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ABSTRAK 

PENGARUH INDIVIDUAL COACHING TERHADAP EFIKASI DIRI, 
PERILAKU PENCEGAHAN PENULARAN DAN KEPATUHAN MINUM 

OBAT PADA PASIEN TB 

Studi Quasi Experimental di Puskesmas Oesapa Kupang NTT 

 

Oleh : Maria Fatima Koa 

 

Pendahuluan:Efikasi diri, perilaku pencegahan penularan dan kepatuhan minum 
obat TB merupakan beberapa faktor yang dapat mendukung program 
pengendalian Tuberkulosis (TB). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 
pengaruh  individual coaching terhadap peningkatan efikasi diri, perilaku 
pencegahan penularan dan kepatuhan minum obat pada pasien TB paru. Metode : 
penelitian ini menggunakan quasi eksperiment dengan rancangan penelitian pre-
post test control group design. Teknik sampling menggunakan total sampling. 
Sampel penelitian berjumlah 60 responden yaitu 30 responden pada kelompok 
perlakuan dan 30 responden pada kelompok kontrol. Pelaksanaan pada kelompok 
perlakuan dilakukan 5 tahap yang diberikan dengan kunjungan rumah dengan 
durasi 60 menit. Dengan membagi kuesioner dan observasi di Puskesmas Oesapa  
kemudian dilanjutkan saat kunjungan rumah. Penelitian dilakukan selama 2 
minggu. Variabel independen dalam penelitian ini adalah individual coaching dan 
variabel dependennya adalah efikasi diri, perilaku pencegahan penularan dan 
kepatuhan minum obat TB. Uji statistik yang digunakan adalah uji wilcoxon sign 
rank dan uji mann whitney  Hasil: Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada 
pengaruh individual coaching terhadap efikasi diri  (p=0,000). Hasil tersebut juga 
menunjukkan adanya pengaruh individual coaching terhadap perilaku pencegahan 
penularan TB  dalam bentuk pengetahuan (p=0,000), sikap (p=0,000), dan 
tindakan (p=0,000) serta kepatuhan minum obat TB (p=0,000).Diskusi: metode 
Individual Coaching berpengaruh terhadap efikasi diri, perilaku pencegahan 
penularan dan kepatuhan minum obat TB karena lebih berfokus pada  
mengajarkan, melatih dan memotivasi pasien dalam melakukan pengobatan TB. 

Kata kunci: Individual Coaching,Tuberkulosis 
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ABSTRACT  

THE EFFECT OF INDIVIDUAL COACHING ON SELF EFFICACY, 
KONTROL AND MEDICATION ADHERENCE IN TUBERCULOSIS 

PATIENTS 

Quasi Experimental Study at Oesapa Kupang Health Center NTT  

 

By: Maria Fatima Koa 

 

Introduction: Self-efficacy, prevention of transmission behaviors and medication 
adherence are some of the factors that can support TB control programs. The 
purpose of this study was to analyze the effect of individual coaching on 
improving self-efficacy, transmission prevention behavior and medication 
adherence in pulmonary TB patients. Method: this study used quasi experiment 
with pre-post test control group design. The sampling technique uses total 
sampling. The research sample amounted to 60 respondents, 30 respondents in the 
treatment group and 30 respondents in the control group. The implementation of 
the treatment group was carried out in 5 stages with 60-minute duration of home 
visits. By dividing questionnaires and observations at the Oesapa Health Center 
then proceeding at home visits. The study was conducted for 2 weeks. The 
independent variable in this study was individual coaching and the dependent 
variable was self-efficacy, transmission prevention behavior and medication 
adherence in tuberculosis patients. The statistical test used was the Wilcoxon sign 
rank test and Mann Whitney test. Results: Statistical test showed that there was 
an individual coaching effect on self-efficacy (p = 0,000). The results also showed 
the effect of individual coaching on TB transmission prevention behavior in the 
form of knowledge (p = 0,000), attitudes (p = 0,000), and actions (p = 0,000) and 
medication adherence (p = 0,000). Discussion: the individual coaching method 
has an effect on self-efficacy, prevention of transmission behavior and medication 
adherence in tuberculosis patients because it focuses more on teaching, training 
and motivating patients to carry out TB treatment. 

Keywords: Individual Coaching, Tuberculosis 
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BAB 1 

  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Efikasi diri, perilaku pencegahan penularan dan kepatuhan minum obat 

merupakan beberapa faktor yang dapat mendukung program pengendalian 

Tuberkulosis (TB). Hasil penelitian didapatkan masih tinggi kegagalan efikasi 

diri pasien  TB (Yohana,2107), perilaku pencegahan TB kurang baik 

(Novitasari, 2012) dan kurangnya kepatuhan dari penderita TB untuk minum 

anti TB (Prasetya, 2009). Insiden TB yang terus meningkat menjadikan TB 

sebagai penyakit re-emerging sehingga World Health Organization (WHO) 

mendeklarasikan TB sebagai suatu global health emergency. Mengatasi 

masalah tersebut WHO menerapkan strategi DOTS (Direct  Observed  

Treatment  Short course). Strategi DOTS angka kesembuhan pasien TB 

menjadi > 85%. Obat yang diberikan juga dalam bentuk kombinasi dosis tetap 

(fixed dose) karena lebih menguntungkan dan sangat dianjurkan. Walaupun 

demikian angka penderita putus obat tetap tinggi.  Diperlukan suatu 

pendekatan Individual coaching  yang merupakan  pendekatan kolaboratif 

terhadap perawatan yang menginformasikan, melibatkan dan memotivasi 

pasien untuk lebih berperan dalam mengelola kesehatannya. 

 Pada tahun 2016, diperkirakan ada 10,4 juta kejadian kasus TB baru di 

seluruh dunia, dimana 5,9 juta (59%) diantaranya adalah pria, 3,5 juta (34%) 

wanita dan 1,0 juta (10%) adalah anak-anak (WHO,2016). Prevalensi 
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penduduk Indonesia yang mengalami TB pada tahun 2014 sebanyak 324.539 

kasus, dan peningkatan sebesar 272/100.000 dalam jangka waktu satu tahun.  

Pada tahun 2013 prevalensi kejadian TB sebesar 183/100.000 penduduk dan 

angka tersebut meningkat menjadi 399/100.000 penduduk pada tahun 2014. 

Angka mortalitas pasien karena TB juga mengalami peningkatan, pada tahun 

2013 angka sebesar 25/100.000 penduduk dan meningkat menjadi 41/100.000 

pada tahun 2014 ( WHO, 2016 ). Pada tahun 2016 jumlah kasus TB  baru di 

Indonesia 1.020.000 orang, 45.000 penderita TB dengan HIV dan 11.000 

orang diestimastikan terkena TB MDR dan ada 659.435 kasus yang belum ada 

dilaporan pencatatan nasional (WHO,2017). Pada Tahun 2017 kasus TB baru 

di Indonesia 420.994 kasus (Infodatin TBC,2018). Di NTT pada tahun 2017 

jumlah terduga TB sebanyak 33.477 dan jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 

6.578. Angka ini masih jauh dari target penemuan pasien TB yaitu sebanyak 

23.544 kasus (Dinkes NTT,2018).  

 Hasil studi pendahuluan pada tanggal 14 maret 2018 melalui wawancara  

terhadap 10 orang pasien di Puskesmas Oesapa Kota Kupang didapatkan 

bahwa setelah didiagnosa penderita malu terhadap keluarga, tetangga dan 

rekan kerja. Pada penderita yang putus obat didapatkan putus obat karena 

tidak tahu berapa lama obat diminum, merasa lebih baik dan merasa bosan. 

Hasil observasi peneliti mendapatkan penderita TB memakai masker jika 

depan petugas kesehatan, batuk tanpa menutup mulut dan membuang dahak 

pada tisu, sedangkan petugas kesehatan sudah memberikan pendidikan 

kesehatan berupa penyuluhan dengan metode ceramah pada kelompok dan 
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disertakan dengan pembagian leaflet. Penyuluhan diadakan setiap minggu 

tentang penyakit TB, pencegahan penularan dan pengobatan TB. 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH INDIVIDUAL COACHING... MARIA FATIMAH KOA



4 
 

(Miller, 2008) adanya penolakan dan rasa malu sering mencegah orang 

yang mencari pengobatan dan menyelesaikan pengobatan. Kegagalan efikasi 

diri terbukti mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan tindakan 

perawatan diri. Pengukuran efikasi diri dirancang untuk menguji keyakinan 

individu untuk melakukan kegiatan yang dipilih sebagai usaha yang 

diinginkan (Garrod,2008 dalam Mayudika 2014). Pasien yang memiliki 

tingkat efikasi diri yang kurang menyebabkan pasien menganggap dirinya 

kurang mampu melakukan sesuatu bermanfaat atau merasa kurang produktif 

karena mengidap penyakit TB paru. (Bandura,1994) menyatakan bahwa 

keyakinan adalah rasa kepercayaan seseorang bahwa ia dapat menunjukkan 

perilaku yang dituntut dalam situasi yang spesifik. Individu dengan efikasi diri 

yang tinggi akan lebih ulet dan tahan menghadapi situasi sekitarnya (Brannon 

& Jeist,2007). 

 Penyakit TB paru disebabkan oleh faktor-faktor yang dipengaruhi oleh 

pengetahuan, sikap dan tindakan. Sudut pandang biologis, perilaku adalah 

suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan, yang dapat 

diamati secara langsung maupun tidak langsung. (Notoatmodjo, 2003) 

menyatakan bahwa perilaku diartikan sebagai suatu aksi-reaksi organisme 

terhadap lingkungan. Perilaku baru terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan 

untuk menimbulkan reaksi, yakni disebut rangsangan. Rangsangan tertentu 

akan menghasilkan reaksi atau perilaku tertentu pula. Dalam pelayanan 

kesehatan tidak terlepas dari keterlibatan pasien. Pengetahuan pasien tentang 

penyakit TB paru yang diderita sangat penting sehingga berdampak pada 
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perilaku dalam pengobatan TB paru dan pencegahan penularan. Jika 

perilakunya baik maka akan membawa dampak positif bagi kesembuhan 

pasien TB (Sedjati, 2013). Penularan kuman TB dipengaruhi oleh perilaku 

dari pasien dalam mencegah penularan TB. Perilaku tersebut antara lain, 

menutup mulut pada waktu batuk dan bersin, meludah pada tempat tertentu 

yang sudah diberi disinfektan, imunisasi Bacille Calmette Guerin (BCG) pada 

bayi, menghindari udara dingin, mengusahakan sinar matahari masuk 

ketempat tidur, serta makan-makanan yang tinggi karbohidrat dan tinggi 

protein (Depkes, 2009). Hasil penelitian (Novitasari, 2012) didapatkan bahwa 

perilaku pencegahan TB paru belum sepenuhnya baik, karena sebagian pasien 

TB masih membuang ludah di sembarang tempat, tidak menutup mulut saat 

batuk, tidur sekamar dengan anggota keluarga yang lain, jarang membuka 

jendela rumah dan jarang menjemur kasur dan bantal di bawah sinar matahari. 

