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 ABSTRAK 

 

      Sepanjang tahun pemberantasan TB paru antara daerah perkotaan dan 
pedalaman mengalami kendala. Pada daerah pedalaman seperti Distrik Muting 
sulitnya mengatasi masalah ini disebabkan karena beberapa pasien  masih belum 
menuntaskan pengobatannya, tidak patuh berobat dikarenakan kurang atau tidak 
adanya motivasi untuk datang secara rutin untuk memeriksakan kondisinya, 
sedangkan daerah perkotaan lebih dihadapkan pada permasalahan tingginya angka 
Droup Out.  Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan karakteristik, 
pengetahuan dan motivasi penderita TB paru terhadap kepatuhan berobat di 
Kabupaten Merauke. 
      Penelitian dilaksanakan dengan rancangan studi analitik dengan jenis 
penelitian observasional, sedangkan berdasarkan waktunya termasuk dalam 
penelitian cross sectional dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi 
dalam penelitian ini sebanyak  213 pasien, sampel penelitian diambil dengan 
metode cluster random sampling sebanyak 128 responden dengan TB paru BTA 
positif. Subjek ditarik dari populasi dengan cara pencuplikan acak sederhana. 
Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih 
mendalam. Variabel bebas penelitian adalah karakteristik demografi : umur, jenis 
kelamin, status pernikahan, pekerjaan, pendapatan, suku dan pendidikan. 
Pengetahuan serta motivasi. Kemudian data di analisis dengan menggunakan 
analisis univariat, bivariat dan multivariat. 
      Analisis menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara pendidikan 
dan pengetahuan  terhadap kepatuhan berobat (p < α: 0.05), menunjukkan bahwa 
pendidikan p = 0,012 < α: 0.05, ada hubungan antara pendidikan terhadap 
kepatuhan berobat dengan besarnya pengaruh, exp (B) = 0,144, demikian juga 
dengan variabel pengetahuan p (1) = 0,001< α: 0.05 atau p (2) = 0,000 < α: 0.05 
bahwa ada hubungan antara pengetahuan terhadap kepatuhan berobat dengan 
besarnya pengaruh exp (B) = 2,647 atau exp (B) = 9,667. Sementara itu pada 
variabel lainya tidak ada hubungan yang bermakna. 
      Kesimpulan yang dapat ditarik adalah penderita TB paru yang berpendidikan 
rendah dan berpengetahuan buruk cenderung tidak patuh berobat di Kabupaten 
Merauke. 
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