 28 (37,33) 22 (29,34) 

Pencegahan (vaksin) 48 (64) 17 (22,67) 10 (13,33) 

Komplikasi 48 (64) 19 (25,33) 8 (10,67) 

 

Tabel 4. Analisa Perilaku Pencegahan Responden 

Pernyataan 

Presentase Jawaban n(%) 

Selalu Sering 
Kadang-

kadang 
Tidak Pernah 

- Mencari informasi 

tentang Hepatitis B 

0(0) 1(1,33) 48(64) 26(34,67) 

- Mengikuti penyuluhan 

kesehatan 

4(5,33) 5(6,67) 42(56) 24(32) 

- Penggantian silet 

cukur rambut 

7(17,5) 6(15) 13(32,5) 14(35) 

- Penggunaan sikat gigi 

bergantian 

0(0) 0(0) 12(16) 63(84) 

- Memastikan sterilitas 

penggunaan alat tusuk 

19(25,33) 9(12) 18(24) 45(38,67) 

 

 

 

 

 



10 

 

Tabel 5. Analisa Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Pencegahan Responden 

Variabel n (%) 

Tingkat Pengetahuan  

- Baik 19 (25,33) 

- Cukup Baik 53 (70,67) 

- Kurang Baik 3 (4) 

Total 75 

Tingkat Perilaku Pencegahan  

- Baik 5 (6,66) 

- Cukup Baik 53 (70,67) 

- Kurang Baik 17 (22,67) 

Total 75 

 

Berdasarkan hasil uji korelasi dengan spearman didapatkan nilai signifikansi 

0,000 (<0.05) yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang bermakna antara 

pengetahuan dan perilaku pencegahan responden terhadap penyakit hepatitis B. Nilai 

korelasi spearman sebesar 0,438 yang menunjukkan bahwa arah korelasi positif 

dengan kekuatan korelasi yang sedang. 

 

PEMBAHASAN 

Distribusi tingkat pengetahuan responden yang dominan pada penelitian ini 

adalah cukup baik yakni sebanyak 53 orang responden (70,67%). Hal ini dapat terjadi 

karena sebagian besar responden yakni 65 orang responden (86,67%) sudah pernah 

mendapatkan informasi tentang hepatitis B, dimana dari 65 orang tersebut 48 orang 

memiliki tingkat pengetahuan cukup dan 17 orang sisanya memiliki tingkat 

pengetahuan yang baik. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Notoatmodjo bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan 
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adalah pengalaman. Dimana pengalaman dapat menjadi salah satu sumber untuk 

memperoleh kebenaran pengetahuan dan pada penelitian ini mendapatkan informasi 

tentang hepatitis B menjadi salah satu pengalaman bagi responden 
[13]

. 

Sedangkan untuk hasil analisis deskriptif tingkat perilaku pencegahan 

responden terhadap hepatitis B juga didominasi oleh tingkatan cukup baik yakni 

sebanyak 53 responden (70,67%). Hal ini dapat dikaitkan dengan tingkat pengetahuan 

responden yang juga didominasi oleh tingkatan cukup baik, dimana pengetahuan 

merupakan salah satu faktor internal yang membentuk perilaku seseorang 
[13]

.  

Pada hasil penelitian jumlah responden dengan perilaku kurang baik lebih 

banyak apabila dibandingkan dengan jumlah pengetahuan responden yang kurang 

baik. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan faktor lain yang menjadi pembentuk 

perilaku seseorang, yang pada penelitian ini juga bisa menjadi salah satu faktornya 

adalah ekonomi. Diketahui berdasarkan hasil karakteristik responden berdasarkan 

penghasilan orang tua,sebagian besar pendapatan orang tua responden adalah sebesar 

Rp 500.000,- sampai Rp1.500.000,-.  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Castro, et 

al. (2013)  menunjukkan hubungan langsung antara status ekonomi dengan 

pengetahuan, dimana menurut Notoatmodjo (2003) pengetahuan menjadi salah satu 

faktor pembentuk perilaku. Faktor penentu kesehatan terkait status ekonomi, seperti 

akses terhadap kesehatan layanan, jaminan sosial, pendidikan dan makanan pokok. 

Status ekonomi tinggi bisa memiliki akses informasi yang lebih baik melalui 

beberapa saluran (televisi, radio, surat kabar). Dikombinasikan dengan efek 
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pendidikan umum, ini bisa memastikan pemahaman yang lebih baik dan pemahaman 

suatu  informasi saat diakses 
[13,14]

.  

