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ABSTRAK 

HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN MEKANISME KOPING 

PASIEN TUBERKULOSIS PARU DI RUMAH SAKIT PARU JEMBER 

Penelitian Cross Sectional di Rumah Sakit Paru Jember  

Oleh: Alfan Fachrul Rozi 

 Pendahuluan: tuberkulosis (TB) paru merupakan stresor bagi penderitanya 

yang memunculkan mekanisme koping baik adaptif ataupun maladaptif. Salah satu 

sumber mekanisme koping adalah dukungan sosial termasuk dukungan keluarga yang 

meliputi dukungan instrumental, informasional, emosional. Metode: penelitian ini 

bertujuan menganalisis hubungan dukungan keluarga dengan mekanisme koping 

pasien TB paru. Desain penelitian cross sectional. Populasi adalah pasien TB paru 

pengobatan fase intensif dan lanjutan kategori 1 dan 2 di Poli TB. Besar sampel 110 

orang yang sesuai dengan kriteria inklusi. Variabel independen adalah dukungan 

keluarga, variabel dependen adalah mekanisme koping. Data dikumpulkan dengan 

kuisioner penelitian dan dianalisis dengan Spearman Rho. Hasil: ada hubungan 

dukungan keluarga dengan mekanisme koping pada pasien TB paru. Uji Spearman Rho 

menunjukkan nilai p=0.000 dengan correlation coefficient r=0.377 berarti ada 

hubungan positif dukungan keluarga dengan mekanisme koping namun kekuatan 

hubungannuya lemah. Diskusi: mayoritas dukungan keluarga pasien TB paru baik, 

mayoritas mekanisme koping pasien TB paru adaptif. Insitusi kesehatan dan petugas 

kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan responden tentang dukungan keluarga dan 

mekanisme koping dengan promosi kesehatan dengan media leaflet, booklet, video, 

ceramah, dan lain sebagainya. 

Kata Kunci: dukungan keluarga, mekanisme koping, pasien tuberkulosis paru.  

 

 

 

 

 

 

 



 IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

x 

 
SKRIPSI                                            HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA…       ALFAN FACHRUL ROZI 

 

ABSTRACT 

THE CORRELATION OF FAMILY SUPPORT WITH COPING 

MECHANISM OF PATIENT WITH LUNG TUBERCULOSIS 

A Cross Sectional Study in Rumah Sakit Paru Jember 

 

By: Alfan Fachrul Rozi 

 

Introduction: Lung tuberculosis is a stressor for patient which show coping 

mechanism adaptive or maladaptive. One the source of coping mechanism is social 

support belong family support included instrumental, informational, emotional 

support. Methode: this study aim to analyze the correlation between family support 

and coping mechanism of patient with lung tuberculosis. This study used a cross 

sectonal design. The population was patient with lung tuberculosis in intensive phase 

treatment and continuous phase treatment category 1 and 2 in Polyclinic of TB. The 

sample were 110 respondents based on inclusion criteria. The independent variable was 

family support, dependent variable was coping mechanism. Data was collected with 

questionnaire and analyzed used descriptive analysis and statistical analysis with 

Spearman Rho. Result: there is correlation between family support with lung 

tuberculosis patient’s coping mechanism. Spearman Rho test result was obtained  

p=0.000 and correlation coefficient r=0.377. It means there was positive correlation 

between family support and coping mechanism but the power of correlation was weak. 

Discuccion: Patient with lung tuberculosis dominated with good family support. The 

coping mechanism of respondents is adaptive. Health institusion and health worker can 

increase responden’s knowledge about family support and coping mechanism with 

health promotion use leaflet, booklet, video, eludication, etcetera. 

Key Word: Family support, coping mechanism, lung tuberkulosis patient.   
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1 BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tuberkulosis paru merupakan suatu penyakit yang membutuhkan penanganan 

serius. Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat di dunia, 

walaupun sudah banyak negara yang melakukan upaya penanggulangan sejak tahun 

1995 (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 Tentang 

Penanggulangan Tuberkulosis). Tuberkulosis paru merupakan suatu penyakit kronis, 

penderita yang mengalami penyakit kronis merasa kehilangan kesehatannya, 

kemandirian, produktivitas dan pemenuhan diri, dan lain sebagainya (Yusuf et al, 

2015). Pasien yang terdiagnosa tuberkulosis paru seringkali mengalami stigma dari 

masyarakat bahkan dari keluarga sebagai salah satu sumber koping sehingga 

memengaruhi mekanisme koping pasien (Azizah et al., 2016). Ada hubungan antara 

dukungan keluarga dengan stres (Nursalam, 2009), dukungan keluarga yang buruk 

meningkatkan stres. Stigma pada pasien tuberkulosis paru merupakan determinan 

sosial yang penting dalam kesehatan (Craig et al., 2017). Selain stigma dari 

masyarakat, banyak penderita tuberkulosis paru yang mengalami masalah stres, depresi 

dan kecemasan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang dirasakan oleh penderita 

tuberkulosis paru salah satunya adalah mekanisme koping yang buruk dalam merespon 

stresor yang dihadapi. Koping yang buruk bisa disebabkan oleh dukungan keluarga 

yang buruk pada pasien tuberkulosis paru.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 pasien tuberkulosis paru di Poli TB 

Rumah Sakit Paru Jember, 3 orang pasien mengatakan bahwa menderita tuberkulosis 

paru membuatnya merasa cemas, malu, merasa kondisinya sakit dan terbebani. Hal ini 

karena mereka harus rutin kontrol serta harus selalu minum obat serta harus 

merahasiakan penyakitnya karena tuberkulosis paru merupakan penyakit menular. 

Seorang pasien mengatakan bahwa dengan tegaknya diagnosa tuberkulosis paru dia 

merasa lebih tenang karena sebelum dia didiagnosa tuberkulosis paru dia merasa cemas 

terkait penyakit apa yang sedang dia derita sampai akhirnya diagnosa tuberkulosis paru 

tegak. Dukungan keluarga yang diterima oleh 2 pasien baik, 1 pasien hidup sendiri 

sehingga dia harus mengahadapi sakit tuberkulosis paru sendirian namun kadang 

keluarga  lainnya menjenguknya, seorang lagi ditinggal  suaminya karena dia 

menderita tuberkulosis paru sehingga dia kembali ke orang tuanya. Secara umum 

pasien tuberkulosis paru merasa pasrah dan harus mengikuti program pengobatan 

walaupun dirasa membosankan, seorang pasien tuberkulosis paru harus mengulang 

pengobatan karena memutuskan untuk berhenti pengobatan setelah merasa kondisinya 

lebih baik. Pasien kontrol bila ada keluhan atau saat waktu kontrol bila ada keluhan 

atau saat waktu kontrol yang telah dijadwalkan tiba.  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pasien merasa 

terbebani dan cemas karena penyakit tuberkulosis paru. Dukungan keluarga yang 

diperoleh bervariasi ada yang mendapat dukungan keluarga baik dan ada yang kurang. 

Respon adaptasi pasien terhadap penyakit tuberkulosis yang mereka alami berbeda-

beda. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa bahwa hubungan dukungan keluarga 
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dengan mekanisme koping pasien tuberkulosis paru di Rumah Sakit Paru Jember perlu 

dianalisis.   

Koping merupakan adaptasi psikologis pada stres dan kejadian hidup yang 

serius (Scheenen et al., 2017). Semakin baik koping yang digunakan untuk merespon 

stresor, semakin kecil resiko mengalami stres, sebaliknya bila koping yang digunakan 

adalah koping maladaptif maka resiko stres semakin tinggi. Koping maladaptif 

berhubungan dengan peningkatan stres (Deshmukh et al., 2017). Gangguan psikologis 

stres, depresi dan kecemasan yang dialami oleh penderita tuberkulosis merupakan 

manifestasi dari mekanisme koping maladaptif terhadap stresor yang mereka hadapi 

sehingga berdampak pada kesehatan fisiknya. 

Menurut data dari World Health Organization (WHO) di tahun 2015 penderita 

tuberkulosis paru di dunia diperkirakan 9,6 juta jiwa. Indonesia menempati urutan 

kedua sebagai negara dengan penderita tuberkulosis paru terbanyak di dunia (Global 

Tuberkulosis Report, 2016). Sedangkan jumlah penderita tuberkulosis paru di 

Indonesia sendiri diperkirakan 1.000.000 (399/100.000 penduduk) kasus baru TB BTA 

positif pada tahun 2015 (Permenkes RI No. 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan 

Tuberkulosis). Terjadi peningkatan jumlah penderita tuberkulosis paru dari 324.539 

penderita di tahun 2014 menjadi 330.910 penderita di tahun 2015 berdasarkan data 

Riskesdas 2015. Berdasarkan data dari Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur (2015) 

angka penemuan kasus baru BTA positif (Case Detection Rate/CDR) sebesar 56% 

dengan jumlah penderita tuberkulosis paru BTA positif sebesar 23. 456 jiwa. Jumlah 

penderita tuberkulosis paru berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, 

di Jember jumlah penderita tuberkulosis paru tahun 2014 sejumlah 2.193 penderita dan 
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pada tahun 2015 mengalami sedikit penurunan menjadi 2.145 penderita. Berdasarkan 

data SIMRS rumah sakit Paru Jember tahun 2016 menunjukkan jumlah pasien rawat 

inap sebanyak 730 pasien tuberkulosis paru selama satu tahun, dengan rata-rata 61 

pasien dirawat tiap bulannya. Berdasarkan keterangan perawat Poli TB tanggal 12 

September 2017, jumlah kunjungan pasien tuberkulosis paru pada Poli TB pada bulan 

Agustus 2017 sebanyak 66 pasien kategori pengobatan intensif, 88 kategori pengobatan 

lanjutan dan 51 pasien TB lama.  

 Penderita tuberkulosis paru mengalami berbagai masalah kesehatan tidak 

hanya pada aspek fisiknya namun juga pada askep psikologisnya. Masalah pada aspek 

psikologis adalah munculnya stres, depresi dan kecemasan sebagai dampak dari 

mekanisme koping yang buruk pada penderita tuberkulosis paru. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Anugrah dan Mokhammad Arifin (2016), 

yang melakukan penelitian tentang kecemasan pada pasien tuberkulosis paru di 

wilayah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan kepada 34 sampel penelitian didapatkan 

18 orang (52,9%) mengalami cemas ringan, 11 orang (32,4 %) mengalami cemas 

sedang dan sisanya yaitu 5 orang (14,7%) mengalami cemas berat.  Hasil dari penelitian 

(Atif et al., 2014) didapatkan data 67,1% dari 336 responden beresiko mengalami 

depresi pada awal pengobatan tuberkulosis. Data kejadian stres, depresi dan kecemasan 

pada penderita tubekulosis paru juga diperoleh dengan pengukuran stres, depresi dan 

kecemasan sebelum dilakukan intervensi penelitian oleh Suryani et al., (2011) yaitu 

64,9% mengalami stres, cemas dan depresi ringan sedangkan 35,1% mengalami 

depresi sedang.   
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Meningkatnya penderita tuberkulosis paru merupakan suatu bentuk tantangan 

tersendiri bukan hanya bagi tenaga kesehatan di instansi kesehatan namun juga di ranah 

komunitas. Penatalaksanaan yang tepat akan menurunkan resiko penularan 

tuberkulosis paru dan tentunya akan meningkatkan kualitas hidup pasien tuberkulosis 

paru. Menderita tuberkulosis paru merupakan suatu bentuk kehilangan dari kesehatan 

dan merupakan faktor predisposisi biologi munculnya stres pada individu, stres yang 

muncul ini akan mengakibatkan terbentuknya mekanisme koping pada individu 

tersebut, Mekanisme koping yang muncul bisa adaptif ataupun maladaptif (Yusuf et 

al., 2015).  

Pengalaman subjektif atas stres merupakan keseimbangan antara primary dan 

secondary appraisal. Ketika bahaya dan ancaman yang ada cukup besar sedangkan 

untuk mengadakan koping tidak memadai (maladaptif), maka stres yang lebih besar 

akan dirasakan oleh seorang individu. Sebaliknya, ketika kemampuan koping yang 

besar, stres dapat diminimalkan (Nursalam, 2017). Mekanisme koping maladaptif 

dalam merespon stresor pada penderita tuberkulosis paru seperti lamanya program 

pengobatan, beban biaya yang tinggi terkait dengan pemeliharaan kesehatan, keadaan 

sakit dan stigma dari masyarakat berdampak negatif bagi kesehatan. Koping yang 

buruk dalam merespon stigma akan berdampak pada harga diri yang rendah, rasa malu, 

kehilangan harapan, personal yang buruk dan munculnya emosi yang negatif serta 

buruknya pemulihan kesehatan penderita (Wood et al., 2017). Selain itu juga 

berpengaruh negatif pada upaya penanganan di rumah sakit serta kepatuhan 

pengobatan, serta kualitas hidup yang buruk (Cremers et al., 2015). Dampak lainnya 

dari mekanisme koping maladaptif adalah menurunkan kepatuhan terhadap pengobatan 
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OAT, meningkatkan angka kesakitan dan kematian penderita tuberkulosis paru dan 

merupakan penghalang bagi upaya penanggulangan tuberkulosis paru secara global 

(Bureket, Duke et al., 2015).  

Pada individu yang mengalami stres dalam hal ini individu yang terdiagnosa 

tuberkulosis paru mekanisme koping yang muncul bisa  berasal dari berbagai sumber 

koping diantaranya meliputi adanya dukungan sosial (Yusuf et al., 2015). Salah satu 

bentuk dukungan sosial adalah dukungan dari keluarga bagi penderita tuberkulosis 

paru. Setiap keluarga memiliki sumber daya untuk mengurus anggota keluarga yang 

dihadapkan dengan masalah kesehatan (Friedman et al., 2010). Selain itu, dukungan 

keluarga dan anggota komunitas termasuk teman sebaya merupakan faktor penting 

yang memengaruhi kepatuhan pengobatan secara positif sebagai bentuk mekanisme 

koping yang positif pada penderita tuberkulosis paru (Deshmukh et al., 2017). 

Pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

membuat Peraturan Menteri Kesehatan No. 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan 

Tuberkulosis yang didalamnya tercantum strategi penegakan diagnosis pasien 

tuberkulosis, pengobatan, sistem rujukan dan sebagainya yang dijadikan acuan bagi 

pemerintah daerah dalam menangani penderita tuberkulosis paru. Rumah Sakit Paru 

Jember sebagai salah satu rumah sakit di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 

juga melakukan upaya untuk melawan tuberkulosis paru, guna mengajak pasien 

tuberkulosis berobat tuntas, RS Paru Jember secara aktif bekerjasama dengan petugas 

di tiap-tiap puskesmas untuk memantau perkembangan proses pengobatan pasien 

tuberkulosis paru dengan upaya pemeriksaan dahak, foto rontgent, dan pemeriksaan 

resistensi obat pada pasien yang dicurigai mengalami resistan obat tuberkulosis.  



7 
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 
SKRIPSI                                            HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA…       ALFAN FACHRUL ROZI 

 

Selain sebagai rumah sakit rujukan untuk kasus penyakit paru khususnya 

tuberkulosis paru, RS Paru Jember juga memberikan pendidikan kesehatan kepada 

pasien dan keluarga yang baru terdiagnosa tuberkulosis guna meningkatkan 

pengetahuan pasien dan keluarga dengan harapan pasien patuh pada pengobatan yang 

diprogramkan dan keluarga mampu dengan sabar memberikan dukungan kepada 

penderita tuberkulosis paru baik secara fisik khususnya psikis sehingga pasien 

mempunyai mekanisme koping dan motivasi yang baik dalam menghadapi sakitnya. 

Karena pengetahuan yang baik berhubungan dengan mekanisme koping adaptif (Indah, 

2013).  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana hubungan dukungan keluarga dengan mekanisme koping pasien 

tuberkulosis paru di Rumah Sakit Paru Jember? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menjelaskan hubungan dukungan keluarga dengan mekanisme koping pasien 

tuberkulosis paru di Rumah Sakit Paru Jember. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi dukungan keluarga pada pasien tuberkulosis paru. 

2. Mengidentifikasi mekanisme koping pada pasien tuberkulosis paru.  

3. Menganalisis hubungan dukungan keluarga dengan mekanisme koping pasien 

tuberkulosis paru.    
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian dapat mendukung konsep Keperawatan Medikal Bedah tentang 

penyakit tropik tuberkulosis paru dan juga Keperawatan Jiwa berkaitan dengan 

mekanisme koping pasien tuberkulosis paru serta dan Keperawatan Keluarga terkait 

dukungan keluarga pada pasien tuberkulosis paru.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Pasien 

 Hasil penelitian merupakan informasi bagi pasien untuk dapat mengoptimalkan 

keluarga sebagai pendukung agar mekanisme koping yang digunakan dalam merespon 

stresor berkaitan dengan sakit tuberkulosis adalah mekanisme koping adaptif sehingga 

pada akhirnya akan tercapai kualitas hidup yang baik dan kesehatan yang optimal.  