 Keberhasilan suatu pengobatan pada TB ditunjang dari kepatuhan minum 

obat anti TB dengan dosis yang telah ditetapkan. Pasien yang dirawat 

berulangkali di rumah sakit disebabkan ketidakpatuhan dalam mengonsumsi 

Obat Anti Tuberkulosis (OAT) secara teratur (Manalu, 2010). Hal ini tentu 

akan memberikan dampak drop out , yaitu salah satu penyebab terjadinya 

kegagalan dalam pengobatan dan hal ini sangat berpotensi meningkatkan 

kemungkinan terjadi resistensi obat atau yang kita sebut Multi Drugs Resistant 

(MDR) TB. Apabila terjadi resistensi terhadap obat maka biaya yang 

dikeluarkan untuk pengobatan akan lebih banyak dan juga waktu yang 

diperlukan untuk kesembuhan akan lebih lama (Himawan & Suprihati, 2015). 
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 Salah satu peran perawat di masyarakat adalah sebagai pendidik dan 

penyuluh kesehatan (Efendi & Makhfudli, 2009). Individual coaching 

merupakan  pendekatan kolaboratif terhadap perawatan yang 

menginformasikan, melibatkan dan memotivasi pasien untuk lebih berperan 

dalam mengelola kesehatan-nya. Individual coaching merupakan bagian dari 

health coaching. Individual coaching merupakan proses menyusun interaksi 

antara pasien dengan pelatih (coach) yang didasarkan pada perhatian, 

penentuan tujuan dan pencapaiannya. Proses menyusun interaksi ini 

memerlukan suatu teori keperawatan Health Promotion Model (HPM) karena 

berfokus pada pencegahan penyakit (Pender, 2011). Setiap individu 

mempunyai nilai harapan tertentu dalam dirinya dan harapan tersebut bersifat 

rasional dan ekonomis sehingga individu akan tetap berusaha untuk mencapai 

dan mempertahankan harapan tersebut. Teori sosial kognitif menjelaskan 

tentang pentingnya proses kognitif dalam merubah perilaku seseorang. 

Dengan individual coaching pasien secara aktif diberi kebebasan terbuka 

menyampaikan masalah yang dihadapi dan lebih termotivasi untuk 

menjalankan pengobatan. 

 Berdasarkan wacana tersebut, peneliti ingin mengetahui pengaruh  

individual coaching terhadap  peningkatan efikasi diri, perilaku pencegahan 

penularan dan kepatuhan minum obat pada pasien TB paru. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah individual coaching berpengaruh terhadap efikasi diri pasien 

Tb paru? 

2. Apakah individual coaching berpengaruh terhadap perilaku 

(pengetahuan, sikap dan tindakan)  pencegahan penularan pada pasien 

TB paru? 

3. Apakah individual coaching berpengaruh terhadap kepatuhan minum 

obat pada pasien TB paru? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Menjelaskan pengaruh  individual coaching terhadap peningkatan efikasi 

diri, perilaku pencegahan penularan dan kepatuhan minum obat pada 

pasien TB paru 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Menganalisis pengaruh  individual coaching terhadap efikasi diri  

pasien TB paru  

2. Menganalisis pengaruh individual coaching terhadap pengetahuan 

pasien TB tentang pencegahan penularan TB paru 

3. Menganalisis pengaruh  individual coaching terhadap sikap 

pelaksanaan pencegahan penularan TB paru 

4. Menganalisis pengaruh individual coaching terhadap tindakan 

pencegahan penularan TB paru 
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5. Menganalisis pengaruh individual coaching terhadap kepatuhan 

minum obat TB. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan atau 

menambah ilmu keperawatan Medikal Bedah khususnya pada 

penyakit tropik 

2. Memberikan referensi tambahan atau sebagai salah satu rujukan 

pengembangan praktik keperawatan 

1.4.2 Praktis  

Individual coaching merupakan salah satu teknik pendidikan kesehatan 

yang dapat digunakan dalam praktik keperawatan pada pasien TB paru. 
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BAB 2 

 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Individual Coaching 

2.1.1 Pengertian Coaching 

 (Palmer & Whybrow, 2003) menjelaskan coaching diartikan 

membuka potensi seseorang untuk memaksimalkan perfoma mereka 

sendiri. Sedangkan health coaching adalah  pendekatan kolaboratif untuk 

perawatan yang menginformasikan, melibatkan, dan memotivasi pasien 

untuk mengambil peran yang lebih menonjol dalam mengelola kesehatan 

mereka (In & With, 2016) 

Association for coaching (Oliveira & Dario, 2017) mendefinisikan 

coaching sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, 

berorientasi pada hasil dan sistematis, dimana coach memfasilitasi 

peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, 

dan pertumbuhan pribadi coachee. Pelatih kesehatan mendukung pasien 

dalam membuat keputusan dan menerapkan perubahan untuk 

meningkatkan kesehatan pasien (David H. Thom et al., 2016) 

Inti dari coaching adalah memberdayakan orang dengan 

memfasilitasi pembelajaran diri, pertumbuhan pribadi dan perbaikan 

kinerja. (Donner & Wheeler, 2014) coaching adalah suatu kolaborasi 

dimana tindakan coach seperti seorang pelatih yang mendukung,  

menganjurkan dan membantu klien melalui pengalaman yang sedang 
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dialami klien sebagai keahlian dan seseorang membuat itu terjadi. Dapat 

dikatakan coaching merupakan hubungan kolaborasi antara seorang coach 

dengan coachee/individu, lebih berfokus pada pembinaan pada waktu 

yang pendek, bertujuan untuk mengembangkan ketrampilan. Pendekatan 

yang dilakukan coach tidak memberikan nasehat, mengajar atau memberi 

perintah tetapi lebih pada membantu seseorang, mendukung dan 

menganjurkan.  

Faktor mendasar dari coaching berfokus pada klien yang belajar 

sendiri tentang ketrampilan yang dibutuhkan. Coaching juga berkaitan 

dalam penentuan tujuan dimana pasien menentukan tujuan kesehatannya. 

Secara umum, coach membantu coachee dalam mencapai tujuannya 

dengan memfasilitasi proses belajar. 

2.1.2 Teori Konsep Yang Mendasari Individual Coaching 

 Individual Coaching didasarkan pada berbagai model teoritis dan 

pendekatan yang telah terbukti sangat efektif dalam mengatasi berbagai 

masalah yang diangkat oleh pasien untuk membantu mencapai tujuan 

kesehatan mereka. Berikut beberapa teori yang mendasari Individual 

Coaching yang diaplikasikan dalam health coaching (Macadam, 2013) 

 Efikasi diri didefinisikan sebagai kepercayaan masyarakat dalam 

kemampuan mereka untuk melakukan perilaku tertentu dalam situasi 

tertentu yang diinginkan pada tujuan tertentu. Orang belajar self efficacy 

melalui pengalaman-pengalaman sebelum-nya , melalui permodelan sosial 

(viscarious learning), penguatan, dukungan, reaksi fisik dan emosional.
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Model transtheoretical change, membantu perawat untuk menjadi lebih 

sadar dimana pasien sedang berada dalam proses perubahan. Perubahan 

yang terjadi melalui tahapan yang meliputi precontemplasi, kontemplasi, 

perencanaan, bertindak dan pemeliharaan. Intervensi yang cocok pada tiap 

tahap dapat meningkatkan efektifitas dan meningkatkan kepatuhan 

terhadap perilaku perubahan gaya hidup untuk pasien penyakit kronis. 

 Motivational interviewing adalah pendekatan berbasis bukti ilmiah 

yang merupakan bimbingan dalam bentuk kolaborasi yang berpusat pada 

perorangan dan bukan teori untuk memperoleh dan memperkuat motivasi 

dalam perubahan, meningkatkan efikasi diri dan membantu pasien 

membuat pilihan yang berhubungan dengan kesehatan dengan 

memfasilitasi pasien untuk meningkatkan kemauan diri dalam proses 

perubahan. Menciptakan perbedaan antara apa yang diinginkan dan apa 

yang kita lakukan dengan demikian meningkatkan kesiapan untuk 

mengubah perilaku(Ackerman, 2011).  

 Cognitive behavior therapy (CBT) merupakan terapi perilaku 

kognitif yang didasarkan pada filosofi bahwa perilaku negatif dipelajari 

dan dikelola secara negatif (sering tidak rasional) yang menyebabkan 

emosi negatif. Kebiasaan cara berpikir dan perasaan negatif ini dapat 

memblokir perubahan.CBT membantu pasien untuk mengembangkan 

lebih positif, pikiran rasionalnya, yang mengubah perasaan mereka dan 

juga rasa efikasi diri. Dengan pengembangan ini pasien dapat mengatasi 

resistensi terhadap perubahan, mengurangi stres dan mengenali interaksi 
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timbal balik antara berpikir, perilaku, pengaruh lingkungan dan emosi 

(Gandy, Sharpe, & Perry, 2013). 

 Multi modal coaching, dapat digunakan untuk membantu pasien 

yang kambuh, terutama ketika jatuh pada kondisi stres. Pendekatan ini 

menilai faktor-faktor yang berbeda atau modalitas, mengembangkan profil 

yang mencakup item yang relevan atau masalah dan solusi yang mungkin 

atau intervensi untuk setiap aspek. 

2.1.3 Tujuan Individual Coaching 

 (Gandy et al., 2013) terdapat 3 tujuan utama dalam memberikan  

coaching yang meliputi : 

1. Membantu klien mengkaji kesehatannya, memberikan rekomendasi 

tata laksana, pendidikan kesehatan serta saran untuk mengurangi 

resisitensi dan meningkatkan penerimaan terhadap informasi. Tujuan 

utamanya adalah membantu klien mengidentifikasi, memahami dan 

memprioritaskan peningkatan perilaku kesehatan. 

2. Membantu klien memutuskan ketertarikannya sendiri dalam 

mengadopsi rekomendasi dan perubahan gaya hidup dan berkomitmen 

dalam menentukan tindakan. Hal ini membantu klien meningkatkan 

motivasi dan komitmen dalam mencapai tujuan. 

3. Membantu klien dalam mengembangkan keterampilan pemecahan 

masalah sehingga mereka akan lebih sistematik dalam membuat 

keputusan, merencanakan, memulai dan mempertahankan perilaku 

sehingga akan meningkatkan kemampuan untuk melakukan tindakan 

yang diharapakan. 
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2.1.4 Teknik Coaching 

Teknik Individual Coaching diawali dengan meminta pasien untuk 

menyebutkan apa yang paling dia inginkan untuk dicapai terkait penyakit 

atau kondisinya, atau berusaha untuk mengungkap isu-isu yang paling 

diperhatikan oleh pasien. (Gandy et al., 2013) menyatakan terdapat strategi 

yang disebut OARS teknik, dimana teknik ini memfasilitasi pasien untuk 

tetap berdiskusi, yaitu open-enden question (pertanyaan terbuka) 

memungkinkan pasien untuk fokus pada masalahnya pada saat itu. 

Meskipun perawat memiliki saran dan informasi untuk diberikan pada 

pasien namun pasien bisa sja tidak siap untuk menerima atau 

melaksanakannya, affirmation of the person’s strenghs (menegaskan 

kekuatan pasien, memvalidasi sumber daya internal dan eksternal yang 

dimiliki pasien. Hal ini membantu pasien merasakan keyakinan bahwa 

tujuan memang dapat dipenuhi), reflective listening (mendengarkan secara 

reflektif menunjukan bahwa perawat tertarik pada permasalahan pasien, 

bukan justru perawat sebagai pusat perhatian, perawat lebih berusaha 

mempelajari atau memahami posisi klien), summary (ringkasan 

memungkinkan perawat unuk mengulangi poin utama bersama pasien dan 

untuk mengungkapkan minat pasien). 

(Osman, 2004) menyebutkan bahwa interaksi dengan pasien lebih 

produktif daripada hanya sekedar memberikan fakta-fakta tentang 

kesehatan dengan memperoleh apa yang tepat, mengetahui reaksi pasien 

dari informasi yang diberikan. Teknik ini mirip OARS teknik pertama 

mengidentfikasi masalah pasien, diikuti oleh pemberian informasi 
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kesehatan sesuai perhatian pasien. Selanjutnya, profesional kesehatan 

mendengarkan pasien dan mengamati respon, semuanya berfokus pada 

pasien. 

Individual Coaching adalah tentang membantu individu untuk belajar 

bukan hanya mengatakan kepada mereka apa yang harus dilakukan. 