Hasil uji korelasi dengan spearman didapatkan nilai signifikansi 0,000 yang 

berarti terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan responden 

tentang infeksi hepatitis B dengan perilaku pencegahan hepatitis B. Arah korelasi 

positif mengartikan bahwa semakin baik tingkat pengetahuan seseorang maka 

semakin baik pula perilaku pencegahannya. Hal ini sama dengan penelitian yang 

sebelumnya dilakukan oleh Afihene, et al. (2015), Xinyi Li, et al. (2015) dan Yanti 

(2012) dimana terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan dan perilaku 

pencegahan hepatitis B 
[15,16,17]

.  

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan responden penelitian ini 

selain pengalaman adalah hubungan sosial dan juga paparan media massa. Hubungan 

sosial baik pada ruang lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena dalam hal 

ini hubungan sosial berperan dalam kemampuan seseorang untuk menerima suatu 

pesan atau informasi. Seperti terlihat pada sumber informasi tidak hanya didapatkan 

dari media sosial maupun tenaga kesehatan, tetapi juga dari guru bahkan orang tua. 

Selain hubungan sosial, media massa juga berperan dalam seseorang mendapatkan 

sumber informasi, karena pada penelitian ini seluruh responden memiliki televisi 

sebagai sumber media massa. Media massa secara intensif digunakan di dalam 

kesehatan masyarakat. Media ini dipergunakan di semua tingkatan kesehatan 

masyarakat dengan harapan adanya 3 efek yang terjadi yakni: pembelajaran mengenai 
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informasi kesehatan dan pengetahuan yang benar, perubahan sikap dan nilai 

kesehatan serta pembentukan perilaku kesehatan yang baru 
[18]

. 

Pengetahuan selalu dipandang sebagai salah satu sumber strategi utama yang 

mampu menghasilkan kompetitif yang unggul dalam jangka panjang yang 

berkelanjutan. Pengetahuan adalah kemampuan dan organisasi seseorang dalam 

memahami dan bertindak secara efektif. Memiliki pengetahuan yang mendukung 

dapat berperan dalam aktivitas rutin sehari-hari dan juga dapat mengatur setiap orang 

dalam mengatasi situasi baru dan memanfaatkannya apabila diperlukan 
[19]

.  

Pencegahan adalah satu-satunya perlindungan terhadap epidemi hepatitis 

virus. Strategi pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan tentang hepatitis virus di 

kalangan masyarakat umum dan mempromosikan gaya hidup sehat baik pada orang-

orang yang baru didiagnosis atau hidup dengan hepatitis virus kronis bahkan pada 

populasi yang berisiko. Hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran akan hepatitis 

virus sebagai masalah kesehatan, meningkatkan pengetahuan mengenai manfaat 

pencegahan dan perawatan, dan mendorong populasi untuk mencari dan menerima 

intervensi pencegahan dan perlindungan seperti vaksinasi, pengujian, perawatan dan 

pengobatan. Siswa adalah salah satu kelompok terbaik yang harus ditangani untuk 

pendidikan kesehatan mengenai Hepatitis yang kemudian dapat bertindak sebagai 

sumber keluarga mereka 
[1,12,20]

.  

Adapun keterbatasan penelitian adalah sampel penelitian ini hanya terbatas 

pada siswa kelas VII dan VIII saja sehingga mengurangi cakupan populasi pada 

tempat penelitian serta pada penelitian ini juga hanya dengan pengisian kuesioner 
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dengan pertanyaan tertutup atau tanpa melakukan wawancara mendalam pada 

responden, sehingga kurang dapat menggali faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

jawaban responden. Selain itu pengisian mengenai data ekonomi juga dilakukan 

sendiri oleh responden, sehingga dapat mempengaruhi tingkat kevalidan data. 