1.4.2.2 Bagi Perawat 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi perawat untuk dapat 

meningkatkan dukungan keluarga pada pasien tuberkulosis paru melalui penyuluhan 

dan sosialisasi kepada keluarga dan pasien, sehingga mekanisme koping yang 

digunakan oleh pasien tuberkulosis paru adaptif dalam menghadapi stresor yang ada. 

Dengan demikian program pengobatan menjadi efektif dan kualitas hidup pasien 

meningkat. 

1.4.2.3 Bagi Penelitian Selanjutnya  

 Sebagai data untuk mengembangkan penelitian dengan variabel dukungan 

keluarga dan/atau koping pada pasien tuberkulosis. Penelitian selanjutnya bisa 
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menganalisis tentang faktor-faktor yang memengaruhi dukungan keluarga pada pasien 

tuberkulosis paru. Selain itu juga bisa mencari intervensi yang dapat meningkatkan 

dukungan keluarga atau mekanisme koping khususnya pada pasien tuberkulosis paru.
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2 BAB 2 

TINJAUAN TEORI 

2.1 Dukungan Keluarga 

2.1.1 Pengertian Keluarga 

Keluarga adalah dua individu atau lebih yang dipersatukan oleh kebersamaan 

dan hubungan emosi yang dekat serta yang mengidentifikasi dirinya sebagai bagian 

dari keluarga  (Friedman et al., 2010). Keluarga merupakan sebuah sistem yang terdiri 

dari anggota keluarga yaitu orang tua, anak, dan semua orang yang tinggal dalam 

rumah tangga. Keluarga merupakan bagian dari sistem yang lebih besar yaitu 

masyarakat, antara keluarga dan masyarakat saling memengaruhi (Andarmoyo, 2012). 

2.1.2 Tujuan Dasar Keluarga 

Tujuan dasar terbentuknya keluarga adalah: 

1. Keluarga merupakan unit dasar yang berpengaruh terhadap proses pertumbuhan 

dan perkembangan setiap anggota keluarga secara signifikan. 

2. Keluarga berperan sebagai perantara kebutuhan dan harapan setiap anggotanya 

dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. 

3. Sebagai tempat pemenuhan kebutuhan anggota keluarga baik kebutuhan psikologis 

maupun kebutuhan biologis, seperti cinta kasih, kebutuhan seksual, sosial, 

ekonomi, kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan lainnya. 

4. Keluarga berpengaruh terhadap pembentukan karakter serta harga diri anggota 

keluarga (Andarmoyo, 2012). 
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2.1.3 Fungsi Keluarga 

 Keluarga sebagai bagian dari masyarakat memiliki banyak fungsi. Fungsi 

keluarga diantaranya adalah: 

1. Fungsi afektif, merupakan fungsi yang paling penting yang berhubungan dengan 

fungsi internal dalam memberikan perlindungan psikososial dan dukungan kepada 

anggota keluarga. Fungsi afektif dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan kasih 

sayang, sosioemosional, dan perhatian.  

2. Fungsi sosialisasi dan status sosial, fungsi ini mengajarkan bagaimana anggota 

keluarga dapat berinteraksi dengan individu dan masyarakat lain dengan 

keterlibatan pembelajaran budaya yang berlaku. Hubungan sosial yang positif 

berhubungan dengan hasil kesehatan yang baik, seperti peningkatan usia harapan 

hidup, terbentuknya koping yang adaptif/konstruktif, serta penurunan stres. 

Sedangkan pemberian status merupakan bagian lain dari fungsi sosialisasi. 

3. Fungsi perawatan kesehatan, merupakan fungsi dalam upaya peningkatan 

kesehatan keluarga dan anggotanya. Apabila ada anggota keluarga yang sakit, 

keluarga akan mencari sumber-sumber pelayanan kesehatan untuk 

mengoptimalkan kesehatan anggota keluarganya. 

4. Fungsi reproduksi, merupakan fungsi keluarga untuk menjamin keberlangsungan 

keluarga dari generasi ke generasi secara berkelanjutan.  

5. Fungsi ekonomi, fungsi ini melibatkan penyediaan sumber daya finansial dan 

material yang cukup serta pengaturannya oleh keluarga dengan cara pengambilan 

keputusan yang sesuai (Friedman et al., 2010). 
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2.1.4 Tugas Keluarga dalam Bidang Kesehatan 

Selain tujuan dan fungsi, keluarga memiliki tugas yang harus dilaksanakan 

dalam bidang kesehatan. Tugas keluarga dalam bidang kesehatan menurut Friedman 

(1998) diantaranya adalah: 

1. Mengenali masalah kesehatan tiap anggota keluarganya. Anggota keluarga perlu 

mengenal masalah kesehatan yang dialami oleh anggota keluarga lainnnya. 

2. Mengambil keputusan untuk melakukan tindakan kesehatan yang tepat bagi 

keluarga, merupakan upaya keluarga untuk mendapatkan bantuan pelayanan 

kesehatan yang tepat bagi anggota keluarga yang mengalami  masalah kesehatan. 

3. Memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit. Keluarga memiliki 

kemampuan melakukan tindakan perawatan serta upaya untuk memeroleh tindakan 

lanjutan agar masalah kesehatan yang lebih buruk tidak terjadi. 

4. Mempertahankan suasana lingkungan keluarga khususnya rumah yang 

menguntungkan kesehatan dan perkembangan kepribadian anggota keluarga. 

Keluarga memainkan peran untuk mendukung anggota keluarga yang sakit.  

5. Memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada yang diharapkan dapat merubah 

perilaku kesehatan anggota keluarga (Setiadi, 2008). 

2.1.5 Dukungan Keluarga  

 Dukungan keluarga merupakan dukungan sosial yang dirasakan oleh anggota 

keluarga yang dapat diperoleh dari anggota keluarga pendukung bahwa mereka siap 

memberikan pertolongan dan bantuan kapanpun saat dibutuhkan. Dukungan keluarga 

bisa didapatkan dari orang tua, pasangan, saudara, atau dari anggota keluarga lainnya 
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di luar keluarga inti. Dukungan keluarga memungkinkan keluarga berfungsi secara 

baik dengan penuh kemampuan dan sumber daya sehingga dapat meningkatkan 

adaptasi dan kesehatan keluarga serta anggota keluarganya (Friedman et al., 2010). 

Ada tiga dimensi interaksional dalam dukungan keluarga, yaitu dukungan keluarga 

bersifat timbal balik (sifat maupun frekuensinya), anjuran/umpan balik 

(kualitas/kuantitas komunikasi), dan keterlibatan emosional (derajat keakraban dan 

rasa percaya) dalam hubungan keluarga (Friedman et al., 2010).   

2.1.6 Bentuk Dukungan Keluarga 

Menurut Friedman (2010), bentuk dukungan keluarga adalah sebagai berikut: 

1. Dukungan instrumental, meliputi dukungan jasmaniah, dukungan materi dalam 

bentuk nyata seperti keuangan yang intinya adalah suatu kondisi di mana benda 

atau jasa dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi. 

2. Dukungan informasional, meliputi adanya komunikasi dan tanggung jawab 

bersama termasuk bentuk pemberian nasehat, pengarahan, saran dan umpan balik 

tentang apa yang dilakukan oleh anggota keluarga. Keluarga berperan sebagai 

penghimpun dan pemberi informasi kepada anggota keluarga untuk menyelesaikan 

masalahnya.  

3. Dukungan emosional, adanya gangguan mental emosional seperti cemas, dan 

depresi pada individu maka individu akan merasakan penderitaan secara emosional 

sampai kehilangan harga diri. Individu yang mengalami masalah mental emosional 

seperti depresi atau kecemasan bisa mendapatkan dukungan dari keluaga untuk 

mengatasi masalah tersebut. Dukungan emosional yang diberikan oleh keluarga 

mampu memberikan perasaan nyaman, merasa diperhatikan dan dicintai, 
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memberikan bantuan dalam bentuk semangat, perhatian serta individu yang 

menerima dukungan tersebut merasa berharga. 

Dukungan sosial termasuk di dalamnya adalah dukungan keluarga, merupakan 

sumber daya yang dapat menghasilkan kenyamanan fisik maupun psikologis bagi 

individu bahwa individu tersebut sebagai bagian dari keluarga yang dicintai, disayangi, 

diperhatikan oleh anggota keluarga lain. Dukungan keluarga memberikan aspek yang 

positif bagi anggota keluarga yang mendapatkan dukungan. Jika individu menghadapi 

stresor yang dirasa menekan maka individu tersebut akan mencari sumber daya yang 

ia miliki seperti ekonomi, waktu, dukungan sosial keluarga dan sumber daya lainnya 

(Azizah et al., 2016). 

2.1.7 Manfaat Dukungan Keluarga 

Dukungan keluarga yang diberikan oleh anggota keluarga kepada anggota 

keluarga lain yang sedang menghadapi masalah, keadaan yang menekan, dan gangguan 

kesehatan memiliki dampak yang positif.  Pada individu yang mengalami sakit kronis 

dan membutuhkan pengobatan jangka panjang seperti penyakit jantung, diabetes 

mellitus, infeksi HIV, serta penyakit tuberkulosis paru, dukungan keluarga 

memberikan pengaruh yang positif pada penderita. Diantara manfaat dukungan 

keluarga  adalah  

1. Dukungan keluarga dapat menurunkan stres, semakin baik dukungan keluarga yang 

diberikan kepada anggota keluarga yang mengalami gangguan psikologis seperti 

stres maka semakin menurun tingkat stres yang dirasakan (Nursalam et al., 2009). 

2. Dukungan keluarga juga dapat meningkatkan respon psikologis pada individu dalam 

menghadapi masalah yang dialami (Sukartini et al., 2016). 
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3. Dukungan keluarga memengaruhi stigma diri pasien, dukungan keluarga yang baik 

mengurangi stigma diri (Putri et al.,, 2016). Keluarga yang kurang memberikan 

dukungan kepada anggota keluarganya yang sakit misalnya sakit tuberkulosis paru, 

kusta, infeksi HIV bisa meningkatkan stigma diri pasien karena penyakitnya. 

4. Meningkatkan harga diri (Wang et al., 2013). Pada penelitiannya didapatkan bahwa 

dukungan keluarga memberikan efek yang positif pada harga diri remaja yang 

mengalami tindakan kekerasan. 

5. Meningkatkan kualitas hidup. Dukungan sosial termasuk dukungan keluarga yang 

tinggi pada individu dengan harga diri rendah akan dapat meningkatkan kualitas 

hidupnya (Li et al., 2015). 

6. Meningkatkan kepatuhan pada program kesehatan seperti program pengobatan.  

Dukungan keluarga pada pasien tuberkulosis paru dengan model adaptasi konvensi 

memberikan dampak kepatuhan pengobatan OAT lebih baik dari PMO (Kholifah et 

al.,, 2012). Dukungan keluarga juga berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepatuhan pengobatan pada pasien TB MDR yang masa pengobatannya lebih lama 

jika dibandingkan dengan lama pengobatan pasien tuberkulosis paru biasa 

(Deshmukh et al., 2017). 

7. Dukungan keluarga berpengaruh terhadap resiliensi pada individu yang mengalami 

kecemasan (Das et al., 2017).  

2.2 Mekanisme koping 

Beberapa hal yang harus diamati dalam model stres adaptasi yang 

dikembangkan pertama kali oleh Stuart pada tahun 1983 dalam mengidentifikasi 
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penyimpangan perilaku adalah faktor predisposisi, faktor presipitasi, penilaian 

terhadap stresor, sumber koping dan mekanisme koping yang digunakan (Yusuf et al., 

2015). Model transacsional stres and adaptive coping yang dikembangkan oleh Stuart 

dan Sundeen (1998) dalam teorinya tentang stres dan adaptasi membahas hubungan 

antara faktor predisposisi (penyebab), faktor presispitasi (pencetus), penilaian pertama 

terhadap stresor, penilaian kedua terhadap sumber (penggalian koping), serta 

mekanisme penyesuaian terhadap keadaan sehat sakit (Azizah et al., 2016).  

 

Gambar 2.1 Model Stres Adaptasi Stuart (1998) dalam Azizah et al., 2016 

2.2.1 Pengertian Mekanisme Koping 

Koping adalah proses yang dilalui oleh individu dalam menghadapi situasi yang 

mengancam dirinya baik secara fisik maupun psikologis, respon koping berbeda pada 

tiap individu dipengaruhi oleh bagaimana individu mempersepsikan kejadian stres 
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yang dihadapinya. Koping tidak selalu mengarah pada penyelesaian masalah yang 

dihadapai oleh individu (Azizah et al., 2016). Koping merupakan sebuah istilah yang 

terbatas pada perilaku atau kognisi aktual yang ditunjukkan individu dalam merespon 

stresor yang dihadapi, bukan pada sumber yang mereka gunakan (Friedman et al., 

2010). 

Mekanisme koping adalah suatu usaha langsung dalam manajemen stres. Ada 

tiga tipe mekanisme koping, sebagai berikut: 

1. Mekanisme koping problem focus, terdiri atas tugas dan usaha langsung untuk 

mengatasi ancaman diri. Contoh: negosiasi, konfrontasi, dan mencari nasihat. 

2. Mekanisme koping cognitively focus, berupa seseorang dapat mengontrol masalah 

dan menetralisasinya. Contoh: perbandingan positif, selective ignorance, 

substitution of reward dan devaluation of desired object. 

3. Mekanisme koping emotion focus, pasien menyesuaikan diri terhadap distres 

emosional secara tidak berlebihan. Contoh: menggunakan mekanisme pertahanan 

ego, seperti: denial, supresi, atau proyeksi (Yusuf et al., 2015). 

Ada dua kemungkinan mekanisme koping yang terpilih yaitu adaptif dan 

maladaptif. Mekanisme koping ini bersifat dinamis, dengan demikian perilaku manusia 

juga selalu dinamis, yakni sesuai berbagai faktor yang memengaruhi mekanisme 

koping terpilih. Mekanisme koping dapat bersifat konstruktif dan destruktif. 

Mekanisme konstruktif terjadi ketika kecemasan diperlakukan sebagai sinyal 

peringatan dan individu menerima sebagai tantangan untuk menyelesaikan masalah. 

Mekanisme koping destruktif menghindari kecemasan tanpa menyelesaikan masalah 

(Yusuf et al., 2015).  
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Selain dapat dikategorikan dalam tiga tipe di atas, mekanisme koping dapat 

dikategorikan sebagai: 

1. Task oriented reaction, adalah berpikir serta mencoba berhati-hati dalam 

menyelesaikan masalah, menyelesaikan konflik dan memberikan kepuasan. 

Berorientasi dengan kesadaran secara langsung dan tindakan. 

2. Ego oriented reaction, sering digunakan untuk melindungi diri. Reaksi ini sering 

disebut mekanisme pertahanan. Setiap orang menggunakan mekanisme pertahanan 

dan membantu seseorang mengatasi kecemasan dalam tingkat ringan sampai 

sedang. Ego oriented reaction dilakukan pada tingkat tidak sadar (Yusuf et al., 

2015).  

2.2.2 Faktor Pengaruh Pemilihan Mekanisme Koping 

 Faktor yang berpengaruh pada individu dalam memilih mekanisme koping 

yang digunakan untuk menghadapi stresor yang dihadapi diantaranya: 

1. Kesehatan fisik, merupakan faktor yang penting karena dalam berespon dengan 

stres individu dituntut untuk menggunakan tenaga yang cukup besar. 

2. Keyakinan atau pandangan positif merupakan sumber daya psikologis yang penting 

dalam mengahadapi stresor. Pandangan yang positif bisa menjadikan individu 

menggunakan mekanisme koping positif dan sebaliknya. 

3. Keterampilan memecahkan masalah, meliputi ketrampilan mencari informasi, 

menganalisa situasi serta mengidentifikasi masalah dengan tujuan menghasilkan 

tindakan alternatif dalam upaya mendapatkan hasil yang diinginkan. 
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4. Keterampilan sosial yang dilakukan oleh individu dalam berinteraksi dengan 

lingkungan sosial yang dipengaruhi budaya juga memberikan pengaruh bagi 

individu dalam menggunakan mekanisme koping. 

5. Dukungan sosial, termasuk dukungan keluarga yang diberikan oleh anggota 

keluarga seperti orang tua, saudara, anggota keluarga lain dalam pemenuhan 

kebutuhan informasi, emosional. 

6. Kemampuan ekonomi, seperti kondisi finansial juga memengaruhi pemilihan 

mekanisme koping pada individu. 