Pembinaan kesehatan mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam 

melakukan percakapan tentang kesehatan, meliputi percakapan pembinaan 

diskursif, mendukung dan memfaslitasi dengan fokus utama pada 

perspektif pasien. Perawat menggunakan pertanyaan terbuka,ringkas, 

mencerminkan, memberikan umpan balik,perawat dan pasien memiliki 

kedudukan yang sama atau sebagai mitra dalam hubungan dan keduanya 

terlibat dalam pengalaman belajar (Macadam,2014). 

Ada banyak model atau kerangka kerja yang berbeda yang digunakan 

dalam pendekatan pembinaan kesehatan. Namun sebagian besar konsep 

pembinaan kesehatan memiliki beberapa karakteristik umum yaitu: 

1. Memberdayakan individu/masyarakat untuk mencapai 

kesehatannya 

2. Berfokus pada tujuan yang ingin dicapai oleh individu/ masyarakat 

bukan berdasarkan tujuan dari pemberi pelayanan 

3. Pengembangan hubungan kolaboratif antara peserta dan pemberi 

pelayanan kesehatan 

4. Berasumsi bahwa individu/masyarakat memiliki wawasan dan 

memiliki potensi 
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5. Membantu individu/masyarakat menilai dimana mereka berada dan 

apa yang mereka ingin capai. 

6. Membantu individu/masyarakat merencanakan untuk mencapai 

tujuan mereka dengan cara yang lebih mudah 

7. Menentukan keyakinan atau hal apa yang menghambat individu / 

masyarakat untuk melakukan perubahan yang positif. 

2.1.5 Perbedaan Individual Coaching dengan pendidikan kesehatan pendekatan 

tradisional 

 Individual Coaching merupakan kolaborasi antara petugas 

kesehatan dengan individu yang bertujuan untuk mengembangkan suatu 

ketrampilan. Pendekatan yang dilakukan petugas kesehatan tidak 

memberikan nasehat, mengajar atau memberi perintah tetapi lebih pada 

membantu seseorang, mendukung dan menganjurkan. Dengan metode 

pendidikan lainnya dapat diketahui perbedaannya berdasarkan gambaran 

yang diberikan. Individual  Coaching mengarah kepada pemberian 

informasi kepada individu dan meminta individu untuk melakukan hal-hal 

yang diinstrusikan oleh pemberi layanan kesehatan. (National Health 

Service, 2014). 

2.1.6 Mekanisme Psikologi Pada Individual Coaching 

 Proses pengubahan perilaku selama coaching tidak terlepas dari 

hambatan-hambatan psikologis dalam pelaksanaan. Pada Coaching 

terdapat istilah HIT (Health Inhibiting Thinking) yang merupakan persepsi 

negatif yang menghambat perubahan perilaku. Istilah lain adalah HET 

(Health Enhancement Thinking) yang merupakan pemikiran positif 
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terciptanya perilaku kesehatan. Seorang coach bila menemui HIT pada 

kliennya harus bisa memberikan HET pada klien tersebut. 

HIT : “olahraga membuat saya berkeringat, ini tidak baik untuk saya “ 

HET : “berkeringat bukanlah perasaan yang menyenangkan tapi saya 

paham bahwa ini baik untuk saya karena berkeringat dapat mengeluarkan 

sampah-sampah dari dalam tubuh”. 

HIT : “ saya tidak bisa menahan rasa sakit ini. Saya butuh morfin “ 

HET : “ kadangkala nyeri ini memang sakit, tapi saya bisa memahaminya. 

Saya adalah saksi hidup yang bisa menahan nyeri ini dan saya dapat 

mengatasinya dengan napas dalam ataupun distraksi”.  

 Penerapan HIT dan HET ini telah menjadi standar dalam terapi 

kognitif behavior dalam pelaksanaan coaching (Gale, 2012). 

2.1.7 Tahapan Individual Coaching 

 Memberikan coaching terhadap klien perlu memperhatikan 

beberapa elemen agar proses coaching dapat berjalan efektif. Elemen-

elemen ini dikenal sebagai 7 elemen esensial coaching. (Ghorob et al., 

2011) memberikan penjelasan 7 elemen tersebut yang meliputi: 

1. Tahapan Pengkajian  

Coach mengkaji persepsi klien tentang manfaat serta hambatan yang 

dihadapi klien dalam menghadapi penyakitnya. Tujuan dari pengkajian 

untuk mengetahui kesiapan peningkatan pengetahuan tentang penyakit 

yang diderita. 
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2. Tahapan pemberian edukasi dan motivasi 

Pada tahap ini Coach memberikan informasi berupa pendidikan 

kesehatan kepada klien mengenai penyakitnya atau situasi terkait 

perilaku kesehatan yang dilakukan klien pada tahap ini. Informasi ini 

harus mencakup konsep perilakunya, baik itu manfaat dan dampak dari 

perilaku yang dilakukan. Aspek ini meningkatkan aspek kognitif.. 

3. Negosisasi perubahan perilaku 

Proses ini diartikan sebagai goal setting dalam coaching. Coach dan 

klien akan mendiskusikan tentang perubahan perilakunya. Pada tahap 

ini akan diputuskan seberapa jauh tujuan yang ingin dicapai klien 

dalam perubahan perilakunya. 

4. Menyediakan training pemecahan masalah 

Pada saat menjalani perubahan perilaku tentu saja klien akan menemui 

kendala dalam pelaksanaanya. Coach harus memberikan bimbingan 

pemecahan masalah klien dalam posisi ini. HIT dan HET dibutuhkan 

apabila diperlukan bila masalah yang dihadapi menyangkut masalah 

psikologis. 

5. Membantu aspek emosional klien 

Kendala psikologis sering ditemui dalam setiap perubahan perilaku. 

Untuk itu, dalam membantu klien, coach perlu memberikan 

pendampingan emosional. Dilakukan dengan HIT dan HET seperti 

yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Tahapan ini 

membentuk afektif klien. 
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6. Mendorong klien untuk terlibat aktif dalam manajemen penyakit 

Dilakukan dengan persuasi verbal serta HIT & HET. Pada 

dasarnya, health coaching ini berpusat pada klien sehingga klien 

dituntut secara aktif melakukan manajemen terhadap penyakitnya. 

Tahap ini juga berarti klien harus dapat terlibat dalam lingkungan 

sekitarnya untuk dapat menjalankan perilaku kesehatan yang efektif. 

7. Kontrol reguler 

Coach melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perubahan 

perilaku. Perubahan yang ditemui selama pengawasan 

didokumentasikan sebagai langkah untuk memecahkan masalah bila 

ada hambatan dalam pelaksanaan. 

Dalam melaksanakan 7 langkah ini tidak diberikan kriteria bahwa 

7 langkah tersebut dilakukan secara berurutan. Tujuh langkah ini dapat 

disusun sesuai dengan kebutuhan klien. Dalam setiap sesi juga tidak 

diperlukan melakukan keseluruhan elemen namun memperhatikan 

kebutuhan klien. Hal yang perlu diperhatikan adalah menggunakan 

HIT dan HET karena mekanisme ini merupakan mekanisme yang 

berjalan untuk mengatasi masalah psikologis klien karena coach perlu 

menjadikan aspek psikologis sebagai inti dari coaching (Palmer, Tubbs 

and Whybrow, 2003). 

2.1.8 Waktu Coaching 

Pada dasarnya, pelaksanaan coaching, tidak terdapat panduan 

secara umum dalam melakukan coaching. Hal ini didasarkan pada tingkat 

kesulitan perubahan perilaku klien dan tujuan yang ingin dicapai. Secara 
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umum coaching dilakukan 2-4 minggu sampai 6 bulan dengan 2-4 sesi. 

Coaching juga dapat dilakukan selama setengah hari (12 jam) (Anna et al., 

2017). Penelitian yang dilakukan (Cheng and Chan, 2009) menunjukkan 

bahwa individual coaching yang dilakukan dalam setengah hari dapat 

meningkatkan perilaku pencegahan dan menurunkan kejadian cidera 

muskuloskeletal akibat kerja. 

 

2.2 Konsep Efikasi Diri 

2.2.1 Pengertian efikasi diri 

 Efikasi diri adalah penilaian tentang kemampuan pribadi untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan. Efikasi diri juga digambarkan 

sebagai penentu bagaimana orang merasa, berfikir, memotivasi diri dan 

berperilaku (Bandura, 2002) 

2.2.2 Fungsi efikasi diri 

 Efikasi diri yang telah terbentuk akan mempengaruhi dan memberi 

fungsi pada aktifitas individu (Bandura, 2002) 

1. Fungsi kognitif 

Menyebutkan bahwa pengaruh dari efikasi diri pada proses kognitif 

seseorang sangat bervariasi. Pertama, efikasi diri yang kuat akan 

mempengaruhi tujuan pribadinya. Semakin kuat efikasi diri, semakin 

tinggi tujuan yang ditetapkan oleh individu bagi dirinya sendiri dan 

yang memperkuat adalah komitmen individu terhadap tujuan tersebut. 

Kedua, individu dengan efikasi diri yang kuat akan mempengaruhi 
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bagaimana individu tersebut menyiapkan langkah-langkah antisipasi 

bila usahanya yang pertama gagal dilakukan 

2. Fungsi motivasi 

Efikasi diri memainkan peranan penting dalam pengaturan motivasi 

diri. Sebagian besar motivasi manusia dibangkitkan secara kognitif. 

Individu memotivasi dirinya sendiri dan menuntun tindakan-

tindakannya dengan menggunakan pemikiran-pemikiran tentang masa 

depan sehingga individu tersebut akan membentuk kepercayaan 

mengenai apa yang dapat dirinya lakukan. Individu juga akan 

mengantisipasi hasil-hasil dari tindakan - tindakan yang prospektif, 

menciptakan tujuan bagi dirinya sendiri dan merencanakan bagian dari 

tindakan - tindakan untuk merealisasikan masa depan yang berharga. 

3. Fungsi afeksi 

Efikasi diri akan mempunyai kemampuan coping individu dalam 

mengatasi besarnya stres dan depresi yang individu alami pada situasi 

yang sulit dan menekan, dan juga akan mempengaruhi tingkat motivasi 

individu tersebut. Efikasi diri memegang peranan penting dalam 

kecemasan, yaitu untuk mengontrol stres yang terjadi. Semakin kuat 

efikasi diri, individu semakin berani menghadapi tindakan yang 

menekan dan mengancam. Individu yang yakin pada dirinya sendiri 

dapat menggunakan kontrol pada situasi yang mengancam, tidak akan 

membangkitkan pola-pola pikiran yang mengganggu. 
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4. Fungsi selektif 

Fungsi selektif akan mempengaruhi pemilihan aktivitas atau tujuan 

yang akan diambil oleh indvidu. Individu menghindari aktivitas dan 

situasi yang individu percayai telah melampaui batas kemampuan 

coping dalam dirinya, namun individu tersebut telah siap melakukan 

aktivitas-aktivitas yang menantang dan memilih situasi yang dinilai 

mampu untuk diatasi. Perilaku yang individu pilih dan lakukan akan 

memperkuat kemampuan, minat - minat dan jaringan sosial yang 

mempengaruhi kehidupan, dan akhirnya akan mempengaruhi arah 

perkembangan personal. 

2.2.3 Dimensi efikasi diri 

1. Magnitude  

Dimensi Magnitude berfokus pada tingkat kesulitan setiap orang. 

Tingkat kesulitan tiap orang tidak sama. Seseorang bisa mengalami 

tingkat kesulitan yang tinggi terkait dengan usaha yang dilakukakn 

sedikit agak berat atau ada juga yang melakukan usaha terkait dengan 

sangat mudah dan sederhana. Semakin tinggi keyakinan efiksai diri 

yang dimiliki maka akan semakin mudah usaha terkait yang dilakukan. 

