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ABSTRAK 

MOHAMAD RIDWAN NASIRUDIN J41010012 

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP DENGAN PERILAKU 

PENCEGAHAN PENULARAN TUBERKULOSIS DI WILAYAH KERJA 

PUSKESMAS NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI 

Xiii+60+7 

Penyakit TB sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian pada penderita, serta 

sulitnya penanganan yang mengakibatkan mudahnya penyebaran penyakit tuberkulosis. 

Sampai saat ini penyakit tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan yang serius di 

Kabupaten Boyolali, pada tahun 2012 masih terdapat 20 penderita dan tahun 2013 juga 

sebanyak 20 penderita. pada tahun 2014 sampai bulan mei terdapat 6 penderita terutama di 

Puskesmas Ngemplak. Tujuan penelitian adalah mengetahui hubungan tingkat pengetahuan 

dan sikap dengan perilaku pencegahan penularan tuberkulosis di wilayah kerja Puskesmas 

Ngemplak Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian ini adalah survei observasional dengan 

desain cross sectional. Populasi penelitian adalah semua penderita TB di wilayah kerja 

Puskesmas Ngemplak tahun 2012-2014 sebanyak 27 penderita. Sampel ditentukan dengan 

teknik exhaustive sampling dimana populasi diambil secara penuh sebagai sampel. teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada 

hubungan antara pengetahuan (p= 0,448) dan sikap (p= 1,000) dengan perilaku pencegahan 

penularan tuberkulosis di wilayah kerja Puskesmas Ngemplak Kabupaten Boyolali. 

   

Kata kunci : pengetahuan, sikap, perilaku pencegahan penularan tuberkulosis 

Kepustakaan : 24, 2006-2013 

 



 

ABSTRACT 

 

Tuberculosis disease is very dangerous and causes people die of tuberculosis attack. It is 

also very difficult to cure itself which can cause easy spreading of tuberculosis disease. 

Lately, tuberculosis disease still becomes serious problem for health in Boyolali region. In 

2012, there are 20 people who infected by tuberculosis disease and so did 20 people in 

2013. In 2014 until May, there are 6 people had been infected of tuberculosis especially in 

Public Health Centre Ngemplak. The objective of this research is to know the relation 

between background knowledge and attitude through preventive action of tuberculosis 

spreading in Public Health Centre Ngemplak Boyolali. This research is observational 

survey with cross sectional design. The population of this research shows 27 people who 

infected by tuberculosis disease in Public Health Centre Ngemplak Boyolali in 2012-2014. 

The sample is determined by exhaustive sampling technique which the population is taken 

as a sample, the technique of data collection uses interview. The result of this research 

shows no context between knowledge (P= 0. 448) and attitude (p= 1,000) with preventive 

action of tuberculosis spreading in Public Health Centre Ngemplak Boyolali.  

 

Keywords: knowledge, attitude, preventive action of tuberculosis spreading.  

 

PENDAHULUAN  

   

 Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh 

Mycobacterium tuberkulosis. Penyakit ini umumnya menyerang pada paru, tetapi juga 

dapat menyerang bagian tubuh yang lain seperti kelenjar, selaput otak, kulit, tulang, dan 

persendian. Penyakit TB merupakan penyakit yang sangat berbahaya karena penularannya 

mudah dan cepat, juga membutuhkan waktu yang lama dalam pengobatannya. Lamanya 

pengobatan bisa mengakibatkan penderita putus obat atau malas untuk meminum obat TB, 

sehingga menyebabkan sulitnya penanganan penyakit TB (PPTI, 2010).  