7. Jenis kelamin, wanita cenderung berorientasi pada emosi sedangkan laki-laki 

cenderung berorientasi pada pemecahan masalah (Azizah et al., 2016). 

2.2.3 Faktor Predisposisi 

Faktor predisposisi adalah faktor resiko yang menjadi sumber terjadinya stres 

yang memengaruhi tipe dan sumber dari individu untuk menghadapi stres baik yang 

biologis, psikologis, dan sosiokultural. Secara bersama-sama, faktor ini akan 

memengaruhi seseorang dalam memberikan arti dan nilai terhadap pengalaman stres 

yang dihadapinya. Adapun macam-macam faktor predisposisi meliputi hal sebagai 

berikut: 

1. Biologi: latar belakang genetik, status nutrisi, kepekaan biologi, kesehatan umum, 

dan terpapar racun. 

2. Psikologis: kecerdasan, keterampilan verbal, moral, personal, pengalaman masa 

lalu, konsep diri, motivasi, pertahanan psikologis, dan kontrol. 
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3. Sosiokultural: usia, gender, pendidikan, pendapatan, okupasi, posisi sosial, latar 

belakang, budaya, keyakinan, politik, pengalaman sosial, dan tingkatan sosial 

(Yusuf et al., 2015). 

2.2.4 Faktor Presipitasi  

Faktor presipitasi adalah stimulus yang mengancam individu. Faktor presipitasi 

memerlukan energi yang besar dalam menghadapi stres dan tekanan hidup. Faktor 

presipitasi ini dapat bersifat biologis, psikologis, dan sosiokultural. Waktu merupakan 

dimensi yang juga memengaruhi terjadinya stres, yaitu berapa lama terpapar dan 

berapa frekuensi terjadinya stres (Yusuf et al., 2015). Adapun faktor presipitasi yang 

sering terjadi adalah sebagai berikut: 

1. Kejadian yang menekan (stresfull) 

Ada tiga cara mengategorikan kejadian yang menekan kehidupan, yaitu: 

1) Aktivitas sosial, meliputi:  keluarga, pekerjaan, pendidikan, sosial, kesehatan, 

keuangan, aspek legal, dan krisis komunitas. 

2) Lingkungan sosial, adalah kejadian yang dijelaskan sebagai jalan masuk dan 

jalan keluar. Jalan masuk adalah seseorang yang baru memasuki lingkungan 

sosial. 

3) keinginan sosial adalah keinginan secara umum seperti pernikahan.  

2. Ketegangan hidup 

Stres dapat meningkat karena kondisi kronis yang meliputi ketegangan keluarga 

yang terus-menerus, ketidakpuasan kerja, dan kesendirian. Beberapa ketegangan 

hidup yang umum terjadi adalah perselisihan yang dihubungkan dengan hubungan 
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perkawinan, perubahan pada orang tua yang dihubungkan dengan remaja dan anak-

anak, ketegangan yang dihubungkan dengan ekonomi keluarga, serta overload 

yang dihubungkan dengan peran  (Yusuf et al., 2015).  

2.2.5 Penilaian Terhadap Stresor 

Penilaian terhadap stresor meliputi penentuan arti dan pemahaman terhadap 

pengaruh situasi yang penuh dengan stres bagi individu. Penilaian adalah dihubungkan 

dengan evaluasi terhadap pentingnya suatu kejadian yang berhubungan dengan kondisi 

sehat. Penilaian terhadap stresor ini meliputi: 

1. Respons kognitif 

Merupakan bagian kritis dari model ini. Faktor kognitif memainkan peran sentral 

dalam adaptasi. Faktor kognitif mencatat kejadian yang menekan, memilih pola 

koping yang digunakan, serta emosional, fisiologis, perilaku, dan reaksi sosial 

seseorang. Penilaian kognitif merupakan jembatan psikologis antara seorang 

dengan lingkungannya dalam menghadapi kerusakan dan potensial kerusakan. 

Terdapat tiga tipe penilaian stresor primer dari stres yaitu kehilangan, ancaman, 

dan tantangan.  

2. Respons afektif 

Respon afektif adalah membangun perasaan. Dalam penilaian terhadap stresor 

respon afektif utama adalah reaksi tidak spesifik atau umumnya merupakan reaksi 

kecemasan yang hal ini diekspresikan dalam bentuk emosi. Respon afektif meliputi 

sedih, takut, marah, menerima, tidak percaya, antisipasi, atau kaget. Emosi juga 
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menggambarkan tipe, durasi dan karakter yang berubah sebagai hasil dari suatu 

kejadian. 

3. Respon fisiologis 

Respons fisiologis merefleksikan interaksi beberapa neuroendrokrin yang meliputi 

hormon, prolactin, hormon adenocortikotropik (ACTH), vasopressin, oksitosin, 

insulin, epineprin, norepineprin, dan neurotransmitter lain di otak. Respons 

fisologis melawan atau menghibur (the fight-or-flight) menstimuli divisi simpatik 

dari sistem saraf autonomi dan meningkatkan aktivitas kelenjar adrenal. Sebagai 

tambahan, stres dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk melawan 

penyakit. 

4. Respons perilaku 

Merupakan hasil dari respons emosional dan fisiologis. 

5. Respons sosial 

Respons ini didasarkan pada tiga aktivitas, yaitu mencari arti, atribut sosial, dan 

perbandingan sosial (Yusuf et al., 2015).  

2.2.6 Sumber Koping 

Azizah, et al. (2016) mengemukakan bahwa ada lima sumber koping  yang 

dapat digunakan dalam memilih untuk menetapkan apa yang dapat dilakukan oleh 

individu beradaptasi dengan stresor yaitu: 

1. Aset ekonomi. Mengacu pada keuangan, pada kenyataannya sumber keuangan 

meningkatkan pilihan koping seseorang dalam banyak situasi stres. 
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2. Kemampuan dan keterampilan. Kemampuan menyelesaikan masalah termasuk 

kemampuan untuk mencari informasi, identifikasi masalah, mempertimbangkan 

alternatif, dan melaksanakan rencana. 

3. Teknik pertahanan yang dapat dilakukan oleh individu dalam merspon terhadap 

stres yang dialami. 

4. Motivasi yang ada pada diri individu tersebut. 

5. Dukungan sosial yang diperoleh oleh individu dalam mengatasi stres yang 

dihadapi. Dukungan sosial ini bisa didapatkan dari petugas kesehatan, teman 

sebaya, penentu kebijakan dan dari keluarga.  

2.2.7 Pengukuran Mekanisme Koping 

Dalam penelitian ini, mekanisme koping responden diukur dengan 

menggunakan alat ukur Brief Cope Scale yang dibuat oleh Carver (1989). Skala Bief 

Cope merupakan salah satu instrumen pengukuran koping diri yang paling banyak 

digunakan (Monzani et al., 2015). Skala Brief Cope digunakan untuk mengukur 

bagaimana mekanisme koping seseorang dalam keadaan yang penuh dengan stresor 

termasuk pada domain bidang kesehatan, aktivitas yang beresiko, penghargaan 

akademik dan keadaan perang atau tekanan (Greenaway et al., 2015). Selain itu, skala 

Brief Cope juga dapat digunakan untuk mengukur mekanisme koping dengan stresor 

berbeda pada kasus gagal jantung, penyakit HIV, dan pada keluarga yang memberikan 

perawatan anggota keluarga dengan gangguan mental (Monzani et al., 2015).    

Brief Cope Scale dari Carver terdiri dari 28 item soal yang mengukur 14 konsep 

reaksi/mekanisme koping yang berbeda. Ke-14 dimensi yang diukur dengan skala Brief 
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Cope yaitu: Self-distraction (distraksi diri), Active coping (koping aktif), Denial 

(penyangkalan), Substance use (penggunaan zat), Use of emotional support 

(peSggunaan dukungan emosional), Use of instrumental support (penggunaan 

dukungan instrumental/alat), Behavioral disengagement (pelepasan perilaku), Venting 

(melepaskan kemarahan), Positive reframing (pembentukan ulang secara positif), 

Planning (perencanaan), Humor (lelucon), Acceptance (penerimaan), Religion 

(agama), dan Self-blame (menyalahkan diri sendiri) (Monzani et al., 2015).  

2.3 Tuberkulosis 

2.3.1 Pengertian Tuberkulosis  

Tuberkulosis merupakan penyakit yang bisa ditularkan dari pasien dengan 

sputum atau dahak yang mengandung bakteri tahan asam (BTA) positif. 

Mycobacterium tuberkulosis yang ada dalam dahaknya bisa menyebar ke udara dalam 

bentuk percikan (droplet nuclei/percik renik). Pada pasien dengan BTA positif yang 

infeksius dalam sekali batuk mikroorganisme Mycobacterium tuberkulosis yang 

dikeluarkan sebanyak 0-3500, sedangkan saat bersin mikroorganisme Mycobacterium 

tuberkulosis yang dikeluarkan sekitar 4500-1.000.000 (Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016).  

Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh mikroorganisme 

Mycobacterium tuberkulosis yang sebagian besar menyerang paru-paru, namun juga 

dapat menginfeksi organ lain selain paru yang dikenal dengan tuberkulosis ekstra paru 

(Pedoman nasional pengendalian tuberkulosis, 2011). Tuberkulosis adalah penyakit 

yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberkulosis yang merupakan bakteri tahan asam 
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(BTA). Tuberkulosis merupakan penyakit yang menular yang dapat ditularkan melalui 

udara (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016). 

Tuberkulosis paru adalah infeksi mikroorganisme Mycobacterium tuberkulosis pada 

organ paru-paru. 

2.3.2 Cara dan Resiko Penularan Tuberkulosis  

Tuberkulosis paru ditularkan oleh pasien dengan biakan bakteri tahan asam 

(BTA) positif yang keluar melalui batuk dan atau bersin pada udara bebas. Secara 

umum penularan terjadi pada ruangan yang minim ventilasi dan pencahayaan di mana 

percikan dahak yang mengandung mikroorganisme tuberkulosis positif tersebut 

bertahan dalam waktu yang lama. Semakin tinggi derajat kepositifan biakan kuman 

Mycobacterium tuberkulosis makin besar resiko penularannya. Semakin sering 

seseorang terpajan udara yang ada kuman Mycobacterium tuberkulosis positif dan 

semakin lama menghirup udara tersebut, semakin beresiko tertular tuberkulosis paru 

(Pedoman nasional pengendalian tuberkulosis, 2011) 

Faktor resiko terjadinya tuberkulosis paru pada pasien juga dipengaruhi oleh 

banyak hal yang meliputi: 

1. Faktor yang berhubungan dengan indeks kasus, meliputi: jumlah mikroorganisme 

tuberkulosis pada pasien tuberkulosis paru BTA positif. Mikroorganisme 

Mycobacterium tuberkulosis pada sputum positif yang tidak diobati dapat 

menginfeksi 10 orang setiap tahunnya. Selain itu, yang termasuk di dalam faktor 

indeks kasus adalah kedekatan pada kasus infeksius tuberkulosis dimana seseorang 

yang mempunyai kontak dekat dengan pasien tubrkulosis paru seperti keluarga dan 
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petugas kesehatan lebih beresiko terinfeksi oleh Mycobacterium tuberkulosis 

Faktor yang  ada pada individu. Faktor-faktor ini diantaranya:  

1) kondisi imunitas yang rendah, imunitas yang rendah misalnya akibat infeksi 

HIV mengakibatkan seseorang lebih beresiko terinfeksi Mycobacterium 

tuberkulosis karena daya tahan tubuh tidak mampu melawan infeksi 

Mycobacterium tuberkulosis. 

2) Malnutrisi (kekurangan mikro-makro nutrisi) meningkatkan resiko terinfeksi 

Mycobacterium tuberkulosis, karena malnutrisi dapat merusak kekebalan 

tubuh. 

3) Usia muda, anak-anak lebih beresiko mengalami sakit dan gangguan kesehatan. 

Mayoritas anak-anak usia di bawah 2 tahun terinfeksi tuberkulosis dari kontak 

serumah pasien tuberkulosis. Sedangkan anak-anak usia lebih dari 2 tahun 

terinfeksi tuberkulosis dari komunitas. 

4) Diabetes, meningkatkan resiko menderita penyakit tuberkulosis aktif karena 

secara langsung merusak dan melemahkan imunitas tubuh 

5) Petugas kesehatan, setidaknya terdapat kurang dari 10 dan 25 per 100.000 

petugas kesehatan terinfeksi Mycobacterium tuberkulosis per tahunnya. 

2. Faktor sosioekomoni dan perilaku, masyarakat dengan kondisi sosioekonomi yang 

rendah lebih beresiko terinfeksi Mycobacterium tuberkulosis. hal ini dikarenakan 

sosioekonomi yang rendah berhubungan dengan kondisi malnutrisi, polusi udara, 

penggunaan alkohol, dan sebagainya yang meningkatkan resiko terinfeksi 

tuberkulosis. Perilaku yang meningkatkan resiko terinfeski tuberkulosis 

diantaranya: 
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1) Merokok, perilaku merokok mengakibatkan kerusakan saluran pernafasan. 

Resiko terinfeksi Mycobacterium tuberkulosis pada perokok lebih besar dari 

pada pada individu yang tidak merokok. 

2) Alkohol, penggunaan alkohol dapat merusak kekebalan tubuh, alkohol dapat 

menghambat produksi cytokine. 

3) Polusi udara, pada negara berkembang sering kali terdapat banyak polusi udara 

yang berakibat pada kerusakan paru-paru. Hal ini dapat meningkatkan resiko 

terinfeksi tuberkulosis (Narasimhan et al., 2013).  

2.3.3 Tanda dan Gejala Tuberkulosis Paru 

Gejala umum pasien yang menderita penyakit tuberkulosis paru adalah batuk 

berdahak lebih dari 2 minggu atau 15 hari atau lebih yang diikuti gejala penyerta, gejala 

penyerta tersebut yaitu batuk berdahak bercampur darah, batuk darah, sesak, badan 

terasa kurang bertenaga, penurunan berat badan, keringat dingin di malam hari tanpa 

melakukan aktifitas berlebih, panas dingin meriang lebih dari satu bulan serta nafsu 

makan turun.  

Pada tuberkulosis ekstra paru (di luar organ paru) gejala yang muncul bisa 

bervariasi sesuai dengan organ yang terkena. Tuberkulosis ektra paru bisa terjadi pada 

organ pleura (selaput paru-paru), meningen (selaput otak),  kelenjar limfe, tulang dan 

organ lain (Pedoman nasional pengendalian tuberkulosis, 2011). 

2.3.4 Pemeriksaan Dahak 

Menegakkan diagnosa tuberkulosis paru, mengevaluasi keberhasilan 

pengobatan pada pasien tuberkulosis paru serta menentukan potensi penularan pada 
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pasien tuberkulosis paru perlu dilakukan pemeriksaan  dahak/sputum. Pemeriksaan 

dahak dilakukan sebanyak 3 kali yaitu: 

1.Sewaktu (S), yaitu pemeriksaan dahak yang diambil saat pertama kali pasien terduga 

tuberkulosis datang ke fasilitas kesehatan. Dahak ini diambil sewaktu-waktu. 

2.Pagi (P), dahak yang diambil saat segera setelah bangun tidur. Dahak ini diberikan di 

hari kedua kunjungan ke fasilitas kesehatan.  

3.Sewaktu (S), dahak yang dikumpulkan di hari kedua kunjungan yang diambil 

sewaktu-waktu. 

Pemeriksaan biakan mikroorganisme M. tuberkulosis dilakukan untuk 

menegakkan diagnosa tuberkulosis pada pasien tuberkulosis anak, tuberkulosis ekstra 

(di luar) paru dan tuberkulosis BTA negatif. Sedangkan uji kepekaan obat anti 

tuberkulosis (OAT) adalah untuk mengetahui resistensi mikroorganisme M. 

tuberkulosis terhadap obat anti tuberkulosis. Uji kepekaan ini dilakukan di 

laboratorium tersertifikasi dan lulus pemantapan mutu (Pedoman nasional 

pengendalian tuberkulosis, 2011). 

2.3.5 Klasifikasi Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dahak Mikroskopis 

Berdasarkan pemeriksaan dahak secara mikroskopis, pasien tuberkulosis paru 

dibedakan menjadi: 

1. Tuberkulosis paru BTA positif. Kategori ini apabila sekurang-kurangnya 2 dari 

sampel dahak SPS yang diperiksa hasilnya positif, 1 sampel dahak SPS positif dan 

foto rongent dada menunjukkan tubekulosis, 1 sampel dahak SPS positif dan biakan 

Mycobacterium tuberkulosis positif, 1 atau lebih sampek dahak positif setelah 3 
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sampel dahak SPS sebelumnya negatif dan tidak ada perubahan setelah pemberian 

antibiotik atau OAT. 