2. Strength 

Dimensi ini berfokus pada bagaimana kekuatan sebuah harapan atau 

keyakinan individu akan kemampuan yang dimilikinya. Harapan yang 

lemah bisa disebabkan karena adanya kegagalan, tetapi seseorang 

dengan harapan yang kuat pada dirinya akan tetap berusaha gigih 

meskipun mengalami kegagalan. 
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3. Generalizabity  

Dimensi ini berkaitan dengan seberapa besar/luas cakupan tingkah 

laku yang diyakini mampu dilakukan. Berbagai pengalam pribadi 

dibandingkan pengalaman orang lain pada umumnya akan lebih 

mampu meningkatkan efikasi diri seseorang. 

2.2.4 Faktor yang mempengaruhi efikasi diri 

 Efikasi diri dapat ditumbuhkan dan dipelajari melalui empat hal 

(Billings and Macvarish, 2010) yaitu 

1. Performance accomplishment 

Pengalaman menguasai sesuatu yaitu performa masa lalu. Secara 

umum performa yang berhasil akan menaikan efikasi diri individu, 

sedangkan pengalaman pada kegagalan akan menurunkan efikasi diri 

tersebut. Setelah efikasi diri kuat dan berkembang melalui serangkaian 

keberhasilan, dampak negatif dari kegagalan-kegagalan yang umum 

akan berkurang secara sendirinya. 

2. Vicarious experience 

Pengamatan terhadap keberhasilan orang lain dengan kemampuan 

yang sebanding dalam mengerjakan suatu tugas akan meningkatkan 

efikasi diri individu dalam mengerjakan tugas yang sama. Begitu pula 

sebaliknya, pengamatan terhadap kegagalan orang lain akan 

menurunkan penilaian individu mengenai kemampuannya dan individu 

akan mengurangi usaha yang dilakukannya. 
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3. Verbal persuassion 

Individu diarahkan berdasarkan saran, nasihat, dan bimbingan 

sehingga dapat meningkatkan keyakinannya tentang kemampuan yang 

dimiliki sehingga dapat membantu tercapainya tujuan yang diinginkan. 

Individu yang diyakinkan secara verbal cenderung akan berusaha lebih 

keras untuk mencapai suatu keberhasilan. 

4. Emotional arousal 

Kondisi emosional (mood) juga mempengaruhi pengambilan 

keputusan seseorang terkait efikasinya. Keadaan emosi yang menyertai 

individu ketika dirinya sedang melakukan suatu kegiatan akan 

mempengaruhi efikasi diri sesorang pada bidang tersebut. Emosi yang 

dimaksudkan adalah emosi yang kuat seperti takut,stres,cemas dan 

gembira. Emosi-emosi tersebut dapat meningkatkan efikasi diri 

seseorang. 

 Keempat sumber dan proses informasi tersebut diatas untuk dapat 

mempengaruhi efikasi diri dan dipengaruhi oleh karakteristik individu 

dan lingkungan. Secara ideal, efikasi diri diperkuat oleh berbagai 

pengalaman yang berhubungan dan akan mempengaruhi perilaku 

selanjutnya. Seseorang akan memutuskan untuk berperilaku 

berdasarkan pada pemikiran reflektif, penggunaan pengetahuan dan 

kemampuan untuk melakukan suatu tindakan. 

2.2.5 Faktor karakteristik individu yang mempengaruhi efikasi diri 

 (Bandura, 1997) berpendapat bahwa tinggi rendahnya efikasi diri 

seseorang dalam tiap tugas sangat bervariasi. Hala ini disebabkan oleh 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH INDIVIDUAL COACHING... MARIA FATIMAH KOA



24 
 

 
 

adanya beberapa faktor yang berpengaruh dalam mempersepsikan 

kemampuan diri inidvidu. Beberapa faktor yang mempengaruhi efikasi 

diri, antara lain: 

1. Jenis kelamin 

Terdapat perbedaan pada perkembangan dan kompetensi laki-laki dan 

perempuan pada perkembangan kemampuan dan kompetensi laki-laki 

dan perempuan. Ketika laki-laki berusaha untuk sangat 

membanggakan dirinya, perempuan sering kali meremehkan 

kemampuan mereka. Hal ini berasal dari pandangan orang tua terhadap 

anaknya. Orang tua menganggap bahwa wanita lebih sulit untuk 

mengikuti pelajaran dibanding laki-laki, walaupun prestasi akademik 

mereka tidak terlalu berbeda. Pada beberapa bidang pekerjaan tertentu 

pria memiliki efikasi diri yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

dengan pria. 

2. Usia 

Efikasi diri terbentuk melalui proses belajar sosial yang dapat 

berlangsung selama masa kehidupan. Individu yang lebih tua 

cenderung memiliki rentang waktu dan pengalaman yang lebih banyak 

dalam mengatasi suatu hal yang terjadi jika dibandingkan dengan 

individu yang lebih muda, yang mungkin masih memikul sedikit 

pengalaman dan berbagai peristiwa dalam hidupnya. Individu yang 

lebih tua akan lebih mampu dalam mengatasi rintangan dalam 

hidupnya dibandingkan dengan pengalaman yang individu miliki 

sepanjang rentang hidupnya. 
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3. Tingkat pendidikan 

Efikasi diri terbentuk melalui proses belajar yang dapat terjadi pada 

suatu organisasi ataupun perusahaan dimana individu bekerja. Efikasi 

diri terbentuk sebagai suatu proses adaptasi dan pembelajaran yang ada 

dalam situasi kerjanya tersebut. Semakin lama seseorang bekerja maka 

semakin tinggi efikasi diri yang dimiliki individu tersebut dalam 

pekerjaan tertentu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa 

efikasi diri yang dimiliki individu tersebut cenderung menurun atau 

tetap. Hal ini juga sangat tergantung dari bagaimana individu 

menghadapi keberhasilan dan kegagalan yang dialaminya selama 

melakukan pekerjaan. 

 

2.3 Konsep Perilaku 

2.3.1 Pengertian perilaku 

 Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktifitas organisme (makhluk 

hidup) yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis 

semua mahluk hidup mulai dari tumbuh-tumbuhan, binatang sampai 

dengan manusia itu berperilaku, karena mereka mempunyai aktifitas 

masing-masing. Sehingga yang dimaksud dengan perilaku manusia, pada 

hakikatnya adalah tindakan atau aktifitas dari manusia itu sendiri yang 

mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, 

menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca dan sebagainya. 

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku 

(manusia) adalah semua kegiatan atau aktifitas manusia, baik yang dapat 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH INDIVIDUAL COACHING... MARIA FATIMAH KOA



26 
 

 
 

diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar 

(Notoatdmojo, 2013). 

2.3.2 Faktor yang mempengaruhi perilaku 

1. Faktor predisposisi (predisposing factors) 

Faktor-faktor ini mencakup pengetahuan dan sikap masyarakat 

terhadap kesehatan, tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-

hal yang berkaitan dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut 

masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, pekerjaan, dan 

sebagainya. 

2. Faktor pendukung (enabling factors) 

Faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas 

kesehatan bagi masyarakat, misalnya: air bersih, tempat pembuangan 

sampah, tempat pembuangan tinja, ketersediaan makanan bergizi, dan 

sebagainya. Termasuk juga fasilitas pelayanan kesehatan seperti 

puskesmas, rumah sakit, poliklinik, posyandu, polindes, pos obat desa, 

dokter atau bidan praktek swasta. Termasuk juga dukungan sosial, baik 

dukungan suami maupun keluarga. 

3. Faktor penguat (reinforcing factors) 

Faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat (toma), 

tokoh agama (toma), sikap dan perilaku pada petugas kesehatan. 

Termasuk juga disini undang-undang peraturan- peraturan baik dari 

pusat maupun dari pemerintah daerah yang terkait dengan kesehatan. 
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2.3.3 Domain perilaku 

 Meskipun perilaku adalah bentuk respon atau reaksi terhadap 

stimulus atau rangsangan dari luar organisme (orang), namun dalam 

memberikan respon sangat tergantung pada krakteristik atau faktor lain 

dari orang yang bersangkutan. 

 Perilaku manusia dibagi kedalam tiga dominan, sesuai dengan 

tujuan pendidikan. Bloom menyebutkan ranah atau kawasan yakni: a) 

kongnitif (cognitive), b) afektif (affectife), pisikomotor (psychomotor). 

Teori Bloom ini dimodifikasi untuk pengukuran hasil pendidikan 

kesehatan yakni: 

1. Pengetahuan (Knowledge) 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Tingkat 

pengetahuan di dalam domain kongnitif, pengetahuan tercakup dan 

mempunyai enam tingkatan yaitu:  

1). Tahu (know) 

Tahu di artikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk dalam pengetahuan tingkat ini adalah 

mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dan seluruh bahan 

yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. 

2). Memahami (comprehension) 

memahami di artikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan 

secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapan 

menginterpretasikan materi tersebut secara benar. 
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3). Aplikasi (application), aplikasi di artikan sebagai kemampuan 

untuk menggunakan materi yang telah di pelajari pada situasi atau 

kondisi  real (sebenarnya). 

4). Analisis (analysis), adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan 

materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih di 

dalam suatu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama 

lain. 

5). Sintesis (synthesis), menunjuk kepada suatu kemampuan untuk 

meletakkan atau menghubungkan di dalam suatu bentuk keseluruhan 

yang baru. 

6). Evaluasi (evaluation), berkaitan dengan kemampuan untuk 

melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. 

Penilaian-penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan 

sendiri atau menggunakan kriteri-kriteria yang telah ada. 

2. Sikap (attitude) 

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari 

seseorang terhadap dari suatu stimulus atau objek. 

3. Tindakan atau Praktik (practice) 

Tindakan yaitu langkah atau melakukan suatu yang diinginkan oleh 

subjek/objek tertentu. Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam 

suatu tindakan (overt behavior). Untuk mewujudkan sikap menjadi 

suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu 

pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan antara lain adalah 
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fasilitas. Disamping faktor fasilitas, juga diperlukan faktor dukungan 

(support) dari pihak lain, misalnya dari perawat ke pasien. 

2.3.4 Strategi Perubahan Perilaku 

 Beberapa strategi agar diperoleh perubahan perilaku menurut 

WHO dalam Notoatdmojo (2013) dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 

1. Menggunakan kekuatan (enforcement) 

Perubahan perilaku dipaksakan kepada sasaran sehingga sasaran atau 

masyarakat mau melakukan perubahan (berperilaku) seperti yang 

diharapkan. Cara ini dapat ditempuh menggunakan cara – cara 

kekuatan baik fisik maupun psikis, misalnya dengan cara 

mengintimidasi atau ancaman – ancaman agar masyarakat atau orang 

mematuhinya. Cara ini akan menghasilkan perilaku yang cepat, akan 

tetapi perubahan ini belum tentu akan berlangsung lama karena 

perubahan perilaku yang terjadi belum tentu akan berlangsung lama 

karena perubahan perilaku yang terjadi belum didasari oleh kesadaran 

diri. 

2. Menggunakan kekuatan peraturan atau hukum (regulation) 

Perubahan perilaku masyarakat melalui peraturan, perundangan atau 

peraturan-peraturan tertulis ini sering juga disebut “law enforcement” 

atau “regulation”. Artinya masyarakat diharapkan berperilaku diatur 

melalui peraturan atau undang-undang secara tertulis. 

3. Pendidikan (education) 

Dengan memberikan informasi tentang cara-cara mencapai sehat, cara 

pemeliharaan kesehatan, cara menghindari penyakit dan sebagainya 
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akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tetang hal tersebut. 

