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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tuberkulosis (TB) yaitu penyakit menular yang menyerang paru 

yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Indonesia 

menempati urutan ke-4 di dunia setelah Cina, Afrika dan India dengan 

450.000 kasus baru, 64.000 kasus kematian/tahun dan 6.100 kasus TB Multi 

Drug Resistant (MDR) tiap tahun. Menurut Perkumpulan Pemberantasan 

Tuberkulosis Indonesia (PPTI) saat ini tuberculosis menjadi salah satu 

penyakit yang berkembang pesat di dunia. Negara Indonesia tahun 2006 ada 

600.00 lebih kasus baru  dan diderita oleh usia produktif (15-55 tahun). 

Angka kematian berjumlah 300 orang per hari dan 100.000 lebih kematian 

tiap tahun ( PPTI, 2012 ). 

Berdasarkan Globa Tuberculosis Report terdapat 8,6 juta kasus TB 

yang disertai 1,3 juta kasus kematian. Millenium Development Goals 2015 

menetapkan target dalam mengurangi TB. Total data TB  di Indonesia  yaitu 

294731 kasus. TB baru BTA positif 169213 kasus, TB BTA negative 

108616 kasus, TB Extra Paru 11215 kasus, kasus TB Kambuh 3709 kasus, 

dan pengobatan ulang diluar kasus kambuh sebanyak 1978 kasus ( WHO, 

2012 ). 

Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2012 sebesar 106,42. Kota Tegal adalah prevalensi tertinggi 
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(358,91 per 100.000 penduduk) dan terendah (44,04 per 100.000 penduduk). 

Salah satu cara yang  untuk penanggulangan TB adalah Case Detection Rate 

(CDR). CDR adalah proporsi total pasien baru dengan BTA (+) yang diobati 

dan diobati terhadap jumlah pasien baru BTA (+) yang diperkirakan ada 

dalam wilayah itu. Pencapaian CDR tahun 2012 di Provinsi Jawa Tengah 

masih dibawah target yang di harapkan sebesar 100%. Kabupaten Boyolali 

mengalami penurunan CDR tahun 2012 (27,39) dan tahun 2013 (20,87), 

sedangkan pada Analisis Case Notification Rate All Cases TB (CNR) 

Kabupaten Boyolali tidak memenuhi dari target yang ditetapkan  yaitu 

kurang dari ≥ 2,5 % (Dinkes Jawa Tengah, 2012). 

Pendidikan kesehatan merupakan salah satu cara penanggulangan 

tuberculosisi paru , karena masalah TB Paru banyak berhubungan dengan 

masalah pengetahuan. Karena promosi atau pendidikan kesehatan dapat 

meningkatkan kesadaran, kemauan dan peran serta masyarakat dalam 

penanggulangan dan pecegahan penyakit TB Paru. Promosi atau pendidikan 

kesehatan sangat penting untuk menentukan keberhasilan pengobatan secara 

teratur sampai sembuh dan penderita tidak menularkan penyakitnya tersebut 

kepada orang lain (Depkes RI, 2005). Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan Infanti (2010) terdapat  Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap 

Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Pencegahan Penularan Tuberculosis Paru 

Pada Keluarga Di Kecamatan Situng Kabupaten Dharmasraya. Dengan hasil 

p value  (p=0,000). Dengan menggunakan metode ceramah dan pemberian 

leaflet. Metode pendidikan kesehatan pada penelitian ini dengan ceramah, 
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pemutaran video dan tanya jawab. Menurut Simamora  (2009) metode 

ceramah mudah dilakukan dan bisa menerangkan bahan ajar yang berjumlah 

besar.  

Data yang diperoleh dari Puskesmas Simo didapatkan dalam tahun 

2015 terdapat 23 penderita yang menunjukkan TB positif . Tahun 2014 yang 

lalu didapatkan 18 dengan BTA positif  sementara luas wilayah di 

kecamatan simo 480 km² dibagi menjadi 13 desa dengan jumlah penduduk 

43.651 jiwa (DKK Boyolali, 2014). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan delapan orang penderita TB 

