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ABSTRAK 

 

PENGALAMAN KLIEN TB PARU YANG MENJALANI PENGOBATAN 

FASE INTENSIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TAJI 

KABUPATEN MAGETAN 

 

Penelitian Kualitatif Fenomenologi 

 

Richa Kumalasari 

Program Studi Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 
Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031)5913752, Fax. (031)5913257 

E-mail: richamarentika@gmail.com 

 

Pendahuluan: Klien TB paru yang menjalani pengobatan fase intensif sering kali merasa 

sedih, bosan, menolak keadaan, tidak berguna dan tidak berdaya, mengeluh dengan 

perubahan kondisi yang dialami. Studi ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 

pengalaman klien TB paru yang menjalani pengobatan fase intensif  di wilayah kerja 

Puskesmas Taji Kabupaten Magetan. Metode: Penelitian ini menggunakan desain 

penelitian kualitatif pendekatan fenomenologi dengan metode in-depth interview 15 

partisipan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik sembilan langkah 

Colaizzi (1978). Hasil: Hasil penelitian ini didapatkan sebelas tema yaitu: 1) Perubahan 

di lingkungan keluarga, 2) Perubahan di lingkungan kerja, 3) Menjaga kegiatan sosial, 4) 

Efek samping setelah minum obat TB paru, 5) Upaya mencegah penularan TB paru, 6) 

Upaya mencapai kesembuhan, 7) Jenis dukungan selama pengobatan TB paru, 8) Sumber 

dukungan selama pengobatan TB paru, 9) Hambatan selama pengobatan TB paru, 10) 

Upaya mengatasi hambatan selama pengobatan TB paru, 11) Harapan selama pengobatan 

TB paru. Diskusi: pengalaman klien TB paru selama menjalani pengobatan fase intensif 

memerlukan berbagai dukungan baik dari diri sendiri dan orang lain seperti keluarga, 

tetangga, teman, dan petugas kesehatan untuk mengatasi hambatan yang dilalui. 

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang 

promosi kesehatan dan pendampingan berkelanjutan terhadap klien TB paru yang 

menjalani pengobatan fase intensif dengan melibatkan keluarga dan masyarakat. 

 

Kata Kunci: pengalaman, klien TB paru, pengobatan fase intensif, kualitatif  

xi 



xii 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENGALAMAN KLIEN TB …RICHA KUMALASARI 

ABSTRACT 

 

 

EXPERIENCE OF PULMONARY TB CLIENTS WHO UNDERGOING 

INTENSIVE PHASE TREATMENT IN TAJI COMMUNITY HEALTH 

CENTER OF MAGETAN REGENCY 

 

Qualitative Research Phenomenology 

 

Richa Kumalasari 

Bachelor of Nursing Student, Nursing Faculty, Airlangga University 
Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. Telp. (031)5913752, Fax. (031)5913257 

E-mail: richamarentika@gmail.com 

 

Introduction: Pulmonary TB clients who undergoing intensive phase treatment 

often feel sad, bored, reject conditions, useless and helpless, complaining about 

changes in conditions experienced. This study aims to describe the experience of 

pulmonary TB clients who undergoing intensive phase treatment in Taji 

Community Health Center of Magetan District. Methods: This research used 

qualitative research design of phenomenological approach with in-depth interview 

method on 15 participants. Data analysis in this study used technique nine steps 

Colaizzi (1978). Results: Results of this study obtained eleven themes: 1) 

Changes in the family, 2) Changes in the workplace, 3) Maintain social activities, 

4) Side effects after taking pulmonary TB medication, 5) Prevention of 

transmission of pulmonary TB, 6) Effort to achieve healing 7) Types of support 

during treatment of pulmonary TB, 8) Sources of support during treatment of 

pulmonary TB, 9) Obstacles during treatment of pulmonary TB, 10) Efforts to 

overcome obstacles during pulmonary TB treatment, 11) Expectations during 

treatment of pulmonary TB. Discussion: The experience of pulmonary TB clients 

who undergoing intensive phase treatment needs of various support from 

themselves and others such as family, neighbors, friends, and health workers to 

overcome the obstacles transversed. It is hoped that this research could be the 

basis for further research on health promotion and sustainable accompaniment to 

pulmonary TB clients who undergoing intensive phase treatment by involving 

family and community. 

 

Keywords: experience; pulmonary TB clients; intensive phase of treatment; 

qualitative research 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tuberkulosis (TB) paru merupakan penyakit menular yang masih menjadi 

masalah kesehatan utama di Indonesia, karena berpengaruh besar terhadap 

penurunan produktivitas kerja. Penyakit TB paru merupakan kasus yang perlu 

diperhatikan penanggulangan dan pengobatannya, sehingga untuk 

mengoptimalkannya dibuatlah sebuah standar nasional oleh Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia yang kemudian menjadi acuan bagi para tenaga 

kesehatan di unit-unit pelayanan kesehatan masyarakat (puskesmas) di Indonesia 

dalam melaksanakan pengendalian dan pengobatan TB paru (Kemenkes RI, 2016) 

Pengobatan TB paru pada fase intensif, klien mendapat obat setiap hari dan 

perlu diawasi setiap hari untuk mencegah terjadinya resistensi obat. Bila 

pengobatan pada fase ini dilakukan secara tepat maka klien TB paru menjadi tidak 

menular dalam kurun waktu 2 minggu, dan sebagian besar klien TB paru BTA 

(Bakteri Tahan Asam) positif menjadi BTA negatif dalam waktu 2 bulan, 

sehingga klien tidak mengalami drop out dan pengobatan ulang. Drop out 

merupakan masalah dalam penanggulangan TB paru dan salah satu penyebab 

terjadinya kegagalan pengobatan yang berpotensi meningkatkan kemungkinan 

penyebaran dan resistensi terhadap OAT (obat anti tuberkulosis). Drop out tidak 

akan terjadi jika klien minum OAT secara teratur, terlebih didampingi PMO 

(Pengawas Menelan Obat) (Kemenkes RI, 2015).  

Penelitian yang dilakukan oleh (Natalya dan Anwar, 2013) juga menyebutkan 

bahwa klien yang tidak didampingi Indonesia pada tahun 2011 memiliki angka 

1 



2 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI                      PENGALAMAN KLIEN TB… RICHA KUMALASARI 

drop out TB di atas batas yang telah ditetapkan oleh Depkes RI yakni 11% dari 

total kasus yang ada. Kondisi ini cukup stagnan dari tahun 2009 yakni sebesar 

12% kemudian turun pada tahun 2010 menjadi 11%. Di Jawa Timur angka drop 

out ini mencapai 4% yakni 948 kasus pada tahun 2011. Hal ini cukup 

membahayakan karena pengobatan yang telah dilakukan dengan tidak teratur akan 

memberikan efek yang lebih buruk dari pada tidak diobati sama sekali. Beberapa 

hal yang mempengaruhi terjadinya drop out adalah pengetahuan, motivasi, peran 

PMO, akses, dukungan keluarga, jarak, motivasi penderita, dan efek samping obat 

(Nuraidah et al., 2016). 

PMO terdapat 26,3% patuh dan 21,2% tidak patuh (drop out) pada fase 

intensif. Sedangkan klien yang didampingi PMO terdapat 82,1% patuh dan 3,6% 

tidak patuh. Ketidakpatuhan berobat pada fase intensif dikarenakan klien merasa 

bosan dan mual pada saat minum obat setiap harinya, ada juga yang memberi 

alasan bahwa dirinya merasa sembuh. Begitu juga dengan penelitian (Himawan, 

Hadisaputro dan Suprihati, 2015) menunjukkan bahwa alasan klien mengalami 

drop out adalah karena merasa sudah sehat (45,7%), mengalami efek samping 

obat (17,1%), bosan minum obat (11,4%), tidak ada biaya (8,5%), dan alasan 

lainnya sebesar (17,1%).  

Masalah drop out dan resistensi OAT pada pengobatan TB paru menjadi 

masalah kesehatan yang penting dan merupakan hambatan program 

penanggulangan TB. Penelitian (Prawulandari, 2018) terkait pengalaman pasien 

Multi Drug Resistent Tuberculosis (TB-MDR) dalam keberhasilan pengobatan di 

wilayah Kota Semarang menunjukkan bahwa banyak pasien yang tidak setuju 

menghadapi realita, cemas berkepanjangan sehingga mengganggu interaksi 
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dengan lingkungan sosial, stress, merasa bosan karena harus minum obat. 

Penelitian (Rejeki, Nursasi dan Permatasari, 2012) terkait pengalaman menjalani 

pengobatan TB kategori 2 di wilayah Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah 

menunjukkan bahwa sebanyak tujuh pasien mengalami masalah fisik, psikologis, 

finansial, dan masalah dengan pelayanan kesehatan. 

Laporan WHO tahun 2016 menunjukkan prevalensi TB paru dunia yang 

mencapai 10,4 juta dan jumlah prevalensi tahunan dari semua kasus TB paru 

sebesar 140 per 100.000 penduduk, dengan proporsi 45% di kawasan Asia 

Selatan, 25% kawasan Afrika, 17% di kawasan Pasifik Barat, 7% di kawasaan 

Mediterania Timur, 3% di kawasan Eropa, dan 3% di kawasan Amerika. 

Indonesia menduduki urutan kedua di dunia dengan penderita TB paru terbanyak 

setelah India (WHO, 2017).  

Tahun 2016, Jawa Timur menempati urutan kedua di Indonesia setelah 

Provinsi Jawa Barat dalam jumlah penemuan penderita TB paru BTA positif 

kasus baru sebanyak 21.606 penderita dan jumlah kasus TB paru BTA positif 

yang berhasil diobati sebanyak 20.128 kasus (Kemenkes, 2017). Pada tahun 2017, 

Jawa Timur masih tetap menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi 

Jawa Barat dalam jumlah penemuan penderita TB paru BTA positif kasus baru 

sebanyak 22.585 penderita dan jumlah kasus TB paru BTA positif yang berhasil 

diobati sebanyak 21.311 kasus (Kemenkes RI, 2018).  

Kabupaten Magetan pada tahun 2016 terdapat kasus tuberkulosis sebanyak 

492 kasus dan 304 diantaranya adalah tuberkulosis paru BTA positif. Adapun 

penemuan kasus baru tuberkulosis BTA positif tahun 2016 sebesar 48,41% 

(Dinkes Magetan, 2017). 
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Berdasarkan hasil studi pendahuluan di Puskesmas Taji Kabupaten Magetan 

yang dilakukan pada bulan September tahun 2018 terdapat 22 orang penderita TB 

paru yang menjalani pengobatan fase intensif dengan rentan usia 18-70 tahun, dan 

12 orang fase lanjutan. 

Hasil wawancara dengan perawat pemegang program TB paru di Puskesmas 

Taji Kabupaten Magetan, mengungkapkan bahwa tidak ada klien TB paru yang 

mengalami drop out. Namun sering kali klien merasa sedih, bosan, menolak 

keadaan, tidak berguna dan tidak berdaya, banyak mengeluh dengan perubahan 

kondisi kesehatan yang mereka alami saat ini, terkadang perawat sedikit cerewet 

mengingatkan klien untuk kunjungan kontrol ke puskesmas. Penelitian 

(Chrisnawati, Beda dan Maratning, 2017) menunjukkan bahwa kualitas hidup 

pasien TB yang menjalani pengobatan bergantung pada kondisi fisik yang 

dialami, tekanan emosional, koping individu dan keluarga, dukungan sosial yang 

diperoleh dari keluarga maupun orang sekitar, serta lingkungan yang mendukung 

pasien TB paru dalam menjalani hidup. Hasil penelitian kualitatif (Prawulandari, 

2018) menunjukkan bahwa cara adaptasi yang baik dalam menjalani kejenuhan 

dan hambatan selama menjalani pengobatan yang panjang pada pasien TB-MDR 

didasari pada proses penyadaran tentang diri sendiri berupa menciptakan motivasi 

untuk berubah, kuatnya sistem pendukung, adanya upaya pembinaan yang terus-

menerus dan berkelanjutan. 

Melihat latar belakang di atas apabila kesedihan, kebosanan, perasaan tak 

berdaya dan tak berguna pada klien TB paru dibiarkan, maka klien berisiko tidak 

mematuhi pengobatan karena pengobatan memakan waktu yang lama. Sehingga 

klien harus melakukan pengobatan ulang. Telah banyak penelitian kuantitatif 
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tentang pengobatan fase intensif TB paru, sudah ada penelitian kualitatif tentang 

pengalaman menjalani pengobatan TB kategori 2, dan pengalaman pengalaman 

pasien Multi Drug Resistent Tuberculosis (TB-MDR) dalam keberhasilan 

pengobatan. Tetapi belum ada penelitian mendalam tentang pengalaman klien TB 

paru yang menjalani pengobatan fase intensif. Oleh karena itu, peneliti tertarik 

untuk menggali lebih mendalam mengenai klien TB paru yang menjalani 

pengobatan fase intensif ditinjau dari segi proses adaptasi, sistem pendukung, 

hambatan yang dilalui, dan harapan dalam menjalani pengobatan fase intensif 

kedepannya agar klien memiliki kekuatan, motivasi yang baik, keyakinan, dan 

percaya diri dalam menjalani pengobatan TB secara teratur hingga dinyatakan 

sembuh agar tidak terjadi pengobatan ulang dan resistensi terhadap OAT. Peneliti 

tertarik menggunakan metode kualitatif dengan desain fenomenologi untuk 

melihat proses, makna, dan pemahaman seseorang. Selain itu, peneliti ingin 

menggambarkan dan mengeksplorasi serta menjelaskan pengalaman klien TB 

paru yang menjalani pengobatan fase intensif di wilayah kerja Puskesmas Taji 

Kabupaten Magetan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengalaman klien TB paru yang menjalani pengobatan fase 

intensif di wilayah kerja Puskesmas Taji Kabupaten Magetan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang 

pengalaman hidup klien TB paru yang menjalani pengobatan fase intensif di 

wilayah kerja Puskesmas Taji Kabupaten Magetan. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mendeskripsikan proses adaptasi klien TB paru yang menjalani 

pengobatan fase intensif 

2. Mengeksplorasi sistem pendukung bagi klien TB paru yang menjalani 

pengobatan fase intensif 

3. Mendeskripsikan hambatan yang dilalui klien TB paru yang menjalani 

pengobatan fase intensif 

4. Mengeksplorasi harapan klien TB paru yang menjalani pengobatan 

fase intensif 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Memberikan sumbangan teoritis dalam dunia keperawatan komunitas dan 

mengetahui gambaran pengalaman klien TB paru yang menjalani 

pengobatan fase intensif. 

1.4.2 Manfaat praktis  

1. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan, pemikiran, dan pengalaman dalam 

memecahkan masalah melalui proses penelitian 
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2. Bagi perawat puskesmas 

Memberikan informasi kepada perawat pemegang program TB tentang 

pendampingan dan edukasi pada klien TB paru yang menjalani 

pengobatan fase intensif 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Dijadikan data penunjang untuk penelitian yang terkait dengan 

pengalaman klien TB paru yang menjalani pengobatan fase intensif 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Pengalaman 

2.1.1 Pengertian pengalaman 

Pengalaman dapat diartikan sebagai sesuatu yang pernah dialami, dijalani 

maupun dirasakan, baik sudah lama maupun yang baru saja terjadi. Pengalaman 

dapat diartikan juga sebagai memori episodik, yaitu memori yang menerima dan 

menyimpan peristiwa yang terjadi atau dialami individu pada waktu dan tempat 

tertentu, yang berfungsi sebagai referensi. Dapat diartikan juga sebuah kombinasi 

penglihatan, penciuman, pendengaran serta pengalaman masa lalu (Saparwati, 

Sahar dan Mustikasari, 2013).  

Penginderaan manusia terhadap lingkungannya akan melahirkan sebuah 

pengalaman. Pengalaman merupakan salah satu hasil yang diperoleh manusia dari 

interaksinya dengan lingkungan. Pengalaman pada manusia memiliki beragam 

dimensi. Dari sejumlah dimensi ini memungkinkan seseorang untuk mencari 

asumsi-asumsi dasar mengenai pengalaman pada manusia atau yang dimiliki 

manusia. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk dijadikan pendekatan dalam menilai 

atau mengukur kualitas hidup pada manusia itu sendiri, sebagai tolok ukur 

manusia dalam melakukan aktifitas atau merespon segala sesuatunya di masa 

yang akan datang, selain itu dengan pengalaman manusia dapat memahami setiap 

kondisi yang terjadi dalam kehidupannya (Darmawan, 2013). Dari beberapa 

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengalaman adalah sesuatu yang 

8 
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pernah dialami, dijalani, maupun dirasakan yang kemudian disimpan dalam 

memori. 

2.1.2 Faktor yang mempengaruhi pengalaman 

Setiap manusia mempunyai pengalaman yang berbeda walaupun melihat 

suatu obyek yang sama, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan 

pendidikan seseorang, pelaku atau faktor pada pihak yang mempunyai 

pengalaman, faktor obyek atau target yang dipersepsikan dan faktor situasi 

dimana pengalaman ini dilakukan. Umur, tingkat pendidikan, latar belakang sosial 

ekonomi, budaya, lingkungan fisik, pekerjaan, kepribadian dan pengalaman hidup 

setiap individu juga ikut menentukan pengalaman (Saparwati, Sahar dan 

Mustikasari, 2013). 

Pengalaman manusia terhadap suatu obyek dapat berbeda-beda karena 

pengalaman mempunyai sifat subyektif, yang dipengaruhi oleh isi memorinya. 

Apapun yang memasuki indera dan diperhatikan akan disimpan di dalam 

memorinya dan akan digunakan sebagai referensi untuk menggapai hal yang baru. 

2.1.3 Kategori pengalaman 

Pengalaman bagi manusia dipahami sebagai sebuah upaya untuk 

memahami diri atau tubuhnya menuju sebuah perwujudan. Perwujudan ini dalam 

pengertian yang salah satunya adalah representasi atas eksistensi manusia yang 

mana, masing-masing memiliki pengalaman yang berbeda dan unik satu sama 

lain. Penelitian (Darmawan, 2013) menyatakan bahwa dari hasil wawancara 

diperoleh 3 sub-kategori sebagai berikut: 

1. Experience of engagement 
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Merupakan pengalaman yang berkaitan dengan momentum saat tubuh 

mengalami kontak (engage) dengan dunia luar atau lingkungannya. Dalam 

pengalaman ini situasi tubuh akan terkategorisasi menjadi dua sub-

pengalaman, yakni tubuh dalam vitalitas dan tubuh dalam aktivitas. Tubuh 

dalam vitalitas ini lebih kepada kontak secara non-fisik dengan lingkungan 

seperti rasa sedih, rasa gembira, sementara tubuh dalam aktivitas lebih 

kepada kontak secara fisikal seperti makan, minum, berjalan, berlari. 

2. Experience of interpersonal meaning 

Pengalaman dimana tubuh dipahami dalam konteks relasi sosial maupun 

relasi simbolis. Dalam kategori pengalaman ini, tubuh memiliki sub-

kategori sebagai tampilan dan sebagai ekspresi diri. Pengalaman ini lebih 

membangun kesadaran manusia dalam sebuah situasi sosial dan upaa yang 

dilakukan dalam menempakan diri dalam situasi sosial tersebut.  

3. Experience of corporeality 

Merupakan bentuk kesadaran akan tubuh secara fisik dan hadir sebagai 

obyek ataupun sebagai alat. Tubuh sebagai obyek merujuk kepada 

batasan-batasan yang dimiliki tubuh seperti sakit. Melalui batasan ini, 

akan diperoleh mengenai eksistensi atau kesadaran akan tubuh itu sendiri. 

Pada konteks ini tubuh sebagai alat rujukan kepada kesadaran bahwa 

tubuh ini merupakan media untuk mencapai suatu kesembuhan dalam 

menghadapi sakit. 

 

2.2 Konsep TB Paru 

2.2.1 Pengertian TB paru  



11 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI                      PENGALAMAN KLIEN TB… RICHA KUMALASARI 

TB (TB) paru merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan 

Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan hampir seluruh organ 

tubuh lainnya. Bakteri ini dapat masuk melalui saluran pernapasan dan saluran 

pencernaan serta luka terbuka pada kulit. Tetapi paling banyak melalui inhalasi 

droplet yang berasal dari orang yang terinfeksi bakteri tersebut (Nurarif dan 

Kusuma, 2015). TB paru merupakan penyakit infeksius yang terutama menyerang 

penyakit parenkim paru. TB bersifat menahun dan secara khas ditandai oleh 

pembentukan granuloma dan menimbulkan nekrosis jaringan. TB menular melalui 

udara ketika penderita TB aktif batuk, bersin atau bicara (Kemenkes RI, 2016). 

2.2.2 Klasifikasi pasien TB paru 

Berdasarkan (Kemenkes RI, 2016) klasifikasi TB dibagi sebagai berikut: 

1. Klasifikasi berdasarkan lokasi anatomi dari penyakit 

1) TB paru 

Merupakan TB yang terjadi pada parenkim paru, karena adanya 

lesi pada jaringan paru. Limfadenitis TB di rongga dada (hillus dan 

atau mediastinum) atau efusi pleura tanpa terdapat gambaran 

radiologis yang mendukung TB pada paru, dinyatakan sebagai TB 

ekstra paru. Pasien yang menderita TB paru dan sekaligus 

menderita TB ekstra paru diklasifikasikan sebagai pasien TB paru. 

2) TB ekstra paru 

TB yang terjadi pada organ selain paru, misalnya pleura, kelenjar 

limfe, abdomen, saluran kemih, kulit, sendi, selaput otak dan 

tulang. Diagnosis TB ekstra paru dapat ditetapkan berdasarkan 

hasil pemeriksaan bakteriologis atau klinis. Diagnosis TB ekstra 
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paru harus diupayakan berdasarkan penemuan M.tb. pasien TB 

ekstra paru yang menderita TB paru pada beberapa organ, 

diklasifikasikan sebagai pasien TB ekstra paru pada organ 

menunjukkan gambaran TB yang terberat. 

2. Klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya 

1) Pasien baru TB 

Pasien yang belum pernah mendapatkan pengobatan TB 

sebelumnya atau sudah pernah menelan OAT namun kurang dari 1 

bulan (< dari 28 dosis). 

2) Pasien yang pernah diobati TB 

Pasien yang sebelumnya pernah menelan OAT selama 1 bulan atau 

lebih (≥ dari 28 dosis). Pasien ini selanjutnya diklasifikasikan 

berdasarkan hasil pengobatan TB terakhir, yaitu: 

(1) Pasien kambuh 

Pasien TB yang pernah dinyatakan sembuh atau pengobatan 

lengkap dan saat ini didiagnosis TB berdasarkan hasil 

pemeriksaan bakteriologis atau klinis (baik karena benar-benar 

kambuh atau karena reinfeksi). 

(2) Pasien yang diobati kembali setelah gagal 

Pasien TB yang pernah diobati dan dinyatakan gagal pada 

pengobatan terakhir 

(3) Pasien yang diobati kembali setelah putus berobat 

Pasien yang pernah diobati dan dinyatakan putus berobat. 

(4) Lain-lain 



13 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI                      PENGALAMAN KLIEN TB… RICHA KUMALASARI 

Pasien TB yang pernah diobati namun hasil akhir pengobatan 

sebelumnya tidak diketahui. 

3) Pasien yang riwayat pengobatan sebelumnya tidak diketahui 

3. Klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan uji kepekaan obat 

1) Mono resisten (TB-MR) 

Resisten terhadap salah satu jenis OAT lini pertama saja. 

2) Poli resisten (TB-PR) 

Resisten terhadap lebih dari satu jenis OAT lini pertama secara 

bersamaan. 

3) Multi drug resisten (TB-MDR) 

Resisten terhadap Isoniazid (H) dan Rifampisin (R) secara 

bersamaan. 

4) Extensive drug resisten (TB-XDR) 

TB-MDR yang sekaligus juga resisten terhadap salah satu OAT 

golongan fluorokuinolon dan minimal salah satu dari OAT lini 

kedua jenis suntikan (Kanamisin, Kapreomisin, dan Amikasin). 

5) Resisten Rifampisin (TB-RR) 

Resisten terhadap OAT Rifampisin dengan atau tanpa resistensi 

terhadap OAT lain yang terdeteksi menggunakan metode genotip 

(tes cepat) atau metode fenotip (konvensional). 

4. Klasifikasi pasien TB berdasarkan status HIV 

1) Pasien TB dengan HIV postif  
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Pasien TB dengan hasil tes HIV positif sebelumnya atau sedang 

mendapatkan ART, atau hasil tes HIV positif pada saat diagnosis 

TB. 

 

2) Pasien TB dengan HIV negatif 

Pasien TB dengan hasil tes HIV negatif sebelumnya atau hasil tes 

HIV negatif pada saat diagnosis TB. 

3) Pasien TB dengan status HIV tidak diketahui 

Pasien TB tanpa adanya bukti pendukung hasil tes HIV saat 

diagnosis TB ditetapkan. 

2.2.3 Etiologi TB paru 

Penyebab TB adalah Mycobacterium tuberculosis, sejenis kuman 

berbentuk batang dengan ukuran panjang 1-4/Um dan tebal 0,3-0,6/Um. 