Selanjutnya dengan pengetahuan itu akan menimbulkan kesadaran 

mereka, dan menyebabkan orang berperilaku sesuai dengan 

pengetahuan yang dimilikinya. Perubahan ini memerlukan waktu yang 

sangat lama, tetapi perubahan yang dicapai akan bersifat langgeng 

karena didasari oleh kesadaran mereka sendiri. Perubahan perilaku 

dengan pendidikan akan menghasilkan perubahan yang efektif bila 

dilakukan melalui metode “diskusi partisipasi” yaitu dalam 

memberikan informasi tidak bersifat searah saja tetapi dua arah. Hal 

ini berarti masyarakat aktif berpartisipasi melalui diskusi-diskusi 

tentang informasi yang diterimanya. Dengan demikian pengetahuan 

yang diperoleh lebih mendalam dan mantap. Ini membutuhkan waktu 

yang lebih lama dan hasilnyapun jauh lebih baik. 

 

2.4 Konsep TB Paru 

2.4.1 Pengertian TB paru 

Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang menyerang 

parenkim paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. 

Penyakit ini dapat juga menyebar kebagian tubuh lain seperti meningen, 

ginjal, tulang dan nodus limfe (Irman,2007). 

 

2.4.2 Penyebab TB paru 

Penyakit TB paru adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan 

oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini berbentuk batang dan 
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bersifat tahan asam sehingga dikenal juga sebagai Batang Tahan Asam 

(BTA). Sumber penularan adalah penderita tuberkulosis BTA positif pada 

waktu batuk atau bersin. Penderita menyebarkan kuman keudara dalam 

bentuk droplet (percikan dahak). Droplet yang mengandung kuman dapat 

bertahan diudara pada suhu kamar selama beberapa jam. Orang dapat 

terinfeksi kalau droplet tersebut terhirup kedalam saluran pernafasan. 

Setelah kuman tuberkulosis masuk kedalam tubuh manusia melalui 

pernafasan, kuman tuberkulosis tersebut dapat menyebar dari paru 

kebagian tubuh lainnya melalui sisteem peredaran darah, saluran nafas, 

atau penyebaran langsung ke bagian-bagian tubuh lainnya. Daya penularan 

dari seorang penderita ditentukn oleh banyaknya kuman yang dikeluarkan 

dari parunya. Makin tinggi derajat positif hasil pemeriksaan dahak, makin 

menular penderita tersebut. Bila hasil pemeriksaan dahak negatif (tidak 

terlihat kuman), maka penderita tersebut dianggap tidak menular. 

Seseorang terinfeksi tuberkulosis ditentukan oleh konsentrasi droplet 

dalam udara dan lamanya menghirup udara tersebut. 

2.4.3 Gejala TB paru 

1. Gejala umum 

Batuk-batuk selama lebih dari 3 minggu (dapat disertai dengan darah ), 

penurunan nafsu makan, dan berat badan, perasaan tidak enak 

(malaise),lemah,demam tidak terlalu tinggi yang berlangsung lama, 

biasanya dirasakan malam hari disertai keringat malam, kadang-

kadang serangan demam seperti influenza dan bersifat hilang timbul. 
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2. Gejala khusus 

Tergantung dari organ tubuh mana yang terkena, bila terjadi sumbatan 

sebagian bronkus (saluran yang menuju ke paru-paru) akibat 

penekanan kelenjar getah bening yang membesar, akan menimbulkan 

suara “mengi”, suara napas melemah yang disertai sesak. Jika terdapat 

cairan dirongga pleura (pembungkus paru-paru) dapat disertai dengan 

keluhan sakit dada (Werdhani,2016). 

2.4.4 Cara penularan TB paru 

1. Sumber penularan adalah pasien TB BTA positif melalui percik renik 

dahak yang dikeluarkannnya. Namun, bukan berarti bahwa pasien TB 

dengan hasil pemerikasaan BTA negatif tidak mengandung kuman 

dalam dahaknya. Hal tersebut bisa terjadi oleh karena jumlah kuman 

yang terkandung dalam contoh uji ≤ dari 5.000 kuman/cc dahak 

sehingga sulit dideteksi melalui pemeriksaan mikroskopik langsung. 

2. Pasien TB dengan BTA negatif juga masih memiliki kemungkinan 

menularkan penyakit TB. Tingkat penularan pasien TB BTA positif 

adalah 65% pasien TB BTA negatif dengan hasil kultur positif adalah 

26% sedangkan pasien TB dengan hasil kultur negatif dan foto thoraks 

positif adalah 17% (Kemenkes,2014). 

3. Umumnya penularan terjadi dalam ruangan dimana percikan dahak 

berada dalam waktu lama. Ventilasi dapat mengurangi jumlah 

percikan, sementara sinar matahari langsung dapat membunuh kuman. 

Percikan dapat bertahan selama beberapa jam dalam keadaan yang 

gelap dan lembab. 
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4. Daya penularan seorang pasien ditentukan oleh banyaknya kuman 

yang dikeluarkan dari parunya. Makin tinggi derajat kepositifan hasil 

pemeriksaan dahak, makin menular pasien tersebut. 

5. Faktor yang memungkinkan seseorang terpajan kuman TB ditentukan 

oleh konsentrasi percikan dalam udara dan lamanya menghirup udara 

tersebut (Werdhani,2016). 

6. Pada waktu batuk atau bersin, pasien menyebarkan keudara dalam 

bentuk percik darah (droplet nuclei/percik renik). Sekali batuk dapat 

menghasilkan sekitar 3000 percikan dahak. 

2.4.5 Orang yang berisiko terkena TB paru 

Orang- orang yang kontak erat dengan pasien TB paru yang belum diobati, 

orang yang status gizinya rendah, orang dengan daya tahan tubuh rendah, 

bayi dan anak-anak yang kontak erat dengan pasien TB BTA positif. 

2.4.6 Risiko berhenti menelan OAT 

1. Penyakit tidak sembuh dan tetap menularkan ke orang lain 

2. Penyakit bertambah parah dan bisa berakibat kematian 

3. Kuman menjadikebal/tidak mempan terhadap OAT lini pertama 

2.4.7 Pencegahan penularan TB kepada orang lain 

1. Menelan OAT secara lengkap dan teratur sampai sembuh.  

2. Pasien TB harus menutup mulutnya dengan saputangan atau tisu atau 

lengan baju bagian dalam (etika batuk) 

3. Tidak membuang dahak disembarang tempat tetapi dibuang pada 

tempat khusus dan tertutup. Misalnya dengan menggunakan 

wadah/kaleng tertutup yang sudah diberi air sabun, karbol atau lisol. 
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Buanglah dahak ke lubang WC atau timun kedalam tanah ditempat 

yang jauh dari keramaian 

4. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 

1) Ventilasi yang cukup, sehingga udara segar dan sinar matahari 

masuk ke dalam rumah. 

2) Mengusahakan sinar matahari masuk keruang tidur. Menjemur 

alat-alat tidur sesering mungkin, karena kuman TB mati oleh 

sinar matahari. 

3) Makan makanan bergizi 

4) Tidak merokok dan minum minuman keras 

5)  Olahraga secara teratur 

6)  Mencuci pakaian hingga bersih 

7)  Buang air besar dijamban/wc 

8) Mencuci tangan hingga bersih diair mengalir setelah selesai 

buang air besar, sebelum dan sesudah makan. 

9)  Beristirahat cukup 

10)  Jangan tukar menukar peralatan mandi 

2.4.8 Faktor risiko TB paru 

Faktor risiko adalah semua variabel yang berperan timbulnya kejadian 

penyakit. Pada dasarnya berbagai faktor risiko TB paru saling berkaitan 

satu sama lain.  
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Faktor yang berperan dalam kejadian penyakit TB paru yaitu : 

1. Faktor karakteristik individu 

1) Umur 

Variabel umur berperan dalam kejadian penyakit TB paru. 

Menurut Badan Pusat Statistik (2010) tingkat usia produktif 18 

tahun- 65 tahun.  Di Indonesia sebagian besar pasien Tb paru 

adalah usia produktif. 

2) Jenis Kelamin 

(Achmadi, 2008) menyatakan bahwa berdasarkan catatan 

statistik meski tidak selamanya konsisten mayoritas pasien TB 

paru adalah wanita. Hal ini masih memerlukan penyelidikan 

dan penelitian lebih lanjut, baik pada tingkat behavioural, 

tingkat kejiwaan, sistem pertahanan tubuh, maupun tingkat 

molekuler. Hal ini diperkuat dengan pernyataan (Depkes, 2008) 

bahwa wanita termasuk kelompok rentan terserang TB selain 

anak, usia lanjut, kelompok risiko penularan tinggi seperti 

tahanan dan kaum pendatang. 

3) Status gizi 

Satus gizi, merupakan variabel yang sangat berperan dalam 

timbulnya kejadian TB. Seperti diketahui kuman TB paru 

merupakan kuman yang suka “tidur”hingga bertahun-tahn, 

apabila memiliki kesempatan untuk bangun dan menimbulkan 

penyakit, maka timbulah kejadian penyakit TB paru. Salah satu 
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kekuatan daya tangkal untuk mencegah hal tersebut adalah 

status gizi yang baik. 

4) Kondisi sosial ekonomi 

WHO menyebutkan 90% pasien TB didunia menyerang 

kelompok dengan sosial ekonomi lemah atau miskin. Kondisi 

sosial ekonomi itu sendiri, mungkin tidak hanya berhubungan 

secara langsung, namun dapat merupakan penyebab tidak 

langsung seperti adanya kondisi gizi buruk, serta kondisi rumah 

yang tidak sehat dan akses terhadap pelayanan kesehatan juga 

menurun kemampuannya. 

2. Lingkungan 

Faktor lingkungan yang memiliki peran dalam timbulnya atau kejadian 

penyakit TB paru yaitu 

1) Kepadatan tempat tinggal 

Kepadatan merupakan pre-requisite untuk proses penularan 

penyakit. Semakin padat, maka perpindahan penyakit khususnya 

penyakit melalui udara akan semakin mudah dan cepat. Oleh 

sebab itu kepadatan dalam rumah tempat tinggal merupakan 

variabel yang berperan dalam kejadian TB paru. 

2)  Lantai rumah 

Secara hipotesis jenis lantai tanah memiliki peran terhadap proses 

kejadian TB paru, melalui kelembaban dalam ruangan. Lantai 

tanah cenderung menimbulkan kelembabab dengan demikian 
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pertumbuhan kuman TB paru dilingkungan juga sangat 

dipengaruhi. 

3) Ventilasi 

(Achmadi, 2008) menyatakan bahwa ventilasi bermanfaat bagi 

sirkulasi pergantian udara dalam rumah serta mengurangi 

kelembaban. Ventilasi mempengaruhi proses dilusi udara, dengan 

kata lain mengencerkan konsentrasi kuman TB paru dan kuman 

lain, terbawa keluar dan mati terkena sinar matahari. 

4)  Pencahayaan 

(Achmadi, 2008) menjelaskan rumah sehat memerlukan cahaya 

yang cukup, khususnya cahaya alam berupa cahaya matahari yang 

berisi sinar ultraviolet. Cahaya matahari minimal masuk 60 lux 

dengan syarat tidak menyilaukan. (Budiyono, 2003) dalam 

(sukartini, 2015) menyatakan bahwa cahaya matahari masuk 

rumah merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian TB 

paru. 

5) Kelembaban Udara 

Bakteri mycobacterium tuberculosa seperti halnya bakteri lain, 

akan tumbuh dengan subur pada lingkungan dengan kelembaban 

tingggi air membentuk lebih dari 80% volume sel bakteri dan 

merupakan hal yang essensial untuk pertumbuhan dan 

kelangsungan sel bakteri (Gould dan Brooker,2003). Selain itu 

kelembaban yang meningkat merupakan media yang baik untuk 
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bakteri-bakteri patogen termasuk bakteri tuberkulosa 

(Notoatmodjo,2003). 

