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ABSTRAK 

Seiring dengan meningkatnya mobilitas dan kepadatan penduduk, penyebaran penyakit tuberkulosis 
semakin meluas dengan jumlah penderita yang semakin bertambah.Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui efek konseling terhadap pengetahuan, sikap dan kepatuhan berobat penderita TB Paru di 
wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Penelitian dilakukan di wilayah kerja Dinas Kesehatan 
Kota Samarinda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksprimen semu ( quasi 
experiment) dengan rancangan Non Randomized Control Group Pretest and Posttest Design ( Non 
Equivalent Control Group). Variabel dalam penelitian ini yaitu  variabel independen adalah pemberian 
Konseling dan variabel dependen adalah  pengetahuan, sikap dan kepatuhan berobat penderita TB. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Purposive  sampling dengan 80 responden pada kelompok 
kontrol dan 80 responden pada kelompok perlakuan. Data dianalisis dengan menggunakan wilcoxon. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna pengetahuan tentang kepatuhan 
berobat penderita TB paru sebelum dan sesudah mendapatkan konseling, terdapat perbedaan yang 
bermakna sikap tentang kepatuhan berobat  penderita TB Paru sebelum dan sesudah mendapatkan 
konseling serta terdapat perbedaan yang bermakna tingkat kepatuhan berobat pada penderita TB paru 
sebelum dan sesudah mendapatkan  konseling. Dapat disimpulkan bahwa adanya efek dari konseling 
terhadap pengetahuan, sikap dan kepatuhan berobat penderita TB Paru di wilayah kerja Dinas Kesehatan 
kota Samarinda. 

Kata kunci : Kepatuhan, Konseling, Pengetahuan, Sikap  

ABSTRACT 

Along with increased mobility and density of the population, the spread of tuberculosis is more 
widespread with the growing number of patients bertambah.Penelitian aims to determine the effects of 
counseling on knowledge, attitudes and adherence to treatment of pulmonary TB patients in the region of 
Samarinda City Health Department. The study was conducted in the region of Samarinda City Health 
Department. The method used in this study is quasi-experimental methods (quasi experiment) with the 
draft Non-Randomized Control Group Pretest and Posttest Design (Non-Equivalent Control Group). The 
variables in this study are the independent variables are giving counseling and the dependent variable is 
the knowledge, attitude and adherence to TB treatment. Sampling was done by purposive sampling 
technique with 80 respondents in the control group and 80 respondents in the treatment group. Data were 
analyzed using Wilcoxon. The results showed that there were significant differences of knowledge about 
treatment compliance of pulmonary tuberculosis patients before and after counseling, there is a 
significant difference in attitudes about treatment compliance of pulmonary TB patients before and after 
receiving counseling and there are significant differences in the level of treatment compliance in patients 
with pulmonary tuberculosis before and after counseling. It is concluded that the effect of counseling on 
knowledge, attitudes and treatment compliance of pulmonary TB patients in the region of Samarinda city 
Health Department. 
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PENDAHULUAN 

World Health Organization (WHO) dan United States Centers for Desease 

Control (CDC) pada Maret 2006 menyatakan resistensi terhadap Obat Anti TB adalah  

masalah serius dan memerlukan tindakan penanggulangan segera karena akan 

berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat dan upaya penanggulangan TB di 

dunia, WHO (2007) menyatakan bahwa setiap tahunnya ada 424.000 orang mengalami 

Multi-Drug Resistant Tuberculosis (MDR-TB). Hal tersebut akan sangat 

membahayakan apabila tidak ditangani dengan manajemen penanggulangan TB yang 

baik dan kasus MDR-TB akan menyebar dari satu orang ke orang lain (WHO, 2007). 