Tergolong dalam kuman Mycobacterium tuberculosis complex adalah: M. 

tuberculosis, Varian asian, Varian african I, Varian african II, M. bovis. Sebagian 

besar kuman terdiri atas asam lemak (lipid). Lipid inilah yang membuat kuman 

lebih tahan terhadap asam (asam alkohol) sehingga disebut bakteri tahan asam dan 

ia juga lebih tahan terhadap gangguan kimia dan fisis. Kuman dapat hidup pada 

udara maupun dalam keadaan dingin (dapat tahan bertahun-tahun dalam lemari 

es). Hal ini terjadi karena kuman bersifat dorman (tertidur lama) selama bertahun-

tahun dan dapat bangkit kembali menjadikan TB aktif lagi. Di dalam jaringan, 

kuman hidup sebagai parasit intraseluler yakni dalam sitoplasma makrofag 

(Kemenkes RI, 2016). 

2.2.4 Faktor risiko TB paru 
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  Ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan TB yakni: 

1. Usia  

Usia muda memiliki risiko tinggi terkena TB dengan presentase 60-

80% BTA positif dan 30-40% BTA negatif (Narasimhan et al., 2013). 

Penyakit TB paru sering ditemukan pada usia muda atau usia   

produktif yaitu >42 tahun (36,4%) dan usia <42 tahun (63,3%) 

(Oktavia, Mutahar dan Destriatania, 2016). Penyakit TB paru banyak 

ditemukan pada kelompok usia lansia sebesar 23 orang (69,7%). 

Terjadinya transisi demografi saat ini menyebabkan usia harapan hidup 

lansia menjadi lebih tinggi. Pada usia lanjut lebih dari 55 tahun sistem 

imunologis seseorang akan menurun, sehingga sangat rentan terhadap 

berbagai penyakit termasuk penyakt TB paru (Prihanti, Sulistiyawati 

dan Rahmawati, 2015). 

2. Jenis kelamin 

Penelitian (Prihanti, Sulistiyawati dan Rahmawati, 2015) menunjukkan 

bahwa pada kelompok kasus jumlah responden terbanyak adalah laki-

laki sebesar 20 orang (60,6%), sedangkan kelompok kontrol responden 

terbanyak perempuan sebesar 19 orang (57,6%). Penelitian (Oktavia, 

Mutahar and Destriatania, 2016) penderita TB lebih banyak terjadi 

pada laki-laki (51,5%) dan perempuan (48,5%). Penderita TB paru 

cenderung lebih tinggi pada laki-laki dibanding perempuan. Pada laki-

laki penyakit ini lebih tinggi karena merokok dan minum alkohol 

sehingga dapat menurunkan sistem pertahanan tubuh, mudah terpapar 

dengan agen penyakit TB paru. 
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3. Pendidikan 

Pendidikan erat kaitannya dengan tingkat pemahaman seseorang dalam 

memahami TB. Penelitian (Sulistyono et al., 2017) menunjukkan 

bahwa terdapat 16 orang (32%) berpendidikan SMP/MTs, dan 13 

orang (26%) berpendidikan SMA/MA. Penelitian (Oktavia, Mutahar 

dan Destriatania, 2016) menunjukkan bahwa 26 orang (78,8%) 

penderita TB paru berpendidikan rendah dan 7 orang (21,2%) 

berpendidikan tinggi. 

4. Status gizi 

Keadaan malnutrisi atau kekurangan kalori, protein, vitamin, zat besi 

akan mempengaruhi daya tahan tubuh seseorang, sehingga rentan 

terhadap penyakit termasuk TB paru. Keadaan ini merupakan faktor 

penting yang berpengaruh di negara-negara miskin baik pada orang 

dewasa maupun anak-anak. Penelitian (Oktavia, Mutahar dan 

Destriatania, 2016) menunjukkan bahwa 27 orang (81,8%) penderita 

TB paru memiliki berat badan kurang dan 6 orang (18,2%) memiliki 

berat badan normal/lebih. 

2.2.5 Patogenesis TB paru 

Ketika seorang batuk, bersin, atau berbicara maka secara tak sengaja 

keluarlah droplet nuklei dan jatuh ke tanah, lantai atau tempat lainnya. Akibat 

terkena sinar matahari atau suhu udara yang panas, droplet nuklei menguap. 

Menguapnya droplet bakteri ke udara dibantu dengan pergerakan angin akan 

membuat bakteri TB yang terkandung dalam droplet nuklei terbang ke udara. 

Apabila bakteri terhirup oleh orang sehat, maka orang itu berpotensi terkena 
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infeksi bakteri TB. Penularan bakteri melalui udara disebut dengan istilah air-

borne infection. Bakteri yang terisap akan melewati pertahanan mukosilier saluran 

pernapasan dan masuk hingga alveoli. Pada titik lokasi dimana terjadi implantasi 

bakteri, bakteri akan menggandakan diri. Reaksi juga terjadi pada jaringan limfe 

regional yang bersama dengan fokus primer (fokus ghon) disebut sebagai 

kompleks primer. Dalam waktu 3-6 minggu, inang yang baru terkena infeksi akan 

menjadi sensitif terhadap protein yang dibuat bakteri TB dan bereaksi positif 

terhadap tes tuberkulin atau tes Mantoux (Kemenkes RI, 2016). 

Berdasarkan (Nurarif dan Kusuma, 2015) berpangkal dari kompleks 

primer,  infeksi dapat menyebar ke seluruh tubuh melalui berbagai jalan, yaitu: 

1. Percabangan bronkus 

Penyebaran infeksi lewat bronkus dapat mengenai area paru atau      

melalui sputum menyebar ke laring maupun ke saluran pencernaan. 

2. Sistem saluran limfe 

Penyebaran lewat saluran linfe menyebabkan adanya refional  

limfadenopati atau akhirnya secara tidak langsung mengakibatkan 

penyebaran lewat darah melalui duktus limfatikus dan menimbulkan TB 

milier. 

3. Aliran darah 

Aliran darah vena pulmonalis yang melewati lesi paru dapat membawa 

atau mengangkut material yang mengandung bakteri TB dan bakteri dapat 

mencapai berbagai organ melalui aliran darah, yaitu tulang, ginjal, kelenjar 

adrenal, otak, dan meningen. 

4. Reaktivasi infeksi primer 
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Jika inang kuat, maka infeksi primer tidak berkembang lebih jauh dan 

bakteri TB tak dapat berkembangbiak lebih lanjut dan menjadi dorman 

atau tidur. Ketika suatu saat kondisi inang melemah akibat sakit lama atau 

memakai obat yang melemahkan daya tahan tubuh terlalu lama maka 

bakteri TB yang dorman dapat aktif kembali. Inilah yang disebut reaktivasi 

infeksi primer atau infeksi pasca-primer infeksi ini dapat terjadi bertahun-

tahun setelah infeksi primer terjadi. Selain itu, infeksi pasca-primer juga 

diakibatkan oleh bakteri TB yang baru masuk ke tubuh (infeksi baru), 

bukan bakteri dorman yang aktif kembali. Biasanya organ paru tempat 

timbulnya infeksi pasca-primer terutama berada di daerah apeks paru. 

2.2.6 Gejala TB paru 

 Gejala umum klien TB paru adalah batuk berdahak selama 2 minggu atau 

lebih. Batuk dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu dahak bercampur darah, 

batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan 

menurun, malaise, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang 

lebih dari satu bulan. Pada klien dengan HIV positif, batuk sering kali bukan 

merupakan gejala TB yang khas, sehingga gejala batuk tidak harus selalu selama 

2 minggu atau lebih. Gejala-gejala tersebut diatas dapat dijumpai pula pada 

penyakit paru selain TB seperti bronkiektasis, bronchitis kronis, asma, kanker 

paru, dan lain-lain. Mengingat prevalensi TB di Indonesia saat ini masih tinggi, 

maka setiap orang yang datang ke fasyankes dengan gejala tersebut diatas 

dianggap sebagai seorang terduga klien TB dan perlu dilakukan pemeriksaan 

dahak secara mikroskopis langsung. Selain gejala tersebut, perlu dipertimbangkan 

pemeriksaan pada orang dengan faktor risiko seperti kontak erat dengan klien TB, 
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tinggal di daerah padat penduduk, wilayah kumuh, daerah pengungsian, dan orang 

yang bekerja dengan bahan kimia yang berisiko menimbulkan paparan infeksi 

paru (Kemenkes RI, 2016).  

 

2.2.7 Pemeriksaan penunjang TB paru 

Berdasarkan (Kemenkes RI, 2016) pemeriksaan penunjang TB paru 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan dahak 

1) Pemeriksaan dahak mikroskopis langsung 

Pemeriksaan dahak berfungsi untuk menegakkan diagnosis, menilai 

keberhasilan pengobatan dan menentukan potensi penularan. 

Pemeriksaan dahak untuk penegakan diagnosis dilakukan dengan 

mengumpulkan 3 contoh uji dahak yang dikumpulkan dalam dua 

hari kunjungan yang berurutan berupa dahak Sewaktu-Pagi-

Sewaktu. 

(1) S (sewaktu) 

Dahak ditampung pada saat terduga pasien TB datang 

berkunjung pertama kali ke fasyankes. Pada saat pulang, terduga 

pasien membawa sebuah pot dahak untuk menampung dahak 

pagi pada hari kedua. 

(2) P (pagi) 

Dahak ditampung di rumah pada pagi hari kedua, segera setelah 

bangun tidur. Pot dibawa dan diserahkan sendiri kepada petugas 

di fasyankes. 
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(3) S (sewaktu) 

Dahak ditampung di fasyankes pada hari kedua, saat 

menyerahkan dahak pagi 

 

2) Pemeriksaan biakan 

Pemeriksaan biakan untuk identifikasi Mycobacterium TB (M.tb) 

dimaksudkan untuk menegakkan diagnosis pasti TB pada pasien 

tertentu, missal: 

(1) Pasien TB ekstra paru 

(2) Pasien TB anak 

(3) Pasien TB dengan hasil pemeriksaan dahak mikroskopis 

langsung BTA negatif 

2. Pemeriksaan uji kepekaan obat 

Uji kepekaan obat bertujuan untuk menentukan ada tidaknya resistensi 

M.tb terhadap OAT. Menjamin kualitas hasil pemeriksaan, uji kepekaan 

obat tersebut harus dilakukan oleh laboratorium yang telah tersertifikasi 

atau lulus uji pemantapan mutu. Hal ini dimaksudkan untuk 

memperkecil kesalahan dalam menetapkan jenis resistensi OAT dan 

pengambilan keputusan paduan pengobatan pasien dengan resistensi 

obat. Memperluas akses terhadap penemuan pasien TB dengan 

resistensi OAT, Kemenkes RI telah menyediakan tes cepat yaitu 

GenXpert ke fasilitas kesehatan (laboratorium dan RS) seluruh provinsi. 

2.2.8 Diagnosis TB paru pada orang dewasa 

1. Diagnosis TB paru 
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Upaya pengendalian TB secara nasional, maka diagnosis TB paru 

pada orang dewasa harus ditegakkan terlebih dahulu dengan 

pemeriksaan bakteriologis langsung, biakan dan tes cepat. Apabila 

pemeriksaan secara bakteriologis hasilnya negatif, maka penegakan 

diagnosis TB dapat dilakukan secara klinis menggunakan hasil 

pemeriksaan klinis dan penunjang (setidak-tidaknya pemeriksaan foto 

toraks) yang sesuai dan ditetapkan oleh dokter yang telah terlatih TB. 

Pada sarana terbatas penegakan diagnosis secara klinis dilakukan 

setelah pemberian terapi antibiotika spectrum luas (Non OAT dan Non 

kuinolon) yang tidak memberikan perbaikan klinis (Kemenkes RI, 

2016). 

Tidak dibenarkan mendiagnosis TB dengan pemeriksaan serologis. 

Tidak dibenarkan mendiagnosis TB hanya berdasarkan pemeriksaan 

foto toraks saja. Foto toraks tidak selalu memberikan gambaran yang 

spesifik pada TB paru, sehingga dapat menyebabkan terjadi over 

diagnosis ataupun underdiagnosis. Tidak dibenarkan mendiagnosis TB 

hanya dengan pemeriksaan uji tuberkulin. Pada pemeriksaan dahak 

mikroskopis langsung, pasien dikatakan TB apabila minimal 1 (satu) 

dari pemeriksaan contoh uji dahak S-P-S hasilnya BTA positif 

(Kemenkes RI, 2016). 

2. Diagnosis TB ekstra paru 

Gejala dan keluhan tergantung pada organ yang terkena, misalnya 

kaku kuduk pada Meningitis TB, nyeri dada pada TB pleura, 
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pembesaran kelenjar limfe superfisialis pada limfadenitis TB serta 

deformitas tulang belakang pada spondylitis TB dan lain-lain. 

Diagnosis pasti pada pasien TB ekstra paru ditegakkan dengan 

pemeriksaan klinis, bakteriologis dan atau hispatologis dari contoh uji 

yang diambil dari organ tubuh yang terkena. Dilakukan pemeriksaan 

bakteriologis apabila juga ditemukan keluhan dan gejala yang sesuai, 

untuk menemukan kemungkinan adanya TB paru (Kemenkes RI, 2016). 

Berdasarkan (Kemenkes RI, 2016) pasien TB dikatakan terdiagnosis secara 

klinis apabila pasien yang tidak memenuhi kriteria terdiagnosis secara 

bakteriologis tetapi didiagnosis sebagai pasien TB aktif oleh dokter dan 

diputuskan untuk diberikan pengobatan TB, yakni: 

1. Pasien TB paru BTA negatif dengan hasil pemeriksaan foto toraks 

mendukung TB 

2. Pasien TB ekstra paru yang terdiagnoss secara klinis maupun 

laboratoris dan histopatologis tanpa konfirmasi bakteriologis 

3. TB anak yang terdiagnosis dengan sistem skoring 

2.2.9 Pengobatan TB paru 

Berdasarkan (Kemenkes RI, 2016) pengobatan TB dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Tujuan pengobatan TB 

1) Menyembuhkan pasien dan memperbaiki produktivitas serta 

kualitas hidup 
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2) Mencegah terjadinya kematian oleh karena TB atau dampak buruk 

selanjutnya 

3) Mencegah terjadinya kekambuhan TB 

4) Menurunkan penularan TB 

5) Mencegah terjadinya dan penularan TB resisten obat 

 

 

2. Prinsip pengobatan TB 

1) Pengobatan diberikan dalam bentuk paduan OAT yang tepat 

mengandung minimal 4 macam obat untuk mencegah terjadinya 

resistensi 

2) Diberikan secara teratur dan diawasi secara langsung oleh PMO 

sampai selesai pengobatan 

3) Pengobatan diberikan dalam jangka waktu yang cukup terbagi 

dalam tahap awal serta tahap lanjutan untuk mencegah 

kekambuhan. 

3. Tahapan pengobatan TB 

1) Fase awal (intensif) 

Pengobatan diberikan setiap hari. Paduan pengobatan pada tahap 

ini adalah dimaksudkan untuk secara efektif menurunkan jumlah 

kuman yang ada dalam tubuh pasien dan meminimalisir pengaruh 

dari sebagian kecil kuman yang mungkin sudah resisten sejak 

sebelum pasien mendapatkan pengobatan. Pengobatan tahap awal 
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pada semua pasien baru, harus diberikan selama 2 bulan. Pada 

umumnya dengan pengobatan secara teratur dan tanpa adanya 

penyulit, daya penularan sudah sangat menurun setelah pengobatan 

selama 2 bulan. 

2) Fase lanjutan 

Tahap yang penting untuk membunuh sisa-sisa kuman yang masih 

ada dalam tubuh khususnya kuman persister sehingga pasien dapat 

sembuh dan mencegah terjadinya kekambuhan. 

4. Obat Anti Tuberkulosis (OAT) 

Tabel 2.1 OAT Lini Pertama 

Jenis Sifat Efek samping 

Isoniazid (H) Bakterisidial Neuropati perifer, psikosis toksik, gangguan 

fungsi hati, kejang 

Rifampisin (R) Bakterisidial Flu syndrome, gangguan gastrointestinal, urine 

berwarna merah, gangguan fungsi hati, 

trombositopeni, demam, skin rash, sesak nafas, 

anemia hemolitik.  

Pirazinamid (Z) Bakterisidial Gangguan gastrointestinal, gangguan fungsi 

hati, gout artritis 

Streptomisin (S) Bakterisidial Nyeri ditempat suntikan, gangguan 

keseimbangan dan pendengaran, renjatan 

anafilaktik, anemia, agranulositosis, 

trombositopeni 

Etambutol (E) Bakterisidial Gangguan penglihatan, buta warna, neuritis 

perifer 

 

Tabel 2.2 Kisaran Dosis OAT Lini Pertama Bagi Pasien Dewasa 

 

OAT 

Dosis 

Harian  3 x / minggu 
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Kisaran dosis 

(mg/kg BB) 

 

Maksimum 

(mg) 

Kisaran dosis 

(mg/kg BB) 

Maksimum/hari 

(mg) 

Isoniazid 5 (4 - 6) 300 10 (8 - 12) 900 

Rifampisin 10 (8 - 12) 600 10 (8 - 12) 600 

Pirazinamid 25 (20 – 30) - 35 (30 - 40) - 

Streptomisin 15 (15 - 20) - 30 (25 - 35) - 

Etambutol 15 (12 - 18) - 15 (12 - 18) 1000 

 

5. Paduan OAT yang digunakan di Indonesia 

Berdasarkan rekomendasi WHO dan ISTC, paduan OAT yang 

digunakan oleh Program Nasional Pengendalian Tuberkulosis di 

Indonesia adalah: 

1) Kategori 1 : 2((HRZE)/4(HR)3 

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

3) Kategori anak : 2(HRZ)/4(HR) atau 2HRZA(S)/4-10HR 

4) Obat yang digunakan dalam tatalaksana pasien TB resisten obat di 

Indonesia terdiri dari OAT lini ke-2 yaitu Kanamisin, Kapraomisin, 

Levofloksasin, Etionamide, Sikloserin, Moksifloksasin dan PAS, 

serta OAT lini-1 yaitu Pirazinamid dan Etambutol. 

5) Paduan OAT kategori 1 dan kategori 2 

Pada kategori ini disediakan dalam bentuk paket obat kombinasi 

dosis tetap (OAT-KDT). Tablet OAT-KDT ini terdiri dari 
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kombinasi 2 atau 4 jenis obat dalam satu tablet. Dosisnya 

disesuaikan dengan berat badan pasien. 

6) Paket kombipak 

Paket obat lepas yang terdiri dari Isoniazid, Rifampisin, 

Pirazinamid, dan Etambutol yang dikemas dalam bentuk blister. 

Paduan OAT ini disediakan program untuk digunakan dalam 

pengobatan pasien yang terbukti mengalami efek samping pada 

pengobatan dengan OAT-KDT sebelumnya. 

 

 

7) Paduan OAT-KDT Lini Pertama dan peruntukannya 

Kategori 1 : 2((HRZE)/4(HR)3 

Paduan OAT ini diberikan untuk pasien baru: 

(1) Pasien TB paru terkonfirmasi bakteriologis 

(2) Pasien TB paru terdiagnosis klinis 

(3) Pasien TB ekstra paru 

 

Tabel 2.3 Dosis Paduan OAT-KDT Kategori 1  

Berat badan Tahap intensif tiap hari 

selama 56 hari  

RHZE (150/75/400/275) 

Tahap lanjutan 3 kali 

seminggu selama 16 

minggu  

RH (150/150) 

 

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 
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Tabel 2.4 Dosis Paduan OAT Kombipak Kategori 1 

Tahap 

pengobatan 

Lama 

pengobatan 

Dosis per hari / kali Jumlah 

hari / 

kali 

menelan 

obat 

Tablet 

Isoniazid 

@300 

mgr 

Kaplet 

Rifampisin 

@450mgr 

Tablet 

Pirazinamid 

@500mgr 

Tablet 

Etambutol 

@250 mgr 

Intensif 2 bulan 1 1 3 3 56 

Lanjutan 4 bulan 2 1 - - 48 

 

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

Paduan OAT ini diberikan untuk pasien BTA positif yang pernah 

diobati sebelumnya (pengobatan ulang): 

 

(1) Pasien kambuh 

(2) Pasien gagal pada pengobatan dengan paduan OAT kategori 1 

dan sebelumnya 

(3) Pasien yang diobati kembali setelah putus berobat 

 

Tabel 2.5 Dosis Paduan OAT-KDT Kategori 2 

Berat badan Tahap intensif tiap hari RHZE 

(150/75/400/275) + S 

Tahap lanjutan 

3 kali seminggu 

RH (150/150) + 

E(400) 

Selama 56 hari Selama 28 

hari 

Selama 20 

minggu 

30 – 37 kg 2 tab 4KDT + 500 

mg Streptomisin 

inj. 

2 tab 4KDT 2 tab 2KDT + 2 

tab Etambutol 

38 – 54 kg 3 tab 4KDT + 750 

mg Streptomisin 

3 tab 4KDT 3 tab 2KDT + 3 

tab Etambutol 
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inj. 

55 – 70 kg 3 tab 4KDT + 

1000 mg 

Streptomisin inj. 

4 tab 4KDT 4 tab 2KDT + 4 

tab Etambutol 

≥ 71 kg 5 tab 4KDT + 

1000 mg 

Streptomisin inj. 

5 tab 4KDT 

( > do maks) 

5 tab 2KDT + 5 

tab Etambutol 

 

Tabel 2.6 Dosis Paduan OAT Kombipak Kategori 2 

Tahap 

pengobatan 

Lama 

pengobatan 

Tablet 

Isoniazid 

@300 mg 

Tablet 

Rifampisin 

@450 mg 

Tablet 

Pirazi

namid 

@500 

mg 

Etambutol Streptomisin 

inj. 

Jumlah 

hari  / kali 

menelan 

obat 

Tablet 

@250

mg 

Tablet 

@400 

mg 

Tahap awal 

(dosis 

harian) 

2 bulan 

4 bulan 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

- 

- 

0, 75 gr 

- 

56 

28 

Tahap 

lanjutan 

(dosis 3x 

seminggu) 

5 bulan 2 1 - 1 2 - 60 

6. Hasil pengobatan pasien TB 

Tabel 2.7 Hasil Pengobatan Pasien TB 

Hasil pengobatan Definisi  

Sembuh Pasien TB paru dengan hasil pemeriksaan 

bakteriologis positif pada awal pengobatan yang 

hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir 

pengobatan menjadi negatif dan pada salah satu 

pemeriksaan sebelumnya. 

Pengobatan lengkap Pasien TB yang telah menyelesaikan pengobatan 

secara lengkap dimana pada salah satu pemeriksaan 

sebelum akhir pengobatan hasilnya negatif namun 

tanpa ada bukti hasil pemeriksaan bakteriologis 

pada akhir pengobatan 

Gagal Pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap 

positif atau kembali menjadi positif pada bulan 

kelima atau lebih selama pengobatan atau kapan 

saja apabila selama dalam pengobatan diperoleh 

hasil laboratorium yang menunjukkan adanya 

resistensi OAT. 

Meninggal Pasien TB yang meninggal oleh sebab apapun 



29 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI                      PENGALAMAN KLIEN TB… RICHA KUMALASARI 

sebelum memulai atau sedang dalam pengobatan 

Putus berobat  Pasien TB yang tidak memulai pengobatnnya atau 

yang pengobatnnya terputus selama 2 bulan terus-

menrus atau lebih. 

Tidak dievakuasi Pasien TB yang tidak diketahui hasilakhir 

pengobatnnya termasuk dalam kriteria ini adalah 

“pasien pindah (transfer out)” ke kabupaten/kota 

lain dimana hasil akhir pengobatnnya tidak 

diketahui oleh kabupaten/kota yang ditinggalkan. 

 

2.2.10 Komplikasi TB Paru 

Berdasarkan (Kemenkes RI, 2016) komplikasi pada penderita TB stadium 

lanjut sebagai berikut: 

1. Hemoptosis 

Perdarahan dari saluran nafas bawah yang dapat mengakibatkan 

kematian karena syok hipovolemik atau tersumbatnya jalan nafas 

 

2. Kolaps 

Kolaps dari lobus akibat retraksi bronkial 

3. Bronkiektasis  

Bronkiektasis (pelebaran bronkus setempat) dan fibrosis  

(pembentukan jaringan ikat pada proses pemulihan atau reaktif) pada 

paru 

4. Pneumotoraks 

Adanya udara di dalam rongga pleura 

5. Penyebaran infeksi ke organ lain seperti otak, tulang, ginjal 

 

2.3 Upaya Pengendalian TB Paru 
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Berdasarkan (Kemenkes RI, 2015), pada era 1960-1970 menandai awalnya 

upaya pengendalian TB secara modern melalui dibentuknya Subdit TB tahun 

1967 dan disusunnya suatu pedoman nasional pengendalian TB. Pada era tersebut 

penatalaksanaan dilakukan melalui puskesmas dengan rumah sakit sebagai pusat 

rujukan untuk penatalaksanaan kasus-kasus sulit. Tahun 1977 diperkenalkan 

pengobatan jangka pendek (6 bulan) dengan menggunakan paduan OAT. 

Beberapa kegiatan uji pendahuluan yang dilaksanakan menunjukkan hasil 

kesembuhan yang cukup tinggi. Tahun 1994, Departemen Kesehatan RI 

melakukan uji coba penerapan strategi DOTS (Directly Observed Treatment 

Short-course) di satu kabupaten di Jawa Timur dan satu Kabupaten di Jambi. Atas 

dasar keberhasilan uji coba tersebut, maka mulai tahun 1995 secara nasional 

strategi DOTS diterapkan bertahap melalui puskesmas. 

 

Strategi DOTS terdiri dari 5 komponen kunci yakni: 

1. Komitmen politis, dengan peningkatan dan kesinambungan pendanaan 

2. Penemuan kasus melalui pemeriksaan dahak mikroskopis yang terjamin 

mutunya 

3. Pengobatan yang standar, dengan supervisi dan dukungan bagi pasien 

4. Sistem pengelolaan dan ketersediaan OAT yang efektif 

5. Sistem monitoring, pencatatan dan pelaporan yang mampu memberikan 

penilaian terhadap hasil pengobatan pasien dan kinerja program. 

