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“Not Be Afraid To Create My Big Dreams: Attempted, Try, Convinced, Pray 

& To Be Grateful To Allah SWT” 
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ABSTRAK 

HUBUNGAN KARAKTERISTIK PERAWAT DENGAN PERILAKU 

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI TB (PPI TB) 

Penelitian Cross Sectional di RS Paru Jember 

Oleh: Ahmad Eko Wibowo 

Pendahuluan: Perawat yang bekerja di ruang TB berisiko besar tertular 

TB. Keadaan ini memerlukan perhatian khusus. Perilaku perawat dipengaruhi oleh 

karakteristik: pelatihan, pendidikan, masa kerja, pengetahuan, sikap, dan motivasi. 

Metode: penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan karakteristik perawat 

dengan perilaku PPI TB. Desain penelitian ini mengguakan cross sectional. 

Populasi penelitian ini adalah semua perawat yang bekerja di ruang rawat inap 

TB. Besar sampel penelitian 40 responden yang memenuhi kriteria inklusi. 

Variabel dependen yaitu perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI 

TB), sedangkan variabel independen yaitu karakteristik perawat. Data 

dikumpulkan menggunakan kuesioner dan observasi pada perawat. Data 

kemudian dianalisis menggunakan Chi Square. Hasil: hasil menunjukkan bahwa 

tidak ada hubungan tingkat pendidikan dengan perilaku PPI TB (p=0,525), 

pelatihan tidak ada hubungan dengan perilaku PPI TB (p=0,316), tidak ada 

hubungan masa kerja dengan perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB 

(p=0,190), tidak ada hubungan pengetahuan dengan perilaku pencegahan dan 

pengendalian infeksi TB (p=0,798), tidak ada hubungan sikap dan motivasi 

dengan perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB (p=1,000). Diskusi: 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan karakteristik perawat dengan 

perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB). Perilaku perawat 

telah menerapkan 4 pilar PPI TB. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti 

tentang hal yang berkaitan dengan perilaku PPI TB, seperti: kepatuhan, beban 

kerja, dan self efficacy perawat. 

Kata Kunci: karakteristik perawat, perilaku pencegahan, pengendalian infeksi TB 
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ABSTRACT 

 

THE CORRELATION OF NURSE’S CHARACTERISTICS WITH 

PREVENTION BEHAVIOR AND TB INFECTION CONTROL  

 

A Cross Sectional Study in RS Paru Jember 

 

By: Ahmad Eko Wibowo 

 

Introduction: Nurses working in TB ward have great risk infection TB. It require 

special attention in prevention and TB infection control. Nurse behavior were 

formed by characteristics: training, education, length of working, knowledge, 

attitude, and motivation. Method: This study aim to analyzed the correlation of 

nurse’s characteristics with prevention behaviour and TB infection control. 

Design used in this study was cross sectional. The population were  nurses who 

worked in the TB ward. Total samples were 40 respondents, according to 

inclusion criteria. The dependent variable was prevention behaviour and TB 

infection control, whereas independent variable was nurse’s characteristics. Data 

were collected using questionnaire and observation. Data were analyzed using Chi 

Square. Results: Results showed that no correlation between education with TB 

prevention behaviour (p=0.525) also training (p=0,316). Length of working had 

no correlation with TB prevention behaviour (p=0.190) and knowledge had no 

correlation too (p=0.798). Attitude had no correlation with TB prevention 

behaviour (p=1.000) also motivation (p=1.000). Discussion: It can be concluded 

there were no correlation between nurse’s characteristics with prevention 

behaviour and TB infection control. Nurse behaviour were good because they had 

done 4 pillars TB infection control. Beside that nurse’s characteristics as 

consideration to increase TB prevention behaviour. Further studies recommend 

about analysis factors TB prevention  behaviour: obidience, burden of working, 

and self efficacy of nurse. 

 

Keyword: nurse’s characteristics, prevention behaviour, TB infection control 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kasus TB masih menjadi permasalahan serius di dunia. TB atau yang biasa 

disebut tuberkulosis sering dikenal sebagai penyakit menular. Penyakit TB 

disebabkan oleh bakteri mycobacterium tuberculosis. TB dapat menyerang siapa 

saja tanpa memandang umur ataupun jenis kelamin, baik itu perempuan, laki-laki, 

dewasa maupun anak-anak. TB masih terus menjadi masalah kesehatan di dunia, 

terutama di negara berkembang termasuk Indonesia. Insiden TB  yang terus 

meningkat menjadikan TB sebagai penyakit re-emerging sehingga WHO 

mendeklarasikan TB sebagai suatu global health  emergency. 

Perawat merupakan salah satu  petugas kesehatan yang  menangani pasien TB 

merupakan kelompok resiko tinggi untuk terinfeksi TB (Claassens et al. 2016). 

Perawat yang bekerja di ruang TB beresiko besar untuk tertular (Tudor et al. 

2014). Pada saat  ini  TB  seringkali  merupakan  penyakit akibat  kerja atau 

dikenal occupational disease (Tukatman et al. 2015). Keadaan ini  memerlukan  

perhatian  khusus dalam upaya perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB.  

Perilaku perawat dipengaruhi oleh beberapa karakteristik, diantaranya sikap 

dan motivasi (Nursalam 2017). Karakteristik perawat juga terdiri dari: 

pengetahuan, pendidikan, pelatihan, dan masa kerja (Aung et al. 2017). Sikap 

yang positif dan pengetahuan yang baik dalam pencegahan infeksi TB merupakan 

faktor utama yang berhubungan dengan pelaksanaan PPI TB yang baik pula 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

2 

 

SKRIPSI            HUBUNGAN KARAKTERISTIK PERAWAT... AHMAD EKO WBOWO 

(Engelbrecht et al. 2016). Terdapat hubungan pengetahuan dengan upaya 

pencegahan penularan TB (Yuliastuti et al. 2014). Perawat yang bekerja di ruang 

TB selama 5 tahun lebih memiliki resiko yang lebih besar terhadap penularan TB 

(Zhou et al, 2014). Sedangkan perawat yang bekerja kurang dari 4 tahun beresiko 

rendah terhadap penularan infeksi TB (Tiemersma et al. 2016). Pendidikan 

perawat tidak berhubungan dengan perilaku pencegahan penularan TB (Nurhayati 

et al. 2015).  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan wawancara pada tanggal 24 

Agustus 2017 dengan ketua komite keperawatan dan tim PPI RS Paru Jember, 

disimpulkan bahwa perilaku perawat tentang PPI TB masih kurang. Perilaku 

tersebut diantaranya: masih ada perawat yang tidak patuh melakukan cuci tangan 

sebelum dan sesudah kontak dengan pasien TB dengan alasan pasien yang 

banyak, lupa, dan sudah menggunakan hand schoen; masih rendahnya sikap 

perawat yang tidak menggunakan gown di rawat inap isolasi TB; masker yang 

digunakan perawat dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien TB adalah 

masker N95, tetapi masih ada perawat yang menyepelekan cara penggunaannya 

bahkan memakai masker bedah sebagai pengganti. Serta pembuangan limbah 

sampah medis/ infeksius masih ada yang tercampur dengan limbah sampah non 

medis/umum. Padahal perawat harus lebih menekankan  fit dan test dalam 

implementasi PPI TB (Chen et al. 2016). Tidak ada hubungan cuci tangan dengan 

perilaku PPI TB (Zhou et al. 2014), bahkan ketika perawat berinteraksi dengan 

pasien TB tidak pernah menggunakan masker N95 (Engelbrecht et al. 2016). 

Terdapat hubungan perilaku perawat yang menggunakan gown dengan resiko 

terjadinya resiko infeksi TB (Weng et al. 2016). Begitu pula perilaku pembuangan 
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dan pengumpulan limbah medis (sputum) tidak berhubungan dengan karakteristik 

perawat (Weng et al. 2016). Memperhatikan fenomena di atas, peneliti  tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai “Hubungan Karakteristik Perawat dengan 

Perilaku Pencegahan dan Pengendalian Infeksi TB (PPI TB) di RS Paru Jember”. 

Penyakit TB merupakan 10 besar penyebab kematian di dunia (WHO 2017). 

Menurut WHO (2017), penderita TB di Indonesia menempati urutan kedua 

terbesar di dunia setelah India. Penemuan kasus TB di Indonesia sebanyak 

330.729 kasus (WHO 2016). Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Timur, penderita TB yang diobati di Jawa Timur sebanyak 40.185 orang dan 

jumlah penderita TB paru BTA positif sebanyak 21.475 orang. Hal ini menjadikan 

Provinsi Jawa Timur menempati urutan kedua dengan penderita TB tertinggi di 

Indonesia setelah Jawa Barat (Dinkes Jatim 2016). Menurut data Dinkes Jatim 

(2016), Kabupaten Jember menempati urutan kedua di Provinsi Jawa Timur 

setelah Surabaya untuk kasus penderita TB BTA positif dengan jumlah 3.128 

orang. Berdasarkan data yang diperoleh dari SIMRS Paru Jember (2016) terdapat 

730 kunjungan pasien TB yang dirawat inap. Sedangkan data kunjungan pasien 

TB yang dirawat pada bulan Juli 2017 sebanyak 473 pasien (SIMRS Paru Jember 

2017).  

Keberhasilan suatu rumah sakit dalam menjalankan fungsinya ditandai 

dengan adanya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. Mutu rumah sakit sangat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya program pencegahan dan 

pengendalian infeksi TB (PPI TB) di rumah sakit. Hal ini ditunjukkan pada 

perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama perawat. 

Tenaga perawat sebagai tenaga profesional yang perannya tidak dapat 
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dikesampingkan dari baris terdepan pelayanan rumah sakit. Oleh karena perawat 

merupakan petugas kesehatan yang kontak paling lama dengan pasien bahkan 

sampai 24 jam penuh, maka perawat ikut mengambil peran yang cukup besar 

dalam memberikan kontribusi pencegahan dan pengendalian infeksi (Ibrahim et 

al. 2014).  

Upaya  pelaksanaan  PPI  TB  akan  menjadi  salah  satu  penilaian  akreditasi 

 rumah  sakit. Rumah Sakit Paru Jember merupakan salah satu Unit Pelaksana 

Teknis di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang memiliki tugas di 

bidang penyembuhan, pemulihan kesehatan, dan pencegahan penyakit paru. 

Rumah Sakit Paru Jember terdiri dari berbagai fasilitas dan instalasi, salah satunya 

adalah instalasi rawat inap TB. RS Paru Jember selain memilki rawat inap TB 

biasa juga memiliki rawat inap isolasi TB – HIV dan TB MDR serta ruang High 

Care Unit (HCU Infeksi). Instalasi  rawat inap TB merupakan salah satu 

penyebaran infeksi nosokomial pernafasan baik bagi perawat, pasien, maupun 

keluarga pasien (Weng et al. 2016). Beberapa perawat yang bertugas di ruang 

rawat inap TB RS Paru juga bertugas di ruang isolasi (TB – HIV dan MDR). Hasil 

studi pendahuluan menyatakan bahwa ada petugas kesehatan selain perawat yang 

tertular TB, namun yang bersangkutan sekarang sudah melakukan pengobatan TB 

dan dinyatakan sembuh. Berdasarkan hal tersebut, resiko perawat untuk tertular 

TB juga semakin besar. Sebenarnya RS Paru Jember sudah ada tim PPI dan 

Komite Keperawatan. Tim PPI TB sudah menugaskan seorang surveilans di tiap 

ruangan untuk monitoring dan evaluasi PPI TB. Begitu pula Komite Keperawatan 

melalui Subkomite Mutu Profesi mengusulkan setiap tahun secara periodik 

mengirimkan perawat untuk mengikuti pelatihan tentang TB, kemudian perawat 
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yang telah mengikuti pelatihan tersebut membagi ilmu yang telah didapat pada 

perawat lain melalui pelatihan Inhouse Training. Namun perilaku PPI TB perawat 

di RS Paru Jember masih perlu ditingkatkan. Hal ini tidak lepas dari pengetahuan, 

sikap, dan motivasi perawat yang masih kurang. Fasilitas masker N95 sudah 

disediakan di ruangan dan diganti setiap 4 hari sekali, padahal menurut pedoman 

PPI TB dari Kemenkes RI 2016 penggantian masker N95 maksimal 3 hari. 

Pelatihan tentang TB  sudah diberikan kepada perawat secara berkala. Dari sisi 

jenjang pendidikan, perawat yang ada di ruang isolasi TB rata-rata lulusan 

perguruan tinggi yang terdiri dari DIII Keperawatan dan S1 Keperawatan. Masa 

kerja perawat di ruang isolasi TB bervariasi, mulai kurang dari 1 tahun sampai 

lebih 5 tahun. Dengan demikian karakteristik perawat yang sudah dijelaskan 

diatas menurut peneliti mempengaruhi perilaku perawat dalam pencegahan dan 

pengendalian infeksi TB (PPI TB). 

Perilaku perawat dalam pencegahan dan pengendalian infeksi TB sangatlah 

penting, yaitu dengan menerapkan kebijakan PPI  TB  meliputi  4  pilar: 

pengendalian  manajerial,  pengendalian administratif,  pengendalian lingkungan, 

dan  pengendalian  perlindungan  diri (Chen et al. 2016).  Hal tersebut sebagai 

 upaya  penanggulangan  TB  nasional karena  munculnya  dampak  beban  ganda 

epidemik  TB  HIV  serta  kasus  MDR/XDR-TB. Penerapan PPI TB tidak hanya 

di bangsal saja tetapi di seluruh ruangan RS untuk melindungi resiko penularan 

infeksi TB pada perawat. Salah satu upaya mencegah penularan TB melalui 

perilaku individu itu sendiri. Pengetahuan dan sikap merupakan faktor utama 

dalam perilaku pencegahan dan pengendalian (Engelbrecht et al. 2016). Secara 

umum  motivasi mengacu pada adanya kekuatan dorongan yang menggerakan 
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untuk berperilaku tertentu, termasuk perilaku PPI TB (Muhith & Nursalam 2012). 

Pelatihan tentang TB seperti: TB DOTS, TB MDR, dan PPI TB dapat diberikan 

pada perawat sebagai wujud implementasi 4 pilar PPI TB. Diharapkan dengan 

mengikuti pelatihan tersebut maka dapat mempengaruhi perilaku perawat dalam 

PPI TB (Engelbrecht et al. 2016). Masa kerja perawat mempengaruhi perilaku PPI 

TB, semakin lama perawat tersebut bertugas di ruang TB maka semakin baik pula 

perilaku pencegahan dan pengendalian TB (Zhou et al. 2014).  

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Bagaimana hubungan karakteristik perawat dengan perilaku pencegahan 

dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS Paru Jember? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan karakteristik perawat dengan perilaku 

pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS Paru Jember. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis hubungan karakteristik: pendidikan perawat dengan perilaku 

pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS Paru Jember. 

2. Menganalisis hubungan karakteristik: pelatihan TB dengan perilaku 

pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS Paru Jember. 

3. Menganalisis hubungan karakteristik: masa kerja perawat dengan perilaku 

pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS Paru Jember. 

4. Menganalisis hubungan karakteristik: pengetahuan perawat dengan 

perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS Paru 

Jember. 
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5. Menganalisis hubungan karakteristik: sikap perawat dengan perilaku 

pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS Paru Jember. 

6. Menganalisis hubungan karakteristik: motivasi perawat dengan perilaku 

pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS Paru Jember. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Teoritis 

Penelitian ini dapat membuktikan teori Health Belief Model dalam 

lingkup keperawatan medikal bedah (KMB), khususnya TB. Karakteristik 

perawat terdiri dari pengetahuan, pelatihan, masa kerja, sikap, pendidikan, 

dan motivasi (Nursalam 2017). Model teori ini merupakan formulasi 

konseptual untuk mau melakukan atau  tidak mau melakukan perilaku sehat, 

perilaku sehat dapat berupa perilaku pencegahan maupun upaya untuk 

menuju sehat atau penyembuhan suatu penyakit. Karakteristik perawat 

tersebut melalui proses perceived susceptibility, perceived seriousnes, 

perceived benafis and barrier dan cues akan mempengaruhi perilaku, salah 

satunya adalah perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB). 

1.4.2 Praktis  

1. Bagi Perawat 

Sebagai masukan kepada perawat yang bertugas di RS Paru Jember 

mengenai hubungan karakteristik perawat dengan perilaku PPI TB. 

Masukan ini dapat membantu perawat untuk melakukan perilaku 

pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) dalam upaya 

memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. 

2. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 
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Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu 

keperawatan yang berkaitan karakteristik perawat dengan perilaku 

pencegahan dan pengendalian infeksi TB  (PPI TB). 

3. Bagi Rumah Sakit 

Bagi institusi Rumah Sakit, melalui penelitian ini memperoleh 

bahan untuk mengevaluasi mekanisme pencegahan dan pengendalian TB 

(PPI TB) agar dapat memaksimalkan tugas, potensi serta meminimalisir 

resiko infeksi dalam memberikan pelayanan kesehatan di RS. Dengan 

demikian institusi Rumah Sakit dapat melakukan langkah - langkah yang 

dirasa perlu untuk menunjang  perawat dalam melaksanakan tugasnya. 

4. Bagi Penulis 

Belajar mengasah kemampuan meneliti dan peduli terhadap profesi 

perawat ; mendorong penulis untuk memulai dan mampu mengembangkan 

diri, berpandangan luas, dan bersikap profesional dalam pelayanan 

keperawatan; mengetahui pentingnya perilaku PPI TB di RS. 