2.4.9 Klasifikasi dan tipe pasien TB 

1. Klasifikasi berdasarkan lokasi anatomi dari penyakit 

1) TB paru 

Merupakan TB yang terjadi pada parenkim (jaringan) paru. Milier 

TB dianggap sebagai TB paru karena adanya lesi pada jaringan 

paru. Limfadenitis TB dirongga dada (hilus dan atau mediastinum) 

atau efusi pleura tanpa terdapat gambaran radiologis yang 

mendukung TB paru, dinyatakan sebagai TB ekstra paru. Pasien 

yang menderita TB paru dan sekaligus juga menderita TB ekstra 

paru, diklasifikasikan sebagai pasien TB paru. 

2) Tuberkulosis ekstra paru 

Merupakan TB yang terjadi pada organ selain paru, misalnya : 

pleura,kelenjar linfe, abdomen, saluran kencing, kulit, sendi, 

selaput otak dan tulang. Diagnosis TB ekstra paru dapat ditetapkan 

berdasarkan hasil pemeriksaan bakteriologis atau klinis. Diagnosis 

TB ekstra paru harus diupayakan berdasarkan penemuan 

Mycobacterium tuberculosis. Pasien TB ekstra paru yang 

menderita TB pada beberapa organ, diklasifikasikan sebagai pasien 

TB ektra paru pada organ menunjukkan gambaran TB yang 

terberat. 
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2. Klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya 

1) Pasien baru TB adalah 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 diobat TB adalah pasien yang sebelumnya 

pernah menelan OAT selama 1 bulan atau lebih (≥ dari 28 dosis ). 

Pasien ini selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan hasil 

pengobatan Tb terakhir. 

3)  Pasien kambuh adalah pasien 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). 

4)  Pasien yang diobati kembali setelah gagal adalah pasien Tb yang 

pernah diobati dan dinyatakan gagal pada pengobatan terakhir. 

5) Pasien yang diobati kembali setelah putus berobat (lost to follow-

up) adalah pasien yang pernah diobati dan dinyatakan lost to follow 

up (klasifikasi ini sebelumnya dikenal sebagai pengobatan pasien 

setelah putus obat/default) 

6)  Lain-lain adalah pasien TB yang pernah diobati namun hasil akhir 

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. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH INDIVIDUAL COACHING... MARIA FATIMAH KOA



40 
 

 
 

2)  Poli resisten (TB PR) : resisten terhadap lebih dari satu jenis OAT 

lini pertama selain Isoniazid (H) dan rifampisin (R) secara 

bersamaan. 

3) Multi drug resisiten (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 Rifampisin 

dengan atau tanpa resistensi terhadap OAT lain yang terdektesi 

menggunakan metode genotip (tes cepat) atau metode fenotip 

(konvensional). 

4. Klasifikasi pasien TB berdasarkan status HIV 

1)  Pasien TB dengan HIV positif (pasien ko-infeksi TB/HIV) : 

adalah pasien 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 adalah pasien TB dengan hasil tes 

HIV negatif sebelumnya atau hasil tes HIV negatif pada saat 

diagnosis TB. Catatan : apabila pada pemeriksaan selanjutnya 

ternyata hasil tes HIV menjadi positif, pasien harus disesuaikan 

kembali klasifikasinya sebagai pasien TB dengan HIV positif. 
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3) Pasien TB dengan status HIV tidak diketahui adalah pasien TB 

tanpa bukti pendukung hasil tes HIV saat didiagnosis TB 

ditetapkan.Catatan : apabila pada pemeriksaan selanjutnya dapat 

diperoleh hasil tes HIV pasien, pasien harus disesuaikan kembali 

klasifikasinya berdasarkan hasil tes HIV terakhir ( Kemenkes RI, 

2014). 

2.4.10 Pemeriksaan diagnostik 

1. Pemeriksaan rontgen thoraks 

Pada hasil pemeriksaan rontgen thoraks sering didapatkan adanya lesi 

sebelum ditemukan adanya gejala subjektif awal dan sebelum 

pemeriksaan fisik menemukan kelainan pada paru. Bila pemeriksaan 

rontgen menemukan suatu kelainan, tidak ada gambaran khusus 

mengenai TB paru awal kecuali lokasi dilobus bawah dan biasanya 

berada disekitar hilus. Kelainan sering tidak terdektesi hingga 

mencapai stadium lanjut, sehingga tidak jarang baru ditemukan 

kelainan yang sudah lanjut dengan gambaran kavitas dan penyebaran 

bronkogenik ke paru lain maupun lobus bawah pada paru yang sama. 

Pada pasien lainnya, foto thoraks menampakkan konsolidasi yang luas 

pada daerah segmental maupun lobus paru yang menunjukkan adanya 

pneumonia TB (Muttaqin,2008) 

2. Pemeriksaan laboratorium 

Diagnosis terbaik dari penyakit tuberkulosis diperoleh dengan 

pemeriksaan mikrobiologi melalui isolasi bakteri. Bahan pemeriksaan 

untuk isolasi Mycobacterium tuberculosis berupa: 1). Sputum/dahak, 
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pemeriksaan dahak berfungsi untuk menegakan diagnosis, menilai 

keberhasilan pengobatan dan menentukan potensi penularan. 

Pemeriksaan dahak untuk penegakan dignosis dilakukan dengan 

mengumpulkan 3 spesimen dahak yang dikumpulkan dalam dua hari 

kunjungan yang berurutan berupa sewaktu-pagi-sewaktu (SPS) 

(Kemenkes RI, 2011). Sewaktu (S): dahak dikumpulkan pada saat 

suspek TB datang berkunjung pertama kali. Pada saat pulang, suspek 

membawa sebuah pot dahak untuk mengumpulkan dahak pagi pada 

hari kedua.Pagi (P): dahak dikumpulkan dirumah pada pagi hari kedua, 

segera setelah bangun tidur. Pot dahak dibawa dan diserahkan sendiri 

kepada petugas kesehatan. Sewaktu (S): dahak dikumpulkan di 

Fasyankes pada hari kedua, saat menyerahkan dahak pagi. 

Pengambilan 3 spesimen dahak masih diutamakan dibanding dengan 2 

spesimen dahak mengingat masih belum optimalnya fungsi sistem dan 

hasil jaminan mutu eksternal pemeriksaan laboratorium. 2). Urine, 

Urine yang diambil adalah urine pertama dipagi hari atau urine yang 

dikumpulkan selama 12-24 jam. 3) Cairan kumbah lambung, 

umumnya bahan pemeriksaan ini digunakan jika anak-anak atau pasien 

tidak dapat mengeluarkan sputum. Bahan pemeriksaan diambil pagi 

hari sebelum sarapan. 

2.4.11 Diagnosis TB pada orang dewasa 

 (Depkes, 2007) menyatakan diagnosis TB paru pada orang dewasa 

dapat ditegakkan dengan ditemukannya basil tahan asam (BTA) pada 

pemeriksaan dahak secara mikroskopis. Hasil pemeriksaan dinyatakan 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH INDIVIDUAL COACHING... MARIA FATIMAH KOA



43 
 

 
 

positif apabila sedikitnya dua dari tiga spesimen sewaktu-pagi-sewaktu 

(SPS) BTA hasilnya positif. Bila hanya satu spesimen yang positif perlu 

diadakan pemeriksaan dahak SPS diulang. Jika hasil rontgen mendukung 

TB, maka pasien didiagnosis sebagai pasien TB BTA positif. Jika hasil 

rontgen mendukung TB, maka pasien didiagnosis sebagai pasien TB BTA 

positif. Jika hasil rontgen tidak mendukung TB, maka pemeriksaan dahak 

SPS diulang. Apabila fasilitas memungkinkan, maka dapat dilakukan 

pemeriksaan lain, misalnya biakan. Bila ketiga spesimen dahak hasilnya 

negatif, diberikan antibiotik spektrum luas (misalnya kotrimoksasol atau 

amoksilin) selama 1-2 minggu. Bila tidak ada perubahan, namun gejala 

klinis tetap mencurigakan TB, ulangi pemeriksaan dahak SPS. Jika hasil 

SPS positif, didiagnosis sebagai klien TB BTA positif. Jika hasil SPS tetap 

negatif, lakukan pemeriksaan foto rontgen dada, untuk mendukung 

diagnosis TB. Bila hasil rontgen mendukung TB, didiagnosis sebagai 

pasien TB BTA negatif rontgen positif. Bila hasil rontgen tidak 

mendukung TB, pasien tersebut bukan TB. 

2.4.12 Tujuan pengobatan TB paru 

1. Menyembuhkan pasien dan memperbaiki prodiktivitas serta kualitas 

hidup 

2. Mencegah terjadinya kematian oleh karena TB atau dampak buruk 

selanjutnya 

3. Mencegah terjadinya kekambuhan TB 

4. Menurunkan penularan TB 
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5. Mencegah terjadinya dan penularan TB resisten obat (Kemenkes RI, 

2011). 

2.4.13 Prinsip pengobatan TB 

1. Pengobatan diberikan dalam bentuk panduan OAT yang tepat 

mengandung minimal 4 macam obat untuk mencegah terjadinya 

resistensi. 

2. Diberikan dalam dosis yang tepat 

3. Ditelan secara teratur dan diawasi secara langsung oleh PMO 

(pengawas minum obat) sampai selesai pengobatan. 

4. Pengobatan diberikan dalam jangka waktu yang cukup terbagi dalam 

tahap awal serta tahap lanjutan untuk mencegah kekambuhan 

(Kemenkes RI, 2011) 

2.4.14 Tahapan pengobatan TB 

(Kemenkes RI, 2011) menjelaskan pengobatan TB harus selalu meliputi 

pengobatan tahap awal dan tahap lanjutan dengan maksud : 

1. Tahap awal 

Pengobatan diberikan setiap hari. Panduan 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 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 minggu. 
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2. Tahap lanjutan 

Pengobatan tahap lanjutan merupakan tahap yang penting untuk 

membunuh sisa-sisa kuman yang masih ada dalam tubuh khususnya 

kuman persisten sehingga pasien dapat sembuh dan mencegah 

terjadinya kekambuhan. 

2.4.15 Obat Anti Tuberkulosis (OAT) 

Tabel 2.1 Penggolongan OAT 
 
Golongan dan  Jenis                                          Obat 
Golongan-1 Obat Lini 

pertama 
1. Isoniazid (H) 
2. Ethambutol 

1. Pyrazinamide (Z) 
2. Rifampisin (R) 
3. Streptomycin (S) 

Golongan-2 atau 
Obat Injeksi Lini 

Kedua 

1. Kanamycin 
(Km) 

1. Amikacin (Am) 
2. Capreomycin 

(Cm) 
Golongan -3 atau 

golongan 
Floroquinolone 

1. Ofloxacin 
(Ofx) 

2. Leofloxacin 
(Lfx) 

1. Moxiflox (Mfx) 

 
Golongan -4 atau obat 

bakteriostatik lini 
kedua 

 
1. Ethionamide 

(Eto) 
2. Prothinamide 

(Pto) 
3. Cycloserine 

(Cs) 

 
1. Para amino 

salisilat (PAS) 
2. Terizidone (Trd) 

Golongan -5 atau obat 
yang belum terbukti 

efisiensinya dan tidak 
direkomendasikan 

oleh WHO 

1. Clofazimine 
(Cfz) 

2. Linezolid 
(Lzd) 

3. Amoxilin-
Clavulanate ( 
Amx-Clv) 

1. Thioacetazone 
(Thz) 

2. Clarithromycin 
(Clr) 

3. Imipenem (Ipm) 
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   Tabel 2.2 OAT lini pertama 

Jenis Sifat Efek samping 
Isoniazid (H)         Bakterisidal Neuropati perifer, psikosis 

toksik, gangguan fungsi hati, 
kejang. 