 

Fokus utama DOTS adalah penemuan dan penyembuhan pasien, prioritas 

diberikan kepada pasien TB tipe menular. Strategi ini akan memutuskan rantai 



31 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI                      PENGALAMAN KLIEN TB… RICHA KUMALASARI 

penularan TB dan dapat menurunkan insidens TB di masyarakat. Menemukan dan 

menyembuhkan pasien TB merupakan cara terbaik dalam upaya pencegahan 

penularan TB. 

Pada tahun 2005 strategi DOTS oleh Globat stop TB partnership, strategi 

DOTS tersebut diperluas menjadi “Strategi Stop TB”, yaitu: 

1. Mencapai, mengoptimalkan dan mempertahankan mutu DOTS 

2. Merespon masalah TB-HIV, MDR-TB, dan tantangan lainnya 

3. Berkontribusi dalam penguatan sistem kesehatan 

4. Memberdayakan pasien dan masyarakat 

5. Melibatkan semua pemberi pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun 

swasta 

6. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian 

 

Beberapa tantangan internal yang masih dialami program nasional 

pengendalian TB Nasional antara lain: 

1. Fasilitas pelayanan kesehatan 

Faskes yang ada belum seluruhnya terlibat sepenuhnya dalam program 

pengendalian TB. Tahun 2012, 98% dari jumlah puskesmas yang ada telah 

menerapkan strategi DOTS. Namun, baru sekitar 38% rumah sakit yang 

menerapkan pelayanan dengan menggunakan strategi DOTS. 

2. OAT 

Belum optimalnya sistem manajemen mulai dari perencanaan, pengadaan, 

distribusi sampai kepada pasien dan pencatatan pelaporan. Kemampuan SDM 

dan sistem manajemen OAT di pusat, provinsi, kabupaten/kota harus 
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ditingkatkan secara teru-menerus agar tidak terjadi kekurangan cadangan 

obat.  

3. Kepatuhan penyedia pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta terhadap 

pedoman nasional pengendalian TB dan penatalaksanaan TB di sebagian 

besar rumah sakit dan praktik swasta belum sesuai dengan standar mutu yang 

telah ditetapkan program. 

Selain tantangan internal, program pengendalian TB juga menghadapi 

kendala di luar program yang apabila tidak ditangani secara bersamaan akan 

mengakibatkan pencapaian program akan terhambat sebagai berikut: 

1. Sistem jaminan kesehatan 

2. Pertumbuhan ekonomi 

3. Meningkatnya kerentanan terhadap TB akibat masalah kesehatan lain 

 

Strategi nasional program pengendalian TB nasional terdiri dari 7, yaitu: 

1. Memperluas dan meningkatkan pelayanan DOTS yang bermutu 

2. Menghadapi tantangan TB-HIV, MDR-TB, TB anak dan kebutuhan 

masyarakat miskin serta rentan lainnya. 

3. Melibatkan seluruh penyedia pelayanan pemerintah, masyarakat, perusahaan 

dan swasta melalui pendekatan pelayanan TB terpadu pemerintah dan swasta, 

dan menjamin kebutuhan kepatuhan terhadap standar internasional 

penatalaksanaan TB 

4. Memberdayakan masyarakat dan pasien TB 

5. Memberikan kontribusi dalam penguatan sistem kesehatan dan manajemen 

program pengendalian TB 
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6. Mendorong komitmen pemerintah pusat dan daerah terhadap program TB 

7. Mendorong penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan informasi strategis 

 

Pada pasien TB paru pasti mengalami proses adaptasi yang signifikan. Proses 

adaptasi terjadi antara sebelum sakit sampai terjadi sakit. Awalnya tidak 

memakai masker dan setelah terdiagnosa harus memakai masker saat 

berkomunikasi dengan siapapun untuk pencegahan penularan. Biasanya bebas 

beraktivitas, setelah terdiagnosa aktivitas dibatasi agar tidak terlalu kelelahan. 

Biasanya selalu makan bersama, setelah terdiagnosa waktu berkumpul 

berkurang dan terkadang pasien TB menggunakan alat makan khusus untuk 

mencegah penularan (Prawulandari, 2018).  
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2.4 Keaslian Penelitian 

Tabel 2.8 Keaslian penelitian pengalaman klien TB paru yang menjalani 

pengobatan fase intensif 

No Judul Metode Hasil 

1. Hubungan antara 

pekerjaan, PMO, 

pelayanan kesehatan, 

dukungan keluarga dan 

diskriminasi dengan 

perilaku berobat klien TB 

paru 

 

Tahun 2012 

D : observasional analitik (case 

control study) 

S : exhaustive sampling sebanyak 

74 orang 

V : hubungan pekerjaan, PMO, 

pelayanan kesehatan, dukungan 

keluarga dan diskriminasi dengan 

perilaku berobat TB paru 

I : kuesioner 

A : analisis univariat dan bivariat 

 

Ada hubungan antara PMO, 

dukungan keluarga, dan 

diskriminasi dengan perilaku 

berobat TB paru. Tidak ada 

hubungan antara pekerjaan 

dan pelayanan kesehatan 

dengan perilaku berobat TB 

paru 

2. Pengalaman menjalani 

pengobatan TB kategori II 

di wilayah Kabupaten 

Pekalongan Jawa Tengah. 

 

Tahun 2011 

D : kualitatif fenomenologi 

deskriptif 

S : 7 orang yang sudah menjalani 

pengobatan TB kategori II 

V : pengalaman menjalani 

pengobatan TB kategori II 

I : wawancara mendalam melalui 

rekaman wawancara dan catatan 

lapangan 

A : teknik Colaizzi (reduksi data, 

penyajian data, penarikan 

kesimpulan) 

Selama menjalani 

pengobatan, klien TB 

mengalami dampak yang 

menguntungkan seperti 

dampak fisik, dampak 

psikologis dan dampak 

spiritual. Sedangkan dampak 

merugikan berupa dampak 

sosial dan dampak finansial. 

Klien TB berupaya untuk 

mencapai kesembuhan 

dengan memenuhi kebutuhan 

nutrisi, istirahat, latihan dan 

rekreasi. Klien mengalami 

kepatuhan, tetapi klien 

berisiko tidak patuh karena 

kurang percaya dan 

mengalami kejenuhan 

terhadap program pengobatan 

3.  Pengalaman klien multi 

drug resistance 

tuberculosis (MDR-TB) 

dalam keberhasilan 

pengobatan di wilayah 

Kota Semarang. 

 

Tahun 2018 

D : kualitatif fenomenologi 

S : purposive sampling sebanyak 

5 orang 

V : pengalaman klien yang 

dinyatakan sembuh dengan 

pengobatan TB-MDR 

I : wawancara mendalam dengan 

alat perekam  

A : teknik Colaizzi (reduksi data, 

penyajian data, penarikan 

Perubahan status kesehatan 

yang menjadi faktor 

predisposisi dapat 

menimbulkan kecemasan 

dalam beriteraksi dengan 

lingkungan. Namun, klien 

memiliki proses adaptasi 

yang baik dimulai dari 

berinteraksi dengan keluarga  

dan lingkungan sekitar hingga 
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kesimpulan) akhir pengobatan. 

No Judul Metode Hasil 

4. Psychosocial Reaction of 

Diagnosing Tuberculosis – 

An Experience of Tertiary 

Care Center of Rural 

Gujarat 

 

Tahun 2014 

D : prospective cross sectional 

study 

S : 120 orang 

V : reaksi psikososial klien baru 

yang terdiagnosis tuberculosis 

I : wawancara mendalam 

A : SPSS. 20. Dengan observasi 

perbandingan 

Reaksi psikologi klien TB 

memiliki peranan yang 

signifikan terhadap masa 

perawatan dan penyembuhan. 

Faktor psikologi seharusnya 

diberikan saat pengobatan 

TB, yang mana akan 

berdampak terhadap kualitas 

pemberian perawatan pada 

klien TB. Hal tersebut dapat 

mempengaruhi pemenuhan, 

kepatuhan, dan penyelesaian 

terapi dan akan meningkatkan 

angka pengobatan. 

 

5. Life Experience of Patients 

Who Have Completed 

Tuberculosis Treatment: a 

Qualitative Investigation 

in Southeast Brazil 

 

Tahun 2013 

D : kualitatif fenomenologi 

S : 15 orang 

V : pengalaman klien yang sudah 

berhasil menjalani pengobatan TB 

I : wawancara mendalam 

A : reduksi data, penyajian data, 

penarikan kesimpulan 

Partisipan mengungkapkan 

kepada teman sejawat terkait 

penyakitnya sehingga ada 

jarak agar tidak takut 

terhadap penularan dan 

berprasangka buruk. Klien 

meninggalkan pekerjaanya 

untuk menjalani pengobatan 

terhadap kondisi 

kesehatannya dan mencoba 

untuk menghindari keadaan 

sosial emosional yang 

memalukan hingga 

dinyatakan sembuh. 

 

6. The Feelings and 

Experience of Patients 

with Tuberculosis in The 

Sekondi-Takoradi 

Metropolitan District: 

Implications for TB 

Control Efforts 

 

Tahun 2012 

D : Kualitatif  

S : purposive sampling sebanyak 

65 orang 

V : klien yang terdiagnosis TB 

I : wawancara mendalam terhadap 

individu dan focus group 

discussion 

A : reduksi data, penyajian data, 

penarikan kesimpulan 

Akibat  stigma, mayoritas 

klien gagal untuk mengenali 

gejala karena TB. Laporan 

mereka kepada rumah sakit 

hanya setelah periode 

berkepanjangan dari 

pengobatan di komunitas 

dengan beberapa indikasi 

kunjungan sebelum 

terdiagnosis TB. Ketika 

terdiagnosis TB, beberapa 

dari mereka cemas dan sedih, 

ingin bunuh diri, dan penuh 

 keraguan Banyak klien yang 
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mengisolasikan dirinya dari 

keluarga dan lingkungan. 

No Judul Metode Hasil 

7. Patients Experience of 

Tuberculosis Treatment 

Using Directly Observed 

Treatment, Shourt-Course 

(DOTS): A Qualitative 

Study 

 

Tahun 2015 

D : kualitatif  

S : purposive sampling sebanyak 

40 orang 

V : klien yang menjalani 

pengobatan TB strategi DOTS 

I : wawancara mendalam semi 

struktural 

A : reduksi data, penyajian data, 

penarikan kesimpulan 

Perilaku klien terhadap 

pengobatan efektif. Klien 

mengerti terhadap 

penyakitnya, perilaku, dan 

sikap terhadap pengobatan. 

Kemiskinan dan diskriminasi 

menjadi faktor gagalnya 

pengobatan. Klien 

membutuhkan motivasi 

dalam mengikuti pengobatan 

supaya keinginan dan 

kepatuhan dalam menjalani 

pengobatan meningkat. 
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2.5 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian Pengalaman Klien TB Paru yang Menjalani 

Pengobatan Fase Intensif di Wilayah Kerja Puskesmas Taji Kabupaten Magetan 

Tahun 2018 

 Kerangka pikir di atas menggambarkan perubahan yang terjadi pada pasien 

TB paru. Perubahan fisik dan psikologis yang terjadi pada pasien TB adalah 

sebagai permasalahan yang kompleks. Penelitian ini akan memfokuskan untuk 

mengeksplorasi pasien TB yang sudah menjalani pengobatan pada akhir fase 

intensif, dimana terjadinya perubahan tersebut ditandai dengan penurunan berat 

badan, pasien merasa kecewa, sedih, perasaan tidak berguna, tidak berdaya, dan 

kejenuhan dalam menjalani pengobatan. Menghadapi permasalahan tersebut, 

pasien TB dituntut untuk dapat menjalani pengobatan secara teratur hingga pasien 

dinyatakan sembuh oleh petugas kesehatan. Dukungan dan motivasi diperlukan 

oleh pasien TB untuk menghadapi hambatan yang ada agar klien dapat menjalani 

pengobatan secara teratur dan pengobatan yang gagal tidak akan terjadi. 

Menggunakan kerangka pikir di atas, penelitian ini ingin mengungkap 

pengalaman klien TB paru yang menjalani pengobatan fase intensif. 

Klien TB paru > 18 tahun 

1. Perubahan fisik 

2. Perubahan psikologis 

Menjalani pengobatan TB fase intensif 

Harapan Hambatan Sistem pendukung Proses adaptasi 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi dengan 

pendekatan triangulasi. Studi fenomenologi membantu peneliti memahami 

pengalaman hidup seseorang dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya (Morse, 

1999). Studi fenomenologi bertujuan untuk menjelaskan konsep dan makna 

mendasar dari suatu fenomena yang dialami seseorang. Pendekatan ini 

memudahkan peneliti dalam mengeksplorasi makna utama dari pengalaman 

penderita yang berfokus pada hal-hal yang terjadi atas kesengajaan atau kesadaran 

penuh dari partisipan (Creswell, 2012). Sehingga penggunaan metode kualitatif 

ini dipilih agar lebih mudah menguraikan dan mengeksplorasi tentang 

pengalaman pasien TB paru yang menjalani pengobatan fase intensif. 

 

3.2 Partisipan 

Jumlah partisipan yang dijadikan sampel dalam penelitian kualitatif sangat 

ditentukan oleh adanya pengulangan informasi atau saturasi data. Jumlah 

partisipan dalam penelitian kualitatif biasanya antara 5 sampai 10 orang,  tetapi 

jika saturasi telah tercapai dimana tidak ada lagi informasi baru yang didapatkan 

pada pertanyaan yang sama maka pengambilan data dapat dihentikan dan jumlah 

partisipan tidak ditambah. (Creswell, 2012). 

Pada penelitian ini mengambil sebanyak 15 partisipan, teknik sampling 

yang digunakan peneliti adalah menggunakan teknik purposive sampling. Peneliti 

38 
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berusaha melibatkan partisipan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, 

sehingga dapat dipastikan data yang diperoleh sesuai dengan konteks fenomena 

yang diteliti. Peneliti menetapkan beberapa kriteria dalam pemilihan partisipan 

yaitu: 

1. Kriteria inklusi 

1) Partisipan adalah klien TB paru ≥ 16 tahun 

2) Pasien baru terdiagnosis TB paru 

3) Partisipan sudah menjalani pengobatan TB paru fase intensif selama 1 

bulan 

2. Kriteria eksklusi 

1) Pasien TB paru dengan penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, 

hipertensi, skizofrenia, dan penyakit kronis lainnya. 

2) Pasien TB paru yang sedang hamil, TB-HIV, TB-MDR, TB ekstra paru 

 

3.3 Instrumen Penelitian dan Alat Bantu Pengumpulan Data 

3.3.1 Instrumen penelitian 

Salah satu sifat yang khas dalam penelitian kualitatif adalah peneliti 

sendiri merupakan instrumen penelitian. Peneliti berfungsi dalam menetapkan 

fokus penelitian, memilih informan, melakukan pengumpulan data, menilai 

kualitas data, analisIS data, dan membuat kesimpulan atas temuannya (Bachri, 

2010). 

3.3.2 Alat bantu pengumpulan data 

Alat pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari pedoman 

wawancara, voice recorder, alat tulis dan catatan lapangan (field note) untuk 
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dipergunakan saat observasi. Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan 

prinsip immersion yaitu memposisikan diri seolah-olah menjadi bagian dari 

fenomena yang diamati. Pada saat menggali data penelitian, peneliti mengabaikan 

segala asumsi pribadi terkait fenomena yang diteliti, mengesampingkan 

pengetahuan dan pemahaman pribadinya, serta berusaha sepenuhnya untuk 

memposisikan diri sebagai partisipan dan memandang segala sesuatu dari 

perspektif partisipan. Konsep ini disebut dengan epoche atau bracketing 

(Creswell, 2012). 

Sebelum peneliti melakukan wawancara untuk pengambilan data, 

pedoman wawancara di uji terlebih dahulu kepada 2 partisipan. Hal ini bertujuan 

untuk menghindari kata yang memiliki arti ganda dan mengetahui apakah 

pertanyaan yang diajukan kepada partisipan mudah dipahami atau tidak. Jika ada 

pertanyaan yang sulit untuk dipahami partisipan, maka peneliti memperbaiki 

pertanyaan tersebut dan melakukan uji ulang terhadap 2 partisipan yang lain 

sampai pertanyaan tersebut mudah untuk dipahami oleh partisipan. Selain itu  

Pada saat wawancara dilaksanakan peneliti mempersiapkan hal-hal berikut: 

1) Inform consent 

suatu persetujuan yang diberikan setelah dijelaskan tentang maksud dan 

tujuan penelitian. Partisipan boleh setuju atau menolak dalam mengikuti 

penelitian. 

2) Pengisian form kode partisipan 

Pengkodean partisipan di isi sesuai dengan urutan wawancara dengan 

partisipan. Penggunaan kode partisipan digunakan untuk dapat menjamin 

kerahasiaan partisipan. 
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3) Pencatatan tanggal dan waktu pengambilan data 

Pencatatan tanggal dan waktu pengambilan data digunakan untuk 

memvalidasi data dari hasil wawancara dengan partisipan. 

 

3.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.4.1 Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Taji Kabupaten 

Magetan. Alasan pemilihan tempat tersebut adalah atas pertimbangan bahwa 

jumlah penderita tuberkulosis di wilayah kerja Puskesmas Taji yang terus 

meningkat, sehingga memudahkan mendapatkan partisipan yang sesuai dengan 

kriteria penelitian serta kemudahan akses peneliti terhadap partisipan tersebut. 

3.4.2 Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 8 Nopember – 22 Nopember 2019 

 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi data untuk meyakinkan 

validitas data. Triangulasi data dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni 

melalui sumber data, metode, investigator, teori (Bachri, 2010). Peneliti 

melakukan triangulasi data melalui sumber data yaitu dengan melibatkan 

partisipan dan perawat pemegang program TB di Puskesmas Taji. Melalui metode 

berupa melakukan wawancara kepada partisipan, observasi kepada partisipan dan 

perawat pemegang program TB di Puskesmas Taji. 
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Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif harus mendalam, jelas, dan 

spesifik. Pengumpulan data dapat diperoleh dari penggabungan dua metode 

penelitian yaitu wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi.  

1. Wawancara mendalam (in-depth interview)  

Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan informan. Peneliti cenderung 

mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan 

pemikiran partisipan (Rachmawati, 2007). Sebelum melakukan 

wawancara, peneliti mempersiapkan voice recorder untuk menghindari 

kehilangan informasi. Hasil setting voice recorder agar suara yang 

terekam saat wawancara bisa terdengar jelas adalah dengan jarak kurang 

dari 50 cm dan berada di depan partisipan. 

2. Observasi 

Metode observasi yang dilakukan adalah dengan melihat dan mengamati 

secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran 

yang jelas tentang permasalahan yang diteliti (Djaelani, 2013). Peneliti 

juga tidak melakukannya secara spontan, namun mencatat terlebih dahulu 

apa yang ingin diamati sebagai perencanaan awal pada lembar field note. 

Metode observasi meliputi penjelasan informasi yang lebih banyak 

dipergunakan untuk menganalisa data. Peneliti juga menggunakan data 

kunjungan kontrol klien TB paru yang ada di Puskesmas Taji sebagai 

tambahan data saat observasi. 
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3.5.1 Tahap persiapan 

Tahap persiapan dimulai dengan peneliti meminta surat pengantar 

pemintaan ijin penelitian dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang 

di tujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan. 

Setalah mendapat surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Magetan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dan memberi 

surat balasan yang ditujukan kepada Puskesmas Taji. Setelah mendapat izin dari 

Puskesmas Taji peneliti menetapkan calon partisipan sesuai dengan kriteria 

penelitian. 

Peneliti mengidentifikasi calon partisipan berdasarkan data dari 

penanggungjawab program tuberkulosis di Puskesmas Taji. Peneliti melakukan 

pengumpulan data terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada care giver 

penderita tuberkulosis di Puskesmas Taji yang selama ini melakukan kunjungan 

rumah pada penderita tuberkulosis. Peneliti menanyakan kondisi umum penderita 

tuberkulosis. Setelah mendapat informasi secara umum mengenai kondisi 

partisipan, peneliti dan care giver mendatangi penderita tuberkulosis untuk 

melakukan pendekatan secara langsung ke calon partisipan dengan memberi 

lembar informed consent pada partisipan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini 

setelah partisipan membaca lembar informed consent dan memberikan 

persetujuannya maka peneliti membuat kontrak dengan partisipan mengenai 

waktu dan tempat pelaksanaan wawancara mendalam. 
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3.5.2 Tahap pelaksanaan 

1. Fase orientasi 

Fase orientasi dimulai setelah surat pernyataan kesediaan menjadi 

partisipan (informed consent) dan sudah mendapatkan penjelasan tentang 

penelitian ini sebagai bukti persetujuan ditandatangani. Peneliti pada tahap 

orientasi mencoba menanyakan kondisi kesehatan penderita tuberkulosis 

secara umum untuk mengidentifikasi sejauh mana kesiapan penderita 

untuk dilakukan wawancara. Peneliti menciptakan suasana lingkungan 

yang nyaman dengan duduk berhadapan dan mencoba untuk menjaga 

privasi penderita selama wawancara berlangsung dengan menempatkan 

didalam ruang wawancara hanya penderita, peneliti, dan/atau juga disertai 

care giver. Peneliti menyiapkan voice recorder yang digunakan untuk 

merekam percakapan selama wawancara dan menyiapkan alat tulis untuk 

mengidentifikasi bahasa non verbal partisipan selama wawancara. Peneliti 

juga mengidentifikasi posisi voice recorder yang tepat agar dapat 

merekam semua percakapan selama wawancara dengan jelas. Peneliti 

melakukan wawancara pada partisipan dengan posisi berhadapan dengan 

jarak yang cukup dekat (kurang lebih 50 – 100 cm), dengan pertimbangan 

voice recorder dapat merekam pembicaraan dengan jelas. Voice recorder 

diletakkan ditempat terbuka dengan jarak kurang lebih 30-50 cm dari 

partisipan. 

2. Fase kerja 

Peneliti memulai wawancara mendalam dengan mengajukan pertanyaan 

kepada partisipan mengenai “Ceritakan pengalaman Anda selama 
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menjalani pengobatan fase intensif!” pertanyaan tersebut digunakan untuk 

mendapatkan kesan secara umum dari partisipan. Pada penelitian ini, 

peneliti menyediakan panduan wawancara yang berisi pertanyaan terbuka 

untuk menguraikan pertanyaan inti tersebut. Panduan wawancara tersebut 

berisi pertanyaan-pertanyaan khusus yang menjawab dari tujuan khusus 

penelitian. Peneliti memberikan gambaran secara umum terkait dengan 

pertanyaan inti tersebut, setelah partisipan tidak dapat memahami 

pertanyaan peneliti, maka peneliti menguraikan pertanyaan inti tersebut 

dalam beberapa pertanyaan sesuai dengan panduan wawancara. Peneliti 

berusaha tidak memberikan penilaian berdasarkan pemahaman atau 

pengalaman yang dimiliki oleh peneliti terhadap jawaban yang diberikan 

oleh partisipan. Proses wawancara pada penelitian berlangsung selama 30-

60 menit untuk setiap partisipan, diakhiri pada saat informasi yang 

dibutuhkan telah diperoleh sesuai tujuan penelitian. Peneliti menuliskan 

catatan lapangan (field note) yang penting dengan tujuan penelitian untuk 

melengkapi hasil wawancara agar tidak lupa dan membantu unsur 

kealamiahan data yang didapatkan selama wawancara. Catatan lapangan 

digunakan untuk mendokumetasikan suasana, ekspresi wajah, perilaku dan 

respon non verbal partisipan selama proses wawancara. Catatan lapangan 

tersebut disusun kedalam suatu form panduan catatan lapangan yang 

menggambarkan respon partisipan selama wawancara berlangsung. 

Catatan lapangan ditulis ketika wawancara berlangsung dan digabungkan 

pada transkrip. 
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3. Fase terminasi 

Terminasi dilakukan apabila semua pertanyaan yang ingin ditanyakan 

sudah selesai dijawab oleh partisipan. Peneliti menutup wawancara dengan 

mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama partisipasi 

selama wawancara. Peneliti kemudian membuat kontrak kembali dengan 

partisipan untuk pertemuan selanjutnya yaitu untuk validasi data. 

3.5.3 Tahap terminasi 

Peneliti melakukan validasi transkrip akhir pada semua partisipan. Peneliti 

memberikan penjelasan jika ada partisipan yang belum memahami tentang tema 

yang diangkat. Peneliti menyatakan pada partisipan bahwa proses penelitian telah 

berakhir dengan adanya validasi data sudah dilakukan. Peneliti mengucapkan 

terima kasih atas kesediaan dan kerjasama partisipan selama proses penelitian. 

 

3.6 Analisis Data 

Analisis data penelitian kualitatif bertujuan mengorganisir data menjadi 

lebih terstruktur dan mendapatkan makna dari data yang telah diperoleh. 

Penelitian kualitatif seringkali menggabungkan analisis data dan pengumpulan 

data secara bersamaan, tidak menunggu seluruh data terkumpul terlebih dahulu, 

sehingga pencarian tema dan konsep yang penting terjadi setelah data diperoleh. 

Teknik analisis data pada penelitian kualitatif diarahkan untuk menjawab rumusan 

masalah penelitian (Polit and Beck, 2012). 