Pengobatan yang tidak teratur dapat menyebabkan kuman menjadi resistensi 

terhadap OAT, memerlukan pengobatan yang mahal dan sangat lama dengan tingkat 

keberhasilan yang masih rendah. Kegagalan pada pengobatan TB dengan resistensi akan 

menyebabkan rantai penularan kuman yang telah resistensi terus meluas dan 

meningkatkan resiko terjadinya resistensi primer (Vista, 2008). 

Berdasarkan laporan di seksi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan Kota 

Samarinda, 2012) terdapat 768 kasus TB Paru 2010, dan pada tahun 2011 sejumlah 833 

kasus, sarana pelayanan kesehatan yang ada sejumlah 21  unit Puskesmas, 43 Pusban. 

Peneliti mengambil data enam bulan terakhir yaitu dari bulan Oktober 2011 s/d Maret 

2012 melalui 5 unit Puskesmas yaitu  Puskesmas Segiri, Sidomulyo, Lempake, 

Sempaja, dan Bengkuring,  ada sejumlah 100 penderita Tuberkulosis Paru yang 

terdaftar dan sementara berobat.  

Dari jumlah penderita TB Paru yang masih banyak, diharapkan suatu upaya 

yang dilakukan untuk menurunkan angka kesakitan penderita TB Paru, selain memandu 

penderita untuk rutin kontrol dan teratur minum obat, penting dilakukan konseling agar 

penderita betul-betul mengerti bagaimana mengupayakan kesembuhan sempurna bagi 

dirinya.Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui efek konseling terhadap pengetahuan, 

sikap dan kepatuhan berobat penderita TB Paru setelah mendapat konseling paa 

kelompok intervensi dan kontrol di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, desain penelitian menggunakan 

metode eksprimen semu ( quasi experiment) dengan rancangan Non Randomized 

Conrol Group Pretest and Posttest Design ( Non Equivalent Control Group) 



(Notoatmodjo, 2010). Teknik analisis data untuk analisis univariat menggambarkan data 

demografi dari responden ditampilkan dalam distribusi frekuensi tendensi sentral dalam 

bentuk rata-rata hitung (mean-median) dan variasi (range dan standar deviasi) dan untuk 

analisis bivariat untuk membandingkan perbedaaan skor pengetahuan, sikap dan 

kepatuhan antara dua kelompok sebelum dan sesudah intervensi digunakan uji 

wilcoxon. Kemaknaan hasil uji ditentukan berdasarkan nilai p > 0,05. 

HASIL PENELITIAN 

Karakteristik Responden 

Penelitian dilakukan terhadap 160 responden yang dibagi dalam dua kelompok  

yaitu kelompok perlakuan yang mendapatkan intervensi konseling dan kelompok 

kontrol yang tidak mendapatkan konseling. Besar sampel menggunakan rumus 

pendekatan estimasi populasi dari (Notoatmodjo, 2010), sehinggga besar sampel untuk 

masing-masing kelompok perlakuan dan kelompok kontrol sebesar 80 responden. 

Gambaran karakteristik responden dapat dilihat pada tabel 1. 

Perbedaan Karakteristik Responden antara kedua kelompok penelitian 

Perbedaan karakteristik responden antara kelompok perlakuan dengan kelompok 

kontrol dipaparkan pada tabel 2. Hasil uji perbedaan karakteristik antara kelompok 

perlakuan dan kontrol , semua karakteristik responden didapatkan nilai p > 0,05, artinya 

karakteristik responden pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan adalah sama 

atau tidak ada perbedaan. 

Skor Tingkat Pengetahuan, Sikap dan Kepatuhan Berobat Penderita TB Sebelum 

dan Setelah Intervensi Konseling  Pada Kelompok Perlakuan. 