 Menurut World Health Organization (WHO) penyakit TB merupakan pembunuh 

kedua di seluruh dunia karena agen penular tunggal, dan terdapat sekitar 9,4 juta insiden 

kasus TB paru secara global. Prevalensi TB paru di dunia mencapai 14 juta kasus atau sama 

dengan 200 kasus per 100.000 penduduk (WHO, 2011).    Berdasarkan hasil survei 



prevalensi TB tahun 2004 mengenai pengetahuan, sikap dan perilaku, menunjukkan bahwa 

keluarga yang merawat anggota keluarganya yang menderita TB sebesar 96%, penderita 

yang menyembunyikan keberadaannya dari lingkungan sebesar 13%, keluarga yang pernah 

mendengar tentang TB sebanyak 76% dan keluarga yang mengetahui bahwa TB dapat 

disembuhkan sebanyak 85%, namun demikian hanya 26% masyarakat yang dapat 

menyebutkan dua tanda dan gejala TB, pemahaman tentang TB oleh keluarga sebesar 51%, 

dan hanya 19% yang mengetahui tersedianya obat TB yang bisa didapatkan secara gratis. 

Hal ini yang menyebabkan sulitnya penanganan penyakit TB (Kemenkes RI, 2011). 

 Tahun 2013 angka penemuan kasus baru untuk Provinsi Jawa Tengah sangat rendah 

yaitu hanya 18,93% padahal target yang harus dicapai lebih dari 40%. Target angka 

kesembuhan untuk Provinsi Jawa Tengah lebih dari 85% untuk tahun 2013, sedangkan 

angka kesembuhan yang tercapai hanya 81,46%. Berarti dapat disimpulkan bahwa target 

angka penemuan kasus baru dan angka kesembuhan penyakit TB di Provinsi Jawa Tengah 

belum tercapai secara maksimal (Dinkes Jawa Tengah, 2013). 

 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Hubungan tingkat pengetahuan dan sikap dengan perilaku pencegahan 

penularan tuberkulosis (TB) di Wilayah Kerja Puskesmas Ngemplak Kabupaten Boyo lali”. 

 

 

 

 

 

 



 

TUJUAN PENELITIAN  

1. Tujuan Umum 

  Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan sikap dengan perilaku 

pencegahan penularan TB yaitu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri 

berbentuk batang (basil) yang di kenal dengan nama Mycobacterium tuberkulosis di 

Wilayah Kerja Puskesmas Ngemplak Kabupaten Boyolali. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan penderita tentang penyakit TB di Wilayah Kerja 

Puskesmas Ngemplak Kabupaten Boyolali.  

b. Mengetahui sikap penderita TB di Wilayah Kerja Puskesmas Ngemplak 

Kabupaten Boyolali. 

c. Mengetahui perilaku penderita TB dalam mencengah penularan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Ngemplak Kabupaten Boyolali. 

d. Mengetahui tingkat pengetahuan dengan perilaku pencegahan tuberkulosis (TB) 

di Wilayah Kerja Puskesmas Ngemplak Kabupaten Boyolali 

e. Mengetahui sikap dengan perilaku pencegahan tuberkulosis (TB) di Wilayah 

Kerja Puskesmas Ngemplak Kabupaten Boyolali  

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian ini menggunakan survei observasional, dengan pendekatan cross 

sectional dimana data yang menyangkut variabel bebas atau risiko dan variabel terikat atau 

variabel akibat, akan dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan (Notoatmodjo, 2010). 

Penelitian ini dilakukan pada bulan juni 2014, sedangkan tempat penelitian di wilayah kerja 



puskesmas ngemplak kabupaten boyolali. Sampel pada penelitian ini sebesar 27. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan exhaustive sampling dimana sampel di ambil secara 

penuh. 

 Analisis data yang digunakan adalah analisis univariat dan bivariat. Analisis 

univariat dengan menggunakan distribusi frekuensi dan analisis bivariat dengan 

menggunakan uji statistik Chi Squaretingkat signifikan . Jika p value ≤0,05 maka 

Ho diterima dan jika p value>0,05 maka Ho ditolak. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil  

1. Karakteristik responden 

Responden paling banyak adalah umur 29 tahun yakni sebesar 3 responden 

(11,1%), dengan umur termuda 19 tahun dan tertua 88 tahun. Tingkat 

pendidikan responden paling banyak sd sebesar 15 responden (55,6%), 

sedangkan persentase terkecil adalah perguruan tinggi yaitu sebanyak 1 

responden (3,7%). Sedangkan pekerjaan petani paling banyak adalah petani 

dengan 10 responden (37,0%) dan paling sedikit adalah tidak bekerja 1 

responden (3,7%) 