5. Penelitian Lanjutan 

Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat memberikan suatu 

laporan analisis lanjutan tentang perilaku pencegahan dan pengendalian 

infeksi TB (PPI TB) di RS Paru Jember. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Karakteristik Perawat 

Perilaku perawat dipengaruhi oleh beberapa karakteristik, diantaranya 

sikap dan motivasi (Nursalam 2017). Karakteristik perawat juga terdiri dari: 

pengetahuan, pendidikan, pelatihan, dan masa kerja (Aung et al. 2017). 

Pengetahuan dan sikap merupakan faktor utama dalam perilaku pencegahan dan 

pengendalian TB (Engelbrecht et al. 2016). Secara umum  motivasi mengacu pada 

adanya kekuatan dorongan yang menggerakkan untuk berperilaku tertentu, 

termasuk perilaku PPI TB (Muhith & Nursalam 2012). 

2.2 Pengetahuan  

 Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk 

suatu perilaku (Makhfudli et al. 2015). Dengan demikian terbentuknya perilaku 

karena adanya pengetahuan yang ada pada dirinya, terutama yang ada pada orang 

dewasa dimulai pada domain kognitif (Ibrahim et al. 2014). Pengetahuan tersebut 

dapat diperoleh melalui pendidikan formal atau melalui pendidikan non formal, 

seperti: pelatihan dan seminar (Bogar et al. 2013). Selain itu pengetahuan dapat 

diperoleh dari pengalaman kerja seseorang (Ibrahim et al. 2014).  

 Pengetahuan dan pemahaman perawat tentang penyakit TB dan 

pencegahan penularannya memegang peranan penting dalam keberhasilan PPI 

TB. Pengetahuan yang dimiliki perawat sangat berpengaruh terhadap cerminan 

perilaku pencegahan TB Paru (Kurniasih & Widianingsih 2013). 
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Karakteristik perawat: pengetahuan, tidak mempengaruhi perilaku 

kewaspadaan standar secara signifikan (Aung et al. 2017). Sedangkan 

pengetahuan perawat mempengaruhi terhadap pelaksanaan pencegahan infeksi TB 

(Engelbrecht et al. 2016). Sehingga perawat di ruangan dapat memberikan 

pendidikan kesehatan tentang TB Paru dan upaya pencegahan penularannya 

(Yuliastuti et al. 2014). Berdasarakan hal diatas peneliti meneliti hubungan 

karakteristik perawat: pengetahuan dengan perilaku PPI TB. 

2.2.1 Klasifikasi Pengetahuan  

Hendrawan (2016) menjelaskan bahwa jenis pengetahuan di antaranya sebagai 

berikut: 

1. Pengetahuan Implisit 

Merupakan pengetahuan yang masih tertanam dalam bentuk pengalaman, 

pemahaman, dan keterampilan seseorang (Budiman & Riyanto 2013). 

2. Pengetahuan Eksplisit 

Merupakan pengetahuan yang telah disimpan dalam wujud nyata, bisa 

dalam wujud perilaku (Budiman & Riyanto 2013). 

2.2.2 Tingkat Pengetahuan di dalam Domain Kognitif 

 Yuni (2016) menjelaskan bahwa pengetahuan yang tercakup dalam 

domain kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu: 

1. Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah 

mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang 

dipelajari atau rangsangan yang telah diterima (Notoatmodjo 2014).
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2. Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan 

secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan 

materi tersebut secara benar (Notoatmodjo 2014). 

3. Aplikasi (aplication) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya) 

(Notoatmodjo 2014). 

4. Analisis (analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu 

struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain (Notoatmodjo 

2014). 

5. Sintesis (synthesis) 

Sintesis menunjuk kepada suatu kemempuan untuk meletakkan 

atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan 

yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk 

menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada (Notoatmodjo 

2014). 

6. Evaluasi (evaluating) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-

penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau 

menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada (Notoatmodjo 2014).
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 2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan  

 Beberpa faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan antara lain: 

pendidikan, informasi, usia, sosial budaya ekonomi, lingkungan, dan pengalaman 

(Notoatmodjo 2014): 

1. Pendidikan 

Pendidikan merupakan upaya persuasi atau pembelajaran kepada 

seseorang agar mau melakukan tindakan sebagai bentuk perilaku untuk 

memelihara, mengatasi masalah dan meningkatkan kesehatannya 

(Yuliastuti et al. 2014). 

2. Informasi 

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah dalam 

menerima informasi sehingga semakin banyak pengetahuan yang dimiliki 

(Yuliastuti et al. 2014). 

3. Usia  

Usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. 

Semakin bertambah usia  akan semakin berkembang pula daya tangkap 

dan pola pikirnya sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin 

membaik (Yuliastuti et al. 2014). 

4. Sosial, ekonomi, dan budaya 

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan seseorang akan 

mempengaruhi pengetahuan. Status ekonomi seseorang juga akan 

menentukan tersedianya fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu 

sehingga hal tersebut mempengaruhi pengetahuan seseorang (Budiman & 

Riyanto 2013). 
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5. Lingkungan  

Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan 

ke dalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini karena 

adanya interaksi timbal balik ataupun tidak, yang direspon sebagai 

pengetahuan oleh setiap individu (Budiman & Riyanto 2013). 

6. Pengalaman  

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan untuk memperoleh 

kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan 

yang diperoleh dalam memecahkan masalah (Budiman & Riyanto 2013).  

2.3 Pelatihan  

Pelatihan merupakan salah satu karakteristik perawat (Aung et al. 2017). 

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, perawat diharapkan bisa menjalani 

profesi secara baik salah satunya melalui pelatihan (Ibrahim et al. 2014). Pelatihan 

perawat yang dapat diikuti di ruang TB dapat berupa pelatihan TB MDR, 

pelatihan TB DOTS, dan pelatihan PPI TB. Melalui pelatihan khusus tersebut 

perawat akan dapat meningkatkan kualitas kerjanya sehingga dapat bekerja secara 

efisien dan efektif. Dengan demikian jelaslah pentingnya pelatihan bagi perawat 

agar dapat memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan yang terbaik bagi 

pasiennya, termasuk dalam upaya meningkatkan perilaku PPI TB (Engelbrecht et 

al. 2016).  Karakteristik perawat (pelatihan) tidak mempengaruhi kepatuhan 

kewaspadaan standar secara signifikan (Aung et al. 2017). Hal ini membuat 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan hal tersebut. 
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 2.4 Masa Kerja 

Masa kerja merupakan salah indikator pembentuk karakteristik individu 

(Aung et al. 2017). Masa kerja atau pengalaman kerja adalah kemampuan atau 

keahlian yang dimilki seseorang pada suatu bidang pekerjaan yang diperoleh 

dengan belajar dalam suatu kurun waktu tertentu, dilihat dari intelegensi dan 

sikapnya. Masa kerja merupakan hasil penyerapan dari berbagai aktivitas, 

sehingga mampu menumbuhkan keterampilan yang muncul secara otomatis dalam 

tindakan perawat seperti perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI 

TB). Masa kerja perawat berkaitan dengan pengalaman kerjanya. Perawat yang 

telah lama bekerja pada RS tertentu telah mempunyai berbagai pengalaman yang 

berkaitan dengan bidangnya masing-masing. Sebagian besar perawat dengan masa 

kerja 1-5 tahun menunjukkan perilaku PPI TB yang masih kurang meskipun 

mempunyai pengalaman merawat pasien TB. Perawat yang bekerja di ruang TB 

selama 5 tahun lebih memiliki resiko yang lebih besar terhadap penularan TB 

(Zhou et al, 2014) . Sedangkan perawat yang bekerja kurang dari 4 tahun beresiko 

rendah terhadap penularan infeksi TB (Tiemersma et al. 2016). Perbedaan fakta 

tersebut yang dianalisis oleh peneliti. 

2.5 Sikap (attitude)  

Sikap merupakan kecenderungan perilaku yang belum nyata (overt 

behaviour) dan sikap bukan satu-satunya penentu namun masih banyak faktor lain 

yang berpengaruh terhadap munculnya perilaku (Ibrahim et al. 2014). Sikap 

merupakan faktor penting yang berhubungan dengan perilaku (Laili et al. 2014). 

Sikap merupakan faktor penentu perilaku, karena sikap berhubungan dengan 

persepsi, kepribadian, dan motivasi. Belum ada reward dan punishment yang jelas 
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dalam pelaksanaan PPI TB berpengaruh terhadap sikap dan motivasi perawat 

untuk melaksanakan PPI TB (Bogar et al. 2013). 

Sikap dalam hal ini merupakan sikap perawat dalam pencegahan dan 

pengendalian infeksi TB (PPI TB). Sikap merupakan suatu predisposisi yang 

digunakan untuk merespon secara positif atau negatif terhadap suatu objek, 

situasi, konsep dan orang. Sikap positif dan pengetahuan yang baik dalam 

pencegahan infeksi TB merupakan faktor utama yang berhubungan dengan 

pelaksanaan infeksi TB yang baik pula (Engelbrecht et al. 2016). Menurut Ibrahim 

et al. (2014) tidak ada hubungan pengetahuan dengan sikap. Hal tersebut menarik 

perhatian peneliti untuk dianalisis. 

2.5.1 Tingkatan Sikap 

Notoatmodjo (2014) membagi sikap dalam berbagai tingkatan: 

1. Menerima (receiving) 

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan 

stimulus yang diberikan (objek) (Notoatmodjo 2014). 

2. Merespon (responding) 

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan, dan 

menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. 

Karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan 

tugas yang diberikan, terlepas dari pekerjaan itu benar atau salah 

(Notoatmodjo 2014). 

3. Menghargai (valuing) 

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu 

masalah adalah suatu indikasi sikap (Notoatmodjo 2014). 
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4. Bertanggung jawab (responsible) 

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya 

dengan segala resiko merupakan sikap yang paling tinggi. Pengukuran 

sikap dapat dilakukan secara langsung. Secara langsung dapat ditanyakan 

bagaimana pendapat atau pertanyaan responden terhadap suatu objek 

(Notoatmodjo 2014). 

2.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap 

 Azwar (2016) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap 

adalah: 

1. Pengalaman pribadi 

Apa yang telah dan sedang dialami perawat akan ikut membentuk 

dan mempengaruhi penghayatan terhadap stimulus sosial. Tanggapan akan 

menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap, untuk dapat mempunyai 

pengalaman yang berkaitan dengan objek psikologis (Azwar 2016). 

2. Pengaruhnya orang lain yang dianggap penting 

Orang lain disekitar merupakan salah satu diantara komponen 

sosial yang ikut mempengaruhi sikap perawat, misalnya: teman sejawat, 

kepala ruangan, atasan langsung, dan sebagainya. Seseorang yang 

dianggap penting mempengaruhi sikap perawat (Azwar 2016). 

3. Pengaruh kebudayaan 

Kebudayaan dimana perawat bekerja akan pengaruh besar terhadap 

pembentukkan sikap, misalnya budaya disiplin dalam menerapkan PPI TB 

(Azwar 2016). 
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4. Media massa 

Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti 

televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain mempunyai pengaruh 

besar dalam pembentukkan opini dan kepercayaan seseorang. Pesan-pesan 

sugestif yang dibawa informasi tersebut, apabila cukup kuat akan memberi 

dasar efektif dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah arah sikap 

tertentu (Azwar 2016). 

5. Lembaga pendidikan dan lembaga agama 

Lembaga pendidikan dan lembaga agama sebagai suatu sistem 

mempunyai pengaruh dalam pembentukkan sikap dikarenakan keduanya 

meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri perawat (Azwar 

2016). 

6. Pengaruh faktor emosional 

Tidak semua bentuk sikap yang ditentukan oleh situasi lingkungan 

dan pengalaman pribadi seseorang. Kadang-kadang suatu bentuk sikap 

merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai 

semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme 

pertahanan ego (Azwar 2016). 

2.6 Pendidikan 

Pendidikan adalah proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, 

dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya. Kemampuan individu salah satunya 

dapat dinilai dari kemampuan kogntif, yaitu melalui pendidikan formal (Nursalam 

2016).  
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Pendidikan merupakan suatu hal yang penting karena memudahkan sesorang 

untuk memahami sesuatu. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka 

semakin mereka selalu mencari evidence based dan berpikir secara rasional 

(Makhfudli et al. 2015). Perawat yang berpendidikan tinggi, perilakunya akan 

lebih baik karena telah memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas 

dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah (Mariyanti et al. 2015). 

Pendidikan merupakan salah satu karakteristik perawat. Pendidikan perawat 

tidak mempengaruhi kepatuhan kewaspadaan standar secara signifikan (Aung et 

al. 2017). Begitu pula menurut Nurhayati et al.( 2015) tidak menemukan 

hubungan yang bermakna antara perilaku pencegahan TB dengan pendidikan. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti menganalisis hubungan karakteristik perawat 

(pendidikan) dengan perilaku PPI TB. 

2.7 Motivasi 

Setiap individu memiliki motivasi tertentu (Mariyanti et al. 2015). 

Motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja. 

Motivasi kerja adalah suatu kondisi yang berpengaruh untuk membangkitkan, 

mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan 

kerja (Nursalam 2017).  

Penerapan perilaku PPI TB berpengaruh pada kepuasan kerja perawat, 

sehingga perawat yang loyal termotivasi memberikan layanan pada pasien dengan 

lebih baik (Muhith & Nursalam 2012). Adapun prinsip-prinsip dalam 

meningkatkan motivasi kerja terdiri dari lima prinsip utama (Nursalam 2016) 

yaitu: 
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1. Prinsip partisipatif 

Memberikan kesempatan ikut berpartisispasi menentukan tujuan 

yang akan dicapai (Nursalam 2016). 

2. Prinsip komunikasi 

Mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

usaha pencapaian tugas dengan jelas (Nursalam 2016). 

3. Prinsip mengakui andil 

Memberikan pengakuan bahwa semua orang mempunyai andil 

dalam usaha pencapaian tujuan (Nursalam 2016). 

4. Prinsip pendelegasian wewenang 

Memberikan wewenang kepada pegawai bawahan untuk dapat 

mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukan sewaktu-waktu 

(Nursalam 2016). 

5. Prinsip memberi perhatian 

Memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan sehingga 

menambah motivasi bekerja sesuai harapan (Nursalam 2016). 

Motivasi diperlukan dalam menentukan intensitas usaha bekerja bagi 

perawat yang berdampak pada perilaku. Motivasi yang tinggi akan memiliki 

keinginan untuk melaksanakan tugas sebagai perawat dengan baik (Mariyanti et 

al. 2015). 

Motivasi terdiri dari 2 macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi 

ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan keinginan yang besar timbul dari dalam 

diri individu untuk mencapai tujuan tertentu dalam hidupnya. Motivasi ekstrinsik 

merupakan motivasi yang bersumber dari luar individu yang menjadi pendorong 
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individu tersebut untuk mencapai tujuannnya (Mariyanti et al. 2015). Berdasarkan 

hal tersebut peneliti menganalisis hubungan motivasi dengan perilaku PPI TB. 

Kepuasan kerja berasal dari motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik 

(Nursalam 2016). Faktor - faktor motivasi secara ekstrinsik (Sudiarani 2016) 

adalah: 

1. Kondisi kerja 

Kondisi kerja merupakan serangkaian kondisi atau keadaan 

lingkungan kerja. Kondisi kerja yang dimaksud meliputi kondisi 

lingkungan tempat kerja perawat, hubungan perawat dan atasan, hubungan 

sesama perawat, kelengkapan fasilitas dalam pelayanan asuhan 

keperawatan (Sudiarani 2016). 

2. Kebijakan dan administrasi instansi 

Suatu mekanisme yang meletakan batasan untuk tindakan 

administratif dan menentukan arah untuk diikuti, misalnya: melakukan 

asuhan keperawatan sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) termasuk 

pencegahan dan pengendalian infeksi (Sudiarani 2016). 

3. Supervisi  

Supervisi dalam hal ini merupakan pengawasan yang dilakukan 

untuk memastikan bahwa suatu proses pekerjaan dilakukan sesuai dengan 

yang seharusnya, biasanya dilakukan oleh kepala ruangan (Sudiarani 

2016).  

4. Keamanan  

Keamanan misalnya lingkungan kerja yang aman dari segala 

gangguan ancaman, keamanan jabatan, status kerja yang pasti, aman atas 
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sarana maupun prasarana yang dipergunakan. Apabila keamanan dalam 

bekerja sudah terjamin, motivasi kerja perawat untuk bekerja maksimal 

juga bertambah (Sudiarani 2016). 

Faktor – faktor intrinsik yang mempengaruhi motivasi (Sudiarani 2016) adalah: 

1. Prestasi 

Prestasi adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas –tugas yang dibebankan kepadanya yang berdasarkan 

atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu (Sudiarani 2016). 

2. Penghargaan 

Penghargaan  adalah keinginan untuk mewujudkan kemampuan 

diri atau keinginan untuk menjadi apapun yang seseorang mampu untuk 

mencapainya. Adanya pemberian penghargaan bagi perawat yang 

berprestasi atau berdedikasi tinggi. Dengan demikian memotivasi perawat 

lainnya untuk bisa mendapatkan penghargaan seperti itu juga (Sudiarani 

2016). 