 

KESIMPULAN 

Pengetahuan tentang infeksi hepatitis B dan perilaku pencegahan responden 

terhadap hepatitis B pada siswa di SMP Negeri 1 Gunung Sari sebagian besar 

memiliki tingkatan yang cukup baik. Terdapat hubungan yang positif antara 

pengetahuan siswa tentang infeksi hepatitis B dan perilaku pencegahan responden 

terhadap hepatitis B, yakni semakin baik tingkat pengetahuan maka semakin baik 

pula tingkat perilaku pencegahannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

1. World Health Organization. Regional Strategy for The Prevention and Control 

of Hepatitis. 2013. Available at: 

http://www.searo.who.int/entity/emerging_diseases/topics/CD_282.pdf.(Acce

ssed on 6 august 2017) 

2. Sujonohadi, 2013. Gatroenterologi. Edisi 3. Bandung: penerbit P.T. ALUMNI 

3. Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia. Konsensus Nasional Penatalaksanaan 

Hepatitis B di Indonesia. 2012  

4. Kementerian kesehatan Republik Indonesia. Buku infodatin-hepatitis. 2014. 

Available at: 

http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-

hepatitis.pdf.(Accessed on march 15 2017] 

5. Mulyanto. Viral Hepatitis in Indonesia: Past, Present and Future. 2016. 

Available at: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5578564/pdf/ejohg-06-

065.pdf.(Accessed on 12 November 2017) 

6. Janahi, EM. Prevalence and Risk Factors of Hepatitis B Virus Infection in 

Bahrain, 2000 through 2010. 2014 

7. CDC. Hepatitis B FAQs For Health Professionals. 2015. Available at: 

https://www.cdc.gov/hepatitis/hbv/hbvfaq.htm.(Accessed on 1 October 2017) 

8. Weinbaum, CM. et al. Recommendations for Identification and Public Health 

Management of Persons with Chronic Hepatitis B Virus Infection. 2009 

9. World Health Organization. Hepatitis B Vaccine. 2012. Available at: 

http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/Hep_B_Vaccine_rates_inf

ormation_sheet.pdf.(Accessed on 1 april 2017) 

10. Lepore, M. et al. Hepatitis B : The View from West Africa. 2015. Available 

at: 

http://www.searo.who.int/entity/emerging_diseases/topics/CD_282.pdf
http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-hepatitis.pdf
http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-hepatitis.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5578564/pdf/ejohg-06-065.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5578564/pdf/ejohg-06-065.pdf
https://www.cdc.gov/hepatitis/hbv/hbvfaq.htm
http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/Hep_B_Vaccine_rates_information_sheet.pdf
http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/Hep_B_Vaccine_rates_information_sheet.pdf


16 

 

http://www.southsudanmedicaljournal.com/assets/files/Journals/vol_8_iss_2_

may_15/SSMJ_Vol_8_2_Hepatitis_B.pdf.(Accessed on 1 april 2017) 

11. Sami, SM. Knowledge of and Risky Behaviours Towards Hepatitis B Virus B 

Infection among Egyptian School Children. 2015  

12. Razi, A. et al. Knowledge and Practices of University Students Regarding 

Hepatitis B and C. 2010 

13. Notoatmodjo, S., 2003. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Prinsip-Prinsip Dasar. 

Edisi 2. Jakarta: PT RINEKA CIPTA 

14. Castro, M. et al. The Relationship Between Economic Status, Knowledge on 

Dengue, Risk Percepetions and Practices. 2013 

15. Afihene, MY. et al. Knowledge, Attitude and Practice Concerning Hepatitis B 

Infection among Healthcare Workers in Bantama, Ghana: a Cross Sectional 

Study. 2015 

16. Xinyi, L. et al. Knowledge, Attitude and Behaviour of Hepatitis B Virus 

Infection Among Chinese Dental Interns. 2015 

17. Yanti, R., Armiyati, Y., Astuti, R. Hubungan Antara Pengetahuan, Sikap 

dengan Perilaku Pencegahan Hepatitis B pada Mahasiswa Keperawatan 

FIKKES di UNIMUS. 2012 

18. Matamoros, DC. The Role of Mass Media Communication in Public Health. 

2011 

19. Gaál, Z. et al. Exploring the Role of Social Media in Knowledge Sharing. 

2015 

20. Hou, J., Liu, Z., Gu, F. Epidemiology and Prevention of Hepatitis B Virus 

Infection. 2005. Available 

at:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1142225/pdf/ijmsv02p005

0.pdf.(Accessed on 7 April 2017) 

 

http://www.southsudanmedicaljournal.com/assets/files/Journals/vol_8_iss_2_may_15/SSMJ_Vol_8_2_Hepatitis_B.pdf
http://www.southsudanmedicaljournal.com/assets/files/Journals/vol_8_iss_2_may_15/SSMJ_Vol_8_2_Hepatitis_B.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1142225/pdf/ijmsv02p0050.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1142225/pdf/ijmsv02p0050.pdf