Tahapan analisis data pada penelitian ini menggunakan teori Colaizzi 

(1978), sebagai berikut:  

1. Mendeskripsikan fenomena yang diteliti 
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2. Mengumpulkan deskripsi fenomena melalui pendapat partisipan.  

3. Membaca keseluruhan deskripsi partisipan tentang fenomena yang sedang 

diteliti.  

4. Memisahkan pernyataan-pernyataan signifikan.  

5. Mengidentifikasi makna setiap pernyataan yang signifikan.  

6. Mengelompokkan setiap makna dalam tema.  

7. Mengintegrasikan setiap tema menjadi deskripsi yang lengkap.  

8. Memvalidasi pernyataan yang mendalam kepada partisipan.  

9. Menggabungkan hasil analisis dengan data validasi kedalam bentuk 

deskripsi final yang mendalam.  

Peneliti membuat transkrip setelah dilakukannya wawancara mendalam dan 

observasi dalam bentuk tulisan yang rinci dengan menggunakan bahasa sesuai 

hasil wawancara. Kemudian peneliti membaca seluruh hasil transkrip dan 

membuat catatan di pinggir atau menandai pernyataan yang signifikan. Setelah itu 

peneliti menguraikan arti yang ada dalam pernyataan signifikan kemudian 

menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan yang memiliki nilai sama. 

Pernyataan yang tidak relevan dengan topik atau pernyataan yang bersifat 

tumpang tindih dihilangkan. Setelah itu peneliti mengorganisir kumpulan makna 

kedalam kelompok tema, kemudian peneliti menuliskan deskripsi yang lengkap 

untuk divalidasi ke partisipan. Peneliti menggabungkan hasil analisis data dengan 

hasil validasi kedalam bentuk deskripsi final. 
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3.7 Keabsahan Data 

Salah satu komponen inti yang menentukan kualitas output dari 

keseluruhan proses penelitian kualitatif adalah keabsahan data. Keabsahan data 

merupakan istilah dalam penelitian kualitatif untuk menjaga ketepatan (Hadi, 

2010). Terdapat empat kriteria keabsahan data yaitu kepercayaan (credibility), 

kebergantungan (dependability), kepastian (confirmability)¸ dan keteralihan 

(transferability) (Polit and Beck, 2012). 

1. Kepercayaan (credibility) 

Melakukan perpanjangan pengamatan data guna proses klarifikasi kepada 

partisipan. Mengumpulkan data dari apa yang disampaikan oleh partisipan, 

kemudian membuat naskah verbatim dan melakukan konfirmasi kepada 

partisipan untuk dibaca ulang dan diverifikasi terhadap keakuratan data. 

Partisipan berhak menanggapi jika memang terdapat data yang tidak 

sesuai dengan konteks yang dimaksud dan wajib melakukan perubahan. 

Setelah data sesuai, naskah verbatim diparaf oleh partisipan. 

2. Kebergantungan (dependability).  

Naskah verbatim yang sudah diparaf oleh partisipan, selanjutnya 

dilakukan audit data secara menyeluruh dan terperinci guna meningkatkan 

ketekunan dan ketepatan dalam proses pengambilan data mulai dari 

menentukan masalah penelitian, menuliskan naskah verbatim, menentukan 

tema dan kategori hasil penelitian dalam bentuk transkrip. 

3. Kepastian (confirmability)  

Melakukan konfirmasi ulang kepada partisipan dengan menunjukkan 

transkrip yang sudah ditambahkan catatan lapangan, tabel pengkategorian 
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tema, tabel analisis tema. Kemudian peneliti melakukan konsultasi dengan 

Dr. Makhfudli, S.Kep., Ns., M.Ked., Trop sebagai pakar penelitian di 

bidang penyakit TB paru dan Rr. Dian Tristiana, S.Kep., Ns., M.Kep 

sebagai pakar penelitian di bidang kualitatif. 

4. Keteralihan (Transferability)  

Melakukan penyusunan laporan secara sistematis dan terperinci supaya 

mudah untuk dipahami, sehingga hasil dari penelitian ini dapat diterima 

dan diterapkan pada situasi lain atau orang lain yang memiliki 

karakteristik yang sama dengan partisipan.  
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3.8 Kerangka Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Kerangka Kerja Penelitian Pengalaman Klien TB yang Menjalani 

Pengobatan Fase Intensif di Wilayah Kerja Puskesmas Taji Kabupaten Magetan 

Tahun 2018 

Klien TB paru di Puskesmas Taji Kabupaten 

Magetan 

Purposive sampling 

Sampel yang mewakili penelitian 

ini sesuai kriteria inklusi 

Menyiapkan instrumen penelitian 

1. Menyiapkan coding pada partisipan 

2. Menentukan waktu dan tempat untuk wawancara 

Melakukan wawancara (in-depth 

interview) dan observasi 

Melakukan triangulasi data melalui hasil wawancara, 

observasi, catatan lapangan 
 

Melakukan analisis data dengan tahapan: 

1. Mendeskripsikan fenomena yang terjadi 

2. Mengumpulkan deskripsi fenomena melalui pendapat partisipan 

3. Membaca keseluruhan deskripsi partisipan tentang fenomena 

yang sedang diteliti 

4. Memisahkan pernyataan-pernyataan signifikan 

5. Mengidentifikasi makna setiap pernyataan yang signifikan 

6. Mengelompokkan setiap makna dalam tema 

7. Mengintegrasikan setiap tema menjadi deskripsi yang lengkap 

8. Memvalidasi pernyataan yang mendalam kepada partisipan 

9. Menggabungkan hasil analisis dengan data validasi kedalam 

bentuk deskripsi final yang mendalam 

Hasil dan kesimpulan 
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3.9 Etika Penelitian 

 

Aspek etik merupakan bagian penting dalam proses penelitian. Penelitian 

ini telah dilakukan uji etik pada Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga. Sertifikat lolos uji etik ditandatangani pada 

tanggal 05 November 2018 dengan sertifikat nomor 1179-KEPK. Penelitian ini 

melibatkan klien TB paru yang menjalani pengobatan fase intensif yang bersedia 

menjadi partisipan tanpa adanya paksaan. Penerapan prinsip etik diperlukan untuk 

menjamin perlindungan terhadap hak-hak partisipan maupun perlindungan 

peneliti itu sendiri (Polit & Beck, 2012). Berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Komisi Etik 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional Pasal 1 ayat 2 menyatakan etik 

penelitian dan pengembangan kesehatan adalah prinsip/kaidah dasar yang harus 

diterapkan dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan yang 

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

2) prinsip berbuat baik (beneficence) dan tidak merugikan (non-maleficence), dan 

3) prinsip keadilan (justice). 

3.7.1 Respect for persons  

Prinsip etik respect for persons adalah partisipan memiliki kewenangan 

penuh dan hak dalam membuat keputusan secara sadar dan dapat dipahami 

dengan baik. Partisipan memiliki kebebasan tanpa ada paksaan untuk 

berpartisipasi maupun menolak keikutsertaan dalam penelitian ini ataupun 

mengundurkan diri saat proses penelitian (Polit and Beck, 2012). Peneliti 

menemui partisipan untuk memberi penjelasan tujuan, manfaat, prosedur, serta 

peran calon partisipan. Peneliti juga meminta calon partisipan untuk 
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menandatangani informed consent sebagai partisipan, memberikan kesempatan 

partisipan mempertimbangkan keputusan untuk ikut serta atau menolak dalam 

penelitian. Jika calon partisipan tidak bersedia untuk terlibat dalam penelitian 

maka tidak akan memaksakan untuk menandatangani informed consent.  

Peneliti juga memberikan kebebasan kepada partisipan untuk 

mengundurkan diri dari penelitian. Kemudian, pemilihan lokasi wawancara 

ditawarkan kepada partisipan. Hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap hak 

partisipan dan demi kenyamanan dalam proses wawancara sehingga partisipan 

dapat menceritakan pengalamannya dengan tenang. Memenuhi prinsip anonymity, 

maka berkewajiban untuk tidak mempublikasikan identitas partisipan dengan 

mengganti nama partisipan dengan kode partisipan yaitu P1, P2 sampai P15. 

Sedangkan untuk confidentiality, harus menjamin kerahasian informasi dan data 

yang diperoleh partisipan. Hal ini dilakukan dengan menyimpan data yang hanya 

bisa diakses oleh peneliti dalam bentuk data rekaman, hasil analisis dan laporan 

yang akan disimpan dalam waktu 5 tahun dan kemudian dimusnahkan dengan 

menghapus setiap data rekaman. Sedangkan untuk data dalam bentuk hard copy 

juga disimpan dan satu-satunya institusi yang memiliki hak publikasi atas izin 

peneliti adalah Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga.  

3.7.2 Beneficence and non-maleficence 

Prinsip etik Beneficience (kemanfaatan) adalah salah satu prinsip dasar 

etik yang menegakkan tanggungjawab peneliti untuk meminimalisir kerugian, 

kesalahan maupun hal-hal yang sifatnya membahayakan partisipan dan 

memaksimalkan keuntungan yang bisa diperoleh dari penelitian (Polit and Beck, 

2012). Non-maleficence yaitu setiap tindakan harus berpedoman pada 
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prinsip primum non nocere (yang paling utama jangan merugikan). Risiko fisik, 

psikologis, dan sosial hendaknya diminimalisir semaksimal mungkin. Dalam 

penelitian ini, prinsip beneficience dan non-maleficence diterapkan peneliti dalam 

menggali penerimaan diri partisipan. Partisipan diposisikan sebagai sumber data 

demi kepentingan peneliti dengan menghargai setiap ungkapan partipan sebagai 

masukan bagi pengembangan keperawatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran baru dalam praktik keperawatan bahwa kebutuhan penderita 

tuberkulosis tidak hanya aspek biologis yang di penuhi, melainkan aspek bio-

psiko-sosio dan spiritualnya juga harus dikaji secara holisitik.  

3.7.3 Justice  

Prinsip etik justice yaitu semua partisipan diperlakukan dengan 

pendekatan dan prosedur yang sama, tanpa membedakan satu sama lain. Peneliti 

memberikan alur pertanyaan yang sama kepada setiap partisipan sesuai dengan 

panduan wawancara. Selama menggali data, peneliti tidak hanya bersikap sebagai 

seorang yang profesional dan berkepentingan terhadap data penelitian, tetapi 

peneliti juga memberikan bantuan kepada partisipan terkait hal-hal yang masih 

menjadi kesulitan bagi partisipan. Saat partisipan kurang memahami pertanyaan, 

maka berupaya agar pertanyaan menjadi lebih mudah dipahami. Selain itu peneliti 

juga membantu partisipan jika mengalami kesulitan dalam menemukan kata yang 

sesuai dengan apa yang ingin diungkapkan tanpa berupaya untuk mengarahkan 

jawaban. Proses semacam ini diperbolehkan dalam penelitian fenomenologi. 
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3.10 Keterbatasan Penelitian 

Selama proses penelitian ini, memiliki beberapa keterbatasan baik dari 

faktor peneliti maupun partisipan. Beberapa keterbatasan tersebut adalah: 

1. Adanya keterbatasan durasi wawancara dalam menggali data. 

Seharusnya berkisar antara 30-60 menit, dan pada penelitin ini 

wawancara berlangsung antara 20-30 menit dikarenakan partisipan 

memiliki jadwal kegiatan yang lain sehingga mempengaruhi tingkat 

kedalaman dan keluasan data yang diperoleh. 

2. Semua partisipan menghendaki untuk dilakukan wawancara di 

Puskesmas Taji, dan ruangan yang telah disediakan sedikit bising 

karena letak Puskesmas Taji di pinggir jalan raya sehingga peneliti 

perlu mendengarkan rekaman secara berulang-ulang. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian 

yang telah dilakukan meliputi gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik 

partisipan yang terlihat dalam penelitian dan analisis tema yang mencakup 

deskripsi hasil wawancara mendalam. 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Partisipan adalah klien TB paru yang menjalani pengobatan fase intensif di 

wilayah kerja Puskesmas Taji Kabupaten Magetan. Partisipan berjumlah lima 

belas (15) yang memenuhi kriteria inklusi. Partisipan terdiri dari P1, P2, P3, P4, 

P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15. Tiap kode mewakili satu 

partisipan. Mengenai karakteristik pasrtisipan akan dijelaskan pada sub-bab 

berikutnya. 

4.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

1. Data geografi 

Puskesmas Taji merupakan puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten 

Magetan yang beralamatkan di Jl. Raya Glodok-Kendal No. 9 Desa Taji 

Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Indonesia. Wilayah 

Puskesmas Taji terbagi menjadi 11 kelurahan diantaranya Kelurahan Taji, 

Kelurahan Karas, Kelurahan Ginuk, Kelurahan Geplak, Kelurahan 

Temboro, Kelurahan Sumursongo. Kelurahan Botok, Kelurahan 

Temenggungan, Kelurahan Kuwon, Kelurahan Sobontoro, Kelurahan 

Jungke. Luas wilayah Kecamatan Karas adalah 35,29 km2 dengan batas 

wilayah sebagai berikut: 

Batas sebelah utara : Kabupaten Ngawi 

54 
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Batas sebelah timur : Kecamatan Karangrejo dan Kecamatan Maospati    

       Kabupaten Magetan 

Batas sebelah selatan : Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan 

Batas sebelah barat : Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dan    

  Kabupaten Ngawi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 4.1 Peta Desa Taji 

2. Karakteristik pelayanan kesehatan di Desa Taji dan masyarakat 

Puskesmas Taji bekerjasama dengan lintas sektoral untuk mendukung 

program upaya kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Pelayanan kesehatan terhadap 

klien TB paru, petugas kesehatan melakukan upaya promotif, preventif, 

kuratif, dan rehabilitatif dalam mengendalikan TB paru. Melakukan 

penyuluhan ke sekolah, kelurahan, dan juga masyarakat, memberikan 
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edukasi kepada klien TB paru selama menjalani pengobatan mulai dari 

pengertian sampai pencegahan yang dapat dilakukan oleh klien maupun 

masyarakat. Sehingga harapan dari puskesmas angka kejadian TB paru 

bisa berkurang setiap tahunnya. 

3. Data demografi 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Karas 

Tahun 2018 

 

Kecamatan Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

Karas  17.897 18.678 36.576 

Sumber: BPS Kabupaten Magetan 14 Mei 2018 

4.1.2 Karakteristik partisipan 

 Penelitian ini melibatkan 15 orang partisipan dalam wawancara mendalam 

yaitu klien TB paru yang menjalani pengobatan fase intensif di wilayah kerja 

Puskesmas Taji Kabupaten Magetan yang telah memenuhi kriteria inklusi 

penelitian. Setiap partisipan dilakukan satu kali wawancara dan dua kali validasi 

data, bahasa yang digunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa. Sembilan 

partisipan berjenis kelamin laki-laki dan enam berjenis kelamin perempuan. Usia 

partisipan 16 tahun sampai 70 tahun, semua partisipan beragama Islam dan 

bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Karas. Pendidikan terakhir partisipan dua 

orang pendidikan SD, lima orang SMP, enam orang SMA, satu orang MA, dan 

satu orang pendidikan Sarjana. Pekerjaan partisipan empat orang ibu rumah 

tangga, dua orang pedagang, tiga orang pelajar, satu guru, dan lima orang petani. 

Status perkawinan tiga orang belum kawin dan dua belas orang status kawin. Data 

karakteristik partisipan lebih jelas dapat dilihat di tabel 4.2 berikut ini:
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Tabel 4.2 Karakteristik Klien TB Paru yang Menjalani Pengobatan Fase Intensif di Wilayah Kerja Puskesmas Taji Kabupaten Magetan 

Tahun 2018 

Kode 

partisipan 

Tanggal 

wawancara 

Usia 

(tahun) 

Jenis 

kelamin 

Agama Pendidikan 

terakhir 

Pekerjaan Alamat Status 

perkawinan 

Lama 

pengobatan 

P1 8 November 2018 49 Perempuan Islam SMA Ibu rumah 

tangga 

Karas Kawin 1 bulan 2 minggu 

P2 8 November 2018 59 Perempuan Islam SMP Pedagang  Karas Kawin 1 bulan 3 minggu 

P3 8 November 2018 52 Perempuan Islam SMA Ibu rumah 

tangga 

Karas Kawin 1 bulan 1 minggu 

P4 8 November 2018 16 Laki-laki Islam SMP Pelajar Karas Belum kawin 1 bulan 1 minggu 

P5 8 November 2018 24 Perempuan Islam MA Ibu rumah 

tangga 

Karas Kawin 1 bulan 1 minggu 

P6 8 November 2018 19 Laki-laki Islam SMP Pelajar Karas Belum kawin 1 bulan 2 minggu 

P7 8 November 2018 49 Laki-laki Islam SMA Petani Karas Kawin 1 bulan 1 minggu 

P8 8 November 2018 70 Laki-laki Islam SD Petani Karas Kawin 1 bulan 2 minggu 

P9 10 November 2018 50 Laki-laki Islam SMA Petani Karas Kawin 1 bulan 1 minggu 

P10 10 November 2018 18 Laki-laki Islam SMP Pelajar Karas Belum kawin 1 bulan 3 minggu 

P11 10 November 2018 32 Perempuan Islam SMA Ibu rumah 

tangga 

Karas Kawin 1 bulan 2 minggu 

P12 10 November 2018 43 Perempuan Islam Sarjana Guru Karas Kawin 1 bulan 1 minggu 

P13 10 November 2018 51 Laki-laki Islam SMA Pedagang  Karas Kawin 1 bulan 1 minggu 

P14 10 November 2018 50 Laki-laki Islam SD Petani Karas Kawin 1 bulan 2 minggu 

P15 10 November 2018 56 Laki-laki Islam SMP Petani Karas Kawin 1 bulan 
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4.1.3 Analisis tema 

 Berikut dijelaskan hasil keseluruhan tema yang telah teridentifikasi dari 

hasil wawancara mendalam dan catatan lapangan selama proses pengambilan 

data. Penelitian ini menghasilkan sebelas tema yang dijabarkan sesuai tujuan 

penelitian yang memaparkan tentang pengalaman klien TB paru yang menjalani 

pengobatan fase intensif di wilayah kerja Puskesmas Taji Kabupaten Magetan. 

1. Proses adaptasi 

Proses adaptasi pada klien TB yang menjalani pengobatan fase intensif 

didapatkan enam tema yaitu perubahan di lingkungan keluarga, perubahan di 

lingkungan kerja, menjaga kegiatan sosial, efek samping setelah minum obat 

TB paru, upaya mencegah penularan TB paru, upaya mencapai kesembuhan. 
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Gambar 4.2 Analisis tema proses adaptasi bagi klien TB paru yang menjalani 

pengobatan fase intensif di wilayah kerja Puseksmas Taji Kabupaten Magetan 

Tahun 2018 
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Tema 1. Perubahan di lingkungan keluarga 

 Perubahan yang dialami partisipan di lingkungan keluarga terbagi menjadi 

dua subtema yaitu merubah cara berkomunikasi dengan keluarga dan perubahan 

kebiasaan makan dengan keluarga. 

1) Merubah cara berkomunikasi dengan keluarga 

Cara yang dilakukan partisipan untuk berkomunikasi dengan anggota 

keluarga selama menjalani pengobatan adalah dengan menjaga jarak saat 

berkomunikasi, dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran bakteri TB. 

(1) Menjaga jarak saat berkomunikasi 

 “Iya, saya merubah cara bicara dengan orangtua. Biasanya 

berbicara dengan bersandar ke Ibu, sekarang ya agak menjauh”. (P6) 

“Rodo adoh lahku ngobrol karo anak bojo mbak. (Bahasa Jawa: agak 

menjauh saya berbicara dengan anak dan istri mbak)”(P9) 

“Kudu ngadoh wayahe ngomong karo bojo lan seduluran.kadang yo 

gawe masker (Bahasa Jawa: ada bedanya mbak. Harus menjauh saat 

berkomunikasi dengan istri dan saudara, kadang ya memakai 

masker)”(P11) 

“Yo memang enek ora penake mbak nak loro koyo ngene. Gek yo 

nular. Mulo kui pas ngobrol neng omah kudu ngadoh. Tapi bojo lan 

anakku yo wes ngerti maksudku koyo ngono (Bahasa Jawa: ya memang 

ada tidak enaknya mbak kalau sakit seperti ini. Apalagi menular. Maka 

dari itu saat berkomunikasi di rumah harus menjauh. Tapi istri dan 

anakku juga sudah mengerti maksudnya saya seperti itu)”(P13) 
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2) Perubahan kebiasaan makan dengan keluarga 

Sakit TB paru yang dialami partisipan mengakibatkan perubahan 

kebiasaan makan dengan keluarga, meskipun hal ini juga dikarenakan 

kesibukan dari anggota keluarganya. Sehingga partisipan hanya memiliki 

waktu bersama keluarga hanya setiap malam saat makan bersama. 

(1) Makan bersama hanya setiap malam 

Beberapa partisipan, selalu makan bersama dengan keluarganya. 

Namun saat sakit ada beberapa partisipan yang hanya setiap malam 

makan bersama dengan keluarga, selain anggota keluarga juga 

memiliki kesibukan sendiri. Hal ini dibuktikan sebagai berikut: 

“Mangan bareng pas bengi tok mbak, masio loro tetep kudu mangan 

bareng gae jogo keharmonisan (Bahasa Jawa: makan bersama setiap 

malam saja mbak, meskipun sakit tetap makan bersama untuk menjaga 

keharmonisan)”(P2) 

“Nak bengi mesti mangan bareng mbak, isuk awan bojo anakku sek 

kerjo lan sekolah dadi isone bengi tok (Bahasa Jawa: kalau malam 

pasti makan bersama mbak, pagi siang suami dan anak masih kerja dan 

sekolah jadi bisanya malam saja)”(P5) 

“Pas sakit ngeneki saben bengi bareng mangane (Bahasa Jawa: saat 

sakit seperti ini setiap malam makan bersama)”(P7) 

“Amargi sakit sakniki mangan bareng mung bengi tok (Bahasa Jawa: 

karena sakit sakniki makan bareng hanya malam saja)”(P12) 

“Tak usahakne mangan bareng ben bengi mbak, masio loro aku kudu 

jogo kebersamaan karo anak bojo (Bahasa Jawa: saya usahakan 
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makan bersama setiap malam mbak, meskipun sakit saya harus 

menjaga kebersamaan dengan anak dan istri)”(P15) 

Tema 2. Mengalami perubahan di lingkungan kerja 

 Terdapat satu subtema yaitu mengurangi komunikasi dengan teman kerja. 

1) Mengurangi komunikasi dengan teman kerja 

Partisipan mengurangi komunikasi dengan teman kerja dengan cara 

berkomunikasi saat ada keperluan saja. 

(1) Berkomunikasi saat ada keperluan 

 Selama menjalani pengobatan, partisipan berkomunikasi dengan 

teman sekolah saat ada keperluan saja dibuktikan sebagai berikut: 

“Berbicara saat ada keperluan saja mbak. Tetapi teman saya juga 

bisa mengerti dan saya menggunakan masker”(P4) 

“Ya berkomunikasi dengan pakai masker saat ada kepentingan saja 

mbak”(P6) 

“Yo nak neng sekolah, pas enek keperluan wae mbak, ketemu neng 

kantin utowo masjid, lan ngobrole karo gawe masker (Bahasa Jawa: 

saat ada keperluan saja mbak, ketemu di kantin atau masjid dan 

berkomunikasinya memakai masker)”(P10) 

 Partisipan berkomunikasi dengan teman kerja disaat ada keperluan 

dibuktikan sebagai berikut: 

“Yo kulo ngobrol kalian guru se ruangan pas enek butuhe mbak, trus 

karo gawe masker (Bahasa Jawa: ya saya berkomunikasi dengan guru 

satu ruangan saat ada keperluan mbak, dan saya memakai 

masker)”(P12) 
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Tema 3. Menjaga kegiatan sosial  

 Terdapat satu subtema yang dilakukan partisipan dalam menjaga kegiatan 

sosial, yaitu menjaga interaksi dengan lingkungan sekitar. 

1) Menjaga interaksi dengan lingkungan sekitar 

Cara partisipan untuk menjaga interaksi dengan lingkungan sosial adalah 

mengikuti kerja bakti, mengikuti pengajian, dan mengikuti syukuran. 