3. Tangung jawab 

Sesuatu yang harus kita lakukan agar kita menerima sesuatu yang 

dinamakan hak, salah satunya menerapkan perilaku PPI TB (Sudiarani 

2016). 

4. Kesempatan untuk maju 

Suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan – 

peningkatan status perawat dalam suatu organisasi yang bersangkutan, 

misalnya: memberikan kesempatan kepada perawat dalam 

mengembangkan karier dan pendidikan lebih lanjut (Sudiarani 2016). 
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2.8 Perilaku 

Sumber informasi (accessebility of information) tentang kesehatan 

merupakan salah satu tolok ukur seseorang dalam membentuk perilaku kesehatan 

(Yuliastuti et al. 2014). Perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB yang 

baik berhubungan erat dengan pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, dan akses 

terhadap informasi (Nurhayati et al. 2015). Menurut Kurniasih & Widianingsih 

(2013) terdapat hubungan pengetahuan dengan pencegahan TB. Hal demikian 

peneliti menganalisis hubungannya dengan karakteristik perawat yang telah 

disebut di atas. 

2.8.1 Bentuk Perilaku  

Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus, maka perilaku dapat 

dibedakan menjadi dua: 

1. Perilaku tertutup (covert behavior)  

Respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung 

atau tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada 

perhatian, persepsi, pengetahuan atau kesadaran dan sikap yang terjadi 

pada seseorang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati 

secara jelas oleh orang lain (Notoatmodjo 2014). 

2. Perilaku terbuka (overt  behavior)  

Respons terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk 

tindakan atau praktik, yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat orang 

lain (Notoatmodjo 2014). 
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2.8.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Perilaku  

Menurut teori Health Belief Model menyatakan bahwa perilaku terbentuk 

dari 4 hal, yaitu:  

1. Kerentanan yang dirasakan (Perceived Susceptibility) 

Agar seseorang bertindak untuk mencegah suatu penyakit, maka ia 

harus merasakan bahwa ia rentan terhadap penyakit tersebut (susceptible). 

Dengan kata lain, suatu tindakan pencegahan terhadap suatu penyakit 

timbul bila sesorang merasakan bahwa ia atau orang lain rentan terhadap 

penyakit tersebut (Notoatmodjo 2014). Perawat bertindak untuk mencegah 

penularan TB, maka ia harus merasakan bahwa ia rentan terhadap penyakit 

tersebut 

2. Keseriusan yang dirasakan (Percived Seriousness) 

Tindakan individu untuk mencari pengobatan dan pencegahan 

penyakit didorong pula oleh keseriusan penyakit tersebut terhadap 

individu atau masyarakat. Penyakit TB misalnya, dirasakan lebih serius 

bila dibandingkan dengan influenza. oleh karena itu, tindakan pencegahan 

TB lebih banyak dilakukan bila dibandingkan dengan pencegahan ataupun 

pengobatan influenza (Notoatmodjo 2014). Tindakan perawat untuk 

mencari pengobatan dan pencegahan penyakit TB, misalnya: melakukan 

deteksi dini bila batuk lama, pemberian OAT secepatnya, serta mencegah 

perawat dan orang lain terinfeksi TB 

3. Manfaat dan rintangan yang dirasakan (Perceived benafis and barriers)  

Apabila individu (perawat) merasa dirinya rentan untuk penyakit 

yang dianggap serius, ia melakukan suatu tindakan tertentu. Tindakan ini 
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akan tergantung pada manfaat yang dirasakan dan rintangan yang 

ditemukan dalam mengambil tindakan tersebut. Pada umumnya manfaat 

tindakan lebih menentukan daripada rintangan yang mungkin ditemukan di 

dalam tindakan tersebut (Notoatmodjo 2014). Apabila perawat merasa 

dirinya rentan untuk penularan TB, ia melakukan suatu tindakan tertentu. 

Tindakan ini akan tergantung pada manfaat yang dirasakan dan rintangan 

yang ditemukan dalam mengambil tindakan tersebut, antara lain: adanya 

surveilans petugas untuk melakukan evaluasi dan monitoring perawat di 

ruang TB; penatalaksanaan pelayanan pasien TB (menjalankan standar 

prosedur operasional yang telah ditetapkan, serta melakukan KIE pada 

pasien TB dan keluarganya); pengaturan  ruang perawatan TB yang dalam 

hal ini perawat dapat melakukan  pemisahan ruang rawat inap pasien TB 

dan bukan TB serta perawat melakukan sterilisasi ruang rawat inap TB 

menggunakan ultraviolet (UV) secara berkala. 

4. Isyarat atau tanda - tanda (Cues) 

Untuk mendapatkan tingkat penerimaan yang benar tentang 

kerentanan, kegawatan dan keuntungan tindakan, maka diperlukan isyarat 

yang berupa faktor eksternal. Faktor tersebut misalnya: nasihat teman 

sejawat, kepala ruang, teguran dari atasan langsung, dan media massa yang 

dapat berupa jurnal, artikel, surat kabar (Notoatmodjo 2014). 

Keempat hal tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung 

berperan dalam pembentukan perilaku terutama perilaku kesehatan sebagai 

upaya pencegahan dan pengendalian infeksi TB (Notoatmodjo 2014). 
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2.8.3 Proses Adopsi Perilaku  

 Notoatmodjo (2014) mengungkapkan bahwa sebelum seseorang 

mengadopsi perilaku baru, di dalam diri orang tersebut terjadi proses yang 

berurutan, yakni: 

1. Awareness (kesadaran), yakni orang tersebut menyadari dalam arti 

mengetahui stimulus (objek) terlebih dahulu. 

2. Interest, yakni seseorang mulai tertarik kepada stimulus. 

3. Evaluation, (menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus tersebut 

bagi diriya). Hal ini berarti sikap responden sudah baik lagi. 

4. Trial, orang telah mulai mencoba perilaku baru. 

5. Adoption, subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, 

kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. 

Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses 

seperti ini didasari oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang positif maka 

perilaku tersebut bersifat langeng (long lasting). Sebaliknya apabila perilaku itu 

tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran maka tidak berlangsung lama 

(Notoatmodjo 2014). 

2.9 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi TB (PPI TB) 

Berdasarkan Kemenkes RI (2016) fasilitas Pelayanan Kesehatan di semua 

tingkat dalam pelayanan TB harus memperhatikan pencegahan dan pengendalian 

infeksi TB. Bagian dari kewaspadaan standar ditujukan untuk memutus mata 

rantai transmisi mikroba penyebab infeksi untuk diterapkan terhadap pasien yang 

diketahui maupun dugaan terinfeksi atau terkolonisasi patogen yang dapat 

ditransmisikan lewat udara, droplet, kontak dengan kulit atau permukaan 
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terkontaminasi termasuk yang terduga mengidap Multi-Drug Resistant Organism 

(Engelbrecht et al. 2016). Jenis kewaspadaan berdasarkan transmisi:  

1. Melalui kontak  

2. Melalui droplet 

3. Melalui udara (airborne) 

4. Melalui common vehicle (makanan, air, obat, alat, peralatan)  

5. Melalui vektor (lalat, nyamuk, tikus)  

Kewaspadaan Standar yang perlu diterapkan terhadap semua pasien setiap 

saat dan diseluruh fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi : kebersihan tangan 

(hand hygiene), Alat Pelindung Diri (APD) : sarung tangan bedah, masker bedah, 

kaca mata pelindung (goggle), pelindung wajah (face shield), respirator partikulat 

(misalnya masker N95), baju pelindung (apron), pengelolaan lingkungan dan 

limbah, pengelolaan alat kesehatan habis pakai, penatalaksanaan linen, 

penempatan pasien (patient bed layout), etika batuk (respiratory hygiene), praktek 

menyuntik yang aman, praktek pencegahan infeksi saat prosedur lumbal punksi, 

serta perlindungan dan kesehatan perawat (Kemenkes RI. 2016). 

Penatalaksanaan PPI TB bagi petugas kesehatan sangatlah penting untuk 

mencegah tersebarnya Mycobacterium Tuberculosa dari pasien TB ke pasien lain 

(Kemenkes RI. 2016). Tujuan utama pencegahan dan pengendalian infeksi TB 

adalah: 

1. Deteksi dini 

2. Pemberian OAT secepat mungkin 

3. Mencegah orang lain terinfeksi TB 
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Pencegahan dan pengendalian Infeksi TB (PPI TB) terdiri dari 4 pilar 

yaitu: pengendalian manajerial, pengendalian administratif, pengendalian 

lingkungan, serta pengendalain dengan alat perlindungan diri (APD) (Chen et al. 

2016). 

2.9.1 Pengendalian Manajerial 

Pihak manajerial adalah pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kepala 

Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten /Kota dan/atau atasan dari institusi 

terkait (Kemenkes RI. 2016). Komitmen, kepemimipinan, dan dukungan 

manajemen yang efektif berupa penguatan dari upaya manajerial bagi program 

PPI TB meliputi (Kemenkes RI. 2016):  

1. Membuat kebijakan pelaksanaan PPI TB yang merupakan bagian dari 

program PPI Fasyankes dengan mengeluarkan SK penunjukkan tim/ 

penanggung jawab. 

2. Membuat kebijakan dan SPO mengenai alur pasien untuk semua pasien 

batuk, alur pelaporan dan surveilans. 

3. Memberi pelatihan PPI TB bagi petugas yang terlibat dalam program PPI TB. 

4. Membuat perencanaan program PPI TB secara komprehensif. 

5. Membuat dan memastikan desain, konstruksi dan persyaratan bangunan serta 

pemeliharaannya sesuai PPI TB. 

6. Menyediakan sumber daya untuk terlaksananya program PPI TB meliputi 

tenaga, anggaran, sarana dan prasarana yang dibutuhkan termasuk aspek 

kesehatan kerja.  

7. Melakukan monitoring dan evaluasi. 
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8. Melakukan kajian di unit terkait penularan TB dengan menggunakan daftar 

tilik, menganalisis dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. 

9. Melaksanakan advokasi, komunikasi, mobilisasi dan sosialisasi terkait PPI 

TB. 

10. Surveilans petugas (kepatuhan menjalankan SPO dan kejadian infeksi). 

11. Memfasilitasi kegiatan riset operasional.  

Pelaksanaan PPI TB membutuhkan kontrol yang berkelanjutan agar resiko 

infeksi TB pada perawat dapat dicegah (Tiemersma et al. 2016). Monitoring 

penerapan pengendalian infeksi TB harus lebih ditekankan (Chen et al. 2016). 

2.9.2 Pengendalian Administratif 

Pengendalian administratif adalah upaya yang dilakukan untuk 

mencegah/mengurangi pajanan Mycobacterium Tuberculosa kepada petugas 

kesehatan termasuk perawat, pasien, pengunjung dan lingkungan dengan 

menyediakan, mensosialisasikan dan memantau pelaksanaan standar prosedur dan 

alur pelayanan (Kemenkes RI. 2016).  Pengendalian administratif membutuhkan 

perhatian khusus (Engelbrecht et al. 2016). Upaya ini mencakup (Kemenkes RI. 

2016):  

1. Melaksanakan triase dan pemisahan pasien batuk, mulai dari “pintu masuk” 

pendaftaran fasyankes.  

2. Memberikan penyuluhan pasien mengenai etika batuk. 

3. Menempatkan semua suspek dan pasien TB di ruang tunggu yang mempunyai 

ventilasi baik, diupayakan ≥12 ACH dan terpisah dengan pasien umum.  

4. Menyediaan tisu dan masker, serta tempat pembuangan tisu maupun 

pembuangan dahak yang benar. Sampah infeksius pada kantong plastik 
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berwarna kuning, sampah noninfeksius atau umum pada kantong plastik 

warna hitam. 

5. Memasang poster, spanduk dan bahan untuk KIE. 

6. Mempercepat proses penatalaksanaan pelayanan bagi pasien suspek dan TB 

termasuk diagnostik, terapi dan rujukan sehingga waktu berada pasien di 

fasyankes dapat sesingkat mungkin.  

7. Melaksanakan skrining bagi petugas yang merawat pasien TB. 

8. Menerapkan SPO bagi petugas (perawat) yang tertular TB.   

2.9.3 Pengendalian Lingkungan 

Pengendalian lingkungan adalah upaya peningkatan dan pengaturan aliran 

udara/ventilasi dengan menggunakan teknologi untuk mencegah penyebaran dan 

mengurangi/menurunkan kadar percik renik di udara. Upaya pengendalian 

dilakukan dengan menyalurkan percik renik ke arah tertentu (directional airflow) 

dan atau ditambah dengan radiasi utraviolet sebagai germisida. Pemanfaatan 

sistem ventilasi merupakan sistem yang menjamin terjadinya pertukaran udara di 

dalam gedung dan luar gedung yang memadai, sehingga konsentrasi droplet 

nuklei menurun (Kemenkes RI 2016).   

Pengendalian lingkungan PPI TB menurut termasuk pula ruang tunggu pasien 

TB di poli, area pengumpulan sputum, pembersihan ruangan TB menggunakan 

desinfektan, serta pemisahan ruang rawat inap antara pasien TB dan Non TB 

(Chen et al. 2016). 

Perawat yang bekerja di bangsal TB mengalami peningkatan insiden 

penularan TB. Namun hal tersebut juga ditemukan di bangsal selain TB. Hal ini 

perlunya peningkatan langkah – langkah pengendalian infeksi TB tidak hanya di 
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bangsal saja, tetapi di seluruh ruangan RS untuk melindungi resiko penularan 

infeksi TB kepada petugas kesehatan (Tudor et al. 2014). 

2.9.4 Pengendalian dengan Perlindungan Diri 

Pengendalian administratif membutuhkan perhatian khusus (Engelbrecht 

et al. 2016). Penggunaan alat pelindung diri pernapasan oleh petugas kesehatan 

termasuk perawat di tempat pelayanan sangat penting untuk menurunkan resiko 

terpajan, sebab kadar percik renik tidak dapat dihilangkan dengan upaya 

administratif dan lingkungan. Petugas kesehatan perlu menggunakan respirator 

pada saat melakukan prosedur yang beresiko tinggi, misalnya bronkoskopi, 

intubasi, induksi sputum, aspirasi sekret saluran napas, dan pembedahan paru 

(Kemenkes RI 2016). Selain itu, respirator juga perlu digunakan saat memberikan 

perawatan kepada pasien TB atau saat menghadapi/menangani pasien tersangka 

MDR-TB dan XDR-TB di poliklinik maupun di rawat inap (Weng et al, 2016).    

Pasien atau tersangka TB tidak perlu menggunakan respirator partikulat 

tetapi cukup menggunakan masker bedah untuk melindungi lingkungan sekitarnya 

dari droplet (Kemenkes RI 2016).  

1. Pemakaian Respirator Partikulat 

Respirator partikulat untuk pelayanan kesehatan N95 atau FFP2 

(health care particular respirator), merupakan masker khusus dengan 

efisiensi tinggi untuk melindungi pengguna dari partikel berukuran < 5 

mikron yang dibawa melalui udara. Pelindung ini terdiri dari beberapa 

lapisan penyaring dan harus dipakai menempel erat pada wajah tanpa ada 

kebocoran. Bila cara pemeliharaan dan penyimpanan dilakukan dengan 

baik, maka respirator ini dapat digunakan kembali (maksimal 3 hari).  
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Sebelum memakai masker ini, petugas kesehatan (perawat) perlu melakukan 

fit test (Kemenkes RI. 2016). Pegendalian infeksi TB pada umumnya sudah 

diimplementasikan di RS. Namun perawat masih terkadang tidak melakukan 

fit test masker N95 (Chen et al. 2016).   

2. Edukasi dan Penerapan Etika Batuk  

Perawat harus mampu memberi pendidikan kesehatan yang adekuat 

mengenai pentingnya menjalankan etika batuk kepada pasien untuk 

mengurangi penularan. Pasien yang batuk diinstruksikan untuk memakai 

masker (Sukartini et al. 2015). Perawat harus memalingkan kepala dan 

menutup mulut/hidung dengan tisu jika batuk atau bersin. Jika tidak 

memiliki tisu maka menutup mulut dan hidung dengan pangkal lengan. 

Sesudah batuk, membersihkan tangan dengan cuci tangan dan tisu dibuang 

pada tempat sampah yang disediakan khusus (Kemenkes RI 2016).  

1. Pengumpulan Sputum  

Pembuangan sputum dilakukan di tempat yang sudah disediakan 

(Sukartini et al. 2015). Pengumpulan sputum oleh pasien harus dilakukan 

dalam ruangan terbuka, sputum collection booth, atau ruangan dengan 

pengaturan sistem ventilasi yang benar. Untuk pengumpulan sputum yang 

baik pasien perlu mendapat penjelasan oleh perawat. Pasien diminta 

menarik napas dalam sebanyak 3x kemudian pada tarikan ke 3 menahan 

napas kemudian batuk dengan tekanan. Wadah sputum harus bermulut 

lebar dan bertutup ulir. Wadah tidak perlu steril tetapi harus bersih dan 

kering. Selalu menggunakan wadah yang disediakan khusus oleh 

laboratorium. Waktu pengumpulan dilakukan dengan metode SPS, yaitu: 
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sewaktu saat berobat ke fasyankes, pagi hari keesokannya di rumah dan 

sewaktu saat kontrol dan membawa sputum pagi hari ke fasyankes 

(Kemenkes RI 2016). 