2. Tuberkulosis paru BTA negatif. Kriterianya apabila paling tidak 3 sampel dahak 

SPS hasilnya negatif,  foto rongent dada abnormal sesuai dengan gambaran 

tuberkulosis, tidak ada perbaikan dengan pengobatan pada pasien dengan HIV 

negatif. 

2.3.6 Diagnosis Tuberkulosis 

Diagnosis tuberkulosis pada pasien dewasa ditegakkan dengan uji dahak dan 

dengan ditemukannya biakan mikroorganisme Mycobacterium tuberkulosis. 

Penemuan mikroorganisme Mycobacterium tuberkulosis pada dahak merupakan 

penegakan diagnosis utama pasien tuberkulosis sesuai pada program TB nasional. 

Pemeriksaan lain yang dilakukan adalah foto rongent dada. Foto rongent dada tidak 

bisa dijadikan sebagai satu-satunya penentu diagnosis tuberkulosis (Pedoman Nasional 

Pengendalian Tuberkulosis, 2011).    

2.3.7 Pengobatan Tuberkulosis 

Pengobatan pada pasien tuberkulosis bertujuan untuk menyembuhkan pasien 

dari sakit tuberkulosis, mencegah kematian akibat tuberkulosis, mencegah 

kekambuhan, mencegah terjadinya resistensi obat anti tuberkulosis serta memutuskan 

rantai penularan tuberkulosis. Obat anti tuberkulosis diberikan dalam bentuk 

kombinasi dan dilakukan pengawasan langsung (DOT) oleh pengawas minum obet 

(PMO). Tahap pengobatan pasien tuberkulosis dibagi menjadi: 
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1. Tahap awal (intensif), merupakan tahap awal pengobatan tuberkulosis dengan 

minum obat setiap hari selama 2 bulan. Keteraturan pengobatan pada fase intensif 

akan memberikan dampak perubahan dari BTA positif menjadi BTA negatif dalam 

kurun waktu 2 minggu sejak pertama minum obat. Pada tahap ini, pasien perlu 

mendapatkan pengawasan yang ketat secara langsung oleh pengawas minum obat 

(PMO). 

2. Tahap lanjutan, tahap ini penting untuk membunuh kuman persister sehingga 

kekambuhan bisa dicegah. Tahap ini membutuhkan waktu yang lebih lama 

daripada tahap intensif yaitu sekitar 4 bulan pengoabatan.  

Obat anti tuberkulosis yang digunakan di Indonesia sesuai Panduan Program 

Nasional Pengendalian Tuberkulosis di Indonesia yaitu: 

Kategori 1: 2 (HRZE) / 4 (HR)3 untuk pasien TB paru BTA positif yang baru 

didiagnosis, pasien TB paru dengan BTA negatif namun foto rongent positif, serta 

pasien tb di luar organ paru.  

Kategori 2: 2 (HRZE)S / (HRZE) / 5 (HR)3E3 

Disamping kedua kategori ini, ada obat anti tuberkulosis kategori sisipan yaitu 

(HRZE). 

Obat anti tuberkulosis (OAT) disediakan dalam bentuk paket kombinasi dosis 

tetap (KDT). Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam pemberian obat serta 

menjamin kelangsungan pengobatan. Pada pasien yang mengalami efek samping obat 

dalam bentuk KDT maka diberikan obat terpisah yang bukan KDT.  
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Tabel 2.1 Dosis Panduan OAT KDT Kategori 1 
Berat Badan Tahap Intensif 

(tiap hari selama 56 hari) 

RHZE (150/75/400/275) mg 

Tahap Lanjutan 

(3x/minggu selama 16 

minggu) 

RH (150/150) mg 

30-37 Kg 2 tablet 4KDT 2 tablet 2KDT 

38-54 Kg 3 tablet 4KDT 3 tablet 2KDT 

55-70 Kg 4 tablet 4KDT 4 tablet 2KDT 

≥ 71 Kg 5 tablet 4KDT 5 tablet 2KDT 

  

Tabel 2.2 Dosis Panduan OAT KDT Kategori 2 
Berat Badan Tahap Intensif 

RHZE (150/75/400/275) mg + S 

Tahap Lanjutan 

(3x/minggu) 

RH (150/150) mg 

Selama 56 Hari Selama 28 hari Selama 20 Minggu 

30-37 Kg 2 tablet 4KDT 

+ 500 mg S (inj) 

2 tablet 4KDT 2 tablet 2KDT 

+ 2 tablet E 

38-54 Kg 3 tablet 4KDT 

+ 750 mg S (inj) 

3 tablet 4KDT 3 tablet 2KDT 

+ 3 tablet E 

55-70 Kg 4 tablet 4KDT 

+ 1000 mg S (inj) 

4 tablet 4KDT 4 tablet 2KDT 

+ 4 tablet E 

≥ 71 Kg 5 tablet 4KDT 

+ 1000 mg S (inj) 

5 tablet 4KDT 5 tablet 2KDT 

+ 5 tablet E 

 

Tabel 2.3 Dosis Panduan OAT KDT untuk Sisispan 
Berat Badan Tahap Intensif tiap hari selama 28 hari) 

RHZE (150/75/400/275) mg 

30-37 Kg 2 tablet 4KDT 

38-54 Kg 3 tablet 4KDT 

55-70 Kg 4 tablet 4KDT 

≥ 71 Kg 5 tablet 4KDT 
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2.4 Keaslian Penelitian  

Tabel 2.4 Keaslian Penelitian 

No. Judul Penelitian 

Nama Peneliti 

Tahun 

Metode Penelitian 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen 

dan Analisis Data) 

Hasil Penelitian 

1. Mekanisme Koping pada 

ODHA dengan 

Pendekatan Teori 

Adaptasi Callista Roy 

 

Sandu Siyoto 

Yulo Pristiowati 

Eva Agustina 

2016 

D: Korelasi Cross 

Sectional 

S: ODHA 

V: Mekanisme Koping 

I: Kuisioner 

A: Regresi Logistik 

Stimulus fokal, stimulus 

kontektual, dan stimulus 

residual berhubungan 

dengan mekanisme koping 

ODHA. 

60% (18 orang) dengan 

mekanisme koping negatif 

dan 40% (12 orang) dengan 

mekanisme koping positif. 

 

2. Dukungan Keluarga 

Menurunkan Stres 

Remaja Pasca Vonis 

Penjara   

 

Nursalam 

Ni Ketut Alit Armini 

Rista Fauziningtyas 

2009 

D: Cross Sectional 

S: Remaja (yang baru 

divonis penjara) 

V: Dukungan Keluarga, 

Stres 

I: Mood and Feeling 

Quisionare, 

wawancara isi 

A: Spearman Rho 

 

Ada hubungan yang 

berbanding terbalik antara 

dukungan sosial keluarga 

dengan stres remaja pasca 

vonis, artinya semakin baik 

dukungan keluarga maka 

tingkat stres pasca vonis 

penjara yang dialami remaja 

semakin menurun. 

 

3. Self Management 

Program Meningkatkan 

Koping Niat Dan 

Kepatuhan Berobat 

Pasien Jantung Koroner 

 

Hanim Mufarokhah 

Suhartono Taat Putra 

Yulis Setya Dewi 

2016  

 

D: Quasy Experimental 

Pretest-Posttest 

Group Desaign 

S: pasien PJK 

V: self management 

program, Koping, 

Stres, Niat, 

Kepatuhan  

I: Kuisioner 

A: Mann Withney, 

Wilcoxon signed 

rank test, t-test 

 

Program manajemen diri 

meningkatkan: tingkat 

mengatasi stres pada pasien 

PJK, niat, kepatuhan 

pengobatan pasien PJK 

Untuk mengubah sebuah 

perilaku membutuhkan 

perbaikan koping dan niat.  

4.  Meningkatkan Respon 

Psikologis Tenaga Kerja 

Indonesia yang 

Terinfeksi HIV Melalui 

Dukungan Keluarga dan 

Peer Group Support 

 

D: Pre Experiment 

S: TKI yang terinfeksi  

HIV  

V: Respon Psikologis, 

Dukungan Keluarga, 

Peer Group Support 

I: Kuisisoner, FGD 

Dukungan keluarga dan peer 

group support dapat 

meningkatkan respon 

psikologi klien (TKI) yang 

terinfeksi HIV. Sebagian 

besar responden menemukan 

makna hidup yaitu berserah 

kepada Tuhan YME. 
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No. Judul Penelitian 

Nama Peneliti 

Tahun 

Metode Penelitian 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen 

dan Analisis Data) 

Hasil Penelitian 

Tintin Sukartini, 

Nursalam, Eka 

Misbahatul M. Has,  

Candra Panji Asmoro,  

Misutarno 

2016 

  

A: Wilcoxon Signed 

Rank Test 

5. Psycoeducative Family 

Therapy Mempengaruhi 

Pengetahuan, Dukungan 

Keluarga dan Stigma 

Kusta 

 

Mega Arianti Putri, 

Harmayetti, Budi Utomo 

2016  

D: Quasy Experiment 

S: Pasien Kusta dan 

Keluarganya 

V:  Psycoeducative 

Family Therapy, 

Pengetahuan, 

Dukungan keluarga, 

stigma 

I: Kuisioner 

A: Mann Whitney, 

Wilcoxon 

Ada hubungan yang 

signifikan antara 

psicoeducative family 

therapy dengan 

pengetahuan, dukungan 

keluarga, dan stigma diri 

kusta. 

Stigma diri yang tinggi pada 

pasien kusta disebabkan oleh 

kurangnya pengetahuan, dan 

tidak ada dukungan dari 

keluarga. 

  

6. Self Esteem In 

Adolescent Aggression 

Perpetrators, Victims 

And Perpretator –Victim, 

And The Moderating 

Effect Of Depression 

And Family Support 

 

Peng Wei Wang, Pin-

Chen Yang, Yi-Chun 

Yeh, Huang-Chi Lin, 

Chi-Hung Ko, Tai-Ling 

Liu, Cheng-fang Yen 

2016  

  

D: Korelasi  

S: Remaja Pelaku 

Kejahatan, Remaja 

Korban Kekerasan 

V: Harga Diri, Depresi, 

Dukungan Keluarga 

I: Kuisioner (Adolescent 

Aggressive Behaviour 

Quistionare, family 

Apgar Index, 

Rosenberg Self 

esteem Scale) 

A: Analisis Regresi, X2 

Test, Anova   

 

Tidak ada perbedaan harga 

diri antara korban kekerasan 

agresif dan korban 

kejahatan. 

Dukungan keluarga 

mempunyai efek moderat 

pada harga diri remaja 

tersebut.  

7. Tingkat Pengetahuan 

dengan Mekanisme 

koping Penderita 

Tuberkulosis Paru 

 

Indah Ramadhan 

Lia Yulia Budiarti 

D: Cross sectional 

S: penderita TB Paru 

V: Pengetahuan, 

Mekanisme Koping 

I: Kuisioner, Brief Cope 

Scale 

A: Spearman Rho 

Terdapat hubungan bermana 

antara tingkat pengetahuan 

dengan mekanisme koping 

penderita tuberkulosis paru. 

Jumlah responden 30 orang 

 

 Dhian Riri Lestari 

2013 
 83% tingkat pengetahuannya 

baik. 16,7% tingkat 

pengetahuannya sedang. 
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No. Judul Penelitian 

Nama Peneliti 

Tahun 

Metode Penelitian 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen 

dan Analisis Data) 

Hasil Penelitian 

100% mekanisme koping 

adaptif.  

 

8.  Model Adaptasi 

Konvention (ACM) 

Dalam Meningkatkan 

Dukungan Keluarga Dan 

Kepatuhan Berobat Pada 

Pasien TB Paru Di 

Wilayah Kota Surabaya 

 

Siti Nur Kholifah 

Minarti 

Hilmi Yumni 

2012 

 

D: Quasy Experiment 

Pre-Post Test Design 

S: Pasien TB Paru 

V: ACM, Dukungan 

Keluarga, Kepatuhan 

I: Kuisioner, wawancara, 

Observasi,  

A: Mann Withney 

Dukungan keluarga dan 

kepatuhan berobat pasien 

TB paru dengan ACM 

(Adaptation Convention 

Model) lebih baik daripada 

dukungan keluarga dan 

kepatuhan berobat pasien 

TB paru dengan PMO 

(Pengawas Minum Obat). 

9. Social Support Buffer 

The Effect Of Self 

Esteem on Quality Of 

Life of Early Stage 

Cervical Cancer Survivor 

in Taiwan 

 

Chia-Chun Li, Mei-Ling 

Chen, Ting- Chang 

Chang, Hung-Hueh 

Chou, Min-Yuen Chen 

2015 

D: Cross Sectional 

S: Survivor Kanker 

Servikal 

V: Dukungan Sosial, 

Harga Diri, Kualitas 

Hidup 

I: kuisioner (Cancer QoL 

Quistionare, 

Rosenberg Self 

Esteem scale) 

A: Independent T-Test, 

ANOVA, Regresi 

Linear 

 

Dukungan sosial 

berhubungan pada efek 

harga diri dan kualitas hidup 

survivor kanker servikal 

secara umum. Survivor 

dengan harga diri rendah 

dan dukungan sosial yang 

cenderung rendah memiliki 

kulaitas hidup yang rendah 

daripada survivor dengan 

harga diri rendah dengan 

dukungan sosial yang tinggi. 

  

10. Influence of Sosial 

Support Received in 

Online and Offline 

Contexts on Satisfaction 

with Sosial Support and 

Satisfaction with Life: a 

Longitudinal Study 

 

Sabine Trepte 

Tobias Dienlin, Leonard 

Reinecke 

2015  

D: Kualitatif 

(longitudinal study) 

S: Pengguna Jejaring 

Sosial 

V: Dukungan Sosisal, 

Kepuasan, Kepuasan 

Hidup 

I: Kuisioner 

A: Anova, X2 test 

Informational online support 

would exceed offline support 

over the course 2 years. 

Emotional offline support 

would surpass emotional 

online support over the 

course 2 years. Instrumental 

offline support would exceed 

instrumental online support 

over the ciurse 2 years. 

Online-offline contect differ 

in term of the form of social 

support and life satisfaction. 
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No. Judul Penelitian 

Nama Peneliti 

Tahun 

Metode Penelitian 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen 

dan Analisis Data) 

Hasil Penelitian 

11. Social Support a Key 

Factor for Adherence to 

Multy Drug Resistant 

Tuberkulosis Treatment 

 

R.D Deshmukh, D.J 

Dhanke K.S, Sachdeva 

A.N, Sreenuvas Ajay, 

M.V Kumar M. Parmar 

2017  

D: kualitatif (Grounded 

Theory)  

S: Paisen TB MDR 

V: Dukungan Sosial, 

Kepatuhan 

I: Wawancara 

Mendalam 

A: Analisa data sampai 

data saturasi 

Untuk meningkatkan 

kepatuhan pengobatan 

pasien TB MDR 

menggunakan program 

pendekatan kepada pasien 

dan membutuhkan strategi 

dengan konseling motivasi, 

suplemen nutrisi, dan 

dukungan keluarga. 

Dukungan sosial dan 

keluarga berpengaruh positif 

pada kepatuhan berobat 

pasien TB MDR. 

  

12. Impact of Stres, Coping, 

Sosial Support, and 

Resilience of Families 

Having Children with 

Autism: a North East 

India Based Study 

 

Shyamanta Das, Baornali 

Das, Kakoli Nath, 

Arunima Dutta, Priyanka 

Bora, Mythili Hazarika 

2017 

D: Deskriptif Statistik 

S: Keluarga dengan 

Anak Autis 

V: Stres, Koping, 

Dukungan Sosial, 

Resiliensi 

I: Kuisioner (Parental 

Stres Scale, Coping-

Self Efficacy Scale, 

Social Support 

Appraisal Scale) 

A: Deskriptif Analitik  

 

Orang tua yang stres namun 

mereka memperoleh 

dukungan keluarga dan 

teman menunjukkan koping 

dan resiliensinya bagus. 

13. Relationship between 

Stres Coping and Sleep 

Disorder among the 

General Japense 

Population: a Nationwide 

Representative Survey 

 

Yuichiro Otsuka, 

Yoshikata Kaneita, 

Osamu Itani, Sachi 

Nakagome, Maki Jike, 

Takashi Ohida. 

2017 

D: Cross Setional 

S: Warga Jepang 

V: Koping Stres, 

Gangguan Tidur 

I: Kuisioner 

A: Regresi Logistic 

Strategi koping seperti 

olahraga/latihan, menikmati 

hobi, dan menceritakan 

masalah mempunyai 

hubungan terbalik dengan 

gangguan tidur (sulit 

mengawali tidur, 

mempertahankan tidur, 

bangun terlalu awal, mimpi 

buruk). Sedangkan merokok 

dan minum alcohol 

mempunyai hubungan 

positif dengan gangguan 

tidur. 