(1) Mengikuti kerja bakti 

Banyak partisipan yang berinteraksi dengan lingkungan sosial dengan 

mengikuti kegiatan kerja bakti dibuktikan sebagai berikut: 

“Selalu ikut kerja bakti tiap Hari Jumat mbak, membersihkan 

lingkungan pondok, masjid, kamar dan lain-lain”(P4) 

“Kerja bakti tiap Hari Jumat mbak, tidak pernah absen 

mengikutinya”(P6) 

“Saben Minggu nimbrung kerja bakti ngresiki kalenan neng sawah 

mbak, ben banyune iso mili banter neng kedokan (Bahasa Jawa: setiap 

Minggu ikut kerja bakti di sawah membersihkan kali kecil supaya air 

bisa mengalir ke petakan sawah secara deras)”(P8) 

“Melu kerja bakti neng deso mbak, ngresiki kalenan, mbubuti suket 

seng ora kanggo ngonokui (Bahasa Jawa: ikut kerja bakti di desa 

mbak, membersihkan kali, mencabuti rumput yang tidak terpakai 

begitu)”(P14) 

“Ora mbak, yo awor bature kerja bakti koyo mbangun gapuro deso 

utowo jembatan (Bahasa Jawa: tidak mbak, ya berbaur ikut kerja bakti 

seperti membangun gapura desa dan jembatan)”(P15) 
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(2) Mengikuti pengajian 

Beberapa partisipan mengikuti pengajian rutin dibuktikan sebagai 

berikut: 

“Ben Kamis aku melu pengajian rutin ibu-ibu RT mbak, mubeng 

gentian saben omah (Bahasa Jawa: setiap Kamis saya ikut pengajian 

rutin ibu-ibu RT, bergantian setiap rumah)”(P1) 

“Biasane ibu PKK ngadakne pengajian neng deso, yo aku melu rono 

mbak (Bahasa Jawa: biasanya ibu PKK mengadakan pengajian di desa, 

ya saya ikut kesana mbak)”(P2) 

“Melu pengajian mbak, saben Kamis neng masjid (Bahasa Jawa: ikut 

pengajian mbak, setiap Kamis di masjid)”(P3) 

“Neng masjid enek pengajian rutin mbak, yo aku melu ngrungokne 

(Bahasa Jawa: di masjid ada pengajianrutin mbak, ya saya ikut 

mendengarkan) ”(P5) 

“Tiap Jumat pagi di sekolah ada pengajian mbak, semua wajib ikut 

(Bahasa Jawa: setiap Jumat pagi di sekolah ada pengajian mbak, 

semua wajib mengikuti)”(P10)  

“Mboten enten mbak, kulo nderek pengajian saben Kamis niku 

(Bahasa Jawa: tidak ada mbak, saya ikut pengajian setiap Kamis)” 

(P11) 

“Ora mbak, ben malem Kamis mesti enek pengajian mbak, muter dino 

iki neng ndi trus minggu ngarep gentian (Bahasa Jawa: setiap malam 

Kamis pasti ada pengajian mbak, keliling hari ini di rumah siapa 

minggu depan di siapa bergantian)”(P12) 
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(3) Mengikuti syukuran 

Beberapa partisipan laki-laki mengikuti syukuran yang diakan oleh 

tetangganya, dibuktikan sebagai berikut: 

“Kadang nak diundang slametan yo teko mbak, mbuh pitung dino 

utowo matang puluhwong kepaten (Bahasa Jawa: kadang kalau 

diundang syukuran ya datang mbak, entah tujuh hari atau 40 hari orang 

meninggal)”(P7) 

“Nak slametan wong mantu utowo wong kepaten mesti melu mbak 

(Bahasa Jawa: kalau syukuran orang mantenan atau orang meninggal 

selalu ikut mbak)”(P9) 

“Ora mbak, bengi nak diundang slametan tonggo yo teko mbak 

(Bahasa Jawa: malam kalau diundang syukuran tetangga ya datang 

mbak)”(P13) 

Tema 4. Efek samping setelah minum obat TB paru 

 Terdapat satu subtema pada dampak yang dialami semua partisipan setelah 

minum obat TB paru yaitu gangguan gastrointestinal. 

1) Gangguan gastrointestinal 

Selama menjalani pengobatan, gangguan gastrointestinal yang dialami 

adalah mual dan muntah. 

(1) Mual 

Beberapa partisipan merasa mual setelah minum obat, dibuktikan 

sebagai berikut: 
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 “Mari ngombe obat mual mbak, trus ra doyan mangan tapi yo tak 

pekso sitik-sitik (Bahasa Jawa: setelah minum obat mual mbak, terus 

tidak nafsu makan tetapi ya saya paksa sedikit-sedikit)” (P2) 

“Iyo mbak, pas awal-awal ngombe aku mual. Tapi saiki yo wes 

terbiasa seng penting sabar ben ndang mari (Bahasa Jawa: iya mbak, 

ya awalnya minum obat mual. Tetapi sekarang sudah terbiasa yang 

penting sabar biar cepet sembuh)” (P3) 

“Koyo arep muntah mbak, trus tak takokne perawate jarene memang 

iku efek sampinge ngombe obat.tak kiro mergo liane ngono (Bahasa 

Jawa: seperti mau muntah mbak, terus saya tanya ke perawatnya 

katanya memang efek samping dari obat. Saya kira karena sakit yang 

lain)” (P11) 

(2) Muntah 

Beberapa partisipan mengalami muntah setelah minum obat, 

dibuktikan sebagai berikut: 

“Awale muntah mbak, trus soyo sue ora opo-opo marine ngombe obat 

(Bahasa Jawa: awalnya muntah mbak, terus lama-kelamaan tidak 

merasakan efek samping)”(P5) 

“Muntah mbak, sitik-stik.. Tapi saiki wes ora muntah (Bahasa Jawa: 

muntah mbak, sedikit-sedikit dan sekarang tidak muntah lagi)”(P7) 

“Muntah-muntah mbak, trus tak konsulne perawate jare orapopo 

(Bahasa Jawa: muntah-muntah mbak, terus saya konsulkan perawat 

dan katanya tidak apa-apa)”(P10) 
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Tema 5. Upaya mencegah penularan TB paru 

Pencegahan penularan TB paru yang dilakukan semua partisipan terdiri 

dari satu subtema yaitu menjaga diri dan lingkungan sekitar. 

1) Menjaga diri dan lingkungan sekitar 

Beberapa partisipan menjaga diri dan lingkungan sekitar dengan cara 

menerapkan etika batuk, menggunakan masker, membersihkan rumah 

dan berobat secara teratur. 

(1) Penerapan etika batuk 

Perilaku untuk menjaga diri yang dilakukan oleh beberapa 

partisipan selama menjalani pengobatan adalah menerapkan etika 

batuk sesuai nasihat dari petugas kesehatan di Puskesmas Taji, 

dibuktikan sebagai berikut: 

“Watukku wes gak enek dahake mbak, dadi pas watuk tak arahne 

neng lengen njero ben ora nular neng wong lio (Bahasa Jawa: 

batuk saya sudah tidak berdahak mbak, jadi saat batuk saya 

arahkan ke lengan bagian dalam agar tidak menularkan ke orang 

lain)” (P3) 

“Saat saya mau batuk, saya batukkan ke lengan bagian dalam 

sesuai anjuran perawatnya mbak”(P4) 

“Memakai tisu mbak terus dibuang ke tempat sampah”(P6) 

“Nak watuk aku nggawe sapu tangan mbak, pulang sekolah tak 

umbah sabendinane (Bahasa Jawa: kalau batuk saya memakai sapu 

tangan mbak, pulang sekolah saya cuci setiap harinya)”(P10) 
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“Niku mbak, nak arep watok aku siap tisu disik, njagani nak liakku 

metu tak utahne neng tisu trus tak wadahi plastik tak guak neng 

tempat sampah (Bahasa Jawa: saat akan batuk saya siap tisu 

apabila dahaknya keluar nanti saya ludahkan ke tisu trus 

dimasukkan ke plastiK dan saya buang di tempat sampah)” (P12) 

“Biasane kulo karo dodolan sangu tisu mbak,njagani nak watuk 

tak tutupi tisu trus tak guak neng tempat sampah. Trus karo 

pemulung dibong (Bahasa Jawa: biasanya saya sambil jualan bawa 

tisu mbak. Jaga-jaga kalau batuk saya tutupi tis uterus saya buang 

di tempat sampah. Terus sama pemulung dibakar)”(P13) 

(2) Menggunakan masker 

Perilaku untuk menjaga diri yang dilakukan oleh beberapa 

partisipan selama menjalani pengobatan adalah menggunakan 

masker bedah biasa (bukan masker khusus TB paru) saat 

berkomunikasi dengan tetangga, maupun keluar rumah. Partisipan 

tidak menggunakan masker khusus TB paru dikarenakan biayanya 

yang cukup mahal. Hal ini dibuktikan sebagai berikut: 

“Pas ngomong karo tonggo aku gae masker mbak. Tonggoku yo 

biasa wae ora masalah (Bahasa Jawa: Saat berkomunikasi dengan 

tetangga saya memakai masker mbak. Tetangga juga biasa saja 

tidak mempermasalahkan)”(P1) 

“Metu-metu aku gawe masker mbak, ben ora nularne neng wong 

lio (Bahasa Jawa: saat keluar saya memakai masker mbak, supaya 

tidak menularkan ke orang lain)”(P5) 
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“Aku wes ora watuk mbak, sabendinane mesti gawe masker mbak, 

mergo loroku lagi wae. Ngesakne nak keluarga utowo tonggoku 

tularan (Bahasa Jawa: saya setiap harinya memakai masker mbak 

karena saya baru saja sakitnya. Kasihan kalau keluarga dan 

tetangga saya tertular)”(P15) 

(3) Ventilasi udara yang baik 

Perilaku menjaga lingkungan yang dilakukan oleh beberapa 

partisipan selama menjalani pengobatan adalah menjaga ventilasi 

udara yang baik, dibuktikan sebagai berikut: 

“Mben isuk omahku tak resiki mbak, cendelo kamar tak bukaki ben 

srengengene iso melbu lan howone ganti (Bahasa Jawa: setiap pagi 

rumah saya bersihkan mbak, jendela kamar saya buka supaya sinar 

matahari bisa masuk dan udara bisa bergantian)”(P8) 

“Ojo sampek omahku kumuh lan lembab mbak, dadi yo tak resiki 

sabendino, kapan iko tak pasang gendeng koco ben srengenge 

melbu (Bahasa Jawa: kata perawat jangan sampai rumah saya 

kumuh dan lembab mbak, jadi ya tak bersihkan setiap hari, kapan 

hari saya pasang genting kaca supaya sinar matahari bisa 

masuk)”(P11) 

“Ngresiki omah mbendino mbak, jendelo-jendelo dibukak,ben 

udarane ganti lan ora lembab mesterku (Bahasa Jawa: 

membersihkan rumah setiap hari mbak, jendela-jendela dibuka 

supaya udara ganti dan lantaiku tidak lembab)”(P14) 
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Tema 6. Upaya mencapai kesembuhan 

 Pada tema upaya mencapai kesembuhan terdapat satu subtema yaitu rutin 

berobat.  

1) Rutin berobat 

Pertisipan melakukan minum obat secara teratur dan kontrol teratur. 

(1) Rutin minum obat 

Semua partisipan minum obat TB paru secara rutin. Dibuktikan 

sebagai berikut: 

“Oralah mbak nak berhenti berobat, kulo kepingin ndang mari. Yo 

aku ngombe obat rutin (Bahasa Jawa: tidaklah mbak kalau berhenti 

berobat, saya ingin sembuh jadi harus minum obat teratur)”(P7) 

“Aku rutin ngombe obat wayahe kontrol yo kudu neng puskesmas 

mbak (Bahasa Jawa: saya rutin minum obat, saatnya kontrol ya 

saya harus ke puskesmas)”(P9) 

(2) Kontrol teratur 

Semua partisipan melakukan kontrol secara teratur, dibuktikan 

sebagai berikut: 

“Wayahe kontrol yo aku budal neng puskesmas mbak, pokok ojo 

sampek telat obate (Bahasa Jawa: saatnya kontrol ya saya 

berangkat ke puskesmas mbak, pokoknya jangan sampai telat 

minum obat)”(P2) 

“Ya saya kontrol berobat secara teratur mbak. Rela pergi ke 

puskesmas dulu hanya untuk mengambil obat”(P4) 
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2. Sistem pendukung 

Sistem pendukung yang diperoleh dari partisipan terbagi menjadi dua tema 

yaitu jenis dukungan selama pengobatan TB paru dan sumber dukungan selama 

pengobatan TB paru. Jenis dukungan yang didapat oleh partisipan berupa 

dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan finansial, dukungan 

informasional. Sedangkan sumber dukungan yang diperoleh partisipan berasal 

dari diri sendiri maupun orang lain yang meliputi keluarga, tetangga, teman, 

petugas kesehatan. 



73 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI                      PENGALAMAN KLIEN TB… RICHA KUMALASARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Analisis tema sistem pendukung bagi klien TB paru yang menjalani  

         pengobatan fase intensif di wilayah kerja Puskesmas Taji Kabupaten  
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Tema 7. Jenis dukungan selama pengobatan TB paru 

 Terdapat empat subtema dari jenis dukungan yang didapat oleh partisipan 

selama menjalani pengobatan TB paru berupa dukungan emosional, dukungan 

instrumental, dukungan finansial, dan dukungan informasional. 

1) Dukungan emosional 

Dukungan emosional yang diperoleh semua partisipan berupa perhatian 

seperti yang diungkapkan sebagai berikut: 

 Partisipan mendapatkan perhatian dari anaknya yang setiap Hari 

Sabtu menelepon untuk menanyakan kondisinya, dibuktikan sebagai 

berikut:  

“Anakku kadang telpon nekokne kondisiku mben dino Sabtu. Kudu 

mangan seng akeh seng bergizi, buah lan susu ojo lali (Bahasa Jawa: 

anakku kadang telepon menanyakan kondisi saya setiap Hari Sabtu. Harus 

makan yang banyak gizi, buah dan susu setiap hari)” (P1) 

 Terkadang partisipan mendapatkan perhatian dari suaminya berupa 

menyediakan dan mengambilkan makanan, dibuktikan sebagai berikut: 

“Kadang bojoku nyepakne lan njupokne panganan gawe aku mbak 

(Bahasa Jawa: terkadang suami menyiapkan makanan buat saya mbak)” 

(P2) 

 Partisipan mendapatkan perhatian dari istrinya berupa 

mengantarkan makan siang ke sawah, dibuktikan sebagai berikut: 

“Bojoku biasane ngeterke mangan awan neng sawah (Bahasa Jawa: istri 

saya biasanya mengantar makan siang ke sawah)” (P7)  
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 Partisipan mendapatkan perhatian dari tetangganya berupa 

dijenguk di rumah sakit ketika sakit, dibuktikan sebagai berikut: 

“Ono mbak, pas aku neng rumah sakit tonggoku yo ngendangi aku 

(Bahasa Jawa: ada mbak, saat saya sakit di rumah sakit tetanggaku 

menjenguk)” (P3) 

“Ibu PKK ngendangi aku gawakne buah (Bahasa Jawa: Ibu PKK 

menjenguk membawakan buah)” (P5)  

“Tetangga rumah dan teman-teman menjenguk di rumah sakit mbak, 

bawakan makanan, roti, buah, susu” (P6) 

“Rien tonggo omah ngendangi aku neng griyo sakit mbak, yo gawakne 

buah roti (Bahasa Jawa: dulu tetangga saya menjenguk di rumah sakit 

mbak, ya membawakan buah roti)” (P12) 

2) Dukungan instrumental 

Dukungan instrumental yang didapat partisipan berupa diantar ke 

puskesmas oleh keluarga untuk mengambil obat, dibuktikan sebagai 

berikut: 

 “Ibu saya mengantarkan ke puskesmas untuk mengambil obat” (P4) 

“Ibu mesti ngeterke ke puskesmas njupok obat (Bahasa Jawa: Ibu selalu 

mengantar ke puskesmas mengambil obat)” (P10) 

 “Anak biasane ngeterke aku neng puskesmas jupok obat mbak (Bahasa 

Jawa: anak mengantar saya ke puskesmas mengambil obat mbak)” (P13) 

3) Dukungan finansial 

Beberapa partisipan mendapatkan dukungan finansial berupa uang yang 

dikirim oleh anaknya setiap bulan, dibuktikan sebagai berikut: 
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“Anakku mben sasi ngirimi duit kanggo pengobatanku (Bahasa Jawa: anak 

saya setiap bulan mengirimkan uang untuk pengobatan)” (P8) 

 “Alhamdulillah mbak, ben sasi anak wedok ngirimi duit kanggo aku lan 

bojo, yo gawe urip sebulan (Bahasa Jawa: Alhamdulillah mbak, setiap 

bulan anak perempuan mengirim uang buat saya dan istri, ya untuk 

keperluan hidup selama satu bulan)” (P15) 

4) Dukungan informasional 

 Semua partisipan mendapat dukungan informasional dari petugas 

kesehatan di puskesmas terkait menjaga kesehatan tubuh selama menjalani 

pengobatan TB paru, dibuktikan sebagai berikut: 

“Perawate ngomongi ora oleh kekeselen, ngombe obat seng ajek ora oleh 

gang, mangan seng bergizi, ngombe putih seng akeh, ojo angkat abot-abot 

(Bahasa Jawa: perawatnya memberi nasihat tidak boleh terlalu kecapekan, 

minum obat yang teratur, makan yang bergizi, minum air putih yang 

banyak, dan jangan angkat beban terlalu berat)” (P9) 

“Karo perawate kon mangan seng akeh,buah sayur mbendino, ngombe 

putih seng akeh ben bobotku mundak (Bahasa Jawa: sama perawatnya 

disuruh makan yang banyak, buah dan sayur setiap hari, minum air putih 

yang banyak supaya berat saya naik)” (P11) 

 Partisipan mendapatkan dukungan informasional dari teman kerja 

terkait pengobatan TB paru, dibuktikan sebagai berikut: 

“Konco kerjo ngomongi kon rutin ngombe obate ben ndang seger waras 

koyo bien, mergo pengobatane sui kudu sabar. Ojo sampe pedot ben ora 

ngulang pengobatane (Bahasa Jawa: teman kerja memberi nasihat untuk 
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rutin minum obat supaya cepat sembuh seperti dulu kala, karena 

pengobatannya lama harus sabar jangan sampai putus berobat agar tidak 

mengulang pengobatan)” (P14) 

Tema 8. Sumber dukungan selama pengobatan TB paru 

 Partisipan dalam penelitian ini mengungkapkan berbagai sumber 

dukungan yang didapat selama menjalani pengobatan TB paru. Sumber dukungan 

dibagi menjadi dua subtema yaitu dari diri sendiri dan orang lain. 

1) Diri sendiri 

 Partisipan memotivasi diri agar tetap sabar dan ikhlas selama 

menjalani pengobatan TB paru, dibuktikan sebagai berikut: 

“Aku kudu semangat, sabar lan ikhlas mbak, ngeneki yo ujian soko Gusti 

Pangeran kanggo aku (Bahasa Jawa: saya harus semangat sabar dan ikhlas 

mbak, seperti ini ya ujian dari Tuhan buat saya)” (P1) 

“Kedah semangat mbak, yo rutin ngombe obate ben ndang mari (Bahasa 

Jawa: harus semangat mbak, rutin minum obat supaya cepat sembuh)” 

(P2) 

“Soko aku dewe yo kudu semangat mbak nglakonine (Bahasa Jawa: dari 

saya sendiri ya harus semangat mbak menjalaninya)” (P7) 

“Aku kudu mari mbak, ora oleh nglokro. Semangat terus berobat nganti 

bar (Bahasa Jawa: saya harus sembuh mbak, tidak boleh menegeluh. 

Semangat berobat hingga selesai)” (P13) 

“Nyemangati aku dewe mbak, kudu ngombe obat rutin ben ndang mari 

(Bahasa Jawa: menyemangati saya sendiri mbak, rutin minum obat supaya 

cepat sembuh)” (P15) 
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2) Orang lain 

 Partisipan mendapatkan dukungan dari keluarganya, dibuktikan 

sebagai berikut: 

“Suami lan anak seng menehi dukungan terus-terusan (Bahasa Jawa: 

suami dan anak yang memberikan dukungan terus-menerus)” (P3) 

 “Orangtua selalu memberikan semangat untuk saya” (P4) 

“Ya orangtua dan kakak memberikan dukungan kepada saya agar terus 

berjuang untuk sembuh” (P6) 

 Partisipan mendapatkan dukungan dari tetangganya, dibuktikan 

sebagai berikut:  

 “Bu Atun biasane ngewei semangat naliko petukan neng PKK bareng-

bareng (Bahasa Jawa: Bu Atun biasanya memberikan semangat saat 

ketemu di PKK)” (P5) 

“Nak aku ngopi, karo Pak Wir mesti diwenehi semangat kon sabar lan 

ikhlas, kudu semangat nglakoni pengobatan (Bahasa Jawa: kalau saya 

ngopi, sama Pak Wir pasti diberi semangat supaya sabar dan ikhlas, harus 

semangat menjalani pengobatan)” (P14) 

 Partisipan mendapatkan dukungan dari temannya, dibuktikan 

sebagi berikut:  

“Konco sebangku ngewei semangat terus,ora leh nglokro mergo aku sek 

nom (Bahasa Jawa: teman sebangku memberikan semangat terus, tidak 

boleh mengeluh karena saya masih muda)” (P10) 

“Guru liane ugo menehi dukungan mbak, pas ketemu neng ndalan utowo 

neng sekolahan ben iso ngajar murid-murid sampe selawase (Bahasa 
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Jawa: guru lainnya juga memberi dukungan mbak, saat ketemu di jalan 

atau di sekolah supaya saya bisa mengajar murid-murid selamanya )” 

(P12) 

 Semua partisipan mendapatkan dukungan dari petugas kesehatan, 

dibuktikan sebagai berikut: 

 “Bu perawat mben aku njupok obat mesti nuturi apik, iku seng garai aku 

semangat (Bahasa Jawa: bu perawat setiap saya mengambil obat pasti 

memberikan petuah, itu yang membuat saya semangat)” (P8) 

“Perawate apik, aku kudu rutin ngombe obat ben ndang mari (Bahasa 

Jawa: perawatnya baik, saya harus rutin minum obat supaya cepat 

sembuh)” (P9) 

“Nak njupok obat, kadang kulo curhat neng perawate. Yo Alhamdulillah 

iso ngobati ngeluh kulo mbak (Bahasa Jawa: kalau mengambil obat, 

kadang saya surhat ke perawatnya. Ya Alhamdulillah bisa mengobati 

keluh kesah saya mbak)” (P11) 

 

3. Hambatan 

Hambatan yang dilalui oleh masing-masing partisipan berbeda satu sama lain. 

Terdapat dua tema yaitu hambatan selama pengobatan TB paru dan upaya 

mengatasi hambatan selama pengobatan TB paru. 
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Gambar 4.4 Analisis tema hambatan bagi klien TB paru yang menjalani        

pengobatan fase intensif di wilayah kerja Puskesmas Taji 

Kabupaten Magetan Tahun 2018 
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Tema 9. Hambatan selama pengobatan TB paru 

 Hambatan yang dialami partisipan dibagi menjadi dua subtema yaitu 

beban selama menjalani pengobatan TB paru dan dampak pengobatan TB paru. 

1) Beban selama menjalani pengobatan TB paru 

Beberapa partisipan mengalami beban psikologis dan stigma terhadap diri 

sendiri selama menjalani pengobatan TB paru. 

(1) Beban psikologis 

Terdapat enam partisipan yang mengalami beban psikologis selama 

menjalani pengobatan, dibuktikan sebagai berikut: 

“Seng jelas yo mikir mbak kok diwenehi loro koyo ngene (Bahasa 

Jawa: yang jelas ya mikir mbak kok dikasih sakit kaya begini)” (P1) 

“Neng pikiran kadang rodo banter mbak (Bahasa Jawa: kadang terlalu 

memikirkan mbak)” (P3) 

“Jane yo dadi pikiran mbak, tapi kabeh diunggahne didokne (Bahasa 

Jawa: sebenarnya juga jadi pikiran mbak, tetapi semua harus 

dikontrol)” (P5) 

“Iyo mbak, tapi nak tak pikir nemen-nemen yo malah stress. Mending 

tak lakoni kanti sabar (Bahasa Jawa: iya mbak, tetapi kalau terlalu 

saya pikir ya stress. Lebih baik saya jalani dengan sabar)” (P7) 

“Kepikiran kok diwenehi loro koyo ngene (Bahasa Jawa: kepikiran 

kenapa dikasih sakit begini)” (P8) 

“Mikir mbak, tapi ojo dipikir nemen-nemen mbak. Akeh seng luweh 

soro tinimbang aku (Bahasa Jawa: dipikirkan tetapi jangan terlalu 

mbak. Masih banyak yang lebih parah daripada saya)” (P9) 
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(2) Stigma terhadap diri sendiri 

Selama menjalani pengobatan terdapat dua partisipan yang merasa 

malu dengan tetangganya, dibuktikan sebagai berikut: 

“Isin jane mbak, tapi tonggoku ora ngerti lan ora pati masalahne 

(Bahasa Jawa: sebenarnya malu mbak, tetapi tetanggaku tidak tahu dan 

tidak terlalu mempermasalahkan)” (P11) 

“Aku isin  mbak karo tonggoku. Masio tonggoku biasa wae tapi aku 

ngroso enek seng bedo (Bahasa Jawa: Saya malu mbak dengan 

tetanggaku. Meskipun tetanggaku biasa saja tetapi saya merasa ada 

yang berbeda)” (P13) 

2) Dampak selama pengobatan TB paru 

Beberapa partisipan mengalami hambatan terkait pengambilan obat yang 

dijadwalkan, sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup 

partisipan seperti penurunan pendapatan, berkurangnya ilmu, 

berkurangnya jam kerja. 