2. Kebersihan Tangan Setelah Menampung Sputum 

Pasien perlu diberitahu untuk membersihkan tangan setelah 

menampung sputum baik dengan air mengalir dan sabun, atau dengan 

larutan handrubs. Perawat harus menerapkan 5 Moments Hand Hygiene 

dan 6 langkah cuci tangan dalam upaya PPI TB (Kemenkes RI 2016). 

3. Strategi TEMPO 

Strategi TEMPO merupakan strategi PPI TB yang mengutamakan 

komponen administratif pengendalian infeksi TB. Dengan menggunakan 

strategi TEMPO akan mengurangi resiko penularan kasus TB dan TB 

resistan obat yang belum teridentifikasi (Kemenkes RI 2016). 

Kunci utama dari strategi TEMPO adalah menjaring, 

mendiagnosis, dan mengobati TB segera dan tepat sehingga dapat 

mengurangi penularan TB secara efektif.  Kesadaran diri dan kepatuhan 

untuk minum obat secara teratur salah satu dari beberapa kunci 

keberhasilan pengobatan TB (Sukartini et al. 2015). 
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2.10 Keaslian Penelitian 

Tabel 2.1 Keaslian Penelitian 

 
No 

Judul Artikel; Penulis; Tahun 
Metode (Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, Analisis) 
Hasil Penelitian 

1. Factors Affecting The 

Compliance of Myanmar Nurses 
In Performing Standard 

Precaution; Aung et al; 2017 

 Desain: cross sectional 

 Sampel: 34 perawat 

 Variabel independen: Factors 

Affecting The Compliance of 

Myanmar Nurses. Variabel 
dependen: Performing 

Standard Precaution. 

 Instrumen: kuesioner 

 Analisis: regresi logistik 

91,18% mempunyai 

pengetahuan yang baik dan 
73,5% responden mempunyai 

kepatuhan yang baik tentang 

kewaspadaan standar. 
Karakteristik perawat tidak 

mempengaruhi kepatuhan 

kewaspadaan standar secara 
signifikan, dengan rincian: 

usia (p=0,97), jenis kelamin 

(p=1,00), agama (p=0,72), 

pendidikan (p=0,85), 
pengalaman kerja (p=0,84), 

pelatihan (p=0,71), 

pengetahuan (p=0,76), tertusuk 
jarum (p=0,17). Terdapat 

pengaruh signifikan antara 

insiden tertusuk jarum dengan 

kewaspadaan standar (p=0,01) 

2. Factors associated with good 

TB infection control practices 

among primary healthcare 
workers in the Free State 

Province , South Africa; 

Engelbrecht, et al; 2016 

 Desain: kuantitatif dengan 

cross sectional 

 Sampel: 236 perawat di 41 

fasilitas kesehatan primer 

 Variabel independen: factors 

associated with good TB 
infection control practices. 

Variabel dependen: primary 

healthcare workers 

 Instrumen: kuesioner 

 Analisis: korelasi pearson dan 

regresi logistik berganda 

 

Sikap positif dan pengetahuan 

yang baik dalam pencegahan 

infeksi TB merupakan faktor 
utama yang berhubungan 

dengan pelaksanaan infeksi TB 

yang baik pula. Hasil analisis 

data diperoleh nilai p<0,05 
pada korelasi pearson. 

Sehingga ada hubungan 

signifikan antara sikap dan 
tingkat pengetahuan terhadap 

pelaksanaan pencegahan 

infeksi TB. Sedangkan hasil 
uji analisis data regresi logistik 

berganda diperoleh nilai 

p<0,001. Sehingga hasilnya 

signifikan pula. Meskipun 
sebagian besar responden 

dilaporkan memiliki 

pelaksanan infeksi TB yang 
baik, namun berdasarkan hasil 

observasi ada beberapa area 

yang membutuhkan perhatian 
khusus, yaitu: pengendalian 

administratif dan pengendalian 

penggunaan Alat Pelindung 

Diri (APD)  



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

34 

SKRIPSI          HUBUNGAN KARAKTERISTIK PERAWAT... AHMAD EKO WBOWO 

No 
Judul Artikel; Penulis; Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, Analisis) 
Hasil Penelitian 

3. Tuberculosis in Healthcare 

Workers and Infection Control 
Measures at Primary 

Healthcare Facilities in South 

Africa; Claassens, et al; 2016 

 Desain: kuantitatif, cross 

sectional  

 Sampel: 121 pelayanan 

kesehatan primer di Afrika 
Selatan 

 Variabel independen: 

Tuberculosis in Healthcare 

Workers and Infection Control 
Measures. Variabel dependen: 

Primary Healthcare Facilities 

in South Africa  

 Instrumen: kuesioner 

 Analisis: regresi logistik linier 

 

Rerata tertinggi kasus TB pada 

petugas kesehatan disebabkan 
oleh resiko infeksi 

nosokomial, tetapi alat audit 

pencegahan infeksi yang 
digunakan tidak menunjukkan 

pengukuran yang cukup dalam 

resiko ini. Pengukuran 
pengendalian  infeksi 

seharusnya dimonitor oleh alat 

yang telah dites dan divalidasi 

sebelumnya. Perbedaan 
strategi seperti sistem 

survailan, dapat digunakan 

untuk mengevaluasi beban 
kerja petugas kesehatan pada 

pelayanan TB dengan 

menghitung insiden, tren, dan 

penerapan intervensi untuk 
menurunkan penyakit kerja 

yang diakibatkan oleh TB. 

Hasil analisis data dengan 
regresi logistik linier 

menunjukkan bahwa audit 

pengendalain infeksi 
berdasarkan laporan kasus TB 

pada petugas kesehatan 

(OR=1.04, 95%CI 1.01-1.08, 

p=0.02) berhubungan dengan 
jumlah staf (OR=3.78, 95%CI 

1.77-8.08). Begitu pula dengan 

jumlah staf berhubungan 
dengan petugas kesehatan TB 

(OR=3.33, 95%CI 1.37-8.08) 

4. Implementation of tuberculosis 

infection control measures in 
designated hospitals in Zhejiang 

Province , China : are we doing 

enough to prevent nosocomial 
tuberculosis infections ?; Chen, 

et al; 2016 

 Desain: kuantitatif, cross 

sectional  

 Sampel: 81 RS yang 

melakukan pelayanan TB 

 Variabel independen: 

implementation by designated 

hospitals. Variabel dependen: 

tuberculosis infection control 
measures 

 Instrumen: kuesioner 

 Analisis: regresi logistik linier 

 

Pengendalian infeksi TB pada 

umumnya sudah 
diimplementasikan di RS. 

Pengukuran termasuk 

penanganan suspek pasien TB, 
monitoring penerapan 

pengendalian infeksi TB, fit 

tes masker N95 dan 
pengumpulan sputum pasien 

TB harus lebih ditekankan. 

160 pasien dirawat di ruang 

TB, penyediaan waktu tunggu  
pada pasien suspek TB (46%)  

kadang terabaikan. Hanya 40 

RS yang melakukan fit dan test 
masker N95. RS yang 
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No 
Judul Artikel; Penulis; Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, Analisis) 
Hasil Penelitian 

memiliki staf TB dan pedoman 

TB menyediakan tempat 
pengumpulan sputum terpadu 

pasien TB 

5. Perceived risk of tuberculosis 
infection among healthcare 

workers in Swaziland; Weng et 

al; 2016 

 Desain: kuantitatif, cross 

sectional  

 Sampel: 186 petugas 

kesehatan 

 Variabel independen: 

Perceived risk of tuberculosis 

infection. Variabel dependen: 

healthcare workers 

 Instrumen: kuesioner 

 Analisis: regresi logistik 

berganda 

Perawat (OR=39.87, 95% 
CI=2.721–584.3) dan petugas 

kesehatn lain (OR =99.34, 

95% CI=7. 469–1321) lebih 

beresiko tinggi terkena infeksi 
TB dibandingkan dokter. 

Petugas kesehatan yang 

bekerja kurang dari 4 tahun 
beresiko rendah terhadap 

penularan infeksi TB. 

Penggunaan masker N95 
(OR=0.055, 95% CI=0.005–

0.586) dan penempatan 

sputum (OR=0.055, 95% 

CI=0.005–0.586) juga 
membawa resiko yang lebih 

rendah terhadap infeksi TB 

6. Infection control and 

tuberculosis among health care 
workers in Viet Nam; 

Tiemersma, et al;  2016 

 Desain: kuantitatif, cross 

sectional  

 Sampel: 67 fasilitas kesehatan 

(RS Paru, RS National TB, 

preventive medicine centre) 

 Variabel independen: Infection 

control and tuberculosis. 

Variabel dependen: healthcare 
workers 

 Instrumen: kuesioner 

 Analisis: regresi logistik 

berganda 

70% dari 67 fasilitas kesehatan 

yang ada selama 5 tahun, 5 
diantaranya melaporkan ada 1 

kasus tahun 2009 menjadi 6 

kasus tahun 2013. Dengan 
p=0,02. Diantara 104 kasus 

yang dilaporkan, 30 adalah 

pegawai di ruang TB. Proporsi 
fasilitas dengan rencana 

kebutuhan orang dalam 

pengendalian TB stabil (75%) 

dan 84% untuk proporsi 
fasilitas APD. Kasus TB pada 

penyuluh infeksi TB di 

ruangan TB lebih beresiko 7,6 
kali dibanding tidak ada 

penyuluh 

7. Perilaku Pencegahan Penularan 

dan Faktor-Faktor yang 
Melatarbelakanginya pada 

Pasien Tuberculosis Multidrugs 

Resistance (TB MDR); 
Nurhayati et al; 2015 

 Desain: cross sectional 

 Sampel: 64 Pasien TB MDR 

 Variabel independen: Perilaku 

Pencegahan Penularan. 

Variabel dependen: Faktor-
Faktor yang 

Melatarbelakanginya pada 

Pasien Tuberculosis 
Multidrugs Resistance (TB 

MDR) 

 Instrumen: kuesioner 

 Analisis: Independent T-Test, 

Sebanyak 57,4 % responden 

berperilaku pencegahan 
penularan yang baik. Perilaku 

pencegahan penularan 

berhubungan secara bermakna 
dengan jenis kelamin (p=0,01), 

perceived benefit (p=0,02), 

cues to action (p=0,00), dan 
self efficacy (p=0,0006). Akan 

tetapi tidak ditemukan adanya 

hubungan yang bermakna 

antara perilaku pencegahan 
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No 
Judul Artikel; Penulis; Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, Analisis) 
Hasil Penelitian 

One Way Annova, dan 

Pearson Correlation test 

dengan data demografi (usia, 

status pernikahan, tingkat 
pendidikan, dan penghasilan).  

8. Tingkat Pengetahuan TB Paru 

Mempengaruhi Penggunaan 
Masker Pada Penderita TB Paru; 

Yuliastuti et al; 2014 

 Desain: cross sectional 

 Sampel: 28 responden, 

keluarga pasien TB 

 Variabel independen: tingkat 

pengetahuan tentang TB Paru. 
Variabel dependen: 

penggunaan masker 

 Instrumen: kuesioner 

 Analisis: Spearman’s Rho 

Correlation 

Terdapat hubungan tingkat 

pengetahuan tentang TB Paru 
dengan penggunaan masker 

(p=0,000). Sehingga perawat 

di ruangan dapat memberikan 

pendidikan kesehatan tentang 
TB Paru dan upaya 

pencegahan penularannya 

dengan menggunakan masker 

9. Tuberculosis among health care 
workers in KwaZulu-Natal , 

South Africa : a retrospective 

cohort analysis; Tudor, et al; 
2014 

 Desain: kuantitatif dengan 

retrospective cohort analysis 

 Sampel: 1.313 petugas 

kesehatan yang bekerja di 

bangsal TB (3 RS Daerah 

Kwazulu-Natal, Afrika 
Selatan) yang  teridentifikasi 

kasus TB dan telah 

diobservasi selama 5 tahun 

 Variabel independen: angka 

kejadian TB pada petugas 
kesehatan. Variabel dependen: 

petugas kesehatan yang 

bekerja di bangsal TB dan 
faktor lain yang terkait 

 Instrumen: kuesioner 

 Analisis: regresi logistik linier 

Petugas kesehatan yang 
bekerja di bangsal TB 

mengalami peningkatan 

insiden penularan TB. Namun 
hal tersebut juga ditemukan di 

berbagai bangsal/departemen. 

Temuan ini mendukung 

perlunya peningkatan langkah-
langkah pengendalian infeksi 

TB tidak hanya di bangsal 

saja, tetapi di seluruh ruangan 
rumah sakit untuk melindungi 

resiko penularan infeksi TB 

kepada petugas kesehatan. 
Hasil analisis bivariat 

menunjukkan p<0,01. Hasil 

analisis multivariat 

menyatakan bahwa tidak ada 
perbedaan insiden TB yang 

signifikan antara pekerjaan 

petugas kesehatan di ruangan 
yang berbeda  

10. Pengetahuan, Sikap, dan Praktik 

Kewaspadaan Universal Perawat 

terhadap Penularan HIV/AIDS; 
Ibrahim et al; 2014 

 Desain: cross sectional 

 Sampel: 90 responden 

 Variabel independen: 

Pengetahuan dan Sikap. 

Variabel dependen: Praktik 

Kewaspadaan Universal 
Perawat terhadap Penularan 

HIV/AIDS 

 Instrumen: kuesioner 

 Analisis: Pearson Correlation  

Lebih dari 50% responden 

memeiliki pengetahuan yang 

baik tentang pencegahan 
umum terhadap penularan 

HIV/AIDS. Lebih 50% 

menunjukkan sikap 
mendukung terhadap 

perawatan pasien HIV/AIDS. 

Ada hubungan positif antara 

skor pengetahuan dengan skor 
praktik (r=0,271 p=< 0,01). 

Namun tidak ada hubungan 

antara pengetahuan dengan 
sikap, dan sikap dengan 

praktik  
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No 
Judul Artikel; Penulis; Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, Analisis) 
Hasil Penelitian 

11. Hubungan Pengetahuan Dengan 

Perilaku Pencegahan Penularan 
TB Pada Penderita TB Paru Di 

Poli RS Pror. Dr. Sulianti 

Saroso; Kurniasih dan 
Widianingsih; 2013 

 Desain: kuantitatif dengan 

Cross Sectional 

 Sampel: 60 pasien diambil 

dengan teknik random 
sampling 

 Variabel independen: 

pengetahuan. Variabel 

dependen: perilaku 
pencegahan penularan TB 

 Instrumen: kuesioner 

 Analisis: regresi linier 

Hasil penelitian menyebutkan 

bahwa 96,7 % reponden 
berpengetahuan rendah, 100% 

bersikap mendukung dalam 

pecegahan TB paru dan 100% 
berperilaku tidak mendukung 

pencegahan TB paru. Hasil 

analisis bivariat menggunakan 
regresi linear menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan 

pengetahuan dengan 

pencegahan TB paru dengan 
nilai p<0,008 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

 

Bagan 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

Berdasarkan Teori Health Belief Model  Becker (1974) 

= Tidak diukur 

= Diukur 

Karakteristik Perawat 

1. Pengetahuan 

2. Pelatihan 

3. Masa Kerja 

4. Pendidikan 

5. Sikap 

6. Motivasi 

 

 

Perceived 

Susceptibiity 

Perawat merasa 

rentan terhadap 

penularan infeksi 

TB 

Perceived 

Seriousness 

1. Deteksi Dini 

2. Pemberian OAT 

secepatnya 

3. Mencegah 

perawat dan 

orang lain 

terinfeksi TB 

Perceived Benefit and 

Barriers 

1. Surveilans petugas 

2. Penatalaksanaan 

pelayanan Pasien TB 

3. Pengaturan  ruang 

perawatan TB 

 

Perilaku 

PPI TB 

1. Pengendalian Manajerial 

2. Pengendalian Administratif 

3. Pengendalian Lingkungan 

4. Pengendalian APD 

 

Input 

Proses 

Output 

Cues 

1. Nasihat teman 

sejawat, kepala 

ruang 

2. Teguran dari 

atasan langsung 

3. Media massa 
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Dari gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa karakteristik perawat terdiri dari: 

pengetahuan, pelatihan, masa kerja, pendidikan, sikap, dan motivasi. Karakteristik 

tersebut melalui faktor yang mempengaruhi perilaku pada akhirnya akan 

membentuk perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB). Faktor 

yang mempengaruhi perilaku tersebut meliputi: kerentanan yang dirasakan 

(Percived Susceptibility), keseriusan yang dirasakan (Perceived Seriousness), 

manfaat dan rintangan yang dirasakan (Perceived benafis and barriers), serta 

isyarat atau tanda – tanda (Cues). 