 

14.  Coping with Stres 

strategies in HIV-

Infected Iranian Patients 

D: Kualitatif  

S: Warga Iran yang 

Terinfeksi HIV 

Partisipan menggunakan dua 

kategori strategi koping 

yaitu: emotional based 
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No. Judul Penelitian 

Nama Peneliti 

Tahun 

Metode Penelitian 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen 

dan Analisis Data) 

Hasil Penelitian 

 

Maryam Mahmoudi, 

Tahereh Dehdari, 

Davoud Shojaeezadah, 

Ladan Abbasian 

2016 

V: Strategi Koping, 

Stres 

I:  Wawancara 

Mendalam 

A: Analisa data sampai 

data saturasi  

coping (adaptif-maladaptif) 

dan problem based coping 

(partisipasi dalam sesi 

edukasi, kepatuhan 

pengobatan dan usaha untuk 

menjaga gaya hidup sehat) 

 

15.  Is Denial a Maladaptive 

Coping Mechanism 

which Prolong Pre-

Hospital Delay in 

patients with ST-

Segment Elevation 

Myocardial Infarction? 

 

XY Fang, L. Albarqouni, 

A.F. von Eisenhart 

Rothe, S. Hoschar, J. 

Ronel, K-H. Ladwig 

2016  

 

D: Cross sectional 

S: Pasien STEMI 

V: Mekanisme Koping 

Maladptif, Penundaan 

Waktu sebelum di RS 

(Prolong Pre Hospital 

Delay) 

I: Wawancara, 

Kuisioner, Chart 

Pasien di RS 

A: Chi Square, T-Test 

Denial tidak hanya 

berkontribusi pada gejala 

penyakit jantung akut (IMA) 

dan perasaan negative pasien 

tapi juga berhubungan 

dengan penundaan waktu 

Pre Hospital secara 

signifikan. Rata-rata watu 

tunda selama 203 menit 

(101, 5-695 menit).  

16. Social Stresor, Coping 

Behaviors, and 

Depressive Symtoms: A 

Latent Profile Analysis 

of adolescent in Millitary 

Families 

 

Ebony Okafor, Mallory 

Lucier-Greer, Jay A. 

Mancini 

2016 

D: Deskriptif Statistik 

Korelasi 

S: Remaja dalam 

Keluarga Militer 

V: Stres Sosial, Perilaku 

Koping, Gejala 

Depresif 

I: Kuisioner, Flyer, 

Email, 

A: Multinominal 

Regresi, ANOVA,  

Analisa profil terpendam 

terdapat 4 perbedaan yang 

jelas tentang penggunaan 

koping: 

1.  Disengaged Coper 

2.  Troubled Coper 

3.  Humor-Intensive Coper 

4.  Active Coper 

Pengguna koping aktif 

(Active Coper) memiliki 

gejala depresif paling 

sedikit. Perilaku koping aktif 

berhubungan dengan 

meningkatnya resiliensi.   

 

17.  Repressive Coping, 

Stigmatization, 

Psycological Distres, and 

Quality of Life among 

Behavioral  

 

D: Cross Sectional  

S: Pasien dengan 

Obesitas dan 

Overweight 

V: Koping Represif, 

Stigma, Distres  

Stigma berhubungan dengan 

koping yang represif dan 

kualitas hidup. Kualitas 

hidup responden yang tidak 

tertekan dengan stigma  

 Weight Management 

Participant 

 

Psikologi, Kualitas 

Hidup 

menunjukkan hasil yang 

lebih baik. 
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No. Judul Penelitian 

Nama Peneliti 

Tahun 

Metode Penelitian 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen 

dan Analisis Data) 

Hasil Penelitian 

Erin A.K Truong, 

Kaylani L. Olson, 

Charles F. Emery 

2015 

I: Kuisioner (Sosial 

Impact scale, Hospital 

Anxiety and 

Depression Scale, 

Marlowe-Crowne 

Social Desirebility 

scale) 

A: Chi Square, 

ANOVA, Regresi 

Hirarki 

 

18.  Stresors and Coping 

Mechanism Associated 

with Perceived Stres in 

Latinos 

 

Sasha M. Perez, M.D. 

Jennifer K. Gavin, B.S 

Vanessa, A. Diaz M.D, 

M.S. 

2015  

D: Cross Sectional 

S: Orang Latin 

V: Stresor, Mekanisme 

Koping, Stres 

I: Kuisioner (Brief Cope 

Scale, Perceived 

Healt Quistionare) 

A: Chi Square, Multiple 

Bivariate Analysis 

  

Mekanisme koping yang 

digunakan: aktif koping, 

agama, positive reframing, 

perencanaan (koping 

adaptif). self distraction, 

penerimaan, denial (koping 

maladaptif). Stresor yang 

paling banyak menyebabkan 

stres pada responden adalah 

diskriminasi dan masalah 

kesehatan. Mekanisme 

koping negative yang paling 

banyak digunakan adalah 

denial. 
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3 BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN  

3.1 Kerangka Konseptual 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    : Tidak diteliti     : Diteliti 

Bagan 3.1 Kerangka Konseptual Hubungan Dukungan Keluarga dengan Mekanisme 

Koping Pasien Tuberkulosis Paru Di Rumah Sakit Paru Jember November 2017 

Berdasarkan Model Stres Adaptasi Stuart (1998) dalam (Azizah, Zainuri and Akbar, 

2016) 

Faktor Presipitasi: Kejadian yang menekan. Ketegangan hidup 

(Sifat, sumber, waktu, dan jumlah)  

Penilaian terhadap stresor: Kognitif, Afektif, Fisiologis, Perilaku, Sosial  

Sumber koping: Kemampuan personal, Asset ekonomi,  

Motivasi, serta Dukungan Sosial yang meliputi: 

Dukungan petugas kesehatan 

Dukungan teman 

Dukungan teman sebaya (Peer Group Support) 

 

Mekanisme koping 

Konstruktif Destruktif 

Respon koping kontinyu 

Faktor predisposisi: Biologi, Psikologis, Sosiokultural 

Adaptif Maladaptif 

Dukungan Keluarga 
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Bagan 3.1 merupakan konsep yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap munculnya mekanisme koping pada individu. Faktor 

predisposisi meliputi: biologi, psikologis, dan sosiokultural. Faktor presispitasi 

meliputi: kejadian yang menekan (stresfull) dan ketegangan hidup. Kedua faktor 

merangsang munculnya penilaian individu terhadap stres, penilaian terhadap stres ini 

meliputi respons kognitif, afektif, fisiologis, perilaku dan sosial.  Penilaian terhadap 

suatu stres akan memicu individu menggunakan atau memanfaatkan sumber koping 

yang ada untuk merespon terhadap stres atau masalah yang ia hadapi.  

Sumber koping meliputi: aset ekonomi/finansial, kemampuan atau 

keterampilan, teknik pertahanan, motivasi dan juga dukungan sosial. Dukungan sosial 

bisa berupa dukungan dari petugas kesehatan, teman sebaya (peer group), dan anggota 

keluarga misalnya pasangan, anak, orang tua, saudara dan anggota keluarga lain. 

Dukungan keluarga merupakan salah satu sumber koping yang efektif bagi para 

penderita tuberkulosis paru. Individu bisa memanfaatkan potensi keluarga untuk 

mendapatkan dukungan dari keluarga baik dukungan emosional, instrumental, dan 

informasional sebagai sumber koping yang efektif sehingga dapat meningkatkan 

mekanisme koping yang adaptif dalam mengahadapi stressor yang tengah dihadapi,  

dan memberikan efek yang positif bagi penderita tuberkulosis paru untuk mencapai 

kualitas hidup yang baik.  

3.2 Hipotesis Penelitian  

Hipotesis yang ditetapkan oleh peneliti pada penelitian ini adalah: 

H1: Ada hubungan dukungan keluarga dengan mekanisme koping pasien tuberkulosis 

paru di Rumah Sakit Paru Jember.
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4 BAB 4 

METODE PENELITIAN 

Merupakan suatu cara atau prosedur untuk menjawab suatu permasalahan 

dengan menggunakan metode ilmiah.  

4.1 Desain Penelitian 

Rancangan sangat erat dengan kerangka konsep sebagai petunjuk pelaksanaan 

suatu penelitian. Sebagai blueprint, rancangan adalah suatu pola atau petunjuk secara 

umum yang dapat diaplikasikan pada beberapa penelitian (Nursalam, 2017). Pada 

penelitian ini, rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan penelitian 

korelasional. Penelitian korelasional bertujuan untuk mengungkapkan hubungan 

korelatif antarvariabel (Nursalam, 2017). Penelitian korelasional yang digunakan 

menggunakan pendekatan cross sectional, yaitu jenis penelitian yang menekankan 

waktu pengukuran atau observasi data variabel independen dan dependennya dalam 

sekali waktu pada satu saat. Sehingga tidak ada tindak lanjut yang dilakukan peneliti.  

4.2 Populasi, Sampel  dan Sampling 

Populasi dalam penelitian adalah subjek  yang memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan. Sampel adalah bagian populasi terjangkau yang dapat digunakan sebagai 

subjek penelitian melalui sampling. Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari 

populasi yang dapat mewakili populasi yang ada (Nursalam, 2017).  

4.2.1 Populasi  

Populasi penelitian ini adalah semua pasien tuberkulosis paru pada pengobatan 

fase intensif dan lanjutan baik kategori satu atau dua di Poli TB Rumah Sakit Paru 
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Jember.  

4.2.2 Sampel  

Sampel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah pasien tuberkulosis paru di 

Poli TB Rumah Sakit Paru Jember. Penentuan kriteria sampel dibedakan menjadi 

kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek 

penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau dan akan diteliti, sedangkan 

kriteria eksklusi adalah menghilangkan/mengeluarkan sampel yang memenuhi kriteria 

inklusi karena terdapat keadaan atau penyakit yang mengganggu pengukuran maupun 

interpretasi hasil, terdapat keadaan yang mengganggu pelaksanaan penelitian, adanya 

hambatan etis dan karena subjek menolak menjadi sampel penelitian  (Nursalam 2017). 

Jumlah populasi didasarkan pada jumlah kunjungan pasien tuberkulosis paru 

pengobatan fase intensif dan lanjutan kategori 1 dan 2 pada bulan Agustus 2017 selama 

satu bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus 2017 di Poli TB RS Paru Jember 

sebanyak 154 pasien. Penentuan besar sampel penelitian berdasarkan rumus: 

n =        N. z2. p. q 

d2. (N-1) + z2. p. q 

keterangan:  

n = perkiraan besar sampel 

N= perkiraan besar populasi 

z = nilai standar normal untuk α 0.05 (1,96) 

p = perkiraan proporsi, jika tidak diketahui dianggap 50% 

q = 1- p (100%-p) 

d = tingkat kesalahan yang dipilih (d= 0,05)  

n = 154.(1,96)2.(0.5).(0.5) : (0,05)2.(154-1) + (1,96)2.(0.5).(0.5) 

   = (154x0.9604) : (0.3825+0.9604) 

   = 147.9016: 1.3429 

   = 110.135974 

   = 110 sampel penelitian. 
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Kriteria Inklusi: 

1. Pasien dengan diagnosa tuberkulosis paru dalam masa pengobatan fase intensif dan 

fase lanjutan kategori 1 dan 2 di Poli TB RS Paru Jember. 

2. Pasien tuberkulosis paru yang dapat membaca dan menulis.  

Kriteria Eksklusi:  

1. Pasien tuberkulosis paru anak dan remaja usia di bawah 18 tahun. 

2. Pasien tuberkulosis paru dengan kesadaran menurun. 

3. Pasien tuberkulosis paru dengan gangguan komunikasi. 

4. Pasien tuberkulosis paru lama (relaps).  

5. Pasien tuberkulosis paru drop out pengobatan OAT fase intensif/lanjutan.  

4.2.3 Sampling 

Pada penelitian ini, teknik sampling atau teknik pengambilan sampel penelitian 

yang digunakan adalah teknik nonprobability sampling. Sampling yang digunakan 

adalah consecutive sampling, yaitu menetapkan besar sampel yang memenuhi kriteria 

penelitian sampai kurun waktu tertentu, sehingga jumlah sampel penelitian yang 

diperlukan terpenuhi (Nursalam, 2017). Waktu yang ditetapkan dalam pengumpulan 

data adalah satu bulan yaitu pada bulan November 2017.  

4.3 Variabel Penelitian   

Variabel merupakan konsep dari berbagai level abstrak yang didefinisikan 

sebagai suatu fasilitas untuk pengukuran dan atau manipulasi suatu penelitian 

(Nursalam,2017). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel, satu 

variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat).  
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4.3.1 Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi 

atau nilainya menentukan variabel lain. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, diamati 

atau diukur (nursalam, 2017). Dalam penelitian ini, variabel independen atau variabel 

bebasnya adalah dukungan keluarga pasien tuberkulosis paru di Rumah Sakit Paru 

Jember. 

4.3.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang nilainya 

dipengaruhi oleh variabel lain atau dengan kata lain, variabel dependen atau terikat 

adalah faktor yang diamati dan diukur untuk menentukan ada tidaknya hubungan atau 

pengaruh dari variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel dependen atau terikat 

adalah mekanisme koping pasien tuberkulosis paru di Rumah Sakit Paru Jember. 

4.4 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamati dari 

sesuatu yang didefinisikan tersebut. Definisi operasional dirumuskan untuk 

kepentingan akurasi, komunikasi dan replikasi (Nursalam, 2017). 
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Tabel 4.1 Definisi Operasional Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Mekanisme Koping 

Pasien Tuberkulosis Paru Di Rumah Sakit Paru Jember November 2017.    

Variabel 

Penelitian  

Definisi 

Operasional 

Parameter Alat 

Ukur 

Skala Skor 

Dukungan 

Keluarga 

  

Bantuan/sokongan 

yang diberikan oleh 

anggota keluarga 

kepada anggota 

keluarga yang 

menderita tb paru.  

 

Mendapatkan 

bantuan:  

1. Emosional 

(penghargaan, 

perhatian, 

pengertian) 

2. Informasional 

(info kesehatan, 

nasehat, saran, 

pemecahan 

masalah 

3. Instrumental 

(barang-jasa) 

Kuisioner Ordinal Skor dikaitkan 

dengan skala 

linkert 1-4 

Tidak pernah: 1 

Kadang-

kadang: 2 

Sering : 3 

Selalu: 4 

 

Kriteria: 

Dukungan 

Kurang 1-20 

Dukungan Baik 

21-40 

 

Mekanisme 

koping 

Respon diri 

terhadap masalah 

yang sedang 

dihadapi pada 

pasien  

1. Adaptif: 

merespon 

keadaan 

sakitnya dengan 

persepsi, sikap 

perilaku positif 

2. Maladaptif: 

merespon 

keadaan 

sakitnya dengan 

persepsi, sikap 

dan perilaku 

yang negative 

 

Skala 

Brief 

Cope 

 (Carver) 

Ordinal Skor dikaitkan 

dengan skala 

linker 1-4 

Tidak pernah: 1 

Kadang-

kadang: 2 

Sering : 3 

Selalu: 4 

 

Maldaptif 1-56 

Adaptif 57-112  
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4.5 Pengumpulan dan Pengolahan Data 

4.5.1 Instrumen Penelitian  

Dalam penelitian ini digunakan data primer yang didapat dengan menggunakan 

instrumen penelitian berupa kuisioner untuk memperoleh data dari variabel independen 

yaitu dukungan keluarga dan data dari variabel dependen yaitu mekanisme koping. 