(1) Penurunan pendapatan 

Terdapat dua partisipan yang mengalami penurunan pendapatan 

selama menjalani pengobatan, dibuktikan sebagai berikut: 

“Nak wayahe jupok obat isuk neng puskesmas disek, trus mari kui 

budal neng pasar dodolan. Yo rodo sudo mbak, sedino biasane iso 300 

maleh 240. (Bahasa Jawa: saatnya ambil obat, pagi ke puskesmas dulu, 

terus lanjut jualan di pasar. Ya agak berkurang mbak, sehari biasanya 

bisa 300 sekarang menjadi 240)” (P2) 
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“Nak usum wong panen yo tekoku neng sawah telat mbak, kedah neng 

puskesmas disik. Resikone yo upahku dipotong sitik (Bahasa Jawa: 

kalau musim panen ya datang saya ke sawah terlambat mbak, harus ke 

puskesmas dahulu. Risikonya ya upah kerja saya dipotong)” (P14) 

(2) Berkurangnya ilmu 

Selama menjalani pengobatan P4, P6, P10 mengalami ketinggalan 

pelajaran dibuktikan sebagai berikut: 

 “Ya agak bermasalah, meskipun jarak antara pondok ke puskesmas  

dekat, tetapi harus mengambil obat padahal sedang berlangsung 

kegiatan pembelajaran di pondok” (P4) 

“Ijin ke guru, mau ambil obat ke puskesmas. Jadi saya harus 

meninggalkan pelajaran)” (P6)  

“Wayahe pelajaran aku kudu ijin neng guruku, neng puskesmas jupok 

obat, yo aku ketinggalan pelajaran  (Bahasa Jawa: saatnya pelajaran 

saya ijin ke guru mau ke puskesmas ambil obat, ya saya ketinggalan 

pelajaran)” (P10) 

(3) Berkurangnya jam kerja 

Terdapat tiga partisipan yang jam kerjanya berkurang selama 

menjalani pengobatan, dibuktikan sebagai berikut: 

“Masio jarak neng puskesmas cedek yo mbak, wayahe ngajar muridku 

tapi kudu neng puskesmas, yo rodo molor lahku ngajar neng kelas 

(Bahasa Jawa: meskipun jarak ke puskemsmas dekat ya mbak, saatnya 

mengajar murid saya tetapi harus ke puskesmas, ya agak terlambat 

saya mengajarnya di kelas)” (P12) 
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“Kapan iko mbak wayahe tandur, lan kudu neng puskesmas jupok 

obat. Yo aku neng sawah disik tandur dilute, trus neng puskesmas 

jupok obat, bar kui neng sawah maneh (Bahasa Jawa: kapan hari mbak 

saatnya menanam padi, dan harus ke puskesmas ambil obat, ya saya ke 

sawah dulu menanam padi sebentar, trus ke puskesmas ambil obat 

setelah itu ke sawah lagi)” (P15) 

Tema 10. Upaya mengatasi hambatan selama pengobatan TB paru 

 Beberapa partisipan melakukan upaya untuk mengatasi hambatan dengan 

cara menambah ilmu pengetahuan, meningkatkan kualitas tidur, beribadah dan 

berdo’a, meningkatkan kebugaran jasmani, dan bersosialisasi.  

(1) Menambah ilmu pengetahuan 

Terdapat tiga partisipan sebagai pelajar yang sering ketinggalan 

pelajaran akibat jadwal yang sama antara kegiatan sekolah dan 

pengambilan obat ke puskesmas. Meskipun demikian, mereka tetap 

menjalankan kedua jadwal tersebut dengan cara belajar mandiri terkait 

pelajaran yang ketinggalan dibuktikan sebagai berikut: 

“Ya setelah ambil obat, saya kembali ke pondok, Tanya ke teman 

tentang pelajaran yang ketinggalan dan belajar bersama” (P4) 

“Ya setelah ambil obat saya kembali ke sekolah untuk belajar, dan 

belajar mandiri tentang pelajaran yang ketinggalan tadi)” (P6) 

“Aku mbalek neng sekolah, neruske pelajaran. Trus takon konco 

pelajaran seng ketinggalan, trus tak sinaune dewe neng omah (Bahasa 

Jawa: saya kembali ke sekolah melanjutkan pelajaran. Tanya ke teman 

pelajaran yang ketinggalan dan saya belajar sendiri)” (P10) 



85 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI                      PENGALAMAN KLIEN TB… RICHA KUMALASARI 

(2) Meningkatkan kualitas tidur 

Terdapat empat partisipan dalam mengatasi hambatan dengan cara 

meningkatkan kualitas tidur agar badan terasa sehat, dibuktikan 

sebagai berikut: 

 “Turu wae mbak (Bahasa Jawa: tidur saja mbak)” (P2) 

“Ora mbak, tak tinggal turu ben ayem (Bahasa Jawa: tidak mbak, 

saya tinggal tidur biar tenang)” (P3) 

“Biasane tilem, ben ora mumet (Bahasa Jawa: biasanya tidur, supaya 

tidak pusing)” (P5) 

“Yo sare mbak, ben awak kroso penak (Bahasa Jawa: ya tidur mbak 

supaya di badan terasa enakan)” (P7) 

(3) Beribadah dan berdo’a 

Terdapat tiga partisipan dalam mengatasi hambatan dengan cara 

beribadah dan berdo’a, dibuktikan sebagai berikut: 

“Nggih shalat lan ndongo mbak (Bahasa Jawa: ya shalat dan berdo’a 

mbak)” (P1) 

“Ndongo pas shalat ugo moco Qur’an marang Gusti Allah mbak 

(Bahasa Jawa: Berdo’a selesai shalat jug abaca Al-Qur’an kepad 

Allah)” (P8) 

“Sabar, ora gang ndongone, sholate, ngajine mbak ben ayem (Bahasa 

Jawa: sabar, tak lupa berdo’a, shalat, mengaji mbak supaya tenteram 

di hati)” (P9) 
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(4) Meningkatkan kebugaran jasmani 

Terdapat dua partisipan dalam mengatasi hambatan dengan cara 

meningkatkan kebugaran jasmani agar tetap sehat dan terasa enak di 

badan, dibuktikan sebagai berikut: 

“Olahraga neng lapangan mbak, karo ngirup howo seger dikancani 

bojoku (Bahasa Jawa: olahraga di lapangan mbak menghirup udara 

segar ditemani suamiku)” (P11) 

“Sabar sek mbak tanah sek loro, yo paling dikancani bojoku olahraga 

muteri lapangan mben sore (Bahasa Jawa: Saya ditemani suami 

olahraga sebentar setiap sore mengelilingi lapangan)” (P12) 

(5) Bersosialisasi 

Terdapat tiga partisipan dalam mengatasi hambatan dengan cara 

bersosialisasi di warung kopi, dibuktikan sebagai berikut: 

“Digawe ngopi mbak, jaduman ro tonggo karo golek info (Bahasa 

Jawa: dibuat ngopi mbak, berkomunikasi dengan tetangga sambil cari 

informasi)” (P13) 

“Neng warung nggolek kopi lan jaduman karo konco ben ra spaneng 

(Bahasa Jawa: ke warung mencari kopi dan berkomunikasi dengan 

teman supaya tidak tegang pikiran)” (P14) 

“Jaduman  neng warung mburi omah mbak (Bahasa Jawa: 

berkomunikasi di warung belakang rumah mbak)” (P15) 
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4. Harapan 

 

 

Gambar 4.5 Analisis tema harapan bagi klien TB paru yang menjalani pengobatan 

          fase intensif di wilayah kerja Puskesmas Taji Kabupaten Magetan  

          Tahun 2018 

 

Tema 11. Harapan selama pengobatan TB paru 

 Subtema pada tema ini adalah kesembuhan, dimana semua partisipan 

memiliki harapan untuk mendapatkan kesembuhan setelah menjalani pengobatan 

TB paru, dibuktikan sebagai berikut: 

 “Supaya cepat sembuh mbak” (P4)(P6) 

“Ben ndang mari (Bahasa Jawa: biar segera sembuh)” (P1) 

“Pengen seger waras maneh (Bahasa Jawa: ingin sehat lagi)” (P2) 

“Cepet mari ben iso koyo bature (Bahasa Jawa: cepat sembuh supaya bisa 

seperti temannya)” (P7) 

“Mugo-mugo ndang mari mbak (Bahasa Jawa: semoga cepat sembuh 

mbak)” (P8) 

“Pengen mari,iso kumpul ro koncoku, dolanan voli maneh (Bahasa Jawa: 

ingin sembuh, bisa berkumpul dengan teman, bermain voli lagi)” (P10)  

“Lorone ilang, sehat selawase (Bahasa Jawa: sakitnya hilang, sehat 

selamanya)” (P11)  

“Sembuh mbak,ben uripe ayem (Bahasa Jawa: sembuh mbak, supaya 

hidup tenang)” (P12) 
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Gambaran keseluruhan tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Analisis tema secara keseluruhan pengalaman klien TB paru yang 

          menjalani pengobatan fase intensif di wilayah kerja Puskesmas Taji  

          Kabupaten Magetan Tahun 2018 
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4.2 Pembahasan 

 Hasil penelitian ini mengidentifikasi sebelas tema. Tema-tema tersebut 

diidentifikasi berdasarkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk 

menggali secara mendalam pengalaman klien TB paru yang menjalani pengobatan 

fase intensif. Secara khusus penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran 

tentang proses adaptasi, sistem pendukung, hambatan, dan harapan bagi klien TB 

paru yang menjalani pengobatan fase intensif. Tujuan tersebut digambarkan pada 

sebelas tema yaitu perubahan di lingkungan keluarga, perubahan di ingkungan 

kerja, menjaga kegiatan sosial, efek samping setelah minum obat TB paru, upaya 

mencegah penularan TB paru, upaya mencapai kesembuhan, jenis dukungan 

selama pengobatan TB paru, sumber dukungan selama pengobatan TB paru, 

hambatan selama pengobatan TB paru, upaya mengatasi hambatan selama 

pengobatan TB paru, dan harapan selama pengobatan TB paru. Interpretasi hasil 

penelitian dilakukan dengan komparasi hasil penelitian yang telah didapatkan 

melalui konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan konteks 

penelitian. 

Tema 1. Perubahan di lingkungan keluarga 

 Partisipan mengalami perubahan di lingkungan keluarga. Hasil wawancara 

P6, P9, P11, P13 yang menyatakan bahwa mereka mengalami perubahan ketika 

akan berkomunikasi dengan anggota keluarga, yaitu dengan menjaga jarak 

komunikasi. Seperti yang diungkapkan P13 harus menjaga jarak komunikasi yang 

tak seharusnya dilakukan. Tetapi ini semua demi kebaikan anggota keluarganya 

dengan tujuan untuk mengurangi risiko penularan bakteri TB akibat percikan. 
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Penelitian (Dodor, 2015) menyatakan bahwa hidup dengan klien TB akan 

menyebabkan perubahan di keluarga.  

 P2, P5, P7, P12, dan P15 juga mengalami perubahan kebiasaan makan 

dengan keluarga. Biasanya makan bersama setiap pagi dan malam, namun 

dikarenakan sakit dan kesibukan anggota keluarga masing-masing maka 

memutuskan untuk makan bersama hanya setiap malam saja. Alasan partisipan 

seperti ini adalah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga meskipun dalam 

keadaan sakit. Selain itu partisipan juga kasihan apabila anggota keluarganya 

tertular oleh sakitnya. Penelitian (Behzadifar et al., 2015) menyatakan bahwa 

klien TB yang sedang menjalani pengobatan akan merubah sikap dan perilakunya 

baik di dalam keluarga maupun di masyarakat. 

Tema 2: Perubahan di lingkungan kerja 

 Partisipan mengurangi komunikasi dengan teman kerjanya dengan cara 

berkomunikasi saat ada keperluan saja. Mereka lebih cenderung menyelesaikan 

pekerjaannya masing-masing. Seperti yang diungkapkan P12 hanya 

berkomunikasi dengan guru di ruangan saat ada keperluan, meskipun selalu 

memakai masker saat berkomunikasi dengan temannya. Begitu juga dengan P4, 

P6, dan P10 bahwa mereka berkomunikasi dengan teman di sekolah saat ada 

kepentingan pelajaran saja. Penelitian (Angélica et al., 2013) menyatakan bahwa 

klien TB akan mengurangi berkomunikasi dengan orang lain baik itu teman 

maupun masyarakat untuk menurunkan penularan bakteri TB kepada orang lain. 

Tema 3: Menjaga kegiatan sosial  

Hasil wawancara didapatkan bahwa semua partisipan menjaga kegiatan 

sosial dengan cara menjaga interaksi dengan lingkungan sekitar. Terdapat lima 
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partisipan mengikuti kegiatan kerja bakti. Tujuh partisipan mengikuti pengajian. 

Tiga partisipan mengikuti kegiatan syukuran. Setiap Hari Jumat P4, P6, P8, P14, 

dan P15 rutin mengikuti kerja bakti membersihkan masjid, kamar dan lingkungan 

pondok pesantren. Setiap Hari Kamis P1, P2, P3, P5, P10, P11 dan P12 mengikuti 

kegiatan pengajian dengan kelompoknya dari rumah ke rumah secara bergantian. 

P7, P9, dan P13 datang ke syukuran ketika ada mantenan dan tahlilan pada orang 

meninggal. Hal tersebut dilakukan oleh partisipan dengan alasan karena mereka 

tidak ingin diasingkan oleh masyarakat sekitar. Selain itu, P13 mengungkapkan 

kepada tetangganya bahwa saat ini dirinya sedang sakit TB paru, namun tetangga 

tidak terlalu mempermasalahkan dan tetap berinteraksi seperti biasanya. Disaat 

berinteraksi, P13 tetap melindungi diri dan tetangganya agar tidak tertular dengan 

menggunakan masker. Respon dari masyarakat terhadap patisipan yang 

menggunakan masker saat berkomunikasi sangat baik. Masyarakat sadar bahwa 

TB paru adalah penyakit yang menular. Masyarakat tidak heran dan tidak takut 

untuk berkomunikasi dengan partisipan, sehingga stigma terhadap klien TB paru 

dapat diminimalisasikan serta masyarakat lebih peduli tehadap pencegahan 

penularan TB paru. Hal ini sesuai dengan penelitian (Angélica et al., 2013) yang 

dilakukan di Brazil yang mana partisipan memiliki kesadaran untuk 

mengungkapkan kepada orang lain bahwa dirinya sakit TB paru dan menjelaskan 

terkait penyakitnya, dengan harapan orang lain mengetahui bahaya dan cara untuk 

berinteraksi dengan klien TB paru.  

Dari penjelasan tersebut diharapkan agar masyarakat tidak takut untuk 

berinteraksi dengan klien TB paru, sehingga stigma terhadap klien TB paru dapat 
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diminimalisasikan dan masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan penularan 

TB paru. 

Tema 4: Efek samping setelah minum obat TB paru 

 Berdasarkan hasil wawancara terdapat tujuh orang mengalami gangguan 

gastrointestinal setelah minum obat TB paru. Delapan partisipan yang lain tidak 

merasakan efek samping apapun setelah minum obat. P2, P3, P11, dan P14 

merasa mual setelah minum obat. Sedangkan P5, P7, dan P10 merasa muntah 

sedikit-sedikit dan setelah beberapa hari kemudian sudah tidak merasakan muntah 

lagi. Hal ini sesuai dengan penelitian (Rejeki, Nursasi and Permatasari, 2012) 

yang menyatakan bahwa dampak yang dirasakan klien TB setelah minum obat 

adalah rasa mual-mual hingga muntah yang dapat menyebabkan nafsu makan 

menurun. Meski demikian, masyarakat tidak berobat untuk menghilangkan rasa 

mual dan muntah yang dialami, dikarenakan partisipan hanya mengalami efek 

samping obat selama dua minggu di awal pengobatan saja. Menurut (Kemenkes, 

2016) menjelaskan bahwa seseorang yang mengonsumsi paduan OAT akan 

mengalami gangguan gastrointestinal. Hal ini dikarenakan didalam paduan OAT 

terdapat dua jenis obat Rifampisin dan Pirazinamid yang keduanya memiliki efek 

samping berupa gangguan gastrointestinal. Meski demikian, partisipan tidak 

malas untuk minum obat. Mereka tetap sabar dan minum obat secara teratur 

sampai pengobatan selesai sesuai dengan anjuran petugas kesehatan di Puskesmas 

Taji. 

Tema 5: Upaya mencegah penularan TB paru 

 Berdasarkan hasil wawancara, dalam upaya pencegahan penularan TB 

paru semua partisipan menjaga diri sendiri dan lingkungan dengan cara 
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menerapkan etika batuk, menggunakan masker, membersihkan rumah dan berobat 

secara teratur. P3, P4, P6, P10, P12, dan P13 menerapkan etika batuk setiap akan 

batuk. Mereka menyiapkan tisu untuk meludahkan sputumnya kemudian ditaruh 

di plastik dan dibuang ke tempat sampah. Hal ini didukung oleh (Kemenkes, 

2016) yang menyatakan bahwa upaya untuk pencegahan TB dengan menjaga 

perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara menjaga lingkungan sehat dan 

menjalankan etika batuk secara benar. Sebagian dari partisipan melakukan 

pencegahan dengan menggunakan masker ketika setiap keluar rumah dan 

berinteraksi dengan orang lain. Seperti yang diungkapkan P5 dan P15 yang 

menyatakan bahwa mereka selalu menggunakan masker biasa, dikarenakan 

kasihan apabila orang lain tertular saat berinteraksi secara langsung. Hal ini 

didukung oleh peraturan (Kemenkes, 2016) yang menyatakan bahwa media 

komunikasi yang digunakan untuk penanggulangan TB berupa penggunaan 

masker setiap berinteraksi dengan orang lain. Selain itu penelitian (Yuliastuti, 

Novita, dan Narsih, 2013) bahwa penggunaan masker dapat diterapkan ketika 

akan berinteraksi dengan klien TB paru yang dapat mencegah penularan. Selain 

itu penggunaan masker sebaiknya satu kali pemakaian dalam sehari atau jika 

sudah tidak nyaman dalam waktu satu hari bisa diganti. Droplet yang keluar dari 

klien TB saat berbicara, bersin, atau batuk memiliki ukuran yang berbeda. Droplet 

yang besar akan menetap dan droplet yang kecil akan tertahan di udara. Oleh 

karena itu penggunaan masker saat berinteraksi dengan klien TB sangat 

dianjurkan untuk mencegah terjadinya penularan. Selain itu, P8, P11, dan P14 

mencegah penularan TB dengan cara menjaga ventilasi udara yang baik. 

Membuka jendela kamar setiap pagi hari  agar sinar matahari dapat menerangi isi 
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rumah dan udara dapat berganti. Sesuai dengan peraturan (Kemenkes, 2016) yang 

mana kuman TB sangat peka terhadap panas, sinar matahari dan sinar ultra violet. 

Paparan terhadap sinar ultra violet secara langsung mengakibatkan sebagian 

kuman akan mati dalam waktu beberapa menit. Sehingga penularan TB dapat 

berkurang. Selain itu P7, P9, P13 yang awalnya perokok aktif, dan setelah 

terdiagnosa mereka mulai beradaptasi membiasakan diri untuk tidak merokok. Hal 

ini dikarenakan partisipan sudah mendapatkan informasi dari petugas kesehatan 

bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan, serta daya tangkap partisipan 

untuk menerima dan memahami informasi sudah baik karena ketiga partisipan 

tersebut lulusan SMA. Menurut (Nursalam, 2003) menyatakan bahwa semakin 

tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah dalam menerima informasi 

sehingga semakin banyak pengetahuan yang dimiliki. 

Tema 6. Upaya mencapai kesembuhan 

 Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa upaya yang dilakukan 

oleh semua partisipan untuk mencapai kesembuhan adalah minum obat teratur 

seperti yang diungkapkan P7 dan P9, melakukan kontrol teratur seperti yang 

diungkapkan P2 dan P4.. Hal ini dilakukan dengan alasan agar partisipan segera 

sembuh tanpa harus melakukan pengobatan ulang. Menurut  (Kemenkes, 2016) 

P2, P7, dan P9 berobat secara teratur untuk menanggulangi penularan TB. Datang 

ke puskesmas seminggu sekali sampai dua minggu sekali untuk mengambil obat, 

dengan harapan partisipan dapat menjalani pengobatan sampai sembuh dan tidak 

mengalami kekambuhan. 
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Tema 7: Jenis dukungan selama pengobatan TB paru 

 Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa semua partisipan 

mendapatkan dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan finansial, 

dukungan informasional. Menurut (Friedman, 2010) bahwa dukungan emosional 

sebagai wadah yang aman dan damai untuk diberikan sebuah perhatian guna 

mencapai pemulihan terhadap suatu permasalahan. P1 mendapatkan dukungan 

emosional berupa perhatian dari anaknya yang setiap Hari Sabtu menelepon untuk 

menanyakan kondisi dan memberikan nasihat. P2 mendapatkan perhatian dari 

suaminya yang menyediakan dan mengambilkan makanan. P7 mendapatkan 

perhatian dari istrinya yang selalu mengantarkan makan siang ke sawah. P3, P5, 

P6, dan P12 mendapatkan perhatian dari tetangga yang menjenguk di rumah sakit 

dengan membawakan buah, roti, dan minum. Hal ini didukung oleh penelitian 

(Rejeki, Nursasi and Permatasari, 2012) yang menyatakan bahwa dukungan 

emosional yang diberikan oleh keluarga maupun orang lain dapat dijadikan 

sebagai faktor pendukung utama dalam kesembuhan klien TB.  

P4, P10, dan P13 mendapatkan dukungan instrumental berupa diantar ke 

puskesmas oleh keluarganya untuk mengambil obat. Hal ini dilakukan oleh 

keluarga dengan alasan agar anaknya tetap semangat dalam menjalani 

pengobatan. Menurut (Friedman, 2010) bahwa dukungan instrumental merupakan 

sumber pertolongan yang praktis dan konkrit dalam mencapai sebuah tujuan. 

Sehingga individu yang mengalami permasalahan dapat terbantu.  

P8 dan P15 mendapatkan dukungan finansial dari anaknya yang mengirimi 

uang setiap bulan untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pengobatan. 

Sehingga partisipan tidak mengalami stress finansial selama menjalani 
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pengobatan. Menurut (Friedman, 2010) apabila dukungan finansial ini tidak dapat 

terpenuhi dapat mengakibatkan stress finansial yang biasanya mempengaruhi 

sistem yang ada di dalamnya.  

P14 mendapatkan dukungan informasional dari teman kerjanya berupa 

nasihat untuk rutin minum obat sampai pengobatan selesai. Tak hanya itu, semua 

partisipan mendapatkan dukungan informasional dari ptugas kesehatan yang 

selalu memberikan nasihat untuk selalu menjaga kesehatan meskipun dalam 

keadaan sakit, rutin minum obat, makan sayur dan buah setiap hari, jangan terlalu 

melakukan aktivitas terlalu berat dengan maksud agar partisipan dapat menjalani 

pengobatan sampai dinyatakan sembuh sehingga tidak ada kekambuhan dan 

pengobatan ulang. Menurut (Friedman, 2010) dukungan informasional berisi 

solusi melalui penyediaan informasi, memberikan saran baik secara langsung 

maupun tidak langsung dan memberikan umpan balik kepada setiap individu.  

Oleh karena itu, dukungan bagi klien TB paru sangat diperlukan dalam 

menjalani pengobatan dengan maksud agar klien tetap rutin minum obat sehingga 

kekambuhan dan pengobatan ulang terhadap klien TB paru dapat berkurang. 

Tema 8: Sumber dukungan selama pengobatan TB paru 

 Hasil wawancara P1, P2, P7, P13, dan P15 memiliki sumber dukungan 

dari dirinya sendiri berupa penghargaan positif, semangat, dan memotivasi diri 

untuk tetap sabar dan ikhlas yang semuanya dijadikan sebagai bentuk penguatan 

selama menjalani pengobatan. Bagi mereka, apabila tidak memiliki semangat 

alam diri maka dikhawatirkan akan mengalami kegagalan pengobatan. Hal ini 

didukung oleh (Potter dan Perry, 2005) yang menyatakan jika kebutuhan tidak 

terpenuhi, makan setiap individu akan merasa tidak berdaya dan rendah diri. 
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 P3, P4, P6 mendapatkan dukungan dari suami dan orangtua berupa 

semangat agar terus berjuang untuk menjalani pengobatan sampai sembuh. P5 dan 

P14 mendapatkan dukungan dari tetangganya agar rutin minum obat. P10 dan P12 

mendapatkan dukungan dari teman kerjanya berupa semangat dan jangan 

menyerah menjalani pengobatan yang lama. Selain itu semua partisipan juga 

mendapatkan dukungan dari petugas kesehatan berupa nasihat agar rutin minum 

obat, menjaga kesehatan, mengatur pola makan, gizi seimbang dan juga informasi 

terkait penyakit TB paru. Menurut (Kaufiman dan Kosberg, 2010) yang 

mengungkapkan bahwa dukungan sosial informal merupakan bantuan yang 

diberikan oleh keluarga, teman, masyarakat sekitar didasarkan pada perhatian dan 

tanggung jawab personal kepada orang yang membutuhkan bantuan. Dukungan 

dari diri sendiri maupun orang lain sama-sama memberikan makna tersendiri bagi 

partisipan sebagai bentuk penguatan selama menjalani pengobatan TB paru. 

Tema 9: Hambatan selama pengobatan TB paru 

 Beberapa partisipan mengalami beban selama menjalani pengobatan, 

yakni berupa beban psikologis dan stigma terhadap diri sendiri. Seperti yang 

diungkapkan P1, P3, P5, P7, P8, dan P9 mereka mengalami beban psikologis 

selama menjalani pengobatan. Merasa bosan dan terkadang menolak keadaan 

karena harus minum obat setiap hari dengan ukuran obat yang besar. Belum lagi 

waktu pengobatannya lama selama enam bulan. Hal ini sesuai dengan penelitian 

(Rejeki, Nursasi and Permatasari, 2012) yang menyatakan bahwa seseorang yang 

sedang menjalani pengobatan TB akan mengalami berbagai kesulitan salah 

satunya masalah psikologis. Tak hanya itu, penelitian (Thakker and Upadhyay, 
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2014) menyatakan bahwa banyak klien TB yang tidak siap dengan keadaan dan 

menolak untuk menjalani pengobatan.  