 

 

 

 

 



2. Tingkat pengetahuan responden tentang TB  

 Tabel 5. Tingkat Pengetahuan Responden tentang Penyakit TB di 

Wilayah Kerja Puskesmas Ngemplak Kabupaten Boyolali 

 

Tingkat pengetahuan Frekuensi (orang) Persentase (%) 

Baik 18 66,7 

Buruk 9 33,3 

Total 27 100,0 

  

  Berdasarkan tabel 5. diketahui bahwa pengetahuan responden tentang TB  

  mayoritas sudah baik, yaitu sebanyak 18 orang (66,7%). Dimana jumlah  

  responden yang memiliki pengetahuan baik lebih banyak dari pada yang  

  berpengetahuan buruk, yaitu sebanyak 9 responden (33,3%). 

3. Sikap Responden tentang tuberkulosis (TB) 

  Tabel 6. Sikap Responden tentang Penyakit TB di Wilayah Kerja  

     Puskesmas Ngemplak Kabupaten Boyolali 

 

Sikap Frekuensi (orang) Persentase (%) 

 Baik 17 63,0 

 Buruk 10 37,0 

Total 27 100 

   

 Tabel 6. menunjukan bahwa sikap responden tentang penyakit TB 

mayoritas baik, yaitu sebayak 17 orang (63,0%), lebih banyak dari  pada 

yang memiliki sikap buruk yaitu, sebanyak 10 responden (37,0%). 

 



4. Perilaku pencegahan penularan tuberkulosis (TB) 

Tabel 7. Perilaku Responden tentang Pencegahan Penularan 

Tuberkulosis (TB) di Wilayah Kerja Puskesmas  Ngemplak Kabupaten 

Boyolali 

 

Perilaku  Frekuensi (orang) Persentase (%) 

Baik  15 55,6 

Buruk  12 44,4 

Total  27 100,0 

  

 Berdasarkan tabel 7. diketahui bahwa perilaku pencegahan  

penularan tentang TB oleh responden didapatkan hasil baik sebanyak 15 

responden (55,6%), lebih banyak dari pada yang perilaku pencegahannya 

buruk, yaitu sebanyak 12 responden (44,4%). 

B. Analisis Bivariat 

1. Hubungan tingkat pengetahuan dengan perilaku pencegahan penularan TB 

di Wilayah Kerja Puskesmas Ngemplak Kabupaten Boyolali, disajikan pada 

tabel 8, sebagai berikut: 

 Tabel 8. Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Perilaku 

 Pencegahan Penularan TB di Wilayah Kerja Puskesmas 

 Ngemplak Kabupaten Boyolali 

 

 

 

 

 

Pengetahuan 

tentang TB 

Perilaku 

Pencegahan 

Penularan TB 

 

Total 

 

P 

value 

Buruk             Baik 

Frek     %        Frek   %      Frek % 

Buruk                            5       55,6%    4      44,4%      9      100,0%    

0,448 Baik                              7       38,9%   11     61,1%     18     100% 

Total                             12     44,4%  15     55,6%     27     100% 



 

  Berdasarkan tabel 8. diketahui bahwa responden yang memiliki pengetahuan 

tentang TB yang baik dan berperilaku pencegahan penularan tuberkulosis yang 

baik pula, sebanyak 11 responden (61,1%), lebih tinggi daripada responden yang 

pengetahuannya buruk dan perilaku pencegahan penularan TB juga buruk yaitu 

sebesar 5 responden (55,6%). Berdasarkan Fisher’s Exact Test didapatkan nilai sig 

p= 0,448 >  0,05 yang berarti tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan 

dengan perilaku pencegahan penularan tuberkulosis di wilayah kerja Puskesmas 

Ngemplak Kabupaten Boyolali. 