Kuisioner dukungan keluarga diadopsi dari kuisioner yang telah diuji validitas dan 

reliabilitas oleh Agustina Chriswinda Bura Mare (2015) berdasarkan kuisioner 

dukungan keluarga yang dikembangkan oleh Nursalam (2013). Peneliti sudah meminta 

ijin untuk menggunakan kuisioner tersebut dengan menghubungi lewat pesan 

Whatsapps dan telah mendapatkan ijin dari peneliti tersebut. Kuisioner dukungan 

keluarga terdiri dari 10 item yang meliputi subskala dukungan emosional, dukungan 

instrumental, dan dukungan informasional dengan penyekoran kuisioner dukungan 

keluarga yaitu: 

Tidak Pernah  = 1 

Kadang-Kadang = 2 

Sering    = 3  

Selalu   = 4  

Kisi-kisi alat ukur/kuisioner dukungan keluarga adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Kisi-Kisi Kuisioner Dukungan Keluarga 

Sub Skala No Item Contoh Item 

Dukungan 

Emosional 

1, 2, 3 Keluarga mendampingi saya dalam perawatan 

Dukungan 

Instrumental  

4, 5, 6, 7 Keluarga bersedia membiayai biaya perawatan dan 

pengobatan 

Dukungan 

Informasioanl  

8, 9, 10 Keluarga mengingatkan saya tentang perilaku-perilaku 

yang memperburuk penyakit saya 
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Sedangkan instrumen untuk mengumpulkan data mengenai mekanisme koping 

pasien tuberkulosis paru menggunakan skala Brief Cope dari Carver yang dialih 

bahasakan oleh Caesarena Rianko Putri (2012). Peneliti telah meminta ijin kepada 

peneliti sebelumnya untuk menggunakan kuisioner dan interpretasi skor Skala Brief 

Cope yang telah dialihbahasakan, diuji validitas dan reliabilitasnya melalui pesan 

Whatsapp dan peneliti telah mendapatkan ijin. Penyekoran pada jawaban skala Brief 

Cope yang terdiri dari 28 soal dengan skor yaitu: 

Saya belum pernah melakukan ini sama sekali (Tidak Pernah)  = 1 

Saya telah melakukan ini sedikit (kadang-kadang)    = 2 

Saya telah melakukan ini dalam jumlah menengah (sering)  = 3  

Saya telah melakukan ini banyak (selalu)     = 4 

Penilaian dukungan keluarga dan mekanisme koping dengan cara membandingkan 

total nilai jawaban dengan nilai median. Penilaian dukungan keluarga jika total nilai 

jawaban > mean (21-40) maka dukungan keluarga baik, dan jika < mean (1-20) maka 

dukungan keluarga kurang. Penilaian mekanisme koping jika total nilai jawaban > 

mean (57-112) maka koping adaptif, dan jika < mean maka mekanisme koping 

maladaptif (Azwar, 2016). 
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Kisi-kisi Skala Brief Cope adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3Kisi-Kisi Alat Ukur Koping (Brief Cope Scale) 
Subskala  No. Item Contoh Item 

 Venting  9 dan 21 Saya dapat mengekpresikan perasaan negatif saya 

Active coping 2 dan 7 Saya mengambil tindakan untuk mencoba 

membuat masalah ini menjadi lebih baik 

Self distraction 1 dan 19 Saya mengalihkan pikiran dari masalah ini dengan 

bekerja atau melakukan aktivitas lain 

Denial 3 dan 8 Saya berkata pada diri sendiri bahwa “masalah ini 

tidak nyata” 

Substance use 4 dan 11 Saya menggunakan alkohol dan obat-obat lain 

(contoh: obat penenang, obat tidur, obat sakit 

kepala, dll) agar merasa lebih baik 

Use of emotional 

support 

5 dan 15 Saya mendapatkan penghiburan dan pengertian 

dari orang lain 

Use of instrumental 

support 

10 dan 23 Saya mendapatkan bantuan dan saran dari orang 

lain 

Behavioral 

disengagement 

6 dan 16 Saya menyerah dalam menghadapi masalah ini 

Positive reframing 12 dan 17 Saya mencoba melihat masalah ini dari sudut 

pandang yang berbeda agar membuatnya tampak 

lebih positif 

Planning 14 dan 25 Saya berusaha membuat strategi untuk 

memecahkan masalah ini 

Humor 18 dan 28 Saya membuat lelucon mengenai masalah yang 

saya alami 

Acceptance 20 dan 24 Saya menerima kenyataan bahwa masalah ini 

sedang terjadi 

Religion 22 dan 27 Saya berdoa dan bermeditasi saat mengalami 

masalah 

Self blame  13 dan 26 Saya menyalahkan diri sendiri karena hal-hal 

yang telah terjadi 

 

4.5.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Untuk mengetahui kelayakan dari butir-butir pertanyaan dalam suatu instrumen 

penelitian maka harus dilakukan uji validitas yang mana daftar pertanyaan tersebut 

mendukung suatu kelompok variabel tertentu. Untuk menguji kestabilan dan 

konsistensi sampel penelitian dalam menjawab pertanyaan yang disusun sebagai 

dimensi dari suatu variabel dilakukan uji reliabilitas  (Sujarweni, 2014). 
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Dalam penelitian ini, kuisioner yang akan digunakan telah dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas oleh peneliti sebelumnya sehingga peneliti tidak melakukan 

uji validitas dan realibitas ulang. Uji validitas dari kedua kuisioner pada setiap butir 

item. Sedangkan untuk Uji realibilitas didapatkan skor Conbranch Alpha pada 

kuisioner dukungan keluarga 0.798 dan pada skala Brief Cope 0.821 artinya kedua 

kuisioner tersebut sudah reliabel.    

4.5.3 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan di Rumah Sakit Paru Jember. Penelitian ini 

diperkirakan membutuhkan waktu selama 2 bulan untuk pengumpulan data, 

pengolahan data  sampai pembahasan hasil yang akan dilaksanakan pada bulan 01 

November - 31 Desember 2017. 

4.5.4 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan pada 20-30 November 2017.  Berikut adalah 

tahapan pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti.  

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari responden 

yang dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuisioner. 

Langkah-langkah pengumpulan data:  

1.1 Tahap Persiapan 

1) Peneliti mengajukan etik penelitian kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan 

(KEPK) Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. 

2) Mengurus surat ijin penelitian dari institusi pendidikan ke RS Paru Jember. 
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3) Mendapatkan ijin penelitian dari pendidikan dari institusi pendidikan dan 

lahan yang diteliti berkoordinasi Bakesbangpol Kabupaten Jember, Instalasi 

Litbang dan Diklat RS Paru Jember.  

4)  Berkoordinasi dengan perawat Poli TB RS Paru Jember untuk pengumpulan 

data penelitian. 

5) Peneliti memilih sampel penelitian sesuai kriteria inklusi yang telah 

ditetapkan. 

1.2 Tahap Pelaksanaan 

Selama responden menunggu hasil pemeriksaan penunjang laboratorium dan 

foto thorax, peneliti meminta secara lisan kesediaan responden menjadi 

responden, setelah responden setuju peneliti memberikan penjelasan sebelum 

penelitian kepada responden tersebut dan kemudian memberikan lembar 

informed consent dan kuisioner kepada responden tersebut untuk diisi dengan 

jawaban yang sesuai dengan responden alami. 

1.3 Tahap Terminasi  

1) Kuisioner yang telah diisi kemudian diserahkan ke peneliti dan kemudian 

peneliti memeriksa kelengkapan jawaban responden. 

2) Setelah jawaban lengkap peneliti memberikan souvenir sebagai kenang-

kenangan dan leaflet sebagai bentuk promosi kesehatan guna meningkatkan 

pengetahuan responden. 

3) Peneliti berpamitan kepada responden dan mengucapkan terima kasih atas 

partispasi responden dalam penelitian ini. 

4) Data yang terkumpul kemudian direkap dan dianalisa.  
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1.2 Data Sekunder  

  Data sekunder dalam penelitian ini berupa catatan pengobatan pasien termasuk 

fase pengobatan dalam kartu kontrol dan buku catatan kunjungan Poli TB. 

4.5.5 Analisis Data 

Data yang sudah terkumpul dari seluruh responden penelitian diberikan kode 

untuk menjamin kerahasiaan responden dan diberikan penjumlahan atas skor jawaban 

responden pada kuisoner. Setelah itu dilakukan analisa: 

1. Analisa Deskritif, bertujuan untuk mendeskripsikan lokasi penelitian, data umum 

responden meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, status 

pernikahan, dan agama.  

2. Analisa Inferensial, analisis dilakukan untuk mencari hubungan dukungan keluarga 

dengan mekanisme koping pasein tuberkulosis paru dengan menggunakan 

notebook. Teknik analisa data yang digunakan adalah uji korelasi atau hubungan 

dengan Sperman Rho karena jenis data ordinal dan sebaran data tidak normal.  Hasil 

signifikasi atau kemaknaannya ditentukan α 0,05 dengan kekuatan korelasi: sangat 

lemah (0,00-0,19); lemah (0,20-0,39); sedang (0,40-0,59); kuat (0,60-0,79); sangat 

kuat (0,80-1,00). 
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4.6 Kerangka Operasional/Kerja 

Penetapan sampel penelitian dengan sampling: Consecutive Sampling dari Populasi 

(Pasien TB Paru Fase Intensif dan Lanjutan kategori 1 dan 2 di Poli Tb RS Paru 

Jember) 

 

Pengurusan administrasi penelitian (etik penelitian dari KEPK Unair, ijin penelitian 

dari Fkp Unair, Bakesbangpol Kab. Jember, RS paru Jember) 

  

 Pengumpulan Data penelitian sesuai prosedur pengumpulan data penelitian  

 

Analisa data dan pembahasan 

 

Penyajian data penelitian 

Bagan 4.1 Kerangka Operasional Penelitian Hubungan Dukungan Keluarga Dengan 

Mekanisme Koping Pasien Tuberkulosis Paru Di Rumah Sakit Paru Jember 

November 2017  

4.7 Masalah Etik Penelitian  

Pada penelitian keperawatan peneliti harus memahami prinsip etis karena 

subjek penelitian yang digunakan adalah manusia (Nursalam, 2017). Sesuai dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2016 tentang Komisi Etik Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan Nasional pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa etik penelitian 

dan pengembangan kesehatan meliputi prinsip menghormati harkat dan martabat 

manusia (respect for person), prinsip berbuat baik (beneficience) dan tidak merugikan 

(non-maleficience), dan prinsip keadilan (justice). Penelitian ini sudah dinyatakan lolos 

kaji etik oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga dengan No. 572-KEPK pada tanggal 20 November 2017. 

Adapun prinsip etik yang dikaji meliputi: prinsip menghormati harkat dan martabat 
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manusia (respect for persons),  anonimitas (Anonimity) dan kerahasiaan 

(Confidentiality) serta kejujuran (veracity).  

4.7.1 Menghormati harkat dan martabat manusia (respect for persons) 

Responden memiliki kewenangan penuh dan hak untuk mengambil keputusan 

secara sadar dan tanpa paksaan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini sebagai 

responden penelitian. Sebelum menjadi responden peneliti meminta kesediaan 

responden secara lisan dan kemudian memberikan penjelasan sebelum penelitian 

selanjutnya meminta responden untuk menandatangani lembar informed consent yang 

telah disediakan. Setelah itu peneliti mempersilahkan responden untuk mengisi 

kuisioner penelitian tanpa ada intervensi dan tekanan dari peneliti dan menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh responden . 

4.7.2 Anonimitas (anonymity) 

Peneliti menggunakan kode dengan nomor urut pada lembar kuisoner penelitian 

yang telah dijawab disesuaikan dengan no urut/kode pada lembar informed consent 

sebagai pengganti identitas responden.  

4.7.3 Kerahasiaan (confidentiality) 

Peneliti menjamin kerahasiaan informasi dan data yang diperoleh dari 

responden. Hal ini dilakukan dengan menyimpan data tersebut pada media 

penyimpanan yang hanya bisa dibuka oleh peneliti dan disimpan pada perangkat akun 

peneliti dengan keamanan password. Data akan disimpan selama 5 tahun kemudian 

akan dimusnahkan dengan menghapus data tersebut. Data dalam bentuk hardcopy 

disimpan oleh peneliti dan tidak akan dipublikasikan kecuali untuk kepentingan 
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konsultasi hanya oleh peneliti dan untuk selanjutnya akan dimusnahkan dengan cara 

dibakar.  

4.7.4 Kebenaran (veracity) 

Peneliti menyampaikan secara benar tentang maksud dan tujuan penelitian 

dalam penjelasan sebelum penelitian kepada responden. Hal ini dilakukan peneliti agar 

responden memahami maksud dan tujuan penelitian sehingga responden memberikan 

persetujuannya untuk berpartisipasi dalam penelitian ini atas kesadaran responden.    

4.8 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan sebagai berikut: 

1. Waktu pengisian kuisioner penelitian oleh responden adalah ketika mereka 

menunggu hasil pemeriksaan penunjang jadi serta saat menunggu panggilan dokter 

sehingga saat pengisian kuisoner suasananya jenuh dan ramai. Hal ini sangat 

mungkin mengganggu konsentrasi responden dalam pengisian kuisoner penelitian. 

2. Adanya keluarga yang mendampingi responden yang mungkin mengintervensi 

responden dalam pengisian kuisioner penelitian. 
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5 BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang 

hubungan dukungan keluarga dengan mekanisme koping pasien tuberkulosis paru di 

Rumah sakit Paru Jember sesuai dengan tujuan penelitian. 

5.1 Hasil Penelitian  

5.1.1 Gambaran umum lokasi peneltian   

Rumah Sakit Paru Jember merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang beralamatkan di Jalan Nusa Indah No. 28 

Patrang, Jember. Rumah Sakit Paru Jember terdiri dari beberapa instalasi yaitu: 

Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 

(SIM RS), Instalasi Keuangan, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi 

Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Gizi Klinik, Instalasi Litbang Dan 

Informasi, Instalasi PKRS, Instalasi Farmasi, Instalasi Invasive, dan Instalasi IPSRS. 

Instalasi Rawat Jalan Terdiri dari: Poli TB, Poli A Infeksi Paru, Poli B Asma 

dan PPOK, Poli Anak, Poli Interna, Poli Gigi, Poli Mata, Poli Bedah, Poli Jantung, Poli 

Fisioterapi. Poli TB merupakan salah satu poli di Instalasi Rawat jalan yang khusus 

menangani pasien-pasien dengan kasus tuberkulosis meliputi pengobatan dan kontrol 

rutin serta rujukan dari puskesmas. Poli TB dilengkapi dengan alat-alat kesehatan 

seperti tensi meter, thermometer, bed pasien, alat baca rontgent, dan lain sebagainya, 

alat administrasi seperti buku, pulpen, komputer, dan sebagianya serta alat-alat 

penunjang pelayanan rawat seperti mikrofon, ruang tunggu pasien, dan sebagainya. 
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Poli TB Rumah Sakit Paru Jember dilayani oleh dua orang perawat dan satu orang 

dokter spesialis paru. Poli TB beroperasi 6 hari seminggu namun hari kunjungan aktif 

pasien hanya 5 hari dari hari Senin sampai Jumat. Pada bulan November 2017 jumlah 

kunjungan pasien di Poli TB Rumah sakit Paru Jember sebanyak 323 orang pasien 

dengan rata-rata kunjungan sebanyak 15 pasien perharinya. 

5.1.2 Data demografi responden penelitian  

Subbab ini menyajikan karakteristik demografi responden penelitian secara 

umum yang meliputi data: jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status pernikahan, 

pekerjaan dan agama.  

Tabel 5.1 Distribusi frekuensi  demografi umum responden Poli TB Rumah Sakit 

Paru Jember November 2017 

Karakteristik 

Responden 

Kategori Frekuensi Presentase (%) 

Jenis Kelamin 

 

Laki-Laki 

Perempuan 

Total 

51 

59 

110 

46,4 

53,6 

100 

Umur 

 

18-20 

21-30 

31-40 

41-50 

51-60 

61-70 

71-80 

Total 

13 

30 

21 

27 

13 

5 

1 

110 

11,8 

27,3 

19,1 

24,5 

11,8 

4,5 

0,1 

100 

Tingkat Pendidikan 

 

Tidak Tamat SD 

SD/sederajat 

SMP/sederajat 

SMA/sederajat 

Perguruan Tinggi 

Total 

6 

35 

18 

35 

16 

110 

5,5 

31,8 

16,4 

31,8 

14,5 

100 

Status Pernikahan 

 

Menikah 

Belum Menikah 

Janda/Duda 

Total 

 

79 

20 

11 

110 

71,8 

18,2 

10,0 

100 
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Karakteristik 

Responden 

Kategori Frekuensi Presentase (%) 

Pekerjaan 

 

Pegawai Negeri Sipil 

Wiraswasta/Pengusaha 

Ibu Rumah Tangga 

Buruh/Pegawai Swasta 

Tidak Bekerja 

Lain-lain 

Total 

3 

26 

37 

18 

18 

8 

110 

2,7 

23,6 

33,6 

16,4 

16,4 

7,3 

100 

Agama 

 

Islam 

Protestan 

107 

3 

97,3 

2,7 

 Total 110 100 

 

Berdasarkan tabel 5.1 di atas jumlah responden sebanyak 110 orang dengan 

mayoritas berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 59 orang (53,6%), jumlah 

responden terbanyak pada rentang usia 21-30 tahun yaitu sebesar 30 orang atau 27,3% 

dan hanya 1 orang responden yang berusia dalam rentang 71-80 tahun. Tingkat 

pendidikan responden secara umum didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar 

(SD)/sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat dengan jumlah yang 

sama yaitu masing-masing sebesar 35 orang atau 31,8%, mayoritas responden 

penelitian berstatus menikah yaitu sebesar 79 orang (71,8%) responden dan didominasi 

dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dengan jumlah 37 orang (33,6%) 

responden dan hanya ada 3 orang responden yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil 

(PNS), berdasarkan kategori agama, hanya ada 2 agama yang dianut oleh responden 

penelitian dan Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh responden 

dengan jumlah penganut 107 orang (97,3%) responden. 
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5.1.3 Data Khusus 

Data khusus berisi dukungan keluarga, mekanisme koping, dan hubungan 

dukungan keluarga dengan mekanisme koping pasien tuberkulosis paru di Poli TB 

Rumah Sakit Paru Jember.  