P11 dan P13 mengalami stigma terhadap diri sendiri. Mereka merasa malu 

dengan kondisinya saat ini, meskipun masyarakat disekitarnya sudah mengetahui 

tentang sakitnya, namun masyarakat tidak memperdulikan akan hal itu dan 

aktivitas sehari-hari tetap berjalan dengan lancar. Penelitian (Angélica et al., 

2013) menyatakan bahwa untuk menghindari rasa malu klien TB, mereka harus 

menyembunyikan sakitnya dari teman kerja maupun masyarakat sekitar, mereka 

lebih memilih diam ketika berhadapan dengan orang lain. 

 Beberapa partisipan mengalami dampak akibat pengobatan TB 

diantaranya penurunan pendapatan, berkurangnya ilmu, dan berkurangnya jam 

kerja. Seperti yang diungkapkan P2 bahwa pendapatannya berkurang dari yang 

semestinya 400 ribu menjadi 240 ribu dikarenakan harus berobat ke puskesmas 

terlebih dahulu, sehingga harus merelakan pelanggannya untuk tidak membeli 

barang dagangannya. Begitu juga dengan P14 mengalami penurunan pendapatan 

dikarenakan harus berobat ke puskesmas terlebih dahulu dan setelah itu berangkat 

ke tempat kerja. Meskipun demikian, partisipan masih bisa menerima risiko yang 

harus dihadapi dan tetap menjalani pengobatan dengan rutin. Hal ini sesuai 

dengan penelitian (Dodor, 2015) yang menyatakan bahwa seseorang yang 

menjalani pengobatan TB akan mengalami kesulitan di bidang ekonomi salah 

satunya penurunan pendapatan. Klien TB harus berhenti berjualan. 

 Hambatan yang dialami P4, P6, dan P10 adalah berkurangnya ilmu berupa 

ketinggalan pelajaran di sekolah. Partisipan merelakan jam sekolahnya untuk 

pergi ke puskesmas untuk mengambil obat. Meskipun pendapatan P12 dan P15 
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tidak mengalami penurunan, tetapi hambatan yang mereka alami adalah 

berkurangnya jam kerja. Seperti yang dikatakan P12 jam untuk mengajar di 

sekolah harus berkurang karena pergi ke puskesmas, begitu juga dengan P15 

harus ke puskesmas mengambil obat dan setelah itu pergi ke sawah untuk 

bercocok tanam. Hal ini sesuai dengan penelitian (Dodor, 2015) yang menyatakan 

bahwa seseorang yang menjalani pengobatan TB akan mengalami pengurangan 

jam kerja karena harus menjalani pengobatan yang lama. Mereka harus 

mengurangi jam kerjanya sampai pengobatan selesai.  

Semua partisipan tinggal tidak jauh dengan puskesmas. Sehingga mereka 

tidak mempermasalahkan jarak tempuh untuk mengambil obat ke puskesmas 

seminggu sekali sampai dua minggu sekali secara rutin. Hal ini berbeda dengan 

penelitian (Rejeki, Nursasi and Permatasari, 2012) yang menyatakan bahwa jarak 

menjadi kendala pengobatan TB karena harus datang ke puskesmas seminggu 

sekali dan dua minggu sekali untuk mengambil obat. 

 Dari berbagai hambatan yang dialami meski terkadang bosan dan 

mengalami kejenuhan, namun semua partisipan tetap menjalani pengobatan 

dengan baik dan teratur. Hal ini diyakini oleh partisipan bahwa jika hanya 

mengandalkan dukungan dari orang lain tanpa ada penguatan dari diri sendiri 

tidak mungkin bisa menjalani pengobatan hingga selesai. Pernyataan diatas 

didukung oleh penelitian (Prawulandari, 2018) bahwa cara adaptasi yang baik 

dalam menjalani kejenuhan dan hambatan selama menjalani pengobatan yang 

panjang pada pasien TB didasari pada proses penyadaran tentang diri sendiri 

berupa menciptakan motivasi untuk berubah, kuatnya sistem pendukung, adanya 

upaya pembinaan yang terus-menerus dan berkelanjutan. 
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 Dari penjelasan diatas, hambatan yang dialami semua partisipan selama 

menjalani pengobatan TB paru tidak menjadi penghambat untuk pergi ke 

puskesmas. Partisipan berusaha untuk tetap menjalani pengobatan secara teratur 

agar tidak terjadi pengobatan ulang. 

Tema 10: Upaya mengatasi hambatan selama pengobatan TB paru 

Distraksi adalah upaya yang dilakukan oleh semua partisipan dalam 

mengatasi hambatan selama menjalani pengobatan. P4, P6, dan P10 melakukan 

kegiatan distraksi dengan cara menambah ilmu pengetahuan. Kegiatan ini d 

dilakukan karena ketiga partisipan tersebut adalah seorang pelajar yang selalu 

ketinggalan pelajaran karena pengobatan, sehingga harus meluangkan waktu 

kembali untuk belajar sendiri terkait materi yang ketinggalan. Kegiatan distraksi 

yang dilakukan P2, P3, P5, dan P7 adalah meningkatkan kualitas tidur supaya 

badan terasa enak dan tidak kelelahan. Partisipan mengeluh sulit tidur karena 

memikirkan penyakitnya belum sembuh dan harus menjalani pengobatan yang 

lama. Penelitian (Rejeki, Nursasi and Permatasari, 2012) menjelaskan bahwa pada 

klien TB sering kali mengalami kelelahan akibat beban psikologis yang 

dialaminya. Sehingga diperlukan istirahat yang cukup untuk memulihkan 

kondisinya. 

P1, P8, dan P9 melakukan kegiatan beribadah dan berdo’a untuk 

mengatasi hambatan yang dialami. Tujuannya agar partisipan merasakan 

ketenangan dan kedamaian dalam memaknai kehidupan yang dihadapi. Mereka 

meyakini bahwa semua penyakit ada obatnya, sehingga dengan beribadah dan 

berdo’a akan diberikan pertolongan dan petunjuk oleh Sang Pencipta untuk 

mencapai kesembuhan. Penelitian (Sedjati, 2012) menyatakan bahwa klien TB 
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sering kali mengalami tekanan batin karena TB adalah penyakit yang memalukan, 

membuat klien diisolasi dan dikucilkan karena adanya stigma. Sehingga 

diperlukan upaya untuk memaknai kehidupan yang hakiki melalui ibadah dan 

do’a kepada Sang Pencipta. Kegiatan yang dilakukan P11 dan P12 adalah 

meningkatkan kebugaran jasmani. Seperti yang dilakukan oleh P11 selalu 

olahraga di lapangan ditemani suaminya, begitu juga dengan P12 setiap sore 

olahraga mengelilingi lapangan ditemani suaminya. Kegiatan tersebut dilakukan 

partisipan untuk menghilangkan beban sosial yakni rasa malu akibat sakitnya, dan 

pikiran menjadi tenang. Penelitian (Rejeki, Nursasi and Permatasari, 2012) 

menyatakan bahwa dengan memenuhi kebutuhan latihan gerak  badan atau 

olahraga dapat melemaskan otot-otot dan peredaran darah lancar sehingga tubuh 

menjadi segar, pikiran jadi tenang, dan daya tahan tubuh meningkat yang akan 

mendukung penyembuhan. 

P13 dan P15 mengatasi hambatan yang dihadapi dengan cara bersosialisasi 

dengan tetangganya. Mereka berpersepsi bahwa bergabung dengan teman akan 

menghilangkan kejenuhan dan segala permasalahan yang dihadapi dibandingkan 

dengan berdiam diri di rumah. Terkadang saat berkumpul, teman juga 

memberikan dukungan untuk mempertahankan kehidupan selama menjalani 

pengobatan. Penelitian (Chrisnawati, Beda and Maratning, 2017) menunjukkan 

bahwa kualitas hidup pasien TB yang menjalani pengobatan bergantung pada 

kondisi fisik yang dialami, tekanan emosional, koping individu dan keluarga, 

dukungan sosial yang diperoleh dari keluarga maupun orang sekitar, serta 

lingkungan yang mendukung pasien TB paru dalam menjalani hidup dan 

meningkatkan kualitas hidup. 
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Tema 11: Harapan selama pengobatan TB paru 

Hasil wawancara menyatakan bahwa semua partisipan memiliki harapan 

agar sembuh dari sakitnya. Bisa melakukan aktivitas seperti dahulu tanpa adanya 

batasan apapun. Hal ini didukung oleh penelitian (Rejeki, Nursasi and 

Permatasari, 2012) yang menyatakan bahwa harapan yang diinginkan dari klien 

TB setelah menjalani pengobatan yaitu dapat mencapai kesembuhan. 

Harapan memberikan daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi 

segala permasalahan. Harapan dapat dijadikan sebagai pemicu seseorang untuk 

mencapai hal yang diinginkan. Seseorang dikatakan memiliki tujuan dalam hidup 

dan perasan terarah apabila dapat memaknai kehidupan dengan baik sesuai hati 

nuraninya. Hal ini didukung oleh (Sedjati, 2012) yang menyatakan bahwa apabila 

seseorang mampu memaknai terhadap hal-hal yang dianggap penting dan 

berharga maka akan menyebabkan seseorang tersebut merasakan kehidupan yang 

berarti dan pada akhirnya akan menimbulkan perasaan bahagia. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan simpulan dan saran yang berhubungan dengan masalah 

penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran 

pengalaman klien TB paru yang menjalani pengobatan fase intensif di wilayah 

kerja Puskesmas Taji Kabupaten Magetan. 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pengalaman klien TB yang 

menjalani pengobatan fase intensif adalah sebagai berikut: 

1. Gambaran pengalaman klien TB yang menjalani pengobatan fase intensif 

diwakili oleh 11 (sebelas) tema, yaitu: perubahan di lingkungan keluarga, 

perubahan di lingkungan kerja, menjaga kegiatan sosial, efek samping 

setelah minum obat TB paru, upaya mencegah penularan TB paru, upaya 

mencapai kesembuhan, jenis dukungan selama pengobatan TB paru, 

sumber dukungan selama pengobatan TB paru, hambatan selama 

pengobatan TB paru, upaya mengatasi hambatan selama pengobatan TB 

paru, dan harapan selama pengobatan TB paru. 

2. Partisipan meminimalisasi penularan TB paru di keluarga dan di tempat 

kerja. Partisipan lebih memilih menjaga jarak saat berkomunikasi dengan 

keluarga dan makan bersama keluarga hanya setiap malam.  Serta sebagian 

dari partisipan berkomunikasi dengan teman kerja saat ada keperluan saja. 
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3. Partisipan mengikuti kerja bakti, mengikuti pengajian, mengkuti syukuran 

agar tidak terisolasi dari masyarakat. Sebagian dari partisipan merasakan 

mual muntah setelah minum obat. Partisipan melakukan pencegahan 

penularan TB paru  secara berbeda-beda diantaranya menerapkan etika 

batuk, menggunakan masker saat keluar rumah dan berinteraksi dengan 

orang lain, semua partisipan melakukan pengobatan secara teratur, dan 

menjaga ventilasi rumah dengan baik. 

4. Jenis dukungan yang didapat partisipan seperti dukungan emosional 

(perhatian dari anak, suami/istri, tetangga), dukungan instrumental (diantar 

berobat menggunakan sepeda motor), dukungan finansial (uang), 

dukungan informasional (nasihat dan saran). Sedangkan sumber dukungan 

yang didapat berasal dari diri sendiri, keluarga, teman, tetangga, ptugas 

kesehatan. 

5. Partisipan mengalami berbagai hambatan dalam menjalani pengobatan. 

Hambatan yang dialami oleh sebagain besar partipan adalah beban 

psikologis. Selain itu adanya beban sosial, penurunan pendapatan, 

berkurangnya jam kerja dan ilmu pengetahuan. 

6. Upaya yang dilakukan partisipan untuk mengatasi hambatan adalah 

menjaga kondisi fisiknya agar tetap sehat, selain itu semua partisipan tetap 

bersyukur dengan keadaan yang dihadapi saat ini. 

7.  Harapan partisipan supaya diberi kesembuhan agar dapat beraktivitas 

seperti dahulu kala. 
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5.2 Saran 

1. Bagi petugas kesehatan 

Perlu dipertahankan upaya yang sudah dilakukan oleh petugas 

kesehatan dalam menangani TB paru agar angka kesembuhan total tetap 

baik kedepannya, serta perlu adanya inovasi promosi kesehatan tentang 

TB paru kepada keluarga dan masyarakat untuk tetap mendampingi dan 

memberikan dukungan klien TB dalam menjalani pengobatan, agar stigma 

terhadap klien TB dapat berkurang 

2. Bagi keluarga 

Perlu adanya peran keluarga untuk memberikan perhatian dan kasih 

sayang kepada klien TB selama menjalani pengobatan sampai selesai dan 

dinyatakan sembuh oleh petugas kesehatan.  

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti disarankan untuk memperhatikan durasi dilakukannya 

wawancara agar tingkat kedalaman dan keluasan data yang diperoleh 

sesuai dengan yang diharapakan peneliti. Selain itu peneliti sebaiknya 

memilih tempat wawancara yang jauh dari kebisingan untuk memudahkan 

proses pengumpulan data, serta melanjutkan dan menggali lebih 

mendalam tentang pengalaman klien TB dalam menjalani pengobatan fase 

intensif, dengan mengembangkan ide-ide sehingga dapat memberikan 

variasi pada penelitian berikutnya. 
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1. Tujuan penelitian ini untuk mendapat gambaran tentang pengalaman klien 

TB paru yang menjalani pengobatan fase intensif di wilayah kerjs 

Puskesmas Taji Kabupaten Magetan. 

2. Penelitian ini bermanfaat bagi keluarga dan petugas kesehatan untuk 

menambah pengetahuan, khususnya dalam ilmu keperawatan komunitas 

dalam menerapkan intervensi yang tepat untuk menangani, membimbing, 
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telah disepakati.  



116 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI                      PENGALAMAN KLIEN TB… RICHA KUMALASARI 

4. Selama melakukan wawancara, peneliti menggunakan alat bantu perekam 

suara yang bertujuan untuk merekam apa yang diucapkan dan alat tulis. 

Wawancara akan dilakukan selama 30-60 menit.  

5. Penelitian ini tidak akan merugikan dan menimbulkan resiko bagi 

Bapak/Ibu/Saudara. Apabila Bapak/Ibu/Saudara merasa tidak nyaman 

selama wawancara, maka Bapak/Ibu/Saudara boleh tidak menjawab atau 

mengakhiri wawancara serta mengundurkan diri dari penelitian.  

6. Semua data dan catatan yang dikumpulkan selama penelitian ini akan 

dijamin kerahasiaannya, dimana hasil penelitian hanya akan 

dipublikasikan kepada pihak institusi pendidikan dalam hal ini adalah 

Fakultas Keperawatan, Universitas Airlangga serta pihak terkait lainnya 

dengan tetap menjamin kerahasiaan identitas.  

7. Semua catatan yang berhubungan dengan penelitian akan dijamin 

kerahasiaannya. Peneliti akan memberikan hasil catatan rekaman kepada 

partisipan untuk diperiksa kembali kebenarannya sebelum analisa data.  

8. Jika ada yang belum jelas silahkan Bapak/Ibu/Saudara tanyakan pada 

peneliti  

9. Bapak/Ibu/Saudara akan memperoleh penghargaan/goodie bag dari 

peneliti atas kesediaan dan kerjasamanya selama proses penelitian. Goodie 

bag berisi beras 2 kg, gula 1kg, teh 1 kotak.  

10. Jika Bapak/Ibu/Saudara memahami dan bersedia ikut berpartisipasi dalam 

penelitian ini, silahkan menandatangani lembar persetujuan untuk menjadi 

partisipan pada lembar yang telah disepakati. 
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2. Perlakuan yang akan diterapkan pada partisipan  

3. Manfaat bersedia sebagai partisipan penelitian  

4. Bahaya yang akan timbul  

5. Prosedur penelitian  

 

Berdasarkan penjelasan yang telah saya terima dari peneliti, maka dengan ini 
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PEDOMAN WAWANCARA BAGI PENELITI 

Judul Penelitian :Pengalaman Klien TB Paru yang Menjalani Pengobatan  

 Fase Intensif di Wilayah Kerja Puskesmas Taji Kabupaten   

 Magetan 

Waktu wawancara  :  

Kode partisipan  :  

Tanggal   :  

Tempat   :  

1. Petunjuk umum 

a. Tahap perkenalan 

b. Ucapan terimakasih kepada partisipan atas kesediaan waktu untuk 

wawancara 

c. Jelaskan maksud dan tujuan wawancara 

2. Petunjuk wawancara mendalam 

a. Wawancara dilakukan oleh peneliti 

b. Partisipan bebas mengemukakan pendapat dan saran 

c. Pernyataan partisipan tidak bernilai benar dan salah 

d. Semua hasil wawancara akan dijaga kerahasiaannya.  

(Pedoman wawancara bersifat fleksibel dan mengikuti situasi alamiah saat 

wawancara. Pertanyaan yang diajukan juga dapat berkembang saat wawancara 

berlangsung) 

Pertanyaan 

Pembuka 

 

1. Ceritakan pengalaman Anda selama menjalani 

pengobatan fase intensif! 

 

Proses adaptasi 2. Apa perubahan yang Anda alami selama menjalani 

pengobatan TB paru? 

 

Sistem pendukung 3. Siapa yang membantu dan mendukung Anda 

selama menjalani pengobatan TB paru?  

  

Hambatan 4. Apa hambatan yang Anda alami selama menjalani 

pengobatan TB paru?  

5. Bagaimana cara Anda mengatasinya? 

 

Harapan 6. Apa harapan yang Anda inginkan selama menjalani 

pengobatan TB paru? 
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PROBING WAWANCARA BAGI PENELITI 

Judul Penelitian :Pengalaman Klien TB Paru yang Menjalani Pengobatan  

 Fase Intensif di Wilayah Kerja Puskesmas Taji Kabupaten    

 Magetan 

Waktu wawancara  :  

Kode partisipan  :  

Tanggal   :  

Tempat   :  

 

(Probing ini bersifat fleksibel dan mengikuti situasi alamiah saat wawancara. 

Pertanyaan yang diajukan juga dapat berkembang saat wawancara berlangsung) 

Proses adaptasi 1. Perubahan apa yang Anda alami di keluarga? 

2. Perubahan apa yang Anda alami di tempat kerja? 

3. Apakah Anda diasingkan di tetangga? 

4. Apa efek samping yang Anda rasakan selama 

menjalani pengobatan? 

5. Bagaimana perilaku Anda ketika akan batuk dan 

meludah? 

Sistem pendukung 6. Dukungan apa yang diberikan oleh keluarga? 

7. Dukungan apa yang diberikan oleh teman kerja? 

8. Dukungan apa yang diberikan oleh tetangga? 

9. Dukungan apa yang diberikan oleh perawat 

puskesmas? 

Hambatan  10. Apakah Anda berpikiran untuk berhenti berobat? 

Mengapa? 

11. Bagaimana Anda pergi ke puskesmas? 

12. Apa hambatan yang Anda alami selama menjalani 

pengobatan TB paru? 

13. Bagaimana cara Anda mengatasinya? 

Harapan  14. Harapan apa yang Anda inginkan selama menjalani 

pengobatan TB paru? 
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ANALISIS TEMA 

Tema Subtema Kategori Kata kunci Partisipan 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

Perubahan 

di 

lingkungan 

keluarga 

 

Merubah cara 

berkomunikasi 

dengan 

keluarga 

 

Menjaga 

jarak saat 

berkomu

nikasi 

 

“Saya harus menjaga jarak 

saat berkomunikasi dengan 

anggota keluarga mbak” 

 

 

 

 

 

 

 

   √  

 
 √  

 
  √  

 

 

 

√  

 
 √  

 
  

Perubahan 

kebiasaan 

makan dengan 

keluarga 

Makan 

bersama 

hanya 

setiap 

malam 

“Ya tetap makan bersama 

tetapi hanya setiap malam 

saja” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√    √  √     √  √  
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Tema Subtema Kategori Kata kunci Partisipan 

 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

Perubahan 

di 

lingkungan 

kerja 

 

Mengurangi  

komunikasi 

dengan teman 

kerja 

 

Berkomun

ikasi saat 

ada 

keperluan 

 

“Berbicara saat ada 

keperluan saja” 
   √   √     √  √    

Menjaga 

kegiatan 

sosial 

Menjaga 

interaksi 

dengan 

lingkungan 

sosial 

Mengikuti 

kerja bakti 

“Ikut kerja bakti di desa 

membersihkan kali dan 

jembatan” 

   √  √  √      √ √ 

Mengikuti 

pengajian 

“Ikut pengajian di masjid 

setiap Kamis” 

√ √ √  √     √ √ √    

Mengikuti 

selamatan 

“Ya ikut selamatan orang 

mantenan” 

      √  √    √   
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Tema Subtema Kategori Kata kunci Partisipan 

 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

Efek 

samping 

setelah 

minum obat 

TB paru 

 

Gangguan 

gastrointestin

al 

 

Mual  

 

“Setelah minum obat mual, 

dan nafsu makan berkurang” 
 √ √         √   √  

Muntah  

 

“Muntah mbak tapi sedikit”     √  √   √      

Upaya 

mencegah 

penularan 

TB paru 

Menjaga diri 

dan 

lingkungan 

sekitar 

Etika 

batuk 

“Memakai tisu mbak terus 

dibuang ke tempat sampah” 

 

“Saat saya mau batuk, saya 

batukkan ke lengan bagian 

dalam” 

 

 

  

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 √    √  √ √   

Mengguna

kan 

masker 

“Pakai masker saat keluar 

rumah” 

√ √  √ √  √ √ √  √ √   √ 

Berobat 

teratur 

“Saatnya kontrol yak e 

puskesmas, jangan sampai 

telat obatnya” 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Ventilasi 

udara yang 

baik 

“Setiap pagi membersihkan 

rumah, jendela dibuka 

supaya udara bergantian” 

√ √ √   √  √  √ √   √  
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Tema Subtema Kategori Kata kunci Partisipan 

 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

Upaya 

mencapai 

kesembuhan 

Rutin berobat Minum 

obat 

teratur 

 

“Saya minum obat secara 

teratur mbak agar bisa 

sembuh” 

√ √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Kontrol 

teratur 

 

“Ya kontrol teratur mbak. 

Pergi ke puskesmas 

mengambil obat sesuai 

anjuran petugas kesehatan” 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Tema Subtema Kategori Kata kunci Partisipan 

 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

Jenis 

dukungan 

selama 

pengobatan 

TB paru  

 

Dukungan 

emosional 

 

Perhatian  

 

“Anak saya menelepon 

setiap Sabtu” 

 

“Istri menyiapkan 

makanan” 

 

“Tetangga menjenguk di 

rumah sakit” 

√  

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 
 

√ 

  

 

 

 

 

 
 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√  

 

 

 

 

√ 

     

 

 

 

 

 
 

√ 

   

Dukungan 

instrumental 

Mengantark

an berobat 

ke 

puskesmas 

“Ibu saya mengantarkan ke 

puskesmas untuk mengambil 

obat” 

   √      √   √   

Dukungan 

finansial 

Dikirim 

uang untuk 

biaya 

pengobatan 

“Anak mengirimi uang 

setiap bulannya” 

       √       √ 

Dukungan 

informasional 

Pemberian 

edukai 

terkait TB 

paru 

“Perawat memberikan 

edukasi untuk rutin minum 

obat biar tidak mengulang” 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Tema Subtema Kategori Kata kunci Partisipan 

 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

Sumber 

dukungan 

selama 

pengobatan 

TB paru  

Diri sendiri  

 

Memotivasi 

diri 

 

 

“Dari diri harus memiliki 

semangat” 

 

√ √      √      √  √ 

Orang lain Keluarga  “Keluarga selalu 

memberikan semangat untuk 

saya” 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Tetangga  “Tetangga menjenguk dan 

memberi semangat untuk 

sembuh” 

 

  √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ 

Teman  “Teman memberikan 

semangat selama menjalani 

pengobatan” 

 √  √  √ √ √ √ √  √ √ √ √ 

Petugas 

kesehatan 

“Perawat memberi nasihat 

bagus untuk kesembuhan” 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Tema Subtema Kategori Kata kunci Partisipan 

 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

Hambatan 

selama 

pengobatan 

TB paru 

 

Beban 

selama 

pengobatan 

TB paru 

 

Beban 

psikologis 

 

“Ya sebenanrnya jadi beban 

pikiran" 

√  √  √   √ √ √       

Beban 

sosial  

 

“Malu, tetapi tetangga sudah 

mengerti saya sakit TB dan 

biasa saja” 

          √  √   

Dampak 

selama 

pengobatan 

TB paru 

Penurunan 

pendapatan 

“Ya berkurang 

pendapatannya” 

 √            √  

Ketinggalan 

pelajaran 

“Ijin ke guru, mau ambil obat 

ke puskesmas. Jadi saya” 

   √  √    √      

Berkurangn

ya jam kerja 

“Ya agak molor saya 

datangnya” 

           √   √ 
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Tema Subtema Kategori Kata kunci Partisipan 

 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

Upaya 

mengatasi 

hambatan 

selama 

pengobatan 

TB paru 

 

- Menambah ilmu 

pengetahuan 
“Ya setelah ambil obat saya 

kembali belajar mengejar 

yang ketinggalan” 

   √   √     √      

Meningkatkan 

kualitas tidur 

“Saya tidur supaya tenteram 

di pikiran” 

 √ √  √  √         

Beribadah dan 

berdo’a 

“Sholat, berdo’a baca Al-

Qur’an kepada Allah” 

√       √        

Meningkatkan 

kebugaran 

jasmani 

“Olahraga di lapangan”           √ √    

Bersosialisasi  “Berkomunikasi dengan 

teman di warung” 

            √ √ √ 
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Tema Subtema Kata kunci Partisipan 

 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

Harapan 

selama 

pengobatan 

TB paru 

 

Kesembuhan “Ingin sembuh dari sakit dan 

beraktivitas seperti dulu kala” 

√ √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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CATATAN LAPANGAN (FIELD NOTE) 

PARTISIPAN 1 

 

Kode partisipan : P1 

 

Tanggal wawancara: 8 November 2018 

Tempat wawancara  :  

Ruang di Puskesmas Taji 

 

Waktu wawancara: 07.00-07.20 WIB 

Posisi partisipan dengan peneliti 

Duduk berhadapan antara peneliti dan partisipan dengan jarak 1 meter. Alat 

perekam diletakkan diatas meja diantara peneliti dan partisipan dengan jarak 30 cm 

dari partisipan. 