2. Hubungan sikap dengan perilaku pencegahan penularan TB di Wilayah 

Kerja Puskesmas Ngemplak Kabupaten Boyolali, disajikan pada tabel 9, 

sebagai berikut: 

 Tabel 9. Hubungan Sikap Responden dengan Perilaku 

Pencegahan Penularan TB di Wilayah Kerja Puskesmas 

Ngemplak Kabupaten Boyolali 

 

 

 

  

 

 

 

  Berdasarkan tabel 9. diketahui bahwa responden yang memiliki sikap 

tentang TB yang baik dan berperilaku pencegahan penularan tuberkulosis yang 

baik pula, sebanyak 9 responden (52,9%), lebih tinggi daripada responden yang 

 

Sikap  tentang TB 

Perilaku 

Pencegahan 

Penularan TB 

 

Total 

 

P 

value 

Buruk             Baik 

Frek     %        Frek   %      Frek % 

Buruk                            4       40,0%    6     60,0%     10      100,0%    

1,000 Baik                              8       38,9%    9     52,9%      17     100% 

Total                             12     44,4%  15     55,6%     27     100% 



sikapnya buruk dan perilaku pencegahan penularan TB juga buruk yaitu sebesar 4 

responden (40,0%). Fisher’s Exact Test menunjukkan nilai sig p= 1,000 >  0,05 

yang berarti tidak ada hubungan antara sikap dengan perilaku pencegahan 

penularan tuberkulosis di wilayah kerja puskesmas Ngemplak Kabupaten 

Boyolali, 

Pembahasan  

1. Tingkat Pengetahuan tentang TB di wilayah kerja Puskesmas Ngemplak  

  Berdasarkan hasil penelitian, dari 27 responden diketahui bahwa yang 

mempunyai tingkat pengetahuan baik sebanyak 18 responden (66,7%), dan tingkat 

pengetahuan buruk sebanyak 9 responden (33,3%). Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Pasek (2013), dengan hasil tingkat pengetahuan baik sebanyak 27 

responden (67,5%) dan buruk sebanyak 13 responden (32,5%). Angka di atas 

menunjukan sebagian besar responden mempunyai tingkat pengetahuan baik 

tentang TB. Tingkat pengetahuan dipengaruhi oleh umur, pendidikan, pekerjaan, 

faktor lingkungan dan sosial budaya (Notoatmodjo, 2010). 

2. Sikap tentang TB di wilayah kerja Puskesmas Ngemplak 

  Berdasarkan hasil penelitian dari 27 responden didapatkan hasil bahwa, 

responden lebih banyak yang mempunyai sikap baik tentang TB yaitu sebanyak 17 

responden (63,0%) dan 10 responden (37,0%) yang mempunyai sikap buruk. 

Sikap yang baik dalam penelitian ini terdiri dari responden mendukung dengan 

beberapa upaya pencegahan penyakit TB, cara penularan, dan faktor resiko yang 

menyebabkan penyakit TB terjadi. Sikap buruk dalam penelitian ini terdiri dari 



beberapa responden kurang mendukung dengan beberapa upaya pencegahan dan 

faktor resiko yang dapat meyebabkan penyakit TB.  

  Menurut Notoatmodjo (2010) salah satu faktor yang mempengaruhi sikap 

sesorang ialah pengetahuan yang dimilikinya dan sikap terdiri dari beberapa 

tingkatan yaitu menerima, merespon, menghargai, dan bertanggung jawab. 

Pembetukan sikap dapat terjadi karena adanya rangsangan, seperti sikap 

masyarakat tentang bagaimana cara pencegahan penyakit TB. Rancangan tersebut 

menstimulus seseorang untuk memberikan respon berupa sikap yang positif atau 

negatif, akirnya akan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.  

3. Perilaku Pencegahan Penularan Tuberkulosis (TB) di wilayah kerja 

Puskesmas Ngemplak 

  Berdasarkan hasil penelitian dari 27 responden diketahui, responden paling 

banyak berperilaku baik sebanyak 15 responden (55,6%) dan 12 responden 

(44,4%) berperilaku buruk. Perilaku responden dapat dipegaruhi oleh faktor 

pengetahuan, pendidikan dan pekerjaan. Menurut Wawan dan Dewi (2010) 

perilaku manusia dipengaruhi oleh 4 faktor: perilaku sadar yang menguntungkan 

kesehatan, perilaku sadar yang merugikan kesehatan, perilaku tidak sadar yang 

merugikan kesehatan, dan perilaku tidak sadar yang menguntungkan kesehatan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Nugroho (2010), 96% respondenya memiliki 

motivasi yang tinggi untuk melakukan upaya perilaku pencegahan penularan TB. 