Tabel 3 Skor Tingkat Pengetahuan, Sikap dan Kepatuhan Berobat Penderita TB 

Sebelum dan Setelah Intervensi Konseling pada Kelompok Perlakuan. Sebelum 

konseling untuk pengetahuan didapat nilai minimun skor 1, maximun skor 3, median 

skor2 dengan SD 0,698, sikap didapat nilai minimun skor 1, maximun skor 2, median 

skor 1 dengan SD 503, dan kepatuhan didapat nilai minimun skor 1, maximun skor 2, 

median skor 1 dengan SD 0,495 dan setelah intervensi konselinguntuk pengetahuan 

didapat nilai minimun skor 1, maximun skor 3, median skor 3 dengan SD 0,574, sikap 

didapat nilai minimun skor 1, maximun skor 2, median skor 2  dengan SD 0,318, dan 

kepatuhan didapat nilai minimun skor 1, maximun skor 2, median skor 2 dengan SD 



0,449 Sehingga terlihat bahwa terdapat perbedaan bermakna  skor kemandirian 

penderita sebelum dan setelah intervensi konseling pada kelompok perlakuan. 

Pengetahuan, Sikap, dan Kepatuhan Berobat Pada Kelompok Kontrol. 

Tabel 4 Skor Pengetahuan, Sikap dan Kepatuhan Berobat Penderita TB pada 

Kelompok Kontrol. Sebelum dan setelah untuk pengetahuan didapat nilai skor yang 

sama yaitu minimun skor 1, maximun skor 3, median skor 2 dengan SD 0,711, sikap 

didapat nilai skor yang sama yaitu minimun skor 1, maximun skor 2, median skor 1 

dengan SD 0,490, dan kepatuan didapat nilai skor yang sama yaitu minimun skor 1, 

maximun skor 1, median 2 dengan SD 5,01 Sehingga terlihat bahwa tidak terdapat 

perbedaan bermakna  skor Pengetahuan, Sikap dan Kepatuhan Berobat Penderita TB 

sebelum dan setelah pada kelompok kontrol.  

Efek Konseling Terhadap Pengetahuan, Sikap, dan Kepatuhan Berobat Penderita TB 

Paru 

Efek Konseling Terhadap Pengetahuan, Sikap, dan Kepatuhan Berobat Penderita 

TB Paru, dapat dilihat pada tabel 5. Pengetahuan, Sikap, dan Kepatuhan Berobat 

Penderita TB Paru sebelum dan setelah intervensi konseling  pada kelompok perlakuan 

dari hasil uji statistik Wilcoxon didapatkan  nilai p = 0,000 (p < 0,05) maka Ho ditolak, 

yang artinya intervensi konseling berpengaruh secara bermakna terhadap pengetahuan, 

sikap, dan kepatuhan berobat penderita TB paru.  

PEMBAHASAN 

Penelitian ini menunjukkan karakteristik responden berdasarkan usia, jenis 

kelamin, pendidikan, pekerjaan, mulai berobat, dan lama obat  pada penderita TB paru 

antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol didapatkan nilai p > 0,05, artinya 

tidak ada perbedaan yang bermakna antara karakteristik kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol. Berdasarkan hal tersebut, Peneliti berpendapat bahwa karakteristik 

responden memiliki persamaan (homogenitas) antara kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bila diamati berdasarkan usia, didapatkan 

hampir setengah dari responden berusia 21-40 tahun yaitu  57,5 % pada kelompok 

perlakuan, dan  61,25 % pada kelompok kontrol. Data tersebut menunjukkan bahwa 

usia produktif lebih banyak terkena TB paru. Hal ini ini didukung oleh penelitian 

(Taufik, 1999) dan (Ratnawati, 2000) dalam penelitian (Arsin., dkk, 2006) bahwa ada 



hubungan bermakna antara umur produktif dengan kejadian TB paru, hal ini dijelaskan 

usia produktif lebih banyak melakukan aktifitas di luar rumah (termasuk mencari 

nafkah) sehingga berisiko terpapar kuman TB Paru. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing setengah (50%) responden 

berjenis kelamin perempuan dan laki-laki pada kedua kelompok penelitian. Data 

tersebut menunjukkan bahwa jenis kelamin perempuan dan laki-laki berpeluang sama 

untuk menderita penyakit TB Paru. Menurut (Arsin., dkk, 2006) dalam penelitiannya 

bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara jenis kelamin dengan kejadian TB paru 