5.1.3.1 Frekuensi responden pada fase pengobatan tuberkulosis paru 

Tabel 5.2 Distribusi frekuensi responden berdasarkan fase pengobatan tuberkulosis 

paru di Poli TB RS Paru Jember November 2017 

Fase Pengobatan TB 

Paru 

Frekuensi Presentase (%) 

Intensif 49 44,5 

Lanjutan 61 55,5 

Total 110 100 

 

Berdasarkan tabel 5.2 di atas, responden yang sedang dalam fase pengobatan 

tuberkulosis paru pada fase intensif lebih sedikit jika dibandingkan dengan responden 

yang sedang dalam fase pengobatan lanjutan yaitu sebanyak 49 orang responden atau 

44,5%.  

5.1.3.2 Dukungan keluarga dan mekanisme koping pasien tuberkulosis paru di 

Rumah Sakit Paru Jember  

Tabel 5.3 Dukungan keluarga pasien tuberkulosis paru di Poli TB RS Paru Jember 

November 2017 

Dukungan Keluarga Frekuesni Persentase (%) 

Baik 109 99,1 

Kurang 1 0,9 

Total 110 100 

 

Berdasarkan tabel 5.3 di atas dapat diketahui bahwa dukungan keluarga yang 

diperoleh responden penelitian mayoritas adalah dukungan yang baik dari keluarganya 

yaitu sebanyak 109 responden atau 99,1% dari total 110 responden penelitian. 
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Tabel 5.4 Mekanisme koping pasien tuberkulosis paru di Poli TB RS Paru Jember 

November 2017 

Mekanisme Koping Frekuensi Persentase (%) 

Adaptif 94 85,5 

Maladaptif 16 14,5 

Total 110 100 

 

 Tabel 5.4 di atas menunjukkan bahwa mekanisme koping adaptif merupakan 

mekanisme koping yang paling banyak digunakan oleh responden penelitian dengan 

jumlah responden 94 responden atau 85,5%. 

5.1.3.3 Hubungan dukungan keluarga dengan mekanisme koping   

Tabel 5.5 Hubungan dukungan keluarga dengan mekanisme koping pasien 

tuberkulosis paru di Poli TB RS Paru Jember November 2017 

Variabel Dukungan Keluarga total 

Kurang Baik 

Mekanisme 

koping 

f % F % f % 

Maladapatif 0 0 16 14,5 16 16,5 

Adaptif 1 0,9 93 84,5 94 85,5 

Total 1 0,9 109 99,1 110 100 

Hasil analisa data dengan Spearman Rho  

Nilai Signifikasi (p) 0,000 

Correlation Coeffision (r) 0,377 

 

Berdasarakan tabel 5.5 dapat diketahui ada 1 responden dengan dukungan 

keluarga kurang dan mekanisme kopingnya adaptif, ada 16 responden dengan 

dukungan keluarga baik namun mekanisme kopingnya maladaptif. Data dianalisis  

dengan Spearman Rho terkait hubungan dukungan keluarga dengan mekanisme koping 

pasien tuberkulosis paru di Poli TB Rumah Sakit Paru Jember menunjukkan hasil p = 

0.000. Nilai p di bawah nilai p 0.05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, artinya ada 
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hubungan antara dukungan keluarga dengan mekanisme koping dengan kekuatan 

hubungan 0.377 yaitu lemah.  

5.2 Pembahasan  

Hasil penelitian menunjukkan dukungan keluarga pada pasien tuberkulosis 

paru di Poli TB Rumah Sakit Paru mayoritas adalah baik walaupun ada responden yang 

dukungan keluarganya masih kurang. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang 

dialami responden tersebut, mungkin saja responden tinggal sendiri dan tidak bersama 

keluarga terdekatnya sehingga ia harus menghadapi kondisi sakitnya tanpa dukungan 

penuh dari keluarganya.  

Dukungan keluarga yang diberikan oleh anggota keluarga meliputi dukungan 

emosional, instrumental, informasional. Dukungan keluarga dalam bentuk dukungan 

emosional yang paling banyak diterima oleh responden adalah pendampingan 

responden selama perawatan dan juga pengobatan oleh anggota keluarganya. 

Dukungan dalam bentuk dukungan instrumental yang paling banyak diterima 

responden dari keluarganya adalah dalam bentuk kesediaan keluarga membiayai biaya 

pengobatan dan perawatan selama responden sakit termasuk biaya transportasi dan 

akomodasi yang diperlukan selama dalam proses perawatannya. Informasi yang 

disampaikan oleh anggota keluarga kepada responden mengenai hasil pemeriksaan dan 

pengobatan dari dokter yang merawat responden merupakan bentuk dukungan 

informasional yang paling banyak diberikan oleh keluarga kepada responden.  

Dukungan keluarga terbagi menjadi dukungan instrumental, dukungan 

informasional dan dukungan emosional (Friedman et al., 2010). Dukungan yang 
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diterima oleh responden penelitian secara umum menunjukkan dukungan keluarga 

yang baik dari ketiga aspek dukungan keluarga tersebut. Hal ini merupakan 

pelaksanaan dari tugas keluarga dalam bidang kesehatan yaitu keluarga bertugas 

memberikan perawatan pada anggota keluarganya yang sakit. Setiadi (2008) 

mengemukakan bahwa keluarga memiliki kemampuan melakukan tindakan perawatan 

serta upaya untuk memeroleh tindakan lanjutan agar masalah kesehatan yang lebih 

buruk tidak terjadi.  Dukungan keluarga yang diberikan secara langsung kepada 

responden memberikan dampak yang positif. Hal ini sesuai dengan penelitian Sabine 

Trepte et al., (2015) bahwa dukungan emosional, instrumental, dan informasional yang 

diberikan secara offine lebih baik dibandingkan secara online. 

Dukungan keluarga yang diperoleh responden berasal dari dukungan keluarga 

inti yang tinggal satu rumah, yang mengerti perkembangan kesehatan responden yang 

secara umum memberikan dukungannya baik dukungan informasional, instrumental 

maupun dukungan emosional. Dukungan informasional dari keluarga akan menambah 

pengetahuan responden sebagai penderita tuberkulosis paru. Pengetahuan yang baik 

akan dapat meningkatkan mekanisme koping responden. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Indah Ramadhan et al, (2013) bahwa  terdapat 

hubungan bermakna antara tingkat pengetahuan dengan mekanisme koping.  

Dukungan emosional yang merupakan bagian dari dukungan keluarga yang 

meliputi dukungan kasih sayang, cinta, pengertian, dan perhatian akan menimbulkan 

ketenangan pada aspek psikologis responden yang secara langsung berhubungan 

dengan mekanisme kopingnya. Seseorang yang mendapatkan dukungan emosional 

yang baik akan mengurangi stigma diri dan meningkatkan harga diri. Penelitian Peng 
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Wei et al., (2016) menunjukkan hasil bahwa dukungan keluarga mempunyai efek yang 

moderat pada harga diri responden, sedangkan Mega Arianti et al., (2016) dalam 

penelitiannya menyebutkan bahwa stigma diri yang tinggi pada responden penelitian 

karena kurangnya pengetahuan dan dukungan keluarga. Erin K. Truong et, al., (2015) 

dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa kualitas hidup responden yang tidak 

tertekan dengan stigma menunjukkan hasil yang lebih baik karean mekanisme koping 

yang terbentuk adalah positif. Meningkatnya harga diri dan menurunnya stigma diri 

karena dukungan keluarga akan membuat sesorang merasa percaya diri dan mampu 

mengambil mekanisme koping yang adaptif sehingga secara luas akan berpengaruh 

pada kualitas hidupnya. 

Dukungan keluarga sangat penting bagi responden dalam beradaptasi dengan 

stresornya sebagai penderita tuberkulosis paru. Dukungan keluarga yang baik akan 

memunculkan respon yang positif dari respoden sehingga mereka lebih tenang dan 

mampu beradaptasi dengan baik yang pada akhirya akan berdampak pada peningkatan 

kualitas hidupnya sebagai penderita tuberkulosis paru. Hal ini sesuai dengan penelitan 

(Deshmukh et al., 2017) bahwa dukungan keluarga berpengaruh terhadap 

resiliensi/ketahanan individu yang mengalami kecemasan akibat stresor yang mereka 

hadapi. Dukungan keluarga juga berhubungan dengan harga diri serta kualitas hidup. 

Penelitian Chia-Chun Li et al., (2015) responden yang memiliki harga diri rendah, 

dukungan sosial termasuk dukungan keluarga yang rendah cenderung memiliki 

kualitas hidup yang rendah jika dibandingkan dengan responden dengan harga diri 

rendah namun dukungan sosialnya tinggi.   
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Mekanisme koping yang digunakan oleh responden untuk menghadapi 

stresornya pada penelitian ini mayoritas menggunakan mekanisme koping adaptif 

namun ada beberapa responden yang memiliki mekanisme koping maladaptif. 

Mekanisme koping adaptif yang yang paling banyak digunakan oleh responden dalam 

menghadapi stresornya adalah responden berdoa atau bermeditasi saat mengalami 

masalah, responden mengambil tindakan atau langkah-langkah untuk mencoba 

membuat masalah yang dialaminya menjadi lebih baik, responden mencari hal yang 

baik atau hikmah pada masalah yang sedang mereka alami, responden belajar untuk 

hidup  bersama masalah yang sedang mereka alami serta responden menerima 

kenyataan bahwa masalah tersebut sedang mereka alami.   

Mekanisme koping yang digunakan oleh responden penelitian menunjukkan 

hasil yang berbeda yaitu sebagian besar responden menggunakan mekanisme koping 

adaptif dan sebagian kecil responden menggunakan mekanisme koping maladaptif. 

Respon koping berbeda pada tiap individu dipengaruhi oleh bagaimana individu 

mempersepsikan kejadian stress yang dihadapi, koping tidak selalu mengarah pada 

penyelesaian masalah yang dihadapi oleh individu (Azizah, et al., 2016). Mekanisme 

koping ini bersifat dinamis dengan demikian perilaku masnusia juga selalu dinamis 

yakni sesuai berbagai faktor yang memengaruhi mekanisme koping terpilih (Yusuf, et 

al., 2015).  

Penyakit tuberkulosis paru dan dampaknya bagi aspek kehidupan responden 

merupakan stresor yang menekan khususnya bagi penderitanya yang berdampak juga 

kepada keluarganya serta berbagai aspek kehidupan yang lainnya. Mekanisme koping 

yang digunakan oleh responden jelas berbeda-beda karena tergantung bagaimana 
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individu memepersepsikan stresor yang mereka hadapi serta dipengaruhi oleh berbagai 

faktor sehingga walaupun stresor yang dihadapi sama yaitu penyakit tuberkulosis paru 

beserta dampak pada aspek kehidupannya namun persepsi dan faktor pendukung 

munculnya mekanisme koping pada setiap responden berbeda-beda sehingga 

mekanisme koping yang digunakan dalam beradaptasi dengan stresor juga berbeda-

beda.  

Mekanisme koping yang banyak digunakan oleh responden pada penelitian ini 

adalah mekanisme koping adaptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden penelitian mampu beradapasi dengan stresor yang mereka hadapi 

dengan baik. Adapatasi yang baik terhadap stresor yang dihadapi akan memengaruhi 

respon psikologis responden dan juga gangguan emosional, individu yang mekanisme 

kopingnya baik akan lebih tenang menaghadapi stresornya dan akan dapat 

meningkatkan resiliensinya. Hal ini sejalan dengan penelitian (Okafor et al., 2016) 

dengan hasil penelitian bahwa perilaku koping aktif berhubungan dengan 

meningkatnya resiliensi.  

 Hasil analisa data terkait dengan hubungan dukungan keluarga dengan 

mekanisme koping pada pasien tuberkulosis paru di Poli TB Rumah Sakit Paru Jember 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara dukungan keluarga dengan mekanisme 

koping pada pasien tuberkulosis paru di Poli TB RS Paru Jember. Ada responden 

dengan dukungan keluarga kurang namun memiliki mekanisme koping adaptif dan ada 

responden dengan dukungan keluarga yang baik namun mekanisme koping yang 

mereka gunakan dalam menghadapi stressor adalah mekanisme koping maladaptif. 

Menghadapi stresor seperti menderita tuberkulosis paru dan dampaknya tentunya akan 
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menimbulkan gangguan psikologis tersendiri khususnya bagi penderitanya. Individu 

yang menghadapi stresor yang dirasa menekan maka individu tersebut akan mencari 

sumber daya yang ia miliki seperti ekonomi,waktu, dukungan sosial keluarga dan 

sumber daya lainnya untuk dapat menghadapinya (Azizah, et al., 2016).  

Dukungan keluarga sangat dibutuhkan oleh penderita agar mampu menghadapi 

masalah tersebut dengan baik. Dukungan keluarga merupakan dukungan sosial yang 

dirasakan oleh anggota keluarga yang dapat diperoleh dari anggota keluarga 

pendukung bahwa mereka siap memberikan pertolongan dan bantuan kapanpun 

(Friedman et al., 2010). Dukungan keluarga yang terdiri dari tiga bentuk dukungan 

akan membuat penderita tuberkulosis paru lebih mampu beradaptasi dengan 

masalahnya dengan baik karena ia mendapakan fasilitas, informasi dan perhatian dari 

keluarganya sehingga memunculkan mekanisme koping yang baik atau mekanisme 

koping adaptif dalam merspon stresornya. 

 Dukungan keluarga merupakan sumber daya yang dapat menghasilkan 

kenyamanan fisik maupun psikologis bagi individu. Dukungan keluarga memberikan 

aspek positif bagi anggota keluarga yang mendapatkan dukungan (Azizah et al., 2016). 

Dukungan keluarga merupakan faktor pengaruh pemilihan mekanisme koping bagi 

individu serta merupakan sumber dari mekanisme koping bagi individu dalam 

menghadapi stresor atau masalah yang dia hadapi (Azizah et al., 2016). Dukungan 

keluarga yang baik kepada anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan yang 

dalam penelitian ini adalah penderita tuberkulosis paru memberikan dampak yang 

positif yaitu terbentuknya mekanisme koping yang positif atau adaptif dari penderita 

dalam merespon stresor yang tengah dihadapi.  
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Dukungan keluarga memang bukan satu-satunya sumber koping dan faktor 

pemilihan mekanisme koping bagi individu karena masih banyak faktor lain yang 

berpengaruh dan menjadi sumber munculnya mekanisme koping. Hasil penelitian yang 

menunjukkan adanya hubungan dukungan keluarga dengan mekanisme koping 

menunjukkan bahwa dukungan keluarga memengaruhi individu untuk memilih 

mekanisme koping yang dia gunakan dalam merespon stresor apakah akan muncul 

mekanisme koping adaptif ataupun maladaptif. Individu akan mampu beradapatsi 

dengan baik dengan masalah yang dihadapinya dengan adanya dukungan keluarga 

yang dia peroleh dari anggota keluarganya.  

Sumber pemilihan mekanisme koping berasal dari banyak hal. Adanya 

responden dengan dukungan keluarga kurang dan mekanisme kopingnya adapatif serta 

sebaliknya dukungan keluarganya baik namun mekanisme kopingnya maladaptif 

menunjukkan bahwa dukungan keluarga bukan satu-satunya sumber mekanisme 

koping yang dominan. Mekanisme koping bersifat dinamis sehingga bisa berubah 

sewaktu-waktu tergantuk berbagai faktor yang memengaruhinya. Pengalaman individu 

dalam merespon stressor serta penilaian stressor masing masing individu juga berbeda. 

Responden yang dukungan keluarganya kurang namun mekanisme kopingnya adaptif 

bisa karena pengalamannya menghadapi stressor serta penilaiannya terhadap stressor 

lebih baik dibandingkan responden dengan dukungan keluarga baik namun mekansime 

kopingnya maladaptif. Hal ini juga bisa terjadi karena responden tersebut mempunyai 

dan mampu memanfaatkan sumber mekanisme koping yang lain dengan lebih baik.    