Gambaran partisipan saat akan dilakukan wawancara 

Partisipan datang dari arah ruang balai pengobatan dengan tersenyum. Partisipan 

tidak tampak bingung karena sudah mengetahui jadwal wawancara dengan peneliti. 

Gambaran partisipan selama wawancara 

Partisipan aktif menjawab pertanyaan sambil tersenyum, terkadang tertawa, kontak 

mata positif 

Gambaran suasana tempat selama wawancara 

Ruangan berukuran 3x3 meter dengan kondisi pencahayaan yang sangat bagus. 

Ruangan merupakan ruang santai, tidak terdapat pintu, terdapat 3 kursi, 1 meja, dan 

3 pot bunga hias yang tersusun secara rapi. Ruangan ini berada disamping ruang 

laboratorium dan mushola. Jalan raya di depan puskesmas sangat ramai, dan selama 

wawancara dilintasi mobil, motor, truk, bus.  

Respon partisipan selama terminasi 

Partisipan tampak antusias, ramah, dan tersenyum. 

Keteraturan berobat 

Partiisipan selama ini berobat secara teratur dibuktikan dengan kartu berobat yang 

sudah dilihat oleh peneliti 
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PARTISIPAN 2 

 

Kode partisipan : P2 

 

Tanggal wawancara: 8 November 2018 

Tempat wawancara  :  

Ruang di Puskesmas Taji 

 

Waktu wawancara: 07.25-07.45 WIB 

Posisi partisipan dengan peneliti 

Duduk berhadapan antara peneliti dan partisipan dengan jarak 1 meter. Alat 

perekam diletakkan diatas meja diantara peneliti dan partisipan dengan jarak 30 cm 

dari partisipan. 

Gambaran partisipan saat akan dilakukan wawancara 

Partisipan datang dari arah ruang balai pengobatan dengan tersenyum. Partisipan 

tidak tampak bingung karena sudah mengetahui jadwal wawancara dengan peneliti. 

Gambaran partisipan selama wawancara 

Partisipan aktif, pertanyaan dijawab dengan sesuai, kontak mata positif. 

Gambaran suasana tempat selama wawancara 

Ruangan berukuran 3x3 meter dengan kondisi pencahayaan yang sangat bagus. 

Ruangan merupakan ruang santai, tidak terdapat pintu, terdapat 3 kursi, 1 meja, dan 

3 pot bunga hias yang tersusun secara rapi. Ruangan ini berada disamping ruang 

laboratorium dan mushola. Jalan raya di depan puskesmas sangat ramai, dan selama 

wawancara dilintasi mobil, motor, truk, bus.  

Respon partisipan selama terminasi 

Partisipan tampak ramah, sopan dan santun 

Keteraturan berobat 

Partiisipan selama ini berobat secara teratur dibuktikan dengan kartu berobat yang 

sudah dilihat oleh peneliti 
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PARTISIPAN 3 

 

Kode partisipan : P3 

 

Tanggal wawancara: 8 November 2018 

Tempat wawancara  :  

Ruang di Puskesmas Taji 

 

Waktu wawancara: 07.50-08.10 WIB 

Posisi partisipan dengan peneliti 

Duduk berhadapan antara peneliti dan partisipan dengan jarak 1 meter. Alat 

perekam diletakkan diatas meja diantara peneliti dan partisipan dengan jarak 30 cm 

dari partisipan. 

Gambaran partisipan saat akan dilakukan wawancara 

Partisipan datang dari arah ruang balai pengobatan dengan tersenyum dan menyapa 

ramah kepada peneliti. Partisipan tidak tampak bingung karena sudah mengetahui 

jadwal wawancara dengan peneliti.  

Gambaran partisipan selama wawancara 

Partisipan aktif menjawab, menjawab dengan jelas dan sesuai pertanyaan, kontak 

mata positif. 

Gambaran suasana tempat selama wawancara 

Ruangan berukuran 3x3 meter dengan kondisi pencahayaan yang sangat bagus. 

Ruangan merupakan ruang santai, tidak terdapat pintu, terdapat 3 kursi, 1 meja, dan 

3 pot bunga hias yang tersusun secara rapi. Ruangan ini berada disamping ruang 

laboratorium dan mushola. Jalan raya di depan puskesmas sangat ramai, dan selama 

wawancara dilintasi mobil, motor, truk, bus.  

Respon partisipan selama terminasi 

Partisipan tampak ramah, dan tersenyum. 

Keteraturan berobat 

Partiisipan selama ini berobat secara teratur dibuktikan dengan kartu berobat yang 

sudah dilihat oleh peneliti 
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PARTISIPAN 4 

 

Kode partisipan : P4 

 

Tanggal wawancara: 8 November 2018 

Tempat wawancara  :  

Ruang di Puskesmas Taji 

 

Waktu wawancara: 08.15-08.35 WIB 

Posisi partisipan dengan peneliti 

Duduk berhadapan antara peneliti dan partisipan dengan jarak 1 meter. Alat 

perekam diletakkan diatas meja diantara peneliti dan partisipan dengan jarak 30 cm 

dari partisipan. 

Gambaran partisipan saat akan dilakukan wawancara 

Partisipan datang dari arah ruang balai pengobatan dengan tersenyum dan menyapa 

ramah kepada peneliti. Partisipan tidak tampak bingung karena sudah mengetahui 

jadwal wawancara dengan peneliti. partisipan tampak berbincang-bincang dengan 

sesama klien TB Paru. 

Gambaran partisipan selama wawancara 

Partisipan aktif, menjawab pertanyaan dengan singkat dan jelas kontak mata positif. 

Gambaran suasana tempat selama wawancara 

Ruangan berukuran 3x3 meter dengan kondisi pencahayaan yang sangat bagus. 

Ruangan merupakan ruang santai, tidak terdapat pintu, terdapat 3 kursi, 1 meja, dan 

3 pot bunga hias yang tersusun secara rapi. Ruangan ini berada disamping ruang 

laboratorium dan mushola. Jalan raya di depan puskesmas sangat ramai, dan selama 

wawancara dilintasi mobil, motor, truk, bus.  

Respon partisipan selama terminasi 

Partisipan tampak ramah, dan tersenyum. 

Keteraturan berobat 

Partiisipan selama ini berobat secara teratur dibuktikan dengan kartu berobat yang 

sudah dilihat oleh peneliti 
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PARTISIPAN 5 

 

Kode partisipan : P5 

 

Tanggal wawancara: 8 November 2018 

Tempat wawancara  :  

Ruang di Puskesmas Taji 

 

Waktu wawancara: 08.35-08.55 WIB 

Posisi partisipan dengan peneliti 

Duduk berhadapan antara peneliti dan partisipan dengan jarak 1 meter. Alat 

perekam diletakkan diatas meja diantara peneliti dan partisipan dengan jarak 30 cm 

dari partisipan. 

Gambaran partisipan saat akan dilakukan wawancara 

Partisipan datang dari arah ruang balai pengobatan dengan tersenyum dan menyapa 

ramah kepada peneliti. Partisipan tidak tampak bingung karena sudah mengetahui 

jadwal wawancara dengan peneliti. partisipan tampak berbincang-bincang dengan 

sesama klien TB Paru. 

Gambaran partisipan selama wawancara 

Partisipan aktif, pertanyaan dijawab dengan sesuai, kontak mata positif.  

Gambaran suasana tempat selama wawancara 

Ruangan berukuran 3x3 meter dengan kondisi pencahayaan yang sangat bagus. 

Ruangan merupakan ruang santai, tidak terdapat pintu, terdapat 3 kursi, 1 meja, dan 

3 pot bunga hias yang tersusun secara rapi. Ruangan ini berada disamping ruang 

laboratorium dan mushola. Jalan raya di depan puskesmas sangat ramai, dan selama 

wawancara dilintasi mobil, motor, truk, bus.  

Respon partisipan selama terminasi 

Partisipan tampak ramah, antusias, dan tersenyum. 

Keteraturan berobat 

Partiisipan selama ini berobat secara teratur dibuktikan dengan kartu berobat yang 

sudah dilihat oleh peneliti 
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PARTISIPAN 6 

 

Kode partisipan : P6 

 

Tanggal wawancara: 8 November 2018 

Tempat wawancara  :  

Ruang di Puskesmas Taji 

 

Waktu wawancara: 09.00-09.20 WIB 

Posisi partisipan dengan peneliti 

Duduk berhadapan antara peneliti dan partisipan dengan jarak 1 meter. Alat 

perekam diletakkan diatas meja diantara peneliti dan partisipan dengan jarak 30 cm 

dari partisipan. 

Gambaran partisipan saat akan dilakukan wawancara 

Partisipan datang dari arah ruang balai pengobatan dengan tersenyum dan menyapa 

ramah kepada peneliti. Partisipan tidak tampak bingung karena sudah mengetahui 

jadwal wawancara dengan peneliti. 

Gambaran partisipan selama wawancara 

Partisipan aktif, menjawab pertanyaan dengan jelas kontak mata positif.  

Gambaran suasana tempat selama wawancara 

Ruangan berukuran 3x3 meter dengan kondisi pencahayaan yang sangat bagus. 

Ruangan merupakan ruang santai, tidak terdapat pintu, terdapat 3 kursi, 1 meja, dan 

3 pot bunga hias yang tersusun secara rapi. Ruangan ini berada disamping ruang 

laboratorium dan mushola. Jalan raya di depan puskesmas sangat ramai, dan selama 

wawancara dilintasi mobil, motor, truk, bus.  

Respon partisipan selama terminasi 

Partisipan tampak ramah, sopan santun  

Keteraturan berobat 

Partiisipan selama ini berobat secara teratur dibuktikan dengan kartu berobat yang 

sudah dilihat oleh peneliti 
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PARTISIPAN 7 

 

Kode partisipan : P7 

 

Tanggal wawancara: 8 November 2018 

Tempat wawancara  :  

Ruang di Puskesmas Taji 

 

Waktu wawancara: 09.20-09.40 WIB 

Posisi partisipan dengan peneliti 

Duduk berhadapan antara peneliti dan partisipan dengan jarak 1 meter. Alat 

perekam diletakkan diatas meja diantara peneliti dan partisipan dengan jarak 30 cm 

dari partisipan. 

Gambaran partisipan saat akan dilakukan wawancara 

Partisipan datang dari arah ruang balai pengobatan dengan tersenyum dan menyapa 

ramah kepada peneliti. Partisipan tidak tampak bingung karena sudah mengetahui 

jadwal wawancara dengan peneliti. 

Gambaran partisipan selama wawancara 

Partisipan aktif menjawab, duduk dengan sopan, pertanyaan dijawab dengan sesuai, 

kontak mata positif, ramah dan santun 

Gambaran suasana tempat selama wawancara 

Ruangan berukuran 3x3 meter dengan kondisi pencahayaan yang sangat bagus. 

Ruangan merupakan ruang santai, tidak terdapat pintu, terdapat 3 kursi, 1 meja, dan 

3 pot bunga hias yang tersusun secara rapi. Ruangan ini berada disamping ruang 

laboratorium dan mushola. Jalan raya di depan puskesmas sangat ramai, dan selama 

wawancara dilintasi mobil, motor, truk, bus.  

Respon partisipan selama terminasi 

Partisipan tampak ramah, dan tersenyum. 

Keteraturan berobat 

Partiisipan selama ini berobat secara teratur dibuktikan dengan kartu berobat yang 

sudah dilihat oleh peneliti 
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PARTISIPAN 8 

 

Kode partisipan : P8 

 

Tanggal wawancara: 8 November 2018 

Tempat wawancara  :  

Ruang di Puskesmas Taji 

 

Waktu wawancara: 09.40-10.00 WIB 

Posisi partisipan dengan peneliti 

Duduk berhadapan antara peneliti dan partisipan dengan jarak 1 meter. Alat 

perekam diletakkan diatas meja diantara peneliti dan partisipan dengan jarak 30 cm 

dari partisipan. 

Gambaran partisipan saat akan dilakukan wawancara 

Partisipan datang dari arah ruang balai pengobatan dengan tersenyum dan menyapa 

ramah kepada peneliti. Partisipan tidak tampak bingung karena sudah mengetahui 

jadwal wawancara dengan peneliti. 

Gambaran partisipan selama wawancara 

Partisipan aktif menjawab, pertanyaan dijawab dengan sesuai, kontak mata positif, 

ramah dalam menjawab 

Gambaran suasana tempat selama wawancara 

Ruangan berukuran 3x3 meter dengan kondisi pencahayaan yang sangat bagus. 

Ruangan merupakan ruang santai, tidak terdapat pintu, terdapat 3 kursi, 1 meja, dan 

3 pot bunga hias yang tersusun secara rapi. Ruangan ini berada disamping ruang 

laboratorium dan mushola. Jalan raya di depan puskesmas sangat ramai, dan selama 

wawancara dilintasi mobil, motor, truk, bus.  

Respon partisipan selama terminasi 

Partisipan tampak ramah, dan tersenyum. 

Keteraturan berobat 

Partiisipan selama ini berobat secara teratur dibuktikan dengan kartu berobat yang 

sudah dilihat oleh peneliti 
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PARTISIPAN 9 

 

Kode partisipan : P9 

 

Tanggal wawancara:10 November 2018 

Tempat wawancara  :  

Ruang Puskesmas Taji 

 

Waktu wawancara: 07.00-07.20 WIB 

Posisi partisipan dengan peneliti 

Duduk berhadapan antara peneliti dan partisipan dengan jarak 1 meter. Alat 

perekam diletakkan diatas meja diantara peneliti dan partisipan dengan jarak 30 cm 

dari partisipan. 

Gambaran partisipan saat akan dilakukan wawancara 

Partisipan datang dari arah ruang balai pengobatan dengan tersenyum dan menyapa 

ramah kepada peneliti. Partisipan tidak tampak bingung karena sudah mengetahui 

jadwal wawancara dengan peneliti. 

Gambaran partisipan selama wawancara 

Partisipan aktif menjawab, duduk dengan sopan, pertanyaan dijawab dengan sesuai, 

kontak mata positif, ramah dan santun 

Gambaran suasana tempat selama wawancara 

Ruangan berukuran 3x3 meter dengan kondisi pencahayaan yang sangat bagus. 

Ruangan merupakan ruang santai, tidak terdapat pintu, terdapat 3 kursi, 1 meja, dan 

3 pot bunga hias yang tersusun secara rapi. Ruangan ini berada disamping ruang 

laboratorium dan mushola. Jalan raya di depan puskesmas sangat ramai, dan selama 

wawancara dilintasi mobil, motor, truk, bus.  

Respon partisipan selama terminasi 

Partisipan tampak ramah, sopan dan santun 

Keteraturan berobat 

Partiisipan selama ini berobat secara teratur dibuktikan dengan kartu berobat yang 

sudah dilihat oleh peneliti 
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PARTISIPAN 10 

 

Kode partisipan : P10 

 

Tanggal wawancara:10 November 2018 

Tempat wawancara  :  

Ruang di Puskesmas Taji 

 

Waktu wawancara: 07.20-07.40 WIB 

Posisi partisipan dengan peneliti 

Duduk berhadapan antara peneliti dan partisipan dengan jarak 1 meter. Alat 

perekam diletakkan diatas meja diantara peneliti dan partisipan dengan jarak 30 cm 

dari partisipan. 

Gambaran partisipan saat akan dilakukan wawancara 

Partisipan datang dari arah ruang balai pengobatan dengan tersenyum dan menyapa 

ramah kepada peneliti. Partisipan tidak tampak bingung karena sudah mengetahui 

jadwal wawancara dengan peneliti. 

Gambaran partisipan selama wawancara 

Partisipan aktif menjawab, duduk dengan sopan, pertanyaan dijawab dengan sesuai, 

kontak mata positif, ramah dan santun, tidak emosi dalam menjawab 

Gambaran suasana tempat selama wawancara 

Ruangan berukuran 3x3 meter dengan kondisi pencahayaan yang sangat bagus. 

Ruangan merupakan ruang santai, tidak terdapat pintu, terdapat 3 kursi, 1 meja, dan 

3 pot bunga hias yang tersusun secara rapi. Ruangan ini berada disamping ruang 

laboratorium dan mushola. Jalan raya di depan puskesmas sangat ramai, dan selama 

wawancara dilintasi mobil, motor, truk, bus.  

Respon partisipan selama terminasi 

Partisipan tampak ramah, sopan dan santun 

Keteraturan berobat 

Partiisipan selama ini berobat secara teratur dibuktikan dengan kartu berobat yang 

sudah dilihat oleh peneliti 
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PARTISIPAN 11 

 

Kode partisipan : P11 

 

Tanggal wawancara:10 November 2018 

Tempat wawancara  :  

Ruang di Puskesmas Taji 

 

Waktu wawancara: 07.40-08.00 WIB 

Posisi partisipan dengan peneliti 

Duduk berhadapan antara peneliti dan partisipan dengan jarak 1 meter. Alat 

perekam diletakkan diatas meja diantara peneliti dan partisipan dengan jarak 30 cm 

dari partisipan. 

Gambaran partisipan saat akan dilakukan wawancara 

Partisipan datang dari arah ruang balai pengobatan dengan tersenyum dan menyapa 

ramah kepada peneliti. Partisipan tidak tampak bingung karena sudah mengetahui 

jadwal wawancara dengan peneliti. 

Gambaran partisipan selama wawancara 

Partisipan aktif menjawab, pertanyaan dijawab dengan sesuai, kontak mata positif 

Gambaran suasana tempat selama wawancara 

Ruangan berukuran 3x3 meter dengan kondisi pencahayaan yang sangat bagus. 

Ruangan merupakan ruang santai, tidak terdapat pintu, terdapat 3 kursi, 1 meja, dan 

3 pot bunga hias yang tersusun secara rapi. Ruangan ini berada disamping ruang 

laboratorium dan mushola. Jalan raya di depan puskesmas sangat ramai, dan selama 

wawancara dilintasi mobil, motor, truk, bus.  

Respon partisipan selama terminasi 

Partisipan tampak ramah, sopan dan senang 

Keteraturan berobat 

Partiisipan selama ini berobat secara teratur dibuktikan dengan kartu berobat yang 

sudah dilihat oleh peneliti 
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PARTISIPAN 12 

 

Kode partisipan : P12 

 

Tanggal wawancara:10 November 2018 

Tempat wawancara  :  

Ruang di Puskesmas Taji 

 

Waktu wawancara: 08.05-08.25 WIB 

Posisi partisipan dengan peneliti 

Duduk berhadapan antara peneliti dan partisipan dengan jarak 1 meter. Alat 

perekam diletakkan diatas meja diantara peneliti dan partisipan dengan jarak 30 cm 

dari partisipan. 

Gambaran partisipan saat akan dilakukan wawancara 

Partisipan datang dari arah ruang balai pengobatan dengan tersenyum dan menyapa 

ramah kepada peneliti. Partisipan tidak tampak bingung karena sudah mengetahui 

jadwal wawancara dengan peneliti. 

Gambaran partisipan selama wawancara 

Partisipan aktif menjawab, duduk dengan sopan, pertanyaan dijawab dengan sesuai, 

kontak mata positif 

Gambaran suasana tempat selama wawancara 

Ruangan berukuran 3x3 meter dengan kondisi pencahayaan yang sangat bagus. 

Ruangan merupakan ruang santai, tidak terdapat pintu, terdapat 3 kursi, 1 meja, dan 

3 pot bunga hias yang tersusun secara rapi. Ruangan ini berada disamping ruang 

laboratorium dan mushola. Jalan raya di depan puskesmas sangat ramai, dan selama 

wawancara dilintasi mobil, motor, truk, bus.  

Respon partisipan selama terminasi 

Partisipan tampak ramah, sopan dan santun 

Keteraturan berobat 

Partiisipan selama ini berobat secara teratur dibuktikan dengan kartu berobat yang 

sudah dilihat oleh peneliti 
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PARTISIPAN 13 

 

Kode partisipan : P13 

 

Tanggal wawancara:10 November 2018 

Tempat wawancara  :  

Ruang di Puskesmas Taji 

 

Waktu wawancara: 08.25-08.55 WIB 

Posisi partisipan dengan peneliti 

Duduk berhadapan antara peneliti dan partisipan dengan jarak 1 meter. Alat 

perekam diletakkan diatas meja diantara peneliti dan partisipan dengan jarak 30 cm 

dari partisipan. 

Gambaran partisipan saat akan dilakukan wawancara 

Partisipan datang dari arah ruang balai pengobatan dengan tersenyum dan menyapa 

ramah kepada peneliti. Partisipan tidak tampak bingung karena sudah mengetahui 

jadwal wawancara dengan peneliti. 

Gambaran partisipan selama wawancara 

Partisipan aktif menjawab, duduk dengan sopan, pertanyaan dijawab dengan sesuai, 

kontak mata positif, tidak emosi dalam menjawab 

Gambaran suasana tempat selama wawancara 

Ruangan berukuran 3x3 meter dengan kondisi pencahayaan yang sangat bagus. 

Ruangan merupakan ruang santai, tidak terdapat pintu, terdapat 3 kursi, 1 meja, dan 

3 pot bunga hias yang tersusun secara rapi. Ruangan ini berada disamping ruang 

laboratorium dan mushola. Jalan raya di depan puskesmas sangat ramai, dan selama 

wawancara dilintasi mobil, motor, truk, bus.  

Respon partisipan selama terminasi 

Partisipan tampak ramah, tersenyum, sopan dan santun 

Keteraturan berobat 

Partiisipan selama ini berobat secara teratur dibuktikan dengan kartu berobat yang 

sudah dilihat oleh peneliti 
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PARTISIPAN 14 

 

Kode partisipan : P14 Tanggal wawancara:10 November 2018 

Tempat wawancara  :  

Ruang Puskesmas Taji 

 

Waktu wawancara: 09.00-09.25 WIB 

Posisi partisipan dengan peneliti 

Duduk berhadapan antara peneliti dan partisipan dengan jarak 1 meter. Alat 

perekam diletakkan diatas meja diantara peneliti dan partisipan dengan jarak 30 cm 

dari partisipan. 

Gambaran partisipan saat akan dilakukan wawancara 

Partisipan datang dari arah ruang balai pengobatan dengan tersenyum dan menyapa 

ramah kepada peneliti. Partisipan tidak tampak bingung karena sudah mengetahui 

jadwal wawancara dengan peneliti. 

Gambaran partisipan selama wawancara 

Partisipan menjawab pertanyaan dengan sederhana, singkat dan jelas. Kontak mata 

positif, tidak emosi dalam menjawab 

Gambaran suasana tempat selama wawancara 

Ruangan berukuran 3x3 meter dengan kondisi pencahayaan yang sangat bagus. 

Ruangan merupakan ruang santai, tidak terdapat pintu, terdapat 3 kursi, 1 meja, dan 

3 pot bunga hias yang tersusun secara rapi. Ruangan ini berada disamping ruang 

laboratorium dan mushola. Jalan raya di depan puskesmas sangat ramai, dan selama 

wawancara dilintasi mobil, motor, truk, bus.  

Respon partisipan selama terminasi 

Partisipan tampak ramah, tersenyum, sopan. 

Keteraturan berobat 

Partiisipan selama ini berobat secara teratur dibuktikan dengan kartu berobat yang 

sudah dilihat oleh peneliti 
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PARTISIPAN 15 

 

Kode partisipan : P15 Tanggal wawancara:10 November 2018 

Tempat wawancara  :  

Ruang di Puskesmas Taji 

 

Waktu wawancara: 09.25-09.45 WIB 

Posisi partisipan dengan peneliti 

Duduk berhadapan antara peneliti dan partisipan dengan jarak 1 meter. Alat 

perekam diletakkan diatas meja diantara peneliti dan partisipan dengan jarak 30 cm 

dari partisipan. 

Gambaran partisipan saat akan dilakukan wawancara 

Partisipan datang dari arah ruang balai pengobatan dengan tersenyum dan menyapa 

ramah kepada peneliti. Partisipan tidak tampak bingung karena sudah mengetahui 

jadwal wawancara dengan peneliti. 

Gambaran partisipan selama wawancara 

Partisipan aktif menjawab, pertanyaan dijawab dengan sesuai, kontak mata positif 

Gambaran suasana tempat selama wawancara 

Ruangan berukuran 3x3 meter dengan kondisi pencahayaan yang sangat bagus. 

Ruangan merupakan ruang santai, tidak terdapat pintu, terdapat 3 kursi, 1 meja, dan 

3 pot bunga hias yang tersusun secara rapi. Ruangan ini berada disamping ruang 

laboratorium dan mushola. Jalan raya di depan puskesmas sangat ramai, dan selama 

wawancara dilintasi mobil, motor, truk, bus.  

Respon partisipan selama terminasi 

Partisipan tampak ramah, tersenyum, sopan dan santun 

Keteraturan berobat 

Partiisipan selama ini berobat secara teratur dibuktikan dengan kartu berobat yang 

sudah dilihat oleh peneliti 
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