paru ada lima dari delapan penderita mengatakan tidak tahu tentang apa 

penyakit TB paru. Tiga dari delapan penderita TB paru menjawab tahu  

pengertian  penyakit TB paru tetapi tidak mengetahui tanda dan gejala serta 

pencegahnya, mereka masih enggan menggunakan masker dan tidak 

menutup mulut ketika sedang batuk. Berdasarkan uraian tersebut penting 

bagi peneliti untuk meneliti tentang pengaruh pendidikan kesehatan tentang 

tuberculosis terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap penderita dalam 

pencegahan penularan  tuberculosis  di puskesmas Simo. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas  peneliti dapat merumuskan 

masalah : Adakah pengaruh pendidikan kesehatan tentang tuberculosis 

terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap penderita dalam pencegahan 

penularan tuberculosis paru di Puskesmas Simo. 
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan peneliti ini dibagi menjadi dua tujuan, yaitu : 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: ”Pengaruh 

Pendidikan Kesehatan Tentang Tuberculosis Terhadap Peningkatan 

Pengetahuan Dan Sikap Penderita Dalam Pencegahan Penularan 

Tuberculosis Paru Di Wilayah Puskesmas Simo”. 

2. Tujuan Khusus 

Penelitian ini mempunyai tujuan khusus, antara lain sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan pasien tentang Pengertian 

TB Paru, Tanda dan Gejala TB Paru, Cara Penularan TB Paru, dan 

Pencegahan TB Paru  di wilayah  Puskesmas Simo sebelum dan 

sesudah diberikan pendidikan kesehatan. 

b. Untuk mengetahui sikap pasien tentang TB Paru di wilayah 

Puskesmas Simo sebelum dan sesudah diberikan pendidikan 

kesehatan. 

c. Untuk mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan pasien TB paru 

tentang Penyakit TB paru di wilayah  Puskesmas Simo sebelum dan 

sesudah diberikan pendidikan kesehatan. 
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D.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan 

Untuk memberikan rekomendasi dan membekali para mahasiswa 

keperawatan dengan teknik atau cara penyampaian materi dalam bidang 

kesehatan dengan bagus dan baik supaya mudah untuk dipahami oleh 

masyarakat. 

2. Bagi Masyarakat 

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Penyakit TB 

Paru, sehingga pengetahuan masyarakat meningkat dan penularan 

penyakit TB Paru bisa dicegah. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya. 

Memperoleh pengalaman dan literature dalam melakukan penelitian 

selanjutnya. 

 

E. Keaslian Penelitian  

1. Ifnanti (2010), Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Pengetahuan, 

Sikap, Dan Tindakan Pencegahan Penularan Tuberculosis Paru Pada 

Keluarga Di Kecamatan Situng Kabupaten Dharmasraya.Penelitian ini 

menggunakan explanatory survey dengan pendekatan cross sectional 

study. Analisa menggunakan uji statistik Spearman rank. Hasil 

penelitian terrdapat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perubahan 

pengetahuan, sikap, dan perilaku pencegahan penularan TB paru pada 

keluarga di kecamatan Situng Dharmasraya (p=0,000). Perbedaan 
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dengan penelitian ini adalah desain penelitian, pengambilan sampling, 

variabel penelitian, analisis penelitian, dan lokasi penelitian. 

2. Muaz (2014), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian 

Tuberculosis Paru BTA Positif Di Puskesmas Wilayah Kecamatan 

Serang Tahun 2014. Menggunakan metode kasus control. Analisa 

menggunakan uji Chi Square dan uji regresi logistik. Hasilnya variabel 

yang paling berpengaruh dengan kejadian TB Paru + adalah penghasilan 

(OR = 4,772), pekerjaan (OR= 3,272), dan Imunisasi BCG (OR = 

3,041). Perbedaan dengan penelitian ini adalah desain penelitian, 

pengambilan sampling, variabel penelitian, analisis penelitian, dan 

lokasi penelitian. 

3. Palupi (2011),  Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Perubahan 

Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Penderita Tuberkulosis yang Berobat 

di Wilayah Kerja Puskesmas Surakarta. Menggunakan metode 

eksperimental (quasi eksperiment) dengan desain nonequivalent control 

group design. Menggunakan Uji T-test. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan, 

sikap, dan perubahan perilaku pencegahan dengan nilai p=0,001. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah desain penelitian, pengambilan 

sampling, variabel penelitian, analisis penelitian, dan lokasi penelitian. 

 