(p=0,00 <0,05), yaitu jenis kelamin pria lebih berpeluang untuk menderita penyakit TB 

paru dibanding dengan jenis kelamin perempuan, hal ini bisa dijelaskan bahwa laki-laki 

mempunyai kesempatan untuk terpapar kuman TB paru dibanding dengan perempuan, 

laki-laki lebih banyak melakukan aktifitas di luar rumah (termasuk mencari nafkah) 

maupun karena kebiasaan yang menunjukkan bahwa aktifitas laki-laki lebih tinggi 

sehingga kesempatan untuk tertular kuman TB dari penderita TB lainnya lebih terbuka 

dibandingkan dengan perempuan.. Hal ini sesuai dengan temuan (Nurmila., dkk, 2010), 

bahwa jenis kelamin laki-laki berpeluang lebih besar menderita Tuberkulosis Paru 

(54,5%) dari 48 responden. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kurang (SMP) dan cukup (SMA) 

lebih banyak dengan kejadian TB paru dibanding dengan pendidikan yang baik (PT). 

Hali ini ditegaskan oleh (Depkes, 2001), bahwa kebanyakan kasus tuberkulosis (60%) 

dari kalangan berpendidikan rendah.  Hal ini sesuai dengan temuan (Nurmila., dkk, 

2010) bahwa tingkat pendidikan rendah, angka kejadian Tuberkulosis Paru lebih tinggi 

(54,4%) dari 48 responden.Namun berbeda dengan temuan (Arsin., dkk 2006), bahwa 

tidak terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan dengan kejadian TB 

paru, hal tersebut dijelaskan bahwa jenjang pendidikan sesorang tidak memberikan 

kontribusi terjangkit-tidaknya sesorang terhadap penyakit TB paru. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir setengah responden (41,7%) pada 

kedua kelompok penelitian ( kontrol dan intervensi) yaitu swasta/buruh dengan kejadian 

TB paru dan yang terendah dengan kejadian TB paru ( belum bekerja, wiraswasta, dan 

PNS). Hal ini didukung oleh penelitian (Arsin., dkk 2006), bahwa terdapat hubungan 

yang bermakna antara jenis pekerjaan responden dengan kejadian TB paru (P=0.04), hal 

tersebut dijelaskan bahwa jenis pekerjaan seseorang memberikan kontribusi terjangkit 



tidaknya sesorang terhadap penyakit TB paru dan jenis pekerjaan berpotensi bagi 

terjadinya TB paru , hal ini terkait dengan keterpaparan kuman Micobacterium 

tuberculosis. Potensi tersebut terjadi lebih karena jenis pekerjaan sebagai wiraswata, 

PNS lebih dapat memenuhi kebutuhan zat-zat gizi untuk meningkatkan daya tahan 

tubuh terhadap serangan bibit penyakit. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bermakna  skor 

Pengetahuan, sikap dan kepatuhan berobat sebelum dan setelah intervensi konseling 

pada kelompok perlakuan. Hasil penelitian tersebut  didukung dengan hasil penelitian 

(Suprajitno, 2004), menyampaikan bahwa dalam melakukan perawatan anggota keluarga 

yang mengalami gangguan kesehatan penting untuk diberikan pengetahuan keluarga 

tentang penyakit yang dialami anggota keluarga (sifat, penyebaran, komplikasi, 

kemungkinan setelah tindakan dan cara perawatan), tujuan memberikan pemahaman 

kepada keluarga supaya keluarga dapat berpartisipasi dan mandiri dalam mengatasi 

masalahnya. Peneliti berpendapat bahwa dengan memberikan konseling kepada penderita 

TB paru dapat meningkatkan pengetahuan, dan sikap yang positif serta penderita TB paru 

menjadi semakin patuh berobat untuk mengatasi masalah penyakit TB paru yang diderita 

dan mencegah terjadinya penularan terutama pada anggota keluarganya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang bermakna  

skor Pengetahuan, sikap dan kepatuhan berobat sebelum dan setelah kelompok kontrol. 