Kerentanan yang dirasakan (Percived Susceptibility). Perawat bertindak untuk 

mencegah penularan TB, maka ia harus merasakan bahwa ia rentan terhadap 

penyakit tersebut (susceptible). Keseriusan yang dirasakan (Percived Seriousness) 

merupakan tindakan perawat untuk mencari pengobatan dan pencegahan penyakit 

TB, misalnya: melakukan deteksi dini bila batuk lama, pemberian OAT 

secepatnya, serta mencegah perawat dan orang lain terinfeksi TB. Manfaat dan 

rintangan yang dirasakan (Perceived benafis and barriers). Apabila perawat 

merasa dirinya rentan untuk penularan TB, ia akan melakukan suatu tindakan 

tertentu. Tindakan ini akan tergantung pada manfaat yang dirasakan dan rintangan 

yang ditemukan dalam mengambil tindakan tersebut, antara lain: adanya 

surveilans petugas untuk melakukan evaluasi dan monitoring perawat di ruang 

TB; penatalaksanaan pelayanan pasien TB (menjalankan standar prosedur 

operasional yang telah ditetapkan, serta melakukan KIE pada pasien TB dan 

keluarganya); pengaturan  ruang perawatan TB yang dalam hal ini perawat 

melakukan  pemisahan ruang rawat inap pasien TB dan bukan TB serta perawat 

melakukan sterilisasi ruang rawat inap TB menggunakan ultraviolet (UV) secara 

Output 
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berkala. Isyarat atau tanda - tanda (Cues) berupa faktor eksternal. Faktor tersebut 

misalnya: nasihat teman sejawat, kepala ruang, teguran dari atasan langsung, dan 

media massa (jurnal, artikel, surat kabar). 

Keempat hal tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung berperan 

dalam pembentukan perilaku, terutama perilaku kesehatan sebagai upaya 

pencegahan dan pengendalian infeksi TB di RS. 

3.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. H1= Ada hubungan karakteristik: pengetahuan perawat dengan perilaku 

pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS Paru Jember. 

2. H1= Ada hubungan karakteristik: pelatihan TB dengan perilaku pencegahan 

dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS Paru Jember. 

3. H1= Ada hubungan karakteristik: masa kerja perawat dengan perilaku 

pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS Paru Jember. 

4. H1=  Ada hubungan karakteristik: sikap perawat dengan perilaku pencegahan 

dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS Paru Jember. 

5. H1= Ada hubungan karakteristik: pendidikan perawat dengan perilaku 

pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS Paru Jember. 

6. H1= Ada hubungan karakteristik: motivasi perawat dengan perilaku 

pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS Paru Jember. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Desain Penelitian 

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan rancangan desain cross sectional. Desain penelitian ini digunakan 

untuk meneliti suatu kejadian pada waktu yang bersamaan (sekali waktu). 

Sehingga variabel dependen dan variabel independen diteliti secara bersamaan.  

4.2 Populasi, Sampel, dan  Sampling 

4.2.1 Populasi Penelitian 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subiek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian 

ini adalah semua perawat yang bekerja di ruang TB RS Paru Jember sejumlah 46 

perawat. 

4.2.2 Sampel Penelitian 

 Sampel adalah subunit populasi survei itu sendiri yang oleh peneliti dipilih 

dengan mewakili populasi target. Sampel penelitian ini adalah perawat pelaksana 

yang bekerja di ruang TB RS Paru Jember (Ruang Mawar, Ruang Dahlia, Ruang 

Anggrek dan Ruang HCU Infeksi) yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 40 perawat. Kriteria 

sampel atau subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. 
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1. Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi adalah kriteria umum subjek penelitian dari suatu 

populasi target yang terjangkau dan akan diteliti. Kriteria inklusi dalam 

penelitian ini meliputi: 

1) Responden adalah perawat pelaksana  

2) Responden bekerja di ruang TB RS Paru Jember (Ruang Mawar, 

Ruang Dahlia, Ruang Anggrek dan Ruang HCU Infeksi); 

3) Masa kerja minimal 1 tahun. 

2. Kriteria eksklusi 

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan/mengeluarkan subjek yang 

memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena berbagai sebab. Kriteria 

eksklusi dalam penelitian ini adalah: 

1) Perawat yang sedang mengikuti pelatihan saat pengambilan data; 

2) Perawat yang cuti saat pengambilan data. 

Besar sampel yang digunakan oleh peneliti sebesar 40 responden yang 

tersebar di beberpa ruang, antara lain: Ruang Mawar 10 responden, Ruang 

Anggrek 10 responden, Ruang Dahlia 11 responden, dan Ruang HCU 

Infeksi 9 responden. 

4.2.3 Teknik Sampling 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel 

dengan memilih beberapa sampel tertentu sesuai dengan tujuan atau masalah 

penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 
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4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

4.3.1 Variabel Penelitian 

 Penelitian ini memiliki dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel 

independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah karakteristik 

perawat yang terdiri dari: pengetahuan, sikap, motivasi, pendidikan, masa kerja, 

dan pelatihan yang pernah diikuti. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

perilaku pencegahan dan pengendalian TB (PPI TB).  

4.3.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional 

berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga peneliti melakukan pengukuran 

secara cermat terhadap responden. 

4.1 Tabel Definisi Operasional 

 

No 
Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 
Parameter 

Alat 

Ukur 
Skala Skor 

1 Karakteristik 
perawat 

(Independen) 

1). Pengetahuan  

 

Segala sesuatu 

yang diketahui 
responden 

mengenai 

pencegahan dan 
pengendalian 

TB (PPI TB)  

 

Pengetahuan PPI 

TB meliputi: 

1. Pengendalian 

Manajerial 
2. Pengendalian 

Administratif 

3. Pengendalian 
Lingkungan 

4. Pengendalian 

dengan  

Perlindungan 
Diri (APD) 

 

Kuesioner 

 

Ordinal 

 

Dinyatakan dalam 

tingkatan: 

1. Kurang, apabila 

skor responden 
<55% atau  ≤5 

pernyataan yang 

benar 

2. Cukup, apabila 

skor responden 

antara antara 56% -
74% atau 6-7 

pernyataan yang 

benar 

3. Baik, apabila skor 

responden ≥ 75% 
atau ≥ 8 pernyataan 

yang benar 

(Arikunto 2010) 
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No 
Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 
Parameter 

Alat 

Ukur 
Skala Skor 

 2). Pelatihan 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Kegiatan 

penambahan 
ilmu yang 

pernah diikuti 

perawat terkait 

dengan penyakit 
TB 

Dibuktikan 

dengan adanya 
sertifikat 

(pelatihan TB 

MDR, pelatihan 

TB DOTS, 
pelatihan PPI TB) 

Kuesioner 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ordinal Kurang (1) = Tidak 

mempunyai sertifikat 
pelatihan TB MDR, 

pelatihan TB DOTS, 

pelatihan PPI TB 

Cukup (2) =  

Mempunyai salah satu 

sertifikat pelatihan TB 
MDR, pelatihan TB 

DOTS, pelatihan PPI 

TB  

Baik (3) =  

Mempunyai lebih dari 

satu sertifikat TB 
MDR, pelatihan TB 

DOTS, pelatihan PPI 

TB 

 3). Masa kerja Jumlah tahun 

bekerja perawat 
di rawat inap TB 

Terhitung mulai 

pada saat 
menerima SK 

penempatan kerja 

di ruang TB 

Kuesioner Ordinal Kurang (1)=≤ 2 tahun 

 

Cukup (2)= >2 - < 5 

tahun 

 

Baik    (3) = ≥ 5 tahun 

 4). Sikap 

 

Penilaian 

persepsi 

responden 
terhadap upaya 

pencegahan dan 

pengendalian 

infeksi TB (PPI 
TB) 

1. Positif, 

mendukung 

upaya 
pencegahan 

dan 

pengendalia

n infeksi TB 
(PPI TB) 

2. Negatif, 
menolak 

upaya 

pencegahan 
dan 

pengendalia

n infeksi TB 

(PPI TB) 

Kuesioner 

 

Ordinal 1. Positif, mendukung 

upaya pencegahan 

dan pengendalian 
infeksi TB (PPI 

TB) nilai > nilai 

mean 

2. Negatif, menolak 

upaya pencegahan 

dan pengendalian 
infeksi TB (PPI 

TB) nilai ≤ nilai 

mean 

(Azwar 2016) 

 5). Pendidikan Pendidikan 

keperawatan 
formal pada 

Perguruan 

Tinggi (PT) 
yang penah 

Pendidikan 

perawat antara 
lain: D3, DIV/S1 

Keperawatan 

Kuesioner Ordinal D III Kep         (1)  

D IV/S1 Kep    (2)  
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No 
Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 
Parameter 

Alat 

Ukur 
Skala Skor 

diikuti oleh 

perawat 
dibuktikan dari 

data 

kepegawaian RS 

dan ijazah. 

 6). Motivasi Alasan yang 

mendorong 

perawat 
melaksanakan 

pekerjaan yang 

terdiri dari 

faktor intrinsik 
dan ekstrinsik 

berkaitan 

dengan PPI TB 

1. Faktor 

intrinsik 

berkaitan PPI 
TB yaitu: 

prestasi, 

penghargaan,t

angung jawab, 
kesempatan 

untuk maju 

2. Faktor 
ekstrinsik 

berkaitan PPI 

TB yaitu: 
kondisi kerja, 

kebijakan dan 

administrasi, 

supervisi, 
keamanan 

Kuesioner Ordinal Dinyatakan dalam 

tingkatan: 

1. Kurang, apabila 

skor responden 

<55% atau  ≤22 

nilai total yang 
benar 

2. Cukup, apabila 
skor responden 

antara antara 56% -

74% atau > 22 - < 
30 nilai total yang 

benar 

3. Baik, apabila skor 

responden ≥ 75% 

atau ≥ 30 nilai total 

yang benar 

(Arikunto 2010) 

2 Perilaku 

pencegahan dan 

pengendalian 

TB (PPI TB)  
(Dependen) 

Merupakan 

tindakan yang 

pernah 

dilakukan 
perawat dalam 

pencegahan dan 

pengendalian 
infeksi TB (PPI 

TB) 

Pelaksanaan 4 

pilar PPI TB: 

1. Pengendalian 

Manajerial  

2. Pengendalian 

Administratif  
3. Pengendalian 

Lingkungan,  

4. Pengendalian 
dengan 

Perlindungan 

Diri (APD) 

Observasi  

 

Ordinal 1. Kurang, apabila 

skor responden 

<55% atau ≤5 

pernyataan yang 
dilakukan 

2. Cukup, apabila 
skor responden 

antara 56-% - 74% 

atau ≤6 - 7 
pernyataan yang 

dilakukan 

3. Baik, apabila skor 

responden ≥ 75% 

atau ≥8 pernyataan 

dilakukan 

(Arikunto 2010) 
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4.4 Instrumen Penelitian 

 Pengumpulan data PPI TB yang digunakan peneliti adalah kuesioner yang 

dikembangkan dari Buku Pedoman PPI TB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

(Kemenkes RI 2016) dan kemudian peneliti memodifikasi pertanyaan. Pertanyaan 

terdiri dari lima bagian yaitu, bagian A berisi tentang data demografi yang 

meliputi kode responden, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pelatihan yang 

pernah diikuti perawat, dan masa kerja sejak SK awal penempatan di ruang TB. 

Bagian A adalah kuesioner yang diambil dan dimodifikasi dari Buku Subkomite 

Kredensial RS Paru Jember. Bagian B berkaitan dengan tingkat pengetahuan 

dalam bentuk pertanyaan tertutup tentang PPI TB sebanyak 10 item. Pertanyaan 

tentang pengendalian lingkungan: B5, B6. Pertanyaan tentang pengendalian APD: 

B7, B8, B9. Pertanyaan tentang pengendalian manajerial: B1, B2. Pertanyaan 

tentang pengendalian administrasi: B3,B4, B10. Pernyataan negatif pada nomor 

B3, B5, dan B8. Bagian B adalah kuesioner yang diambil dan dimodifikasi dari 

Buku Pedoman PPI TB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Kemenkes RI 2016). 

 Bagian C berisi 10 pernyataan tentang sikap pencegahan dan pengendalian 

infeksi TB dalam bentuk pertanyaan tertutup. Pernyataan positif berjumlah 6 point 

dan pertanyaan negatif berjumlah 4 point (C3, C4, C7, C9). Pertanyaan tentang 

pengendalian lingkungan: C7, C9. Pertanyaan tentang pengendalian APD: C3, C4, 

C5. Pertanyaan tentang pengendalian manajerial: C2, C6, C10. Pertanyaan tentang 

pengendalian administrasi: C1, C8. Bagian C adalah kuesioner yang diambil dan 

dimodifikasi dari Buku Pedoman PPI TB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

(Kemenkes RI 2016). 
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 Bagian D berisi pertanyaan tentang motivasi yang terdiri dari 10 point 

motivasi. Pertanyaan tentang motivasi intrinsik: D3, D4, D7, D8,D10. Pertanyaan 

tentang motivasi ekstrinsik: D1, D2, D5, D6, D9. Pernyataan negatif berjumlah 5 

point: D1, D3, D4, D5, dan D6. Bagian D adalah kuesioner yang diambil dan 

dimodifikasi dari Buku Pedoman PPI TB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

(Kemenkes RI 2016) dan Buku Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan 

(Nursalam 2017). 

Bagian E berisi 10 chek list tentang perilaku PPI TB dalam bentuk 

pertanyaan tertutup. Pertanyaan tentang pengendalian lingkungan: E1, E6, E7. 

Pertanyaan tentang pengendalian APD: E2, E3, E8. Pertanyaan tentang 

pengendalian manajerial: E5, E10. Pertanyaan tentang pengendalian administrasi: 

E4, E9. Bagian E adalah kuesioner yang diambil dan dimodifikasi dari Buku 

Pedoman PPI TB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Kemenkes RI 2016). 

 Skala pengukuran pengetahuan tentang PPI TB menggunakan skala 

Guttman, skala yang bersifat tegas dan konsisten dengan memberikan jawaban 

yang tegas seperti jawaban dari pernyataan: benar dan salah atau ya dan tidak.  

Skor penilainnya jawaban pernyataan benar maka nilainya 1, sedangkan jawaban 

pertanyaan salah maka nilai 0 (Hidayat 2007). Kemudian dilakukan skoring dalam 

tingkatan. Pengetahuan baik, apabila skor tingkat pengetahuan responden ≥ 75% 

atau ≥ 8 pernyataan yang benar. Pengetahuan cukup, apabila skor tingkat 

pengetahuan 56%-74% atau ≤6 - 7 pernyataan yang benar, pengetahuan kurang 

apabila skor responden < 55% atau ≤ 5 pernyataan yang benar(Arikunto 2010). 

Skala pengukuran sikap dan  motivasi tentang PPI TB menggunakan skala 

Likert. Dalam penilaian skala Likert terdapat pernyataan positif dengan 
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pernyataan negatif. Penilaian untuk pernyataan positif sikap dan motivasi 

responden tentang PPI TB yaitu: 

Sangat setuju  : 4 

Setuju   : 3 

Tidak setuju  : 2 

Sangat tidak setuju : 1 

Sedangkan penilaian pernyataan negatif sikap dan motivasi responden 

tentang PPI TB menggunakan skala Likert, yaitu: 

Sangat tidak setuju : 4 

Tidak setuju  : 3 

Setuju   : 2 

Sangat setuju  : 1 

Skala pengukuran perilaku PPI TB juga menggunakan skala Guttman, 

dengan membuat check list yang terdiri dari dilakukan dan tidak dilakukan. 

Selanjutya persentase jawaban diinterpretasikan dalam kalimat dengan acuan 

sebagai berikut: 

4.2  Skor Penilaian Pengetahuan, Motivasi, dan Perilaku (Arikunto 2010) 

 

Skor Penilaian Interpretasi 

≥ 75-100% Baik 

56-74% Cukup 

< 55% Kurang 

 

Penilaian sikap PPI TB dilakukan dengan cara membandingkan jumlah 

nilai jawaban dengan nilai median. Jika nilai > mean maka perilaku mendukung 

upaya pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB). Namun nilai ≤ mean 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

49 

SKRIPSI            HUBUNGAN KARAKTERISTIK PERAWAT... AHMAD EKO WBOWO 

maka perilaku tidak mendukung atau menolak upaya pencegahan dan 

pengendalian infeksi TB (Azwar 2016).  

4.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas pada kuesioner yang 

peneliti bagikan kepada  responden  untuk mengukur kevalidan kuesioner yang 

digunakan. Kuesioner yang digunakan oleh peneliti merupakan modifikasi dari 

buku panduan PPI TB Kementerian Kesehatan RI 2016. Uji validitas dan 

reliabilitas dilakukan pada responden yang memiliki karakteristik sama dengan 

responden penelitian. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan di RS lain yang 

mempunyai rawat inap TB, yaitu RS Haji Surabaya di Ruang Paru yang 

berjumlah total perawat pelaksana di ruang tersebut 10 orang. Peneliti 

memberikan kuesioner dan melakukan penjelasan penelitian serta informed 

consent secara langsung kepada responden, sebelumnya peneliti ijin terlebih 

dahulu kepada Bagian Pendidikan dan Pelatihan RSU Haji Surabaya, Kepala 

Rawat Inap, dan Kepala Ruang Paru. Uji validitas dan reabilitas dilakukan 

sebelum pengambilan data pada tanggal 3 – 5 Oktober 2017. Uji validitas 

menggunakan pearson product moment (r) yaitu untuk melihat item pertanyaan 

dalam kuesioner tersebut valid atau tidak, yaitu dengan cara membandingkan nilai 

r hitung dengan nilai r tabel pada tingkat kemaknaan sebesar 5 %. Suatu 

instrumen dinyatakan valid apabila r hitung lebih besar dari r tabel, dalam hal ini 

hasil uji validitas dari 10 responden yaitu dengan nilai signifikan 1,000 (valid) 

untuk kuesioner pengetahuan, sikap, motivasi, dan perilaku.  

 Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Pada perhitungan reliabilitas 
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harus dilakukan hanya pada pertanyaan yang sudah memiliki validitas. Dengan 

demikian harus menghitung validitas terlebih dahulu sebelum menghitung 

reliabilitas. Uji reliabilitas pada penelitian ini adalah Alpha Cronbach, dasar 

pengambilan keputusan adalah reliabel jika nilai alpha > r tabel. Nilai Alpha 

Cronbach >0,60 maka reliabel (Sujarweni 2014). Berdasarkan uji reliabilitas 

kuesioner maka nilai Alpha Cronbach untuk kuesioner pengetahuan, sikap, 

motivasi, dan perilaku yaitu 1,000. Hal ini berarti kuesioner reliabel. Kemudian 

peneliti melaporkan hasil uji validitas dan reliabilitas kepada Kepala Rawat Inap 

dan Bagian Pendidikan dan Pelatihan RSU Haji Surabaya. 

4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah ruang TB RS Paru Jember (Ruang Mawar, 

Ruang Dahlia, Ruang Anggrek dan Ruang HCU Infeksi). 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 24 Agustus - 14 Oktober 2017. 

4.7 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data kuesioner pada responden dilakukan oleh peneliti pada 

tanggal 2 – 14 Oktober 2017. Berikut ini adalah tahapan pengumpulan data yang 

telah dilakukan oleh peneliti. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber 

penelitian. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilaksanakan 

dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner terkait beberapa 

pernyataan yang harus diisi oleh responden.  
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Langkah-langkah pengumpulan data : 

1.1 Tahap Persiapan 

1) Peneliti melakukan uji etik, uji validitas dan reliabilitas terlebih 

dahulu. Hal ini dilakukan pada tanggal 25 September – 5 Oktober 

2017. 

2) Mengurus surat ijin penelitian dari institusi pendidikan ke RS Paru 

Jember. 

3) Mendapatkan izin penelitian dari pendidikan dan lahan yang diteliti 

berkoordinasi dengan Bakesbangpol Kab.Jember, Instalasi Litbang dan 

Diklat, kepala PPI dan Komite Keperawatan  RS Paru Jember. 

4) Berkoordinasi dengan kepala ruangan untuk pengumpulan data.  

5) Selanjutnya peneliti memilih sampel penelitian sesuai dengan kriteria 

inklusi dan eksklusi yang ditentukan. 

6) Mengikuti rapat bulanan ruangan untuk memperkenalkan diri serta 

menjelaskan maksud dan tujuan penelitian. 

1.2 Tahap Pelaksanaan  

1) Peneliti memberikan lembar informed consent  dan kuesioner kepada 

responden saat rapat bulanan. Ada beberapa responden yang 

berhalangan hadir saat rapat bulanan, kemudian peneliti secara 

langsung menemui responden yang berhalangan saat itu dengan cara 

peneliti datang langsung sesuai jadwal jaga atau kontrak waktu 

responden yang bersangkutan. 

2) Semua responden penelitian yang menyetujui lembar informed 

consent. 
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3) Responden mengisi kuesioner penelitian yang telah diberikan oleh 

peneliti selama 10-15 menit. 

4) Pada saat melakukan pengisian kuesioner, peneliti menjelaskan bagian 

pernyataan kuesioner yang kurang dimengerti oleh responden. 

5) Pengisian kuesioner dilakukan saat rapat bulanan pada responden yang 

hadir dan sesuai jadwal jaga pada responden yang berhalangan hadir 

saat rapat bulanan. 

6) Responden dan peneliti menandatangani lembar informed consent. 

7) Peneliti meminta kepala ruangan untuk menandatangani lembar 

informed consent  sebagai saksi. 

8) Peneliti melakukan observasi perilaku PPI TB sesuai dengan jadwal 

jaga responden yang bersangkutan. 

1.3 Tahap Terminasi 

1) Peneliti berpamitan kepada responden ruangan yang dijadikan sampel. 

2) Peneliti memberikan souvenir kepada responden sebagai bentuk 

imbalan. 

3) Peneliti meminta surat pernyataan yang menyatakan bahwa peneliti 

telah selesai melakukan penelitian pada Koordinator Instalasi Litbang, 

Diklat dan Kerjasama RS Paru Jember. 

4) Peneliti mengolah data yang telah terkumpul dan melakukan analisis 

data. 

 

 

 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

53 

SKRIPSI            HUBUNGAN KARAKTERISTIK PERAWAT... AHMAD EKO WBOWO 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data jumlah tenaga keperawatan 

di ruang rawat inap TB RS Paru Jember yang diperoleh melalui studi 

dokumentasi data dari Komite Keperawatan RS Paru Jember. 

4.8 Analisis Data dan Pengolahan Data 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif bertujuan untuk mendiskripsikan karakteristik setiap 

variabel penelitian. Data-data akan disajikan dengan tabel pada setiap variabel 

sehingga akan tergambar sebaran distribusi hasil data responden  yang diteliti. 

Data tersebut antara lain mendiskripsikan: lokasi penelitian, data umum,  

distribusi variabel independen (karakteristik perawat: pengetahuan, sikap, 

motivasi, pendidikan, masa kerja, dan pelatihan yang pernah diikuti perawat) serta 

variabel dependen, yaitu: perilaku PPI TB. 

2. Analisis Inferensial 

Analisis inferensial dilakukan untuk mencari hubungan karakteristik perawat: 

pengetahuan, sikap, motivasi, pendidikan, masa kerja, dan pelatihan yang pernah 

diikuti perawat dengan perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI 

TB) menggunakan bantuan komputer. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

Chi-Square dengan taraf signifikansi 5% (taraf kepercayaan 95%). Tujuan analisis 

uji diatas untuk mencari hubungan dua variabel yang berdata kategorik (Sujarweni 

2014).  
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4.9 Kerangka Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bagan 4.1 Kerangka Kerja Penelitian 

Pengambilan sampel dengan teknik 

Purposive sampling 

Analisis data 

Pembahasan  

Pengumpulan hasil laporan penelitian 

Pengambilan sampel: Perawat PP ruang TB 

(Ruang Mawar, Dahlia, Anggrek dan HCU 

Infeksi) sejumlah 40 sesuai kriteria inklusi 

Pengambilan surat penelitian dari institusi 

pendidikan, lahan (RS Paru Jember), dan 

Bakesbangpol Kab.Jember 

Koordinasi dengan Kepala Ruang 

Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan 

penelitian dengan hadir di rapat bulanan 

ruangan 

Responden hadir rapat, informed 

consent dan pengambilan data 

dengan kuesioner 

Responden tidak hadir rapat, informed 

consent dan pengambilan data 

kuesioner saat jadwal jaga atau dengan  

kontrak waktu dengan responden 

Peneliti melakukan observasi perilaku PPI 

TB saat jadwal jaga responden  

Uji etik, uji validitas dan reliabilitas  
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4.10 Etika Penelitian (Ethical Clearance) 

Aspek etik merupakan bagian penting dalam proses penelitian. Penerapan 

prinsip etik diperlukan untuk menjamin perlindungan terhadap hak – hak 

responden maupun perlindungan peneliti itu sendiri (Polit & Beck 2012). 

Penelitian ini sudah lolos kaji etik (Ethical Approval) di Komisi Etik Penelitian 

Kesehatan (KEPK) Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dengan nomor: 

517-KEPK pada tanggal 25 September 2017. Adapun prinsip etik yang sudah 

direview meliputi: 1) prinsip menghormati harkat martabat manusia (respect for 

persons), 2) Confidentiality, 3) Anonimity, dan 4) Veracity. 

4.10.1 Respect for Persons  

Prinsip etik respect for persons adalah responden memiliki kewenangan 

penuh dan hak dalam membuat keputusan secara sadar dan dipahami dengan baik. 

Responden memiliki kebebasan tanpa ada paksaan untuk berpartisipasi maupun 

menolak keikutsertaan dalam penelitian ini ataupun mengundurkan diri saat 

proses penelitian. Peneliti juga meminta responden untuk menandatangani 

informed consent sebagai responden. Peneliti dalam memberikan informed 

consent menemui responden terlebih dahulu di ruang TB RS Paru Jember (Ruang 

Mawar, Dahlia, Anggrek, dan HCU Infeksi). Peneliti menemui responden pada 

saat rapat bulanan di ruangan tersebut. Kemudian peneliti memberikan lembar 

informed consent saat itu juga. Bagi responden yang berhalangan hadir saat rapat 

bulanan maka peneliti bertemu secara langsung dengan responden saat jadwal 

jaga atau kontrak waktu dengan responden, serta memberikan informed consent 

saat responden jadwal jaga. Peneliti memberikan kesempatan responden 

mempertimbangkan keputusan untuk ikut serta atau menolak dalam penelitian. 
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Dalam penelitian ini tidak ada responden yang menolak untuk menanndatangani 

informed consent. 

4.10.2 Confidentiality 

Peneliti menjamin kerahasiaan informasi dan data yang diperoleh 

responden. Hal ini dilakukan dengan menyimpan data yang hanya bisa diakses 

oleh peneliti dalam bentuk data, hasil analisis dan laporan yang akan disimpan 

dalam waktu 5 tahun dan kemudian akan dimusnahkan dengan menghapus data 

yang telah diperoleh. Sedangkan untuk data dalam bentuk hard copy disimpan 

oleh peneliti dan satu – satunya institusi yang memiliki hak publikasi atas izin 

peneliti adalah Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. 

4.10.3 Anonimity 

Peneliti menggunakan koding (nomor urut responden) sebagai pengganti 

identitas responden dan peneliti tidak mempublikasikan identitas responden. 

Nomor urut respnden sudah ditulis oleh peneliti sebelum responden mengisi 

kuesioner penelitian.  

4.10.4 Veracity 

Prinsip veracity berarti penuh dengan kebenaran. Peneliti menyampaikan 

secara benar tentang maksud dan tujuan penelitian serta hal lain yang terkait 

dengan penjelasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini sudah 

dilakukan oleh peneliti sehingga responden memahami penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti. 
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4.11 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memiliki keterbatasan sebagai berikut: 

1. Subjektivitas setiap responden dalam mengisi kuesioner berbeda sehingga 

kejujuran responden dalam mengisi kuesioner mempengaruhi hasil kuesioner 

penelitian. 

2. Responden sedikit terkesan tergesa – gesa dalam melakukan pengisian 

kuesioner penelitian. Hal tersebut disebabkan masing – masing beban kerja 

responden yang bekerja di ruang TB berbeda. 

3. Hipotesis penelitian tidak terbukti karena responden menerapkan 4 pilar PPI 

TB sesuai standar prosedur operasional (SPO) di ruang TB RS Paru Jember.
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 Bab ini akan dibahas mengenai hasill penelitian meliputi deskriptif lokasi 

penelitian, data umum, serta pembahasan hasil analisis hubungan karakteristik 

(pendidikan, pelatihan, masa kerja, pengetahuan, sikap, dan motivasi) perawat 

dengan perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS Paru 

Jember. 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Rumah Sakit Paru Jember merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di 

bawah Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, yang memiliki tugas di bidang 

penyembuhan, pemulihan kesehatan, dan pencegahan penyakit paru. Rumah Sakit 

Paru Jember terdiri dari berbagai fasilitas dan ruangan perawatan, salah satunya 

adalah ruang rawat inap. Ruang rawat inap Rumah Sakit Paru Jember terdiri dari 

Ruang TB, Isolasi, MDR, Non Infeksi Paru, HCU Infeksi dan Non Infeksi, serta 

Ruang Bedah Umum. Dalam Peneliti melakukan penelitian di Ruang TB, yaitu: 

Ruang Mawar, Ruang Dahlia, Ruang Anggrek, dan Ruang HCU Infeksi. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari SIMRS Paru Jember (2016) terdapat 730 

kunjungan pasien TB yang dirawat inap. Sedangkan data kunjungan pasien TB 

yang dirawat pada bulan Januari - Maret 2017 sebanyak 473 pasien (SIMRS Paru 

Jember 2017).  
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5.1.2 Data Umum 

Data umum menguraikan tentang usia, jenis kelamin, dan persebaran 40 

responden di Instalasi Rawat Inap TB RS Paru Jember. 

Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Responden di Instalasi Rawat Inap TB RS Paru 

Jember, Jumlah Responden 40 pada Tahun 2017 

 
Data 

Umum 
Kategori Frekuensi Persentase  

Usia 

20-25 7 17,50% 

26-30 21 52,50% 

31-35 7 17,50% 

36-40 5 12,50% 

 Total 40 100% 

Jenis 

Kelamin 

Laki-Laki 17 42,50% 

Perempuan 23 57,50% 

 Total 40 100% 

Ruang 

Mawar 10 25% 

Dahlia 11 27,50% 

Anggrek 10 25% 

HCU 

Infeksi 
9 22,5% 

 Total 40 100% 

 

 Berdasarkan data diatas usia responden mayoritas usia produktif  yaitu 26-

30 tahun sebanyak 21 orang (52,5%). Sedangkan jenis kelamin responden 

mayoritas perempuan sebanyak 23 orang (57,5%). Serta persebaran responden 

hampir merata di setiap ruang rawat inap TB di RS Paru Jember. 

5.1.3 Hubungan karakteristik perawat dengan perilaku PPI TB 

Subbab ini menguraikan tentang hasil penelitian hubungan karakteristik 

perawat yang meliputi: pendidikan, pelatihan, masa kerja, pengetahuan, sikap, dan 

motivasi dengan perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB). 

Secara lebih jelas hasil penelitian adalah sebagai berikut. 
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5.1.3.1 Hubungan tingkat pendidikan dengan perilaku PPI TB 

Tabel 5.2 Uji Statistik Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Perilaku PPI TB di 

Instalasi Rawat Inap TB RS Paru Jember Tahun 2017 

 

Tingkat Pendidikan 

Perilaku PPI TB 

Cukup  Baik 

∑ % ∑ % 

D3 1 2,5 20 50 

S1 0 0 19 47,5 

Total  1 2,5 39 97,5 

Chi Square Test p=0,525 

 

Berdasarkan tabel 5.2 perilaku PPI TB yang baik terbanyak pada 

responden D3 yaitu 52,5%. Masih ditemukan responden yang berperilaku cukup 

dalam pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) sejumlah 1 orang. 

Perilaku cukup tersebut ada beberapa point saat peneliti melakukan observasi 

tidak dilakukan, antara lain: perawat tersebut sebelum memakai masker N95 tidak 

melakukan fit test, perawat tidak menerapkan universal precaution pada semua 

pasien dan melakukannya setiap saat (tidak melakukan cuci tangan 5 moments), 

serta perawat tidak mengenakan gown saat melakukan asuhan keperawatan 

kesimpulan dari tabel 5.2 yaitu responden memiliki perilaku PPI TB secara baik. 

Berdasarkan analisis data diatas, nilai signifikan pada Chi Square yaitu 

p=0,525. Karena p > 0,05 maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara 

tingkat penddikan dengan perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI 

TB) di RS Paru Jember. 
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5.1.3.2 Hubungan pelatihan dengan perilaku PPI TB 

Tabel 5.3 Uji Statistik Hubungan Pelatihan dengan Perilaku PPI TB di Instalasi 

Rawat Inap TB RS Paru Jember Tahun 2017 

 

Pelatihan  

Perilaku PPI TB 

Cukup  Baik 

∑ % ∑ % 

Kurang 0 0 25 62,5 

Cukup 1 2,5 12 30 

Baik  0 0 2 5 

Total  1 2,5 39 97,5 

Chi Square Test p=0,316 

 

Berdasarkan tabel 5.3 perilaku PPI TB yang baik terbanyak pada 

responden yang tidak mempunyai sertifikat pelatihan (TB MDR/TB DOTS/PPI 

TB) yaitu 62,5%. Sedangkan responden yang  hanya mempunyai salah satu 

sertifikat  pelatihan (TB MDR,/TB DOTS/PPI TB) yaitu 32,5%, terdiri dari 

responden berperilaku cukup 2,5% dan berperilaku baik 30%. Responden yang 

mempunyai sertifikat pelatihan lebih dari satu (TB MDR/TB DOTS/ PPI TB) dan 

berperilaku baik yaitu 5 %. Responden yang berperilaku cukup mempunyai salah 

satu pelatihan tentang TB, yaitu PPI TB. Kesimpulan dari tabel 5.3 yaitu 

responden meskipun pelatihan tentang PPI TB kurang tetapi mereka memiliki 

perilaki PPI TB secara baik. 

Berdasarkan analisis data diatas, nilai signifikan pada Chi Square yaitu 

p=0,316. Karena p > 0,05 , maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara 

pelatihan dengan perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di 

RS Paru Jember.  
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5.1.3.3 Hubungan masa kerja dengan perilaku PPI TB 

Tabel 5.4 Uji Statistik Hubungan Masa Kerja dengan Perilaku PPI TB di Instalasi 

Rawat Inap TB RS Paru Jember Tahun 2017 

 

Masa Kerja  

Perilaku PPI TB 

Cukup  Baik 

∑ % ∑ % 

Kurang 0 0 18 45 

Cukup 1 2,5 7 17,5 

Baik  0 0 14 35 

Total  1 2,5 39 97,5 

Chi Square Test p=0,190 

 

Berdasarkan tabel 5.4 perilaku PPI TB yang baik terbanyak pada 

responden yang masa kerja ≤2 tahun yaitu 45%. Masih ditemukan responden yang 

berperilaku cukup dalam pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) 

sejumlah 1 orang dan responden yang berperilaku cukup tersebut memiliki masa 

kerja 3 tahun sejak awal SK penempatan di ruang rawat inap TB RS Paru Jember. 