Rifampisin (R)      Bakterisidal Flu syndrom, gangguan 
intestinal, urine berwarna, 
gangguan fungsi hati, 
trombositopeni, demam, sesak 
napas, anemia, hemolitik.                                                             

Pirazinamid (Z)      Bakterisidal Gangguan gastointestinal, 
gangguan fungsi hati, gout 
atritis.  

Streptomisin (S) Bakterisidal   Nyeri ditempat suntikan, 
gangguan keseimbangan dan 
pendengaran, renjatan 
anfilaktik, anemia, 
agranulositosis,trombositopeni 
 

Etambutol (E)      Bakteriostatik Gangguan penglihatan, buta 
warna, neuritis perifer. 
 

 

Paduan pengobatan dengan OAT yang digunakan oleh Program Nasional 

Pengendalian Tuberkulosis di Indonesia : 

1. Kategori I: 2 HRZE/4(HRE)3, untuk klien TB paru baru 

2. Kategori II : 2 ( HRZE)S/(HRZE/5(HR)3E3, untuk klien TB tipe 

kambuh 

3. Kategori III : 2 HRZ/4(HR)3, untuk klien TB paru dengan BTA (-) dan 

Ro+ 

4. Sisipan : HRZE, sebagai tambahan bila pada pemeriksaan akhir tahap 

intensif dari pengobatan dengan kategori I atau kategori II ditemukan 

BTA (+). 
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5. Keuntungan Obat Anti Tuberkulosis (OAT)  

Disediakan dalam bentuk KDT yaitu dosis obat dapat disesuaikan 

dengan berat badan sehingga menjamin efektifitas obat dan 

mengurangi efek samping. 

        Tabel 2.3 Dosis Panduan OAT KDT kategori 1:2(HRZE)/4(HR)3 

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 2 tablet 4KDT 2 tablet 2KDT 
55 – 70 kg 4 tablet 4KDT 4 tablet 2KDT 
≥ 71 kg 5 tablet 4KDT 4 tablet 2KDT 

 

2.4.16 Efek samping OAT dan penatalaksanaannya 

        Tabel 2.4 Efek samping obat dan penatalaksanaannya 

Efek samping Penyebab Penatalaksanaan 
Tidak ada nafsu 
makan,mual,sakit perut 

H,R,Z OAT ditelan malam 
sebelum tidur. Apabila 
keluhan ada, OAT 
ditelan dengan sedikit 
makanan. Apabila 
keluhan semakin hebat 
disertai muntah, 
waspada efek samping 
berat dan segera rujuk 
kedokter. 

Nyeri sendi Z Beri aspirin, 
paracetamol atau obat 
anti radanga non steroid  

Kesemutan s/d rasa 
terbakar ditelapak kaki 
atau tangan 

H Beri vitamin B6 
(piridoxin) 50-75 mg 
per hari 

Warna kemerahan pada 
air seni (urine) 

R Tidak membahayakan 
dan tidak perlu diberi 
obat penawar tapi perlu 
penjelasan kepada 
pasien 

Flu sindrom ( demam, 
mengigil, lemas, sakit 
kepala, nyeri tulang) 

R dosis intermiten Pemberian R dirubah 
dari intermiten menjadi 
setiap hari 
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Efek samping Penyebab Penatalaksanaan 
Bercak kemerahan kulit 
(rash) dengan atau 
tanpa rasa gatal 

H,R,Z,S Ikuti petunjuk 
penatalaksanaan pada 
keterangan dibawah ini 

Gangguan pendengaran 
(tanpa ditemukan 
serumen ) 

S S dihentikan 

Gangguan 
keseimbangan 

S S dihentikan 

Ikterik tanpa penyebab 
lain 

H,R,Z Semua OAT dihentikan 
sampai ikterik 
menghilang 

Bingung,mual muntah  
(dicurigai terjadinya 
gangguan fungsi hati 
apabila disertai ikterik) 

Semua jenis OAT Semua OAT 
dihentikan, segera 
lakukan pemeriksaan 
fungsi hati 

Gangguan penglihatan E E dihentikan 
Purpura, renjatan 
(syok), gagal ginjal 
akut 

R R dihentikan 

Penurunan produksi 
urine 

S S dihentikan 

 
Keterangan : 

Jika klien mengeluh gatal tanpa kemerahan dan tidak ada penyebab lain, 

disarankan untuk memberikan pengobatan simtomatis dengan pemberian 

antihistamin serta pelembab kulit. Pemberian OAT tetap dilanjutkan 

dengan pengawasan yan leih. Apabila terjadi kemerahan, pemberian OAT 

harus dihentikan dan rujuk ke dokter. 

2.4.17 Komplikasi 

Menurut (Bahar dan Amin, 2006) dalam (Sukartini, 2015) penyakit TB 

paru bila tidak ditangani dengan benar akan menimbulkan komplikasi. 

Komplikasi dibagi atas komplikasi dini dan komplikasi lanjut. Komplikasi 

dibagi atas komplikasi dini dan komplikasi lanjut. Komplikasi dini 

meliputi pleuritis, efusi pleura, empiema, laringitis, menjalar ke organ 
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lain:usus dan poncet’s arthropath. Komplikasi lanjutan obstruksi jalan 

napas, ARDS. 

2.4.18 Pencegahan penyakit TB paru 

1. Bagi pasien, pencegahan penularan dapat dilakukan dengan menutup 

mulut saat batuk dan membuang dahak tidak disembarang tempat. 

2. Bagi masyarakat, pencegahan penularan dapat dilakukan dengan 

meningkatkan ketahanan terhadap bayi, yaitu dengan memberikan 

vaksin BCG. 

3. Bagi petugas kesehatan, pencegahan dapat dilakukan dengan 

memberikan penyuluhan tentang penyakit TB meliputi 

gejala,bahaya,dan akibat yang ditimbulkannya terhadap kehidupan 

masyarakat pada umumnya. 

4. Melaksanakan disinfeksi seperti cuci tangan, kebersihan rumah yang 

ketat, perhatian khusus pada ludah anggota keluarga yang terjangkita 

penyakit (piring,tempat tidur,pakaian) dan menyediakan ventilasi 

rumah dan sinar matahari yang cukup. 

2.5 Konsep Kepatuhan 

  Kepatuhan dalam konteks kesehatan (compliance atau adherence) 

merupakan ukuran sejauh mana pasien mengikuti instruksi atau saran 

medis (Sabate, 2001).  

Dalam konteks terapi obat, kepatuhan pasien merupakan derajat 

kesesuaian antara dosis yang diminum dengan dosis obat yang diresepkan. 

Oleh karena itu, ukuran kepatuhan mempresentasikan perbandingan antara 

dua kejadian, yaitu bagaimana riwayat pasien minum obat dengan 
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bagaimana obat seharusnya diminum yang sesuai resep (Dusing et 

al.,2001). 

  Kepatuhan merupakan fenomena multidimensi yang ditentukan 

oleh lima dimensi yang saling terkait, yaitu faktor pasien, faktor terapi, 

faktor sistem kesehatan, faktor lingkungan dan faktor sosial ekonomi. 

Semua faktor adalah faktor penting dalam mempengaruhi kepatuhan 

sehingga tidak ada pengaruh yang lebih kuat dari fakotor lainnya (WHO, 

2015). 

  Konteks pengendalian tuberkulosis, kepatuhan terhadap 

pengobatan dapat didefinisikan sebagai tingkat ketaatan pasien yang 

memiliki riwayat pengambilan obat terapeutik terhadap resep pengobatan. 

Kepatuhan rata-rata pasien pada pengobatan jangka panjang terhadap 

penyakit kronis dinegara maju hanya sebesar 50% sedangkan dinegara 

berkembang, jumlah tersebut bahkan lebih rendah (WHO, 2015). Menurut 

(Sabate, 2001) kepatuhan pengobatan tuberkulosis merupakan perilaku 

pasien dalam minum obat, mengikuti diet, dan gaya hidup lainnya sesuai 

dengan anjuran klinis yang berkaitan dengan pencapaian dari tujuan 

pengobatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 

tahun 2016 menjelaskan bahwa ketidakpatuhan minum OAT  pada pasien 

TB merupakan salah satu dari penyebab kegagalan pengobatan. 

  Mencapai keberhasilan pengobatan, bukan semata-mata menjadi 

tanggungjawab pasien, namun harus dilihat bagaimana faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam melengkapi pengobatannya 

dan mematuhi pengobatan mereka . secara umum, hal-hal yang perlu 
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dipahami dalam meningkatkan tingkat kepatuhan adalah bahwa 

(WHO,2015): 

1. Pasien memerlukan dukungan, bukan disalahkan 

2. Konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap terapi jangka panjang adalah 

tidak tercapainya tujuan terapi dan meningkatnya biaya pelayanan 

kesehatan 

3. Peningkatkan kepatuhan pasien dapat meningkatkan keamanan 

penggunaan obat 

4. Kepatuhan merupakan faktor penentu yang cukup penting dalam mencapai 

efektifitas suatu sistem kesehatan 

5. Memperbaiki kepatuhan dapat merupakan intervensi terbaik dalam 

penanganan secara efektif suatu penyakit kronis 

6. Sistem kesehatan harus terus berkembang agar selalu dapat menghadapi 

berbagai tantangan baru 

7. Diperlukan pendekatan secara multidisiplin dalam menyelesaikan masalah 

ketidakpatuhan. 

2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  

2.6.1 Faktor yang mempengaruhi efikasi diri (Bandura, 2002) 

1. Pengalaman individu (enactive Mastery Experience) 

Interpretasi individu terhadap keberhasilan yang dicapai individu pada 

masa lalu akan mempengaruhi efikasi dirinya. Individu dalam 

melakukan suatu tugas akan mengintepretasikan hasil yang dicapai, 

dan intepretasi tersebut akan mempengaruhi kemampuan dirinya pada 

tugas-tugas selanjutnya. 
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2. Pengalaman keberhasilan orang lain (Vicarious Experience) 

Proses modeling atau belajar dari orang lain akan mempengaruhi 

efikasi diri. Efikasi diri individu akan meningkat apabila dipengaruhi 

model yang relevan. Pengalaman orang lain menentukan persepsi akan 

keberhasilan atau kegagalan individu. 

3. Persuasi verbal (Verbal Persuasion) 

Persuasi verbal yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi 

panutan dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan dapat 

meningkatkan efikasi diri individu. Persuasi verbal yang diberikan 

kepada individu bahwa individu memiliki kemampuan untuk 

melakukan suatu tugas menyebabkan individu semakin termotivasi 

untuk menyelesaikan tugas tersebut. 

4. Keadaan fisiologis dan emosional (Physiological and Affective States) 

Individu akan melihat kondisi fisiologis dan emosional dalam menilai 

kemampuan, kekuatan dan kelemahan dari disfungsi tubuh. Keadaan 

emosional yang sedang dihadapi individu akan mempengaruhi 

keyakinan individu dalam menjalankan tugas. 

2.6.2 Faktor yang mempengaruhi perilaku pencegahan penularan TB paru 

(Nurhayati, Kurniawan, & Mardiah, 2015a) 

1. Pengetahuan 

2. merasakan manfaat 

3. kerentanan 

4. tingkat keparahan 

5. merasakan penghalang 
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2.6.3 Faktor yang mempengaruhi kepatuhan minum obat pasien TB paru  

(Akhmad,2013) 

1. Faktor predisposing 

Meliputi pengetahuan, kepercayaan, keyakinanan, nilai-nilai, dan 

sikap. 

2. Faktor enabling  

Meliputi ketersediaan sarana dan fasilitas kesehatan dan factor 

reinfactoring yaitu dukungan keluarga dan sikap petugas kesehataan. 