Hal tersebut sesuai yang dikemukakan oleh (Azwar, 2011), bahwa pengetahuan, dan 

sikap individu, keluarga, dan masyarakat sangat tergantung pada pola-pola yang 

diaktualisasikan keluarga, tingkat maturitas dan perkembangan individu, pengetahuan 

yang didapat, kesehatan dan budaya komunitas setempat. Peneliti berpendapat bahwa 

pengetahuan, sikap positif dan kepatuhan berobat tidak tercipta ketika tidak diberikan 

konseling yang terkait dengan penyakit TB paru sehingga menimbulkan drop out 

pengobatan OAT bagi penderita TB paru. 

Pengetahuan, sikap dan kepatuhan berobat penderita TB paru sebelum dan 

setelah intervensi konseling pada kelompok perlakuan dari hasil uji statistik Wilcoxon 

didapatkan  nilai p = 0,000 (p < 0,05) maka Ho ditolak, yang artinya Intervensi 

konseling berpengaruh secara bermakna terhadap pengetahuan, sikap dan kepatuhan 

berobat penderita TB paru. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Thiam, 2007) yang menyatakan bahwa semakin rendah konseling yang diberikan 



kepada seseorang maka kepatuhan dan pengetahuan dalam menjalankan strategi 

pengobatan yang efektif juga rendah.  

Peningkatan pengetahuan, sikap positif dan kepatuhan berobat penderita TB 

paru dapat diwujudkan dengan pemberian Konseling,. Hal ini dikemukakan oleh 

(Corones, 2009) mengemukakan bahwa kebutuhan informasi pada pasien yang 

menjalankan pengobatan TB paru sangat tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh (Astin, 

2010), pasien yang menjalani pengobatan TB paru, membutuhkan informasi ataupun 

konseling kesehatan tentang perawatan dan pengobatan TB. 

Pemberian konseling dengan model konseling yang bersifat kelompok lebih 

efektif dibanding dengan model pemberian konseling secara individu hal ini sesuai 

dengan yang dikemukakan oleh (Egan, 2005) bahwa pemberian konseling secara 

kelompok lebih efektifitas waktu hal ini terkait dengan sumber dana dan sumber daya 

yang terbatas. 

Perawat sebagai tenaga kesehatan dalam melakukan Home visiteselain 

memberikan konseling dan pendidikan kesehatan tentang  TB paru dan mengajarkan 

keterampilan perawatan  dasar dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, perlu juga 

memberikan dukungan atau  support pada keluarga. Hal ini  ditekankan (Dossey, 2005) 

bahwa dalam proses penyembuhan atau pemulihan pasien, perlu diperhatikan manusia 

secara menyeluruh (holism), yaitu bio, psiko, sosial kultural, dan spiritual. 

Dalam penelitian ini, ditemukan peran keluarga terdekat seperti istri dan anak 

dari penderita TB paru sangat bermakna dalam proses penyembuhan penderita TB paru 

di rumah, istri dan anak sebagai care giver melaksanakan fungsi keluarga yaitu fungsi 

perawatan kesehatan keluarga. Seperti yang dikemukakan oleh (Fredman, 2002) bahwa 

terdapat 5 (lima) fungsi keluarga yaitu 1). fungsi afektif (the affectice function); 2). 

Fungsi sosial dan tempat bersosialisasi (socialization and social placement function); 3). 

Fungsi perawatan kesehatan (the health care function), fungsi reproduksi (the 

reproductive function), dan fungsi ekonomi (the economic function). Menurut 

(Suprajitno, 2004) bahwa fasilitas pelayanan kesehatan  yang memadai sangat diperlukan 

untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas seperti ruang konseling 

kesehatan.  