Kesimpulan dari tabel 5.4 yaitu responden memiliki perilaku PPI TB secara baik. 

Berdasarkan analisis data diatas, nilai signifikan pada Chi Square yaitu 

p=0,190. Karena p > 0,05 , maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara 

masa kerja dengan perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di 

RS Paru Jember.  
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5.1.3.4 Hubungan pengetahuan dengan perilaku PPI TB 

Tabel 5.5 Uji Statistik Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku PPI TB di 

Instalasi Rawat Inap TB RS Paru Jember Tahun 2017 

 

Pengetahuan  

Perilaku PPI TB 

Cukup  Baik 

∑ % ∑ % 

Kurang 0 0 1 2,5 

Cukup 0 0 12 30 

Baik  1 2,5 26 65 

Total  1 2,5 39 97,5 

Chi Square Test p=0,798 

 

Berdasarkan tabel 5.5 perilaku PPI TB yang baik terbanyak pada 

responden yang pengetahuannya baik yaitu 65%. Terdapat responden yang 

pengetahuan kurang namun berperilaku PPI TB baik sejumlah 1 0rang. 

Responden tersebut hanya benar 5 soal yang ada di dalam kuesioner pengetahuan 

PPI TB. Responden berperilaku baik karena pengetahuan yang baik pula tentang 4 

pilar PPI TB: pengendalian manajerial, pengendalian administratif, pengendalian 

lingkungan, serta pengendalain dengan alat perlindungan diri (APD). Kesimpulan 

dari tabel 5.5 yaitu responden memiliki pengetahuan PPI TB yang baik. 

Berdasarkan analisis data diatas, nilai signifikan pada Chi Square yaitu 

p=0,798. Karena p > 0,05 , maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara 

pengetahuan dengan perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) 

di RS Paru Jember.  
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2.1.3.5 Hubungan sikap dengan perilaku PPI TB 

Tabel 5.6 Uji Statistik Hubungan Sikap dengan Perilaku PPI TB di Instalasi 

Rawat Inap TB RS Paru Jember Tahun 2017 

 

Sikap 

Perilaku PPI TB 

Cukup  Baik 

∑ % ∑ % 

Positif  0 0 20 50 

Negatif  1 2,5 19 47,5 

Total  1 2,5 39 97,5 

Chi Square Test p=1,000 

 

Berdasarkan tabel 5.6 perilaku PPI TB mayoritas responden baik yaitu 

97,5%. Responden yang mempunyai sikap negatif berperilaku PPI TB cukup 

sejumlah 1 orang dan berperilaku baik sebanyak 19 orang. Responden yang 

memiliki  sikap negatif dan  berperilaku cukup nilai total sikap dibawah nilai rata 

– rata semua responden. Nilai total sikap responden tersebut 32 sedangkan nilai 

total sikap rata – rata semua responden 33. Kesimpulan dari tabel 5.6 yaitu 

responden memiliki perilaku PPI TB secara baik. 

Berdasarkan analisis data diatas, nilai signifikan pada Chi Square yaitu 

p=1,000. Karena p > 0,05 maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara 

sikap dengan perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS 

Paru Jember. 
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5.1.3.6 Hubungan motivasi dengan perilaku PPI TB 

Tabel 5.7 Uji Statistik Hubungan Motivasi dengan Perilaku PPI TB di Instalasi 

Rawat Inap TB RS Paru Jember 

 

Motivasi  

Perilaku PPI TB 

Cukup  Baik 

∑ % ∑ % 

Kurang 0 0 0 0 

Cukup 1 2,5 22 55 

Baik  0 0 17 42,5 

Total  1 2,5 39 97,5 

Chi Square Test p=1,000 

 

Berdasarkan tabel 5.6 perilaku PPI TB yang baik terbanyak pada 

responden yang motivasi cukup yaitu 55%. Responden yang mempunyai motivasi 

baik berperilaku baik dalam pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) 

berjumlah 17 orang. Responden yang berperilaku cukup dalam pencegahan dan 

pengendalian infeksi TB (PPI TB) memiliki total nilai 28 masuk dalam interval 

kategori motivasi cukup (> 22 - < 30). Kesimpulan dari tabel 5.6 yaitu responden 

memiliki perilaku PPI TB secara baik. 

Berdasarkan analisis data diatas, nilai signifikan pada Chi Square yaitu 

p=1,000. Karena p > 0,05 , maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara 

motivasi dengan perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di 

RS Paru Jember.  
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5.2 Pembahasan  

Dalam pembahasan ini akan disajikan pembahasan hasil penelitian yang 

meliputi: hubungan karakteristik perawat ((pendidikan, pelatihan, masa kerja, 

pengetahuan, sikap, dan motivasi) dengan perilaku pencegahan dan pengendalian 

infeksi TB (PPI TB) di RS Paru Jember. 

5.2.1 Hubungan pendidikan perawat dengan perilaku PPI TB 

Berdasarkan tabel 5.2 didapatkan hasil tidak ada hubungan antara pendidikan 

dengan perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS Paru 

Jember. Perawat yang berpendidikan tinggi, perilakunya akan lebih baik karena 

telah memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dibandingkan dengan 

yang berpendidikan rendah (Mariyanti et al. 2015). Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa pendidikan perawat tidak 

mempengaruhi kepatuhan kewaspadaan standar secara signifikan (Aung et al. 

2017). Begitu pula menurut Nurhayati et al.( 2015) tidak ditemukannya hubungan 

yang bermakna antara perilaku pencegahan TB dengan pendidikan.  

Pendidikan merupakan upaya persuasi atau pembelajaran kepada seseorang 

agar mau melakukan tindakan sebagai bentuk perilaku untuk memelihara, 

mengatasi masalah, dan meningkatkan kesehatannya (Yuliastuti et al. 2014). 

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting karena memudahkan sesorang 

untuk memahami sesuatu. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka 

semakin mereka selalu mencari evidence based dan berpikir secara rasional 

(Makhfudli et al. 2015).  

Pendidikan merupakan salah satu karakteristik perawat. Mayoritas pendidikan 

responden D3 Keperawatan sebanyak 21 orang dan berperilaku baik dalam 
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pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB). Menurut peneliti berdasarkan 

hasil analisis diatas tidak ada hubungan pendidikan perawat dengan perilaku PPI 

TB karena tingkat pendidikan (D3 Keperawatan maupun  D4/S1 Keperawatan) 

merupakan pendidikan profesional, yang membedakannya jika D3/D4 

Keperawatan merupakan vokasi sedangkan S1 Keperawatan merupakan 

pendidikan profesi. Seorang perawat untuk melakukan upaya pencegahan dan 

pengendalian infeksi TB (PPI TB) memerlukan kemampuan intelektual, 

interpersonal, dan teknikal yang memadai. Dimana hal penting yang mendasari itu 

semua adalah pendidikan formal. Hipotesis tidak terbukti karena perawat lulusan 

D III Keperawatan maupun D4/S1, kedua – duanya mempunyai tugas melakukan 

pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB). Tetapi masih ada perilaku 

perawat lulusan D III Keperawatan yang tidak melakukan fit tes masker N95. 

Namun dengan latar pendidikan yang berbeda maka kualitas dan kelengkapannya 

pun berbeda, hal tersebut sesuai bekal ilmu yang didapat saat pendidikan.  

5.2.2 Hubungan pelatihan perawat dengan perilaku PPI TB 

Berdasarkan tabel 5.3 didapatkan hasil tidak ada hubungan karakteristik 

perawat (pelatihan) dengan perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB 

(PPI TB) di RS Paru Jember. Pelatihan berhubungan dengan perilaku 

pengendalian infeksi TB (Engelbrecht et al. 2016). Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa karakteristik perawat (pelatihan) 

tidak mempengaruhi perilaku kepatuhan kewaspadaan standar secara signifikan 

(Aung et al. 2017).  

Karakteristik perawat lainnya yang mempengaruhi perilaku pencegahan dan 

pengendalian infeksi TB (PPI TB) adalah pelatihan. Pelatihan perawat yang dapat 
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diikuti di ruang TB dapat berupa pelatihan TB MDR, pelatihan TB DOTS, dan 

pelatihan PPI TB. Melalui pelatihan khusus tersebut perawat dapat meningkatkan 

kualitas kerjanya sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif. Dengan 

demikian jelaslah pentingnya pelatihan bagi perawat dalam memberikan 

pelayanan atau asuhan keperawatan yang terbaik bagi pasiennya, termasuk upaya 

meningkatkan perilaku PPI TB (Engelbrecht et al. 2016).   

Responden yang pelatihan kurang (tidak memiliki sertifikat pelatihan TB atau 

sejenisnya) namun perilaku baik dalam pencegahan dan pengendalian infeksi TB 

(PPI TB). Hal tersebut karena responden telah mengikuti proses kredensial 

perawat yang sebelum melakukan kredensial terlebih dahulu mengikuti 

pengarahan tentang PPI TB. Hipotesis penelitian tidak terbukti karena peneliti 

berpendapat bahwa responden berperilaku baik tidak hanya dipengaruhi oleh 

pelatihan yang telah diikuti tetapi didapat dari pengalaman kerja masing – masing 

responden dan faktor lainnya (teman sejawat atau kepala ruangan). Peneliti 

berpendapat bahwa pelatihan perawat dapat diperoleh selain dari mengikuti 

pelatihan secara mandiri atau yang didukung oleh RS dimana perawat tersebut 

bekerja, pelatihan yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan dan 

mempertahankan perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) 

menurut peneliti  antara lain: mengikutkan salah satu perawat untuk mengikuti 

pelatihan tentang PPI TB kemudian perawat yang bersangkutan membagi ilmu 

yang telah didapat dari pelatihan yang diikuti kepada perawat lain yang tidak 

mengikuti pelatihan, pihak RS dapat melakukan pelatihan In-House Training pada 

semua perawat di ruang TB dengan mendatangkan narasumber atau ahli di 

bidangnya. Dengan demikian diharapkan setelah dilakukan pelatihan maka 
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mampu meningkatkan perilaku perawat dalam pencegahan dan pengendalian 

infeksi TB (PPI TB) di RS Paru Jember. 

5.2.3 Hubungan masa kerja perawat dengan perilaku PPI TB 

Berdasarkan tabel 5.4 didapatkan hasil tidak ada hubungan antara masa kerja 

dengan perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS Paru 

Jember. Perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB yang baik 

berhubungan erat dengan masa kerja (Nurhayati et al. 2015). Penelitian lain yang 

sejalan dengan penelitian ini menyatakan bahwa perawat yang bekerja kurang dari 

4 tahun beresiko rendah terhadap penularan infeksi TB (Tiemersma et al. 2016). 

Hal tersebut berarti perilaku perawat di ruang TB tersebut sudah baik. 

Semakin lama seseorang bekerja, maka keterampilan dan pengalamannya 

semakin meningkat. Seseorang harus mempunyai pengalaman yang berkaitan 

dengan objek psikologis untuk mempunyai tanggapan dan penghayatan (Azwar 

2016). Masa kerja merupakan salah satu karakteristik perawat yang 

mempengaruhi perilaku PPI TB (Aung et al. 2017). Perawat yang telah lama 

bekerja pada ruangan khusus tertentu telah mempunyai berbagai pengalaman yang 

berkaitan dengan bidangnya masing – masing sehingga mampu menerapkan 

perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB). Perawat yang 

mempunyai masa kerja lebih lama tentunya mempunyai pengalaman yang lebih 

banyak. Pengalaman ini dapat berguna ketika perawat menghadapi masalah terkait 

pencegahan dan pengendalian infeksi TB (Zhou et al, 2014). 

Berdasarkan tabel 5.4 mayoritas responden mempunyai masa kerja kurang 

dari 2 tahun tetapi mampu berperilaku baik terhadap pencegahan dan 

pengendalian infeksi TB (PPI TB). Hipotesis penelitian tidak terbukti karena 
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peneliti berpendapat bahwa hal tersebut dapat disebabkan beberapa faktor, salah 

satunya faktor disiplin kerja yang didalamnya terdapat pelaksanaan standar 

prosedur operasional (SPO) yang harus dilakukan perawat pada pasien TB. 

Berdasarkan hasil observasi masih ada perawat yang memiliki masa kerja 2-5 

tahun tidak menerapkan universal precaution pada semua pasien dan dan tidak 

melakukannya setiap saat. Meskipun responden masa kerjanya masih kurang 

tetapi mereka mentaati standar prosedur operasional (SPO) yang telah ditetapkan 

di ruangan. Sehingga secara tidak langsung hal itu dapat mempengaruhi perilaku 

perawat yang bekerja di ruang TB RS Paru Jember. Dengan demikian perilaku 

perawat yang baik maka dapat mengurangi resiko infeksi nosokomial bagi ke 

perawat maupun ke pasien dan keluarga pasien lainnya.  

5.2.4 Hubungan pengetahuan perawat dengan perilaku PPI TB 

Berdasarkan tabel 5.5 didapatkan hasil tidak ada hubungan antara pengetahuan 

dengan perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS Paru 

Jember. Pengetahuan yang dimiliki perawat sangat berpengaruh terhadap 

cerminan perilaku pencegahan TB Paru (Kurniasih & Widianingsih 2013). 

Pengetahuan perawat mempengaruhi terhadap pelaksanaan pencegahan infeksi TB 

(Engelbrecht et al. 2016).Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang 

sudah dilakukan menyatakan bahwa pengetahuan tidak mempengaruhi perilaku 

kewaspadaan standar secara signifikan (Aung et al. 2017).  

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk suatu 

perilaku (Makhfudli et al. 2015). Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman 

kerja seseorang (Ibrahim et al. 2014). Pengetahuan diperlukan sebagai dukungan 

dalam menimbulkan sikap dan perilaku setiap hari, sehingga dapat dikatakan 
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bahwa pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya 

perilaku seseorang (Notoatmodjo 2014). Pengetahuan dan pemahaman perawat 

tentang penyakit TB dan pencegahan penularannya memegang peranan penting 

dalam keberhasilan PPI TB.  

Berdasarkan tabel 5.5 mayoritas responden memiliki pengetahuan dan 

perilaku yang baik tentang pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) 

sebanyak 27 responden (67,5%). Namun ada 1 responden yang pengetahuannya 

kurang tetapi perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) baik. 

Berdasarkan hasil observasi masih terdapat perawat yang tidak menggunakan 

gown saat melakukan asuhan keperawatan pada pasien TB. Hipotesis penelitian 

tidak terbukti karena pengetahuan individu dapat diperoleh dari berbagai macam 

cara. Pengetahuan yang didapatkan oleh responden berasal dari berbagai sumber, 

seperti: buku, media massa, seminar, pendidikan, dan pelatihan tentang hal yang 

berkaitan pencegahan dan pengendalian infeksi TB. Adanya informasi baru 

mengenai suatu hal tersebut dapat memberikan wawasan dan landasan kognitif 

baru bagi perawat dalam terbentukknya pengetahuan. 

5.2.5 Hubungan sikap perawat dengan perilaku PPI TB 

Berdasarkan tabel 5.6 didapatkan hasil tidak ada hubungan antara sikap 

dengan perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS Paru 

Jember. Sikap merupakan faktor penting yang berhubungan dengan perilaku (Laili 

et al. 2014). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang menyatakan 

bahwa sikap bukan satu-satunya penentu perilaku tetapi masih banyak faktor lain 

yang berpengaruh terhadap munculnya perilaku seseorang (Ibrahim et al. 2014). 
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Sikap merupakan suatu predisposisi yang digunakan untuk merespon 

secara positif atau negatif terhadap suatu objek, situasi, konsep dan orang. Sikap 

positif dan pengetahuan yang baik dalam pencegahan infeksi TB merupakan 

faktor utama yang berhubungan dengan pelaksanaan infeksi TB yang baik pula 

(Engelbrecht et al. 2016).  

Berdasarkan hasil observasi terdapat sikap perawat yang tidak menerapkan 

universal precaution salah  satunya tidak melakukan cuci tangan 5 moments. 

Hipotesis penelitian tidak terbukti karena berdasarkan hasil observasi sikap 

perawat terhadap perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, pengalaman pribadi setiap perawat 

dalam merawat pasien TB berbeda – beda sehingga hal ini akan membentuk dan 

mempengaruhi perilaku perawat. Kedua, pengaruh teman sejawat atau kepala 

ruangan dalam mengimplementasikan PPI TB sehingga seseorang yang dianggap 

penting akan banyak mempengaruhi sikap perawat. Ketiga, budaya displin kerja 

karena hal ini akan membentuk sikap perawat yang taat asas sesuai standar 

prosedur operasional (SPO) dalam melakukan upaya pencegahan dan 

pengendalian infeksi TB (PPI TB). Keempat, pengaruh faktor emosional karena 

tidak semua bentuk sikap ditentukan oleh situasi lingkungan dan pengalaman 

pribadi seseorang tetapi terkadang suatu bentuk sikap didasari oleh emosi sebagai 

bentuk mekanisme pertahanan ego individu. 