Penyakit tuberkulosis paru yang merupakan stresor bagi penderitanya akan 

menjadikan individu memberikan penilaiannya terhadap stresor yang dirasakan dan 
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kemudian akan memunculkan mekanisme koping  sebagai bentuk respon adaptasi 

terhadap stresor tersebut. Penilaian terhadap stresor ini meliputi respon kognitif, 

afektif, fisiologis, perilaku dan sosial (Yusuf et al., 2015). Dukungan keluarga yang 

terdiri dari dukungan instrumental, informasional dan emosional dapat membantu 

individu dalam memberikan penilaian terhadap stresor yang dirasa. Dukungan keluarga 

yang baik tentunya akan memengaruhi individu untuk menilai stresrnya dari sudut 

pandang yang positif dan selanjutnya individu akan menggunakan mekanisme koping 

yang positif dalam merespon masalahnya dan begitu sebaliknya dukungan keluarga 

yang kurang berpotensi untuk memunculkan mekanisme koping maladaptif dari 

individu dalam merepson stresor yang dihadapi yang dalam fase selanjutnya akan 

menimbulkan gangguan psikologis seperti cemas, stress dan bahkan depresi. 

Adanya hubungan dukungan keluarga dengan mekanisme koping pada pasien 

tuberkulosis paru sejalan dengan penelitian Das et al. (2017) bahwa individu yang 

memeroleh dukungan keluarga dan teman menunjukkan mekanisme koping yang 

adaptif dan resiliensi yang baik. Penelitian Nursalam et al., (2009) menunjukkan bahwa 

dukungan keluarga dapat menurunkan stress. Semakin baik dukungan yang diberikan 

kepada anggota keluarga yang mengalami gangguan psikologis seperti stress maka 

semakin menurun stress yang dirasakan. Penelitian yang dilakukan oleh Tintin et al., 

(2016) bahwa dukungan keluarga dapat meningkatkan respon psikologis pada individu 

dalam mengahadapi masalah yang dihadapi. Gangguan psikologis stress, cemas dan 

depresi sangat erat kaitannya dengan mekanisme koping. Mekanisme koping 

maladaptif akan menyebabkan munculnya gangguan psikologis, mekanisme koping 

adaptif akan menjadikan individu merespon stresor dari sudut pandang positif. Salah 
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satu sumber terbentuknya mekanisme koping individu baik adaptif ataupun maladaptif 

adalah dukungan dukungan sosial yang mereka dapatkan salah satunya adalah 

dukungan keluarga. 
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6 BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran mengenai dukungan 

keluarga, mekanisme koping, serta hubungan dukungan keluarga dengan mekanisme 

koping pasien tuberkulosis paru di Rumah Sakit Paru Jember. 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya tentang dukungan keluarga, mekanisme koping serta hubungan dukungan 

keluarga dengan mekanisme koping pasien tuberkulosis paru di Rumah Sakit Paru 

Jember dapat ditarik kesimpulan: 

1. Dukungan keluarga pasien tuberkulosis paru di Poli TB Rumah Sakit Paru Jember 

secara umum adalah baik. Dukungan keluarga pasien tuberkulosis paru baik pada 

fase pengobatan tuberkulosis intensif maupun pada fase pengobatan tuberkulosis 

lanjutan mayoritas adalah baik.  

2. Mekanisme koping yang digunakan oleh pasien tuberkulosis paru di Poli TB 

Rumah Sakit Paru Jember secara umum adalah mekanisme koping adaptif. 

Mekanisme koping pasien tuberkulosis paru pada fase pengobatan tuberkulosis 

intensif dan lanjutan adalah mekanisme koping adaptif. 

3. Ada hubungan antara dukungan keluarga dengan mekanisme koping pasien 

tuberkulosis paru di Rumah Sakit Paru Jember. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang dapat menjadi masukan 

atau saran demi pengembangan penelitian terkait dukungan keluarga dan mekanisme 

koping pada pasien tuberkulosis paru.  

1. Bagi Instansi Kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) 

Instansi kesehatan perlu meningkatkan upaya promosi kesehatan tentang 

pentingnya dukungan keluarga terhadap mekanisme koping pada pasien 

tuberkulosis paru khususnya kepada pasien dan keluarga pasien yang baru 

terdiagnosa tuberkulosis paru dengan berbagai media seperti ceramah setiap satu 

minggu sekali , leaflet, booklet, lembar balik yang disediakan secara berkala di 

ruang tunggu pasien serta dengan metode promosi kesehatan lainnya.  

2. Bagi Perawat 

Perawat sebagai petugas kesehatan yang paling dekat dengan pasien harus dapat 

meningkatkan kemampuan dalam memberikan konseling, informasi dan edukasi 

(KIE) terkait dukungan keluarga dan mekanisme koping pada pasien secara 

personal, mampu menjadi caregiver dan konselor yang baik bagi pasien dan 

keluarga pasien tuberkulosis paru tentang keluhan pasien dan keluarga baik dari 

aspek fisik maupun psikologis. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Insitusi pendidikan dapat memberikan materi yang lebih kepada mahasiswa terkait 

upaya promosi kesehatan serta mengoptimalkan kemampuan mahasiswa dalam 

memberikan penyuluhan kepada komunitas khususnya pasien tuberkulosis paru 

dan keluarga melalui mata ajar Keperawatan Komunitas, Keperawatan Keluarga.  
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4. Bagi Peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian tentang hubungan mekanisme 

koping dengan resiliensi atau dengan respon psikologis pasien tuberkulosis paru. 

Selain itu peneliti selanjutnya juga bisa melakukan penelitian tentang analisis 

faktor dukungan keluarga terhadap mekanisme koping pasien tuberkulosis paru. 
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8 LAMPIRAN 

Lampiran 1 Penjelasan Sebelum Penelitian  

 

PENJELASAN PENELITIAN 

BAGI RESPONDEN PENELITIAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Alfan Fachrul Rozi 

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

Pekerjaan  : Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

Nomor Kontak  : 085649533063 

e-mail  : fachrul001@gmail.com 

 

Judul Penelitian:  Hubungan Dukungan Keluarga dengan Mekanisme Koping 

Pasien Tuberkulosis Paru di Rumah Sakit Paru Jember 

Tujuan  

Tujuan Umum 

Menjelaskan Hubungan Dukungan Keluarga dengan Mekanisme Koping 

Pasien Tuberkulosis Paru di Rumah Sakit Paru Jember. 

Tujuan Khusus  

1. Mengidentifikasi dukungan keluarga pada pasien tuberkulosis paru. 

2. Mengidentifikasi mekanisme koping pada pasien tuberkulosis paru. 

3. Menganalisis hubungan dukungan keluarga dengan mekanisme koping pasien 

tuberkulosis paru.   

Perlakuan Yang Diterapkan Pada Subjek 

Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional, pengumpulan data 

dukungan keluarga dan mekanisme koping pasien tuberkulosis paru dilakukan 

dengan kuesioner. 

 

Waktu Dan Tempat Dilakukan Pengisian Kuesioner 

Pengisian kuesioner dilakukan di Poli TB RS Paru Jember dan waktu 

pengisian sekitar 15-20 menit. 
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Manfaat Penelitian Bagi Subjek Penelitian 

Manfaaat penelitian ini bagi responden adalah dapat mengoptimalkan 

keluarga sebagai sumber dukungan agar mekanisme koping yang digunakan dalam 

merespon stressor berkaitan dengan sakit tuberkulosis adalah mekanisme koping 

adaptif.  

 

Bahaya Potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan subjek dalam 

penelitian ini, karena subjek hanya diberikan kuesioner yang harus diisi. 

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. Data yang didapat akan dismpan dalam akun 

dan perangkat peneliti dengan keamanan password dalam jangka waktu 5 tahun dan 

setelah itu dihapus, data dalam bentuk  hardcopy akan dimusnahkan. 

Adanya Insentif Untuk Subjektif 

Karena keikutsertaan subjek bersifat sukarela, tidak ada insentif berupa uang 

yang akan diberikan kepada responden. Responden hanya akan diberikan souvenir 

sebagai kenang kenangan dan leaflet. 

Informasi Tambahan 

 Hasil penelitian ini akan diberikan kepada institusi pendidikan dimana peneliti 

sedang belajar yakni Fakultas Keperawatan Unair serta lahan penelitian yaitu RS Paru 

Jember. 
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Pernyataan Kesediaan 

 Apabila responden telah memahami penjelasan dan setuju sebagai responden 

dalam penelitian ini, mohon menandatangani surat pernyataan bersedia berpartisipasi 

sebagai responden penelitian. 

Prosedur Penelitian  

Penetapan sampel penelitian dengan sampling: Consecutive Sampling dari Populasi 

(Pasien TB Paru Fase Intensif dan Lanjutan kategori 1 dan 2 di Poli Tb RS Paru 

Jember) 

 

Pengurusan administrasi penelitian (etik penelitian dari KEPK Unair, ijin penelitian 

dari Fkp Unair, Bakesbangpol Kab. Jember, RS paru Jember) 

  

 Pengumpulan Data penelitian sesuai prosedur pengumpulan data penelitian  

 

Analisa data dan pembahasan 

 

Penyajian data penelitian 

 

 

 

Surabaya,        November 2017 

            Hormat saya, 

 

       Alfan Fachrul Rozi 
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Lampiran 2 Lembar Persetujuan Responden 

 

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 Alfan 

Fachrul Rozi, mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya, yang berjudul: 

“Hubungan Dukungan Keluarga dengan Mekanisme Koping Pasien Tuberkulosis Paru 

di Rumah Sakit Paru Jember. 

 

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,       November  2017 

Peneliti                      Responden 

 

 

(Alfan Fachrul Rozi)                          (..............................) 

 

                     Saksi 

 

                 (……………………….) 
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Lampiran 3 Kuisioner Penelitian 

No Responden:     

 

Lembar Kuesioner Pengumpulan Data 

I. Identitas Pribadi 

Petunjuk: Pilihlah jawaban yang paling menggambarkan kondisi Anda dengan 

memberi tanda ceklis (√) pada tanda kurung (.....) yang tersedia. 

Data Demografi umum  

1. Umur:   tahun. 

2. Pendidikan terakhir  

(   ) Tidak Tamat SD  

(   ) SD  

(   ) SLTP  

(   ) SLTA  

(   ) Perguruan Tinggi 

3. Status pernikahan 

(   ) Menikah 

(   ) Belum Menikah  

(  ) Janda/Duda 

4. Pekerjaan  

(   ) PNS  

(   ) Wiraswasta/Pengusaha 

(  ) Ibu Rumah Tangga  

(   ) Buruh/Pegawai Swasta 

(  ) Tidak Bekerja 

(  ) Lain-Lain, sebutkan: 
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5. Agama  

 (  ) Islam 

 (   ) Katolik 

 (   ) Protestan 

 (  ) Hindu 

 (   ) Budha 

 (   ) Konghucu 

 

6. Fase Pengobatan TB 

( ) Intensif (pengobatan selama 2 bulan minum obat warna merah setiap hari) 

( ) Lanjutan (pengobatan selama 4 bulan minum obat warna kuning 3x/minggu) 
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II. Kuisioner Dukungan Keluarga 

Petunjuk Pengisian : Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu dari 4 kotak yang Anda 

anggap paling menggambarkan kondisi yang Anda rasakan.  

 

No. Dukungan Tidak 

Pernah 

Kadang-

Kadang 

Sering Selalu 

1. Keluarga mendampingi saya dalam 

perawatan 

    

2.  Keluarga membeeri pujian dan 

perhatian kepada saya 

    

3. Keluarga dan tetangga memaklumi 

bahwa sakit yang saya alami sebagai 

suatu musibah 

    

4.  Keluarga menyediakan waktu dan 

fasilitas jika saya memerlukan untuk 

keperluan pengobatan 

    

5.  Keluarga berperan aktif dalam setiap 

pengobatan dan perawatan sakit saya 

    

6.  Keluarga bersedia membiayai biaya 

perawatan dan pengobatan  

    

7.  Keluarga berusaha untuk mencarikan 

kekurangan sarana dan peralatan 

perawatan yang saya perlukan.  

    

8.  Keluarga memberi tahu tentang hasil 

pemeriksaan dan pengobatan dari 

dokter yang merawat kepada saya 

    

9.  Keluarga mengingatkan saya tentang 

perilaku-perilaku yang memperburuk 

penyakit saya 

    

10. Keluarga menjelaskan kepada saya 

setiap saya bertanya hal-hal yang 

tidak jelas tentang penyakit saya 

    

 TOTAL     
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III. Instrumen Pengukuran Koping (Brief Cope Scale Dari Carver) 

Petunjuk Pengisian : Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu dari 4 kotak yang Anda 

anggap paling menggambarkan kondisi Anda. Tiap kotak tersebut mengandung 

jawaban sebagai berikut : 

Tidak Pernah 

Kadang-Kadang 

Sering 

Selalu 

No 

 

Pernyataan Tidak 

Pernah 

Kadang-

Kadang 

Sering Selalu 

1 Saya mengalihkan pikiran dari 

masalah ini dengan bekerja atau 

melakukan aktivitas lain 

 

    

2 Saya berkonsentrasi pada usaha saya 

dalam melakukan sesuatu mengenai 

situasi yang sedang saya alami 

 

    

 

3 Saya berkata pada diri sendiri bahwa 

"masalah ini tidak nyata" 

 

    

4 Saya menggunakan alkohol atau 

obat lain (contoh: obat tidur, obat 

sakit kepala, dll) untuk membuat diri 

saya merasa lebih baik 

 

    

5 Saya mendapat dukungan emosional 

dari orang lain 
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No 

 

Pernyataan Tidak 

Pernah 

Kadang-

Kadang 

Sering Selalu 

6 Saya berhenti berusaha untuk 

mengatasi masalah saya 

 

    

7 Saya mengambil tindakan untuk 

mencoba membuat keadaan menjadi 

lebih baik 

 

    

8 Saya menolak untuk percaya bahwa 

masalah ini terjadi pada saya 

 

    

9 Saya mengatakan sesuatu pada diri 

sendiri untuk membiarkan perasaan 

yang tidak menyenangkan hilang 

dari pikiran saya 

 

    

10 Saya mendapatkan bantuan dan 

saran dari orang lain 

    

11 Saya menggunakan alkohol atau 

obat lain (contoh: obat tidur, obat 

sakit kepala) untuk membantu 

melewati masalah yang saya alami 

 

    

12 Saya mencoba melihat masalah saya 

dalam sudut pandang yang berbeda, 

untuk membuatnya tampak lebih 

baik (positif) 
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No 

 

Pernyataan Tidak 

Pernah 

Kadang-

Kadang 

Sering Selalu 

13 Saya mengkritik diri sendiri     

14 Saya berusaha membuat 

strategi/rencana untuk memecahkan 

masalah ini 

 

    

15 Saya mendapatkan 

kenyamanan/penghiburan dan 

pengertian dari orang lain 

 

    

16 Saya menyerah mengatasi masalah 

saya 

    

17 Saya mencari hal baik pada masalah  

yang sedang terjadi  

    

18 Saya membuat lelucon mengenai 

masalah saya untuk menghibur diri 

 

    

19 Saya melakukan sesuatu untuk dapat 

sedikit memikirkan masalah saya, 

seperti pergi menonton film, 

menonton TV, membaca, tidur, atau 

belanja 

 

    

20 Saya menerima kenyataan bahwa 

masalah ini sedang terjadi pada saya 

    

21 Saya dapat mengungkapkan 

perasaan buruk (negatif) saya 
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No 

 

Pernyataan Tidak 

Pernah 

Kadang-

Kadang 

Sering Selalu 

22 Saya berusaha menemukan 

pengalihan/hiburan terhadap 

masalah saya dalam keyakinan 

agama atau spiritual saya 

    

23 Saya mencoba untuk mendapatkan 

saran atau bantuan dari orang lain 

tentang apa yang harus saya lakukan 

    

24 Saya belajar untuk hidup bersama 

masalah yang sedang saya hadapi 

    

25 Saya sudah berpikir keras tentang 

langkah apa yang harus diambil 

    

26 Saya menyalahkan diri sendiri 

karena hal-hal yang telah terjadi 

pada saya 

    

27 Saya berdoa atau bermeditasi saat 

mengalami masalah 

    

28 Saya menertawakan diri melihat 

masalah yang saya hadapi ini 
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Lampiran 4 Sertifikat Etik KEPK FKp Unair 
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Lampiran 5 Surat Pengantar Pengambilan Data Awal FKp Unair 
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Lampiran 6 Surat Pengantar Pengambilan Data Penelitian FKp Unair 
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Lampiran 7 Surat Pengantar Pengambilan Data Penelitian Bakesbangpol 

Jember  
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Lampiran 8 Surat Penyataan Pengambilan Data Penelitian dari RS Paru 

Jember 
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Lampiran 9 Tabulasi Data dan Analisa Data Penelitian 

Hasil Analisa Data Penelitian 

Data Umum 
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Data Khusus 
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Lampiran 10 Leaflet “Dukungan Keluarga dan Mekanisme Koping” 
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