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 Tuberkulosis Paru merupakan sebuah masalah kesehatan utama di dunia 
dimana kondisi darurat resistensinya menjadi sebuah masalah global saat ini. 
Yang menjadi hal terpenting untuk diperhatikan dan dicatat bahwa proses 
pencegahan TB Paru dan pengontrolan peningkatan dari kasus TB resisten berada 
di lingkungan komunitas. Pengawasan minum obat dilakukan langsung oleh  
PMO (Pengawas Minum Obat). PMO merupakan orang yang dikenal baik oleh 
pasien maupun petugas kesehatan yang akan ikut mengawasi pasien minum obat. 
Tujuan penelitian ini adalah memberi informasi tentang hubungan keaktifan PMO 
dengan motivasi dan kepatuhan minum obat. Desain penelitian ini adalah cross 
sectional yang menekankan waktu pengukuran/ obervasi data variable independen 
dan dependen. Populasinya adalah semua orang yang menjalani pengobatan TB 
Paru di wilayah kerja UPTD Puskesmas Pare dan UPTD Puskesmas Sidorejo 
Kabupaten Kediri. Sedangkan sampel yang digunakan sebesar 35 responden 
berdasarkan purposive sampling. Variabel independen ini adalah keaktifan PMO 
dengan variabel dependennya adalah motivasi dan kepatuhan menelan obat. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan uji 
statistik Chi Square dengan tingkat kemaknaan  < 0,05. Hubungan yang 
bermakna antara keaktifan PMO dengan motivasi menelan obat pasien TB Paru 
mendapatkan nilai p = 0,000 (p<0,05), adanya hubungan yang bermakna antara 
keaktifan PMO dengan kepatuhan menelan obat TB Paru mendapatkan nilai p = 
0,001 (p<0,05), dan adanya hubungan yang bermakna antara motivasi dan 
kepatuhan pasien TB paru mendapatkan nilai p = 0,011 (p<0,05). Keaktifan PMO 
dalam memberikan dorongan motivasi dan mempengaruhi kepatuhan menelan 
obat pasien TB paru sangat penting untuk meningkatkan tingkat kesembuhan TB 
paru. Institusi pelayanan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan keaktifan 
PMO dan motivasi pasien TB paru agar kepatuhan menelan obat pasien TB paru 
bisa dimaksimalkan. 
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