5.2.6 Hubungan motivasi perawat dengan perilaku PPI TB 

Berdasarkan tabel 5.7 didapatkan hasil tidak ada hubungan antara motivasi 

dengan perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS Paru 

Jember. Penelitian lain yang sejalan mengatakan bahwa motivasi yang tinggi akan 
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memiliki keinginan untuk melaksanakan tugas sebagai perawat dengan baik 

(Mariyanti et al. 2015). Hal ini berarti motivasi yang tinggi dapat menimbulkan 

perilaku yang baik dalam pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB), 

begitu pula sebaliknya motivasi yang rendah akan menimbulkan perilaku yang 

kurang dalam PPI TB. Belum ada reward dan punishment yang jelas dalam 

pelaksanaan PPI TB berpengaruh terhadap sikap dan motivasi perawat untuk 

melaksanakan PPI TB (Bogar et al. 2013). 

Motivasi merupakan salah satu karakteristik perawat yang mempengaruhi 

perilaku (Nursalam 2016). Motivasi diperlukan dalam menentukan intensitas 

usaha bekerja bagi perawat  yang berdampak pada perilaku. Mayoritas responden 

mempunyai motivasi yang cukup dan perilaku yang baik dalam melakukan 

pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS Paru Jember.  

Berdasarkan hasil penelitian motivasi perawat dalam perilaku PPI TB 

cukup baik karena adanya reward dari kepegawaian jika mampu memberikan 

pelayanan yang baik, salah satunya perilaku PPI TB. Hipotesis penelitian tidak 

terbukti karena peneliti berpendapat bahwa dalam meningkatkan dan 

mempertahankan motivasi perawat RS Paru Jember sudah ada reward dan 

punishment, antara lain: untuk reward setiap bulan sudah ada penghargaan bagi 

perawat melalui employee of the month yang sistem penilainya dari sikap dan 

motivasi perawat, sedangkan punishment  berupa teguran lisan dari kepala ruang 

atau atasan langsung sedangkan teguran secara tertulis dari komite keperawatan 

atau kepegawaian. Sehingga perawat termotivasi melakukan tindakan yang masuk 

dalam kriteria penilaian reward tersebut, salah satunya  menerapkan perilaku 

pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS Paru Jember. 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran mengenai 

hubungan karakteristik perawat (pendidikan, pelatihan, masa kerja, pengetahuan, 

sikap, dan motivasi) dengan perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB 

(PPI TB) di RS Paru Jember. 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tentang hubungan 

karakteristik perawat dengan perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB 

(PPI TB) di RS Paru Jember, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tidak ada hubungan antara karakteristik: pendidikan, pelatihan, masa kerja, 

pengetahuan, sikap, dan motivasi perawat dengan perilaku pencegahan dan 

pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS Paru Jember. 

2. Perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB di RS Paru Jember termasuk 

baik karena perawat menerapkan 4 pilar PPI TB: pengendalian administratif, 

pengendalian manajerial, pengendalian lingkungan, serta pengendalian 

perlindungan diri (APD). 

3. Perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB  (PPI TB) sebagai salah satu 

bahan  evaluasi dan monitoring dalam  keberhasilan pelaksanaan PPI TB di RS 

Paru Jember. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, ada beberapa hal yang dapat 

disarankan demi pengembangan penelitian terkait pencegahan dan pengendalian 

infeksi TB (PPI TB) di RS Paru Jember. 

1. Bagi Rumah Sakit 

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa perilaku pencegahan 

dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) perawat di RS Paru Jember secara umum 

sudah cukup baik. Hal ini tentunya harus dipertahankan agar resiko infeksi 

nosokomial dapat dicegah. Selain itu untuk mempertahankan perilaku PPI TB 

tersebut, RS diharapkan memberikan pelatihan atau seminar tentang pentingnya 

pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) secara berkala  dalam 3-6 

bulan sekali. 

2. Bagi Perawat 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan referensi bagi 

seluruh elemen keperawatan di RS Paru Jember dalam mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas perawat terhadap PPI TB. Pimpinan perawat (misalnya 

kepala ruangan dan ketua komite keperawatan) dapat melakukan inovasi sendiri 

dengan memberikan imbalan atau penghargaan pada perawat yang disiplin dalam 

melaksanakan perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB). 

Imbalan atau penghargaan tersebut dapat berupa penambahan uang jasa 

pelayanan.  
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3. Bagi Institusi Pendidikan 

Kompetensi yang diberikan kepada mahasiswa terkait PPI TB  sudah 

dilakukan sebelum mahasiswa praktik klinik (Pradik Ners).  Hal tersebut dapat 

dipertahankan dan ditingkatkan oleh institusi pendidikan sebagai bekal mahasiswa 

kedepannya dalam menerapkan PPI TB.  

4. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai karakteristik 

perawat dengan perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS 

Paru Jember. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai hal lain yang mempengaruhi perilaku pencegahan dan 

pengendalian infeksi TB (PPI TB), seperti: kepatuhan, beban kerja, dan self 

efficacy perawat. 
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Lampiran 1: Gambar Jenis Masker dan Etika Batuk 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Masker N95 (Kemenkes R1 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2:  Masker Bedah untuk Pasien Batuk dan Pasien TB  

(Kemenkes R1 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Contoh Poster Etika Batuk (Kemenkes R1 2016)
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Gambar 4: 5 Moments Hand Hygiene (Kemenkes R1 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5: 6 Langkah Cuci Tangan (Kemenkes R1 2016) 
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Lampiran 2  

PENJELASAN PENELITIAN  

BAGI RESPONDEN PENELITIAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Ahmad Eko Wibowo 

Alamat:  : Jalan Mulyorejo Barat Gg 1 No. 17, Mulyorejo, Surabaya 

Pekerjaan  : Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

Nomor Kontak  : 085749202731 

e-mail  : ahmad_wibowo@yahoo.co.id 

 

Judul Penelitian:  Hubungan Karakteristik Perawat dengan Perilaku 

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi TB (PPI TB) di RS 

Paru Jember 

Tujuan 

Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan karakteristik perawat dengan perilaku pencegahan 

dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS Paru Jember. 

 

Tujuan Khusus 

1. Menganalisis hubungan karakteristik: pengetahuan perawat dengan 

perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS Paru 

Jember. 

2. Menganalisis hubungan karakteristik: pelatihan TB dengan perilaku 

pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS Paru Jember. 

3. Menganalisis hubungan karakteristik: masa kerja perawat dengan perilaku 

pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS Paru Jember. 

4. Menganalisis hubungan karakteristik: sikap perawat dengan perilaku 

pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS Paru Jember. 

5. Menganalisis hubungan karakteristik: pendidikan perawat dengan perilaku 

pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS Paru Jember. 

6. Menganalisis hubungan karakteristik: motivasi perawat dengan perilaku 

pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) di RS Paru Jember. 

 

Perlakuan Yang Diterapkan Pada Subjek 

Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional, pengumpulan data 

karakteristik perawat yang terdiri dari: pengetahuan, pelatihan, masa kerja, sikap, 

pendidikan, dan motivasi dilakukan dengan kuesioner. Untuk perilaku pencegahan 

dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) dilakukan dengan observasi. 
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Waktu Dan Tempat Dilakukan Pengisian Kuesioner 

Pengisian kuesioner dilakukan di ruang TB RS Paru Jember (Ruang 

Mawar, Ruang Dahlia, Ruang Anggrek, dan Ruang HCU Infeksi) dan waktu 

pengisian sekitar 15 menit. 

Manfaat Penelitian Bagi Subjek Penelitian 

Manfaaat penelitian ini bagi responden adalah dapat membantu perawat 

untuk melakukan perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi TB (PPI TB) 

dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. 

 

Bahaya Potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan subjek 

dalam penelitian ini, karena subjek hanya diobservasi, diberikan kuesioner yang 

harus diisi responden. 

 

Hak Untuk Undur Diri 

Keikutsertaan subjek dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden 

berhak untuk mengundurkan diri kapanpun tanpa menimbulkan konsekuensi yang 

merugikan responden. 

Jaminan Kerahasiaan Data 

 Semua data dan informasi identitas responden akan dijaga kerahasiaannya, 

yaitu dengan tidak mencantumkan identitas responden secara jelas dan pada 

laporan penelitian nama responden diibuat kode. 

Adanya Insentif Untuk Subjektif 

Karena keikutsertaan subjek bersifat sukarela, tidak ada insentif berupa 

uang yang akan diberikan kepada responden. Responden hanya akan diberikan 

souvenir. 

Informasi Tambahan 

 Hasil penelitian ini akan diberikan kepada institusi pendidikan dimana 

peneliti sedang belajar yakni Fakultas Keperawatan Unair serta pada RS Paru 

Jember. 

Pernyataan Kesediaan 

 Apabila responden telah memahami penjelasan dan setuju sebagai 

responden dalam penelitian ini, mohon menandatangani surat pernyataan bersedia 

berpartisipasi sebagai responden penelitian. 
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Prosedur Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Surabaya,   Oktober 2017 

            Hormat saya, 

     Ahmad Eko Wibowo 

Pengambilan sampel dengan teknik 

Purposive sampling 

Analisis data 

Pembahasan  

Pengumpulan hasil laporan penelitian 

Pengambilan sampel: Perawat PP ruang TB 

(Ruang Mawar, Dahlia, Anggrek dan HCU 

Infeksi) sejumlah 40 sesuai kriteria inklusi 

Pengambilan surat penelitian dari institusi 

pendidikan, lahan (RS Paru Jember), dan 

Bakesbangpol Kab.Jember 

Koordinasi dengan Kepala Ruang 

Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan 

penelitian dengan hadir di rapat bulanan 

ruangan 

Responden hadir rapat, informed 

consent dan pengambilan data 

dengan kuesioner 

Responden tidak hadir rapat, informed 

consent dan pengambilan data 

kuesioner saat jadwal jaga atau dengan  

kontrak waktu dengan responden 

Peneliti melakukan observasi perilaku PPI 

TB saat jadwal jaga responden pada hari 

Sabtu atau Minggu 

Uji etik, uji validitas dan 

reliabilitas  
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Lampiran 3 

SURAT PERNYATAAN 

BERSEDIA MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

(INFORMED CONSENT) 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan BERSEDIA / TIDAK 

BERSEDIA *) menjadi peserta / responden penelitian yang akan dilakukan oleh 

Ahmad Eko Wibowo, mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Ners Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya, yang berjudul: 

“Hubungan Karakteristik Perawat dengan Perilaku Pencegahan dan Pengendalian 

Infeksi TB (PPI TB)”. 

 

Nama  : …………………………………………………………………….. 

Umur  : ………… tahun 

Alamat  : …………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………

.…………………No. Tlp/Hp: …………………………………. 

 

Kode **) :  

 

Sebagai responden dari penelitian tersebut. Persetujuan ini saya buat dengan sadar 

dan tanpa paksaan dari siapa pun. Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

*)   coret yang tidak perlu 

**) diisi oleh peneliti 

 

       Jember,     Oktober  2017 

Peneliti                           Responden 

 

 

 

(Ahmad Eko Wibowo)                              (..............................) 

 

                     Saksi 

 

                 (……………………….) 
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Lampiran 4  

KUESIONER PENELITIAN TENTANG HUBUNGAN KARAKTERISTIK 

PERAWAT DENGAN PERILAKU PENCEGAHAN DAN 

PENGENDALIAN INFEKSI TB (PPI TB)  

DI RS PARU JEMBER 

Petunjuk: 

1. Bacalah pernyataan dengan hati-hati sehingga dapat dimengerti 

2. Setiap jawaban dimohon untuk dapat memberikan jawaban yang jujur 

3. Harap mengisi pernyataan yang ada dalam kuesioner ini, pastikan tidak 

ada yang terlewat. Setiap nomor hanya diisi dengan satu jawaban 

4. Beri tanda ceklist (√) pada kotak bapak/ibu yang dianggap benar 

5. Jika bapak/ibu salah mengisi jawaban, coret/silang jawaban tersebut dan 

beri tanda ceklist pada jawaban yang dianggap benar 

6. Bapak/ibu/saudara/i dapat bertanya langsung pada peneliti jika ada 

kesulitan dalam menjawab kuesioner. 

A. Data Karakteristik Perawat 

Kode responden  : .......................................................... 

Jenis kelamin  : .......................................................... 

1. Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan Terakhir (PT) 

1 D3 Keperawatan 

2 DIV/S1 Keperawatan 

2. Pelatihan yang pernah diikuti (boleh memilih lebih dari satu) 

No Pelatihan yang pernah diikuti 

1 TB MDR 

2 TB DOTS 

3 PPI TB 

4 Lainnya.................. 

3. Masa Kerja (terhitung mulai SK penempatan di ruang TB) 

No Bulan/Tahun 

1 ≤ 2 tahun 

2 > 2 - < 5 tahun 

3 ≥ 5 tahun 
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No Pernyataan Benar Salah 

1 Mengikuti pelatihan PPI TB termasuk bentuk pengendalian 

manajerial 

  

2 Salah satu pengendalian manajerial adalah melaksanakan 

advokasi, komunikasi, mobilisasi dan sosialisasi terkait 

PPI TB 

  

3 Melaksanakan triase dan pemisahan pasien batuk bukan 

termasuk pengendalian administratif 

  

4 Melakukan penyuluhan pasien mengenai etika batuk 

merupakan salah satu pengendalian administrasi 

  

5 Melakukan UV di ruang TB merupakan bukan 

pengendalian lingkungan 

  

6 Pengendalian lingkungan adalah upaya peningkatan dan 

pengaturan aliran udara/ventilasi dengan menggunakan 

teknologi untuk mencegah penyebaran percik renik di 

udara 

  

7 Sebelum perawat memakai masker N95 harus melakukan 

fit test 

  

8 Dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien TB di 

ruang rawat inap, perawat tidak perlu mengenakan gown 

  

9 Melakukan cuci tangan 5 moments, salah satunya yaitu 

setelah kontak dengan lingkungan pasien TB 

  

10 Memberikan edukasi pasien TB dan keluarga jika batuk 

menggunakan tisu kemudian membuangnya ke tempat 

sampah infeksius (kantong kuning) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Pengetahuan 
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C. Sikap  

Sangat setuju  : SS 

Setuju   : S 

Tidak setuju  : TS 

Sangat tidak setuju : STS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Untuk pencegahan dan dan pengendalian infeksi TB perlu 

pemahaman yang baik tentang PPI TB 

    

2 Menurut saya pelatihan PPI TB bagi perawat diperlukan      

3 Saya tidak perlu memperhatikan kebersihan tangan     

4 Tidak mengenakan gown saat melakukan asuhan keperawatan 

adalah hal yang biasa bagi saya 

    

5 Sebelum memakai masker N95, saya perlu melakukan fit tes      

6 Standar Prosedur Operasional (SPO) menurut saya harus 

ditaati  

    

7 Menurut saya tidak perlu dilakukan pemisahan tempat pada 

pasien TB dan non TB 

    

8 Tisu yang telah dipakai batuk oleh pasien TB sebaiknya di 

buang di tempat infeksius (kantong kuning) 

    

9 Penyuluhan etika batuk di ruang TB tidak perlu dilakukan     

10 Menurut saya pentingnya sosialisasi terkait PPI TB      
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D. Motivasi  

No Pernyataan STS TS S SS 

1 Saya perawat teladan sehingga menggunakan 

masker saat ada supervisi 

    

2 Sebagai perawat saya menggunakan gaun 

pelindung saat melakukan asuhan keperawatan 

pada pasien TB 

    

3 Saya menggunakan masker N95 setiap 

berinteraksi dengan pasien TB agar menjadi 

perawat teladan 

    

4 Mendapatkan predikat perawat terdisiplin 

dalam hal cuci tangan di ruangan tidaklah 

penting 

    

5 Saya menggunakan masker N95 ketika pada 

kepala ruangan 

    

6 Saya jarang melakukan cuci tangan 5 moments     

7 Saya dijinkan mengikuti pelatihan tentang TB     

8 Saya melakukan penyuluhan TB untuk 

menurunkan resiko penularan TB 

    

9 Kepala ruangan rutin memberikan pengarahan 

pentingnya PPI TB sehingga saya termotivasi 

    

10 Melaksanakan triase dan pemisahan pasien 

batuk adalah penting menurut saya 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

91 

   

SKRIPSI           HUBUNGAN KARAKTERISTIK PERAWAT... AHMAD EKO WBOWO 

 

E. Perilaku 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Pernyataan Dilakukan 
Tidak 

Dilakukan  

1 Perawat memakai masker N95 jika berbicara 

dengan pasien TB 

  

2 Perawat sebelum memakai masker N95 

melakukan fit tes 

  

3 Perawat memperhatikan kebersihan tangan 

sesuai 5 moments 

  

4 Perawat melakukan komunikasi, informasi dan 

edukasi (KIE) pada pasien TB mengenai etika 

batuk 

  

5 Perawat menerapkan universal precaution ada 

semua pasien dan melakukannya setiap saat 

  

6 Perawat dalam bekerja melakukan pekerjaan 

sesuai SPO 

  

7 Perawat melakukan pemisahan ruangan pasien 

TB dan non TB 

  

8 Perawat mengenakan gown saat melakukan 

asuhan keperawatan 

  

9 Perawat menyarankan pasien TB dan keluarga 

jika tisu yang dipakai habis batuk dibuang ke 

tepat sampah infeksius 

  

10 Perawat melakukan sosialisasi terkait PPI TB   
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Lampiran 5: Lembar Keterangan Lolos Kaji Etik 
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Lampiran 6: Surat Ijin Uji Validitas dan Reliabilitas 
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Lampiran 7: Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Pengambilan Data 
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