 

  



4. Hubungan tingkat pengetahuan tentang TB dengan perilaku pencegahan 

penulran TB di wilyah kerja Puskesmas Ngemplak Kabupaten Boyolali 

 

 Berdasarakan hasil penelitian ini diketahui bahwa: responden yang 

berpengetahuan baik dan berperilaku baik sebanyak 11 orang (61,1%) dan 

responden yang berpengetahuan buruk dan berperilaku yang buruk mendapatkan 

hasil sebanyak 5 responden (55,6%). Hasil uji statistik didapatkan nilai Fisher’s 

Exact Test  P= 0,448 >  0,05 yang berarti bahwa tidak ada hubungan antara tingkat 

pengetahuan dengan perilaku pencegahan penularan TB di Wilayah Kerja 

Puskesmas Ngemplak Kabupaten Boyolali. 

5. Hubungan sikap tentang TB dengan perilaku pencegahan penularan TB di 

Wilayah Kerja Puskesmas Ngemplak Kabupaten Boyolali 

 

 Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui responden yang mempunyai 

perilaku baik dengan sikap yang baik sebanyak 9 responden (52,9%) dan perilaku 

buruk dengan sikap yang buruk sebanyak 4 responden (40,0%).  dengan taraf sig 

0,05, didapatkan nilai Fisher’s Exact Test p= 0,1000 > α 0,05 yang berarti bahwa 

tidak ada hubungan antara sikap tentang TB dengan perilaku pencegahan TB di 

Wilayah Kerja Puskesmas Ngemplak Kabupaten Boyolali. 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

1. Berdasarkan tingkat pengetahuan tentang penyakit TB di Wilayah Kerja 

Puskesmas Ngemplak Kabupaten Boyolali di kategorikan baik sebanyak 18 

responden (66,7). 



2. Berdasarkan sikap responden terhadap penyakit TB di Wilayah Kerja Puskesmas 

Ngemplak Kabupaten Boyolali di kategorikan baik sebanyak 17 responden 

(63,0%). 

3. Berdasarkan perilaku pencegahan penularan tuberkulosis (TB) di Wilayah Kerja 

Puskesmas Ngemplak Kabupaten Boyolali di kategorikan baik sebanyak 15 

responden (55,6%). 

4. Tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan tentang TB dengan perilaku 

pencegahan penularan tuberkulosis (TB) di Wilayah Kerja Puskesmas Ngemplak 

Kabupaten Boyolali dengan nilai p= 0,448 > α 0,05. 

5. Tidak ada hubungan antara sikap tentang TB dengan perilaku pencegahan 

penulran tuberkulosis TB di Wilayah Kerja Puskesmas Ngemplak Kabupaten 

Boyolali dengan nilai  p= 0,1000 > α 0,05. 

B. Saran  

1. Bagi Petugas TB Puskesmas  

  Meningkatkan mutu sumber daya manusia, dengan memberikan penyuluhan 

rutin di bidang kesehatan terutama yang berkaitan dengan TB pada masyarakat 

agar meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku untuk mengurangi resiko 

penularan TB.  

2. Bagi Masyarakat  

  Hendaknya menambah pengetahuan dengan cara mebaca-baca buku tentang 

TB, memperhatikan poster-poster mengenai TB dan ikut serta dalam penyuluhan 

yang dilakukan petugas promosi kesehatan terutama penyuluhan tentang TB.  

  



3. Bagi Peneliti Lain 

  Penelitian lain dapat melanjutkan penelitian ini dengan menambah tempat 

penelitiaan dan diharuskan penderita yang masih dalam masa pengobatan penyakit 

TB. 
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