 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

 Terdapat perbedaan yang bermakna pada pengetahuan, sikap dan tingkat 

kepatuhan tentang kepatuhan berobat penderita TB paru sebelum dan sesudah 

mendapatkan konseling dengan nilai p = 0,000 (p < 0,05). Dari hasil penelitian ini 

diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti efektivitas perbedaan konseling di 

Puskesmas dan di rumah dengan kepatuhan pengobatan TB paru, juga perlunya 

disediakan ruangan konseling yang memadai sesuai dengan standar dan pelayanan 

khusus yang menangani penyakit TB paru (Rumah sakit Khusus TB paru), pelatihan 

konseling TB bagi perawat puskesmas dan pemberian konseling secara 

berkesinambungan. 
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Lampiran 
 
Tabel 1.  Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden pada Kelompok  
               Perlakuan dan Kelompok Kontrol  

 
 

Karakteristik 
 

Kelompok 
Perlakuan 

n (%) 
Kontrol 

n(%) 
Usia ( tahun) : 
21-40 
41-60 
 
Jenis Kelamin : 
Laki-laki 
Perempuan 
 
Pendidikan : 
SMP 
SMA 
DIII 
 
Pekerjaan : 
PNS 
Swasta 
Wiraswasta 
Belum bekerja 
IRT 

 
46 
34 

 
 

39 
41 

 
 

33 
40 
7 
 
 

12 
33 
10 
3 

22 

 
57,50 
42,50 

 
 

48,75 
51,25 

 
 

41,25 
50,00 
8,75 

 
 

15,00 
41,25 
12,50 
3,75 

27,50 

 
49 
31 
 
 

40 
40 
 
 

31 
42 
7 
 
 

11 
35 
7 

16 
11 

 
61,25 
38,75 

 
 

50 
50 

 
 

38,75 
52,50 
8,75 

 
 

13,75 
43,75 
8,75 

20,00 
13,75 

Sumber : Data Primer 
 
Tabel 2     Hasil Uji Beda Karakteristik Responden antara Kelompok  
                Perlakuan dan Kelompok Kontrol. 
 

Karakteristik  Responden P value* 

Usia 
Jenis Kelamin 
Pendidikan  
Pekerjaan 
Mulai Berobat 
Lama berobat 

0,972 
0,500 
0,946 
0,188 
0.951 
0,954 

*Wilcoxon 
 
 
 
 
 



Tabel 3      Skor Tingkat Pengetahuan, Sikap dan Kepatuhan Berobat Penderita 
TB Sebelum dan Setelah Intervensi Konseling pada Kelompok 
Perlakuan. 

 
 

Variabel 

Med Min Max SD Med Min Max SD 

Sebelum Setelah 

Pengetahuan 

Sikap 

Kepatuhan 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

0,698 

0,503 

0,495 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

0,574 

0,318 

0,449 

Sumber : data Primer 
 
 
Tabel 4      Skor Tingkat Pengetahuan, Sikap dan Kepatuhan Berobat Penderita 

TB pada Kelompok Kontrol 
 

Sumber: Data Primer 
 

Tabel 5        Hasil Uji Beda Pengetahuan, Sikap, dan Kepatuhan Berobat Penderita 
TB Paru Sebelum dan Setelah dilakukan Intervensi Konseling 

 
Variabel  Penelitian Z P Value* 

Pengetahuan 
Sikap 
Kepatuhan Berobat 

-6,881 
-4,811 
-5,657 

0,000 
0,000 
0,000 

*Wilcoxon 
 
 
 

 
 

 

Variabel 

Med Min Max SD Med Min Max SD 

Sebelum Setelah 

Pengetahuan 

Sikap 

Kepatuhan 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

0,711 

0,490 

0,501 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

0,711 

0,490 

0,501 