 

2.7 Konsep Teori Health Promotion Model 

Menurut Nola J Pender model promosi kesehatan Health Promotion 

Model ( HPM ), merupakan salah satu model perilaku kesehatan. Motivasi 

untuk perilaku yang sehat didasarkan pada keinginan untuk mencegah 

penyakit (pencegahan primer) atau untuk mencapai tingkat kesejahteraan 

yang lebih tinggi dan aktualisasi diri (Peterson, 2013). Health promotion 

model merupakan gabungan dari 2 teori (Peterson, 2013) yaitu : 

1).Expextancy value theory (teori nilai pengharapan),teori ini menjelaskan 

bahwa orang cenderung bekerja menuju tujuan yang bernilai bagi mereka. 

Orang akan berusaha mencapai tujuan yang diyakini dapat dicapai dan 

akan menghasilkan hasil sesuai yang diinginkan. 2). Social cognitive 

theory (teori kognitif sosial ), prinsip utama teori ini adalah self efficacy. 

Teori Bandura mengusulkan bahwa semakin besar self efficacy seseorang 

untuk perilaku, semakin besar kemungkinan orang tersebut terlibat 
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didalamnya dan berkomitmen untuk bertindak dan benar-benar melakukan 

perilaku. 

2.7.1 Konsep Mayor Health Promotion Model (HPM) 

1. Perilaku  sebelumnya 

Merupakan frekuensi perilaku yang sama atau serupa di masa lalu. 

Mengarahkan pada efek tidak langsung kemungkinan terlibat dalam 

promosi kesehatan. Pengaruh langsung secara otomatis sedangkan  

pengaruh tidak langsung adalah persepsi pada efikasi diri, manfaat, 

hambatan dan pengaruh aktivitas yang muncul dari perilaku tersebut. 

2. Faktor pribadi 

Kategorinya meliputi :biologis, psikologis dan sosial budaya. Beberapa 

faktor ini merupakan prediksi perilaku tertentu dan dibentuk oleh sifat 

dari perilaku sasaran yang dipertimbangkan.1). Faktor psikologis 

pribadi; faktor ini meliputi variabel: harga diri, motivasi diri, 

komptensi kepribadian, status kesehatan yang dirasakan. 2). Faktor 

sosial budaya pribadi; faktor ini meliputi ras, etnis, akulturasi, 

pendidikan dan status sosial ekonomi. 3). Manfaat yang dirasakan dari 

tindakan; manfaat yang dirasakan dari tindakan merupakan hasil 

positif yang akan ditimbulkan dan perilaku kesehatan. 4). Hambatan 

untuk tindakan; Hambatan tindakan diantisipasi, dibayangkan atau 

dibentuk riil dan biaya pribadi diperhitungkan untuk melakukan 

tindakan. Hubungannya dengan perilaku promosi kesehatan, hambatan 

ini berupa imajinasi maupun nyata.Yang terdiri atas persepsi mengenai 

ketidaktersediaan, tidka menyenangkan, biaya, kesulitan atau 
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penggunaan waktu untuk tindakan-tindakan khusus. Jika hambatan 

tinggi maka tindakan ini tidak mungkin terjadi. Jika kesiapan untuk 

bertindak tinggi,hambatan rendah maka keinginan melakukan tindakan 

besar. 5). Efikasi diri; efikasi diri yang dirasakan adalah penilaian 

kemampuan personal untuk mengatur dan melaksanakan perilaku 

promosi kesehatan. efikasi diri mempengaruhi hambatan yang 

dirasakan untuk bertindak, hasil efikasi yang lebih tinggi menurunkan 

persepsi hambatan terhadap kinerja perilaku. 6). Sikap yang 

berhubungan dengan aktifitas; Sebuah sikap yang menggambarkan 

perasaan subyektif, positif atau negatif dan terjadi sebelum atau selama 

mengikuti kegiatan. Kegiatan ini didasarkan pada sifat stimulus dari 

kegiatan itu sendiri. 7). Pengaruh interpersonal; kognisi perilaku, 

keyakinan atau sikap orang lain. Pengaruh interpersonal ini meliputi 

norma-norma ( harapan orang lain yang signifikan ), dukungan sosial ( 

dorongan instrumental dan emosional) dan model (belajar melalui 

pengamatan orang lain yang terlibat dalam perilaku tertentu). 

Keluarga, teman sebaya dan penyedia layanan kesehatan merupakan 

sumber utama pengaruh interpersonal. 8).Pengaruh situasional; 

Pengaruh situasional adalah persepsi priadi dan kognisi dari situasi 

atau kontekas yang memfasilitasi atau menghamat perilaku. Persepsi 

pilihan yang ada, karakteristik permintaan dan fitur estetika 

lingkungan yang diberikan perilaku promosi kesehatan termasuk 

pengaruh situasional. Pengaruh situasional bisa langsungatau tidak 

langsung pada kesehatan. Sebuah peristiwa perilaku dimulai dengan 
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komitmen untuk bertindak kecuali ada permintaan bersaing yang tidak 

dapat dihindari atau referensi ersaing yang tidak dapat dilawan.  

9). Komitmen untuk rencana tindakan; komitmen ini menjelaskan 

konsep niat. Identifikasi strategi yang direncanakan mengarah pada 

pelaksanaan perilaku kesehatan yang termasuk juga dalam komitmen 

ini. 10). Tuntutan bersaing segera dan preferensi; tuntutan bersaing 

adalah perilaku alternatif dimana individu memiliki kontrol yang 

rendah karena ada kontingensi lingkungan seperti kerja atau perawatan 

tanggung jawa keluarga. Preferensi bersaing adalah perilaku alternatif 

dimana individu melakukan kontrol yang tinggi. 11). Perilaku 

mempromosikan kesehatan; sebuah perilaku mempromosikan 

kesehatan merupakan titik akhir atau hasil tindakan yang diarahkan 

mencapai hasil kesehatan positif seperti kesejahteraan, kepuasan priadi 

yang optimal dan hidup produktif. Contoh perilaku teratur, mengelola 

stres, memperolah istirahat yang cukup dan pertumbuhan rohani serta 

membangun hubungan yang poitif. 

2.7.2 Asumsi mayor dari HPM 

(Pender, 1996) dalam (Alligood, 2014) menyebutkan asumsi- asumsi 

utama HPM yaitu: 

1. Orang berusaha membuat kondisi hidup mereka agar bisa 

mengemukakan potensi kesehatan yang mereka miliki dan masing-

masing sifatnya unik. 

2. Orang memiliki kemampuan untuk bercermin melalui kesadarn diri, 

termasuk menilai kemampuan diri sendiri 
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3. Orang menghargai perubahan yang dianggap mengarah pada hal yang 

positif dan melakukan usaha untuk mencapai keseimbangan antara 

peruahan dan kestabilan yang menurut dirinya sendiri dapat diterima 

4. Masing-masing individu berusaha secara aktif untuk mengatur perilaku 

mereka sendiri 

5. Masing-masing individu dengan segala kerumitan biopsikososialnya 

berinteraksi dengan lingkungan sekitar, yang secara progresif 

memerikan peruahan pada lingkungan dan juga dijadikan berubah 

seiring waktu. 

6. Para pekerja kesehatan berperan dalam lingkungan interpersonal, yang 

memberikan pengaruh pada orang-orang sepanjang masa hidup 

mereka. 

7. Penataan ulang yang dimulai dar diri sendiri pada pola-pola interaksi 

antara manusia dengan lingkungan adalah hal yang esensial bagi 

perubahan perilaku. 

2.7.3 Proporsi HPM 

1. Perilaku sebelumnya dan karakteristik yang diperoleh mempengaruhi 

kepercayaan dan perilaku untuk meningkatkan kesehatan 

2. Manusia melakukan perubahan perilaku dimana mereka mengharapkan 

keuntungan yang bernilai bagi dirinya 

3. Rintangan yang dirasakan dapat menjadi penghambat kesanggupan 

melakukan tindakan, suatu mediator perilaku sebagaimana perilaku 

nyata 
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4. Promosi atau pemanfaatan diri akan menambah kemampuan untuk 

melakukan tindakan dan perbuatan dari perilaku 

5. Pemanfaatan diri yang besar akan menghasilkan sedikit rintangan pada 

perilaku kesehatan spesifik 

6. Pengaruh positif pada perilaku akiat pemanfaatan diri yang baik dapat 

menamah hasil positif 

7. Ketika emosi yang positif atau pengaruh yang erhuungan dengan 

perilaku maka kemungkinan menamah komitmen untuk bertindak 

8. Manusia lebih suka melakukan promosi kesehatan ketika model 

perilaku itu menarik, perilaku yang diharapakan terjadi dan dapat 

mendukung perilaku yang sudah ada 

9. Keluarga, kelompok dan pemberi layanan kesehatan adalah sumber 

interpersonal yang penting yang mempengaruhi, menambah atau 

mengurangi keinginan untuk berperilaku promosi kesehatan. 

10. Pengaruh situasional pada lingkungan eksternal dapat menambah atau 

mengurangi keinginan untuk berpartisipasi dalam perilaku promosi 

kesehatan. 

11. Komitmen terbesar pada suatu rencana kegiatan yang spesifik leih 

memungkinkan perilaku promosi kesehatan dipertahankan untuk 

jangka waktu yang lama 

12. Komitmen pada rencana kegiatan kemungkinan kurang menunjukkan 

perilaku yang diharapkan ketika seseorang mempunyai kontrol yang 

sedikit dan kebutuhan yang diinginkan tidak tersedia 
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13. Komitmen pada rencana kegiatan kurang menunjukkan perilaku yang 

diharpkan ketika tindakan-tindakan lain leih atraktif dan juga leih suka 

pada perilaku yang diharapkan 

14. Seseorang dapat memodifikasi kognisi, mempengaruhi interpersonal 

dan lingkungan fisik yang mendorong melakukan tindakan tersebut ( 

Pender, Murdaugh, & Parsons, 2002  
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2.7.4 Bagan Health Promotion Model 
 

Individual characteristic 

and experience 

         Behavior specific cognition and    affect     Behavioral outcome 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Health Promotion Model ( Pender, Murdaugh & Parson, 

2002, Tommey Alligood, 2006 ) 

 

 

 

 

perceived benefits of 
action 

 

Perceived barriers to 
action 

 
Perceived self efficacy 

 

Activity related affect 

 

Prior related behavior 

 

Personal factor : 
biological,psychological, 

socioculutral 

 

Immediate competing 
demands ( low control ) & 
preferences ( high control ) 

 

Commitment to a 
plan of action 

Health promoting 
behavior 

 

interpersonal influences ( family, 
peers, providers), norms, support, 

models. 

 

Situasional influences: options, 
demand characteristics,aesthetics 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH INDIVIDUAL COACHING... MARIA FATIMAH KOA



61 
 

 
 

Penjelasan : 

Model HPM revisi menjelaskan variabel-variabel yang berdampak 

pada perilaku kesehatan seseoramng antara lain sebagai berikut : 

1) Karakteristik dan pengalaman individu 

(1) Perilaku terdahulu 

Pengulangan perilaku terdahulu dapat mempengaruhi 

perilaku promosi kesehatan secara langsung dan tidak 

langsung. Perilaku terdahulu tersebut menjadi faktor 

predisposisi perilaku kesehatan yang dipilih pada saat ini. 

(2) Faktor personal 

Faktor ini dikategorikan menjadi biologis, psikologis dan 

sosiokultural. Faktor-faktor ini menjadi prediktif dari 

perilaku yang diterapkan dan terbentuk dari perilaku yang 

diharapkan:1) faktor biologis personal meliputi umur dan 

jenis kelamin.2) faktor psikologis personal, meliputi 

kepercayaan diri, motivasi diri, kompetensi personal, 

perilaku kesehatan dan definisi kesehatan.3) faktor 

sosiokultural personal, meliputi : suku, penyesuaian diri, 

pendidikan dan status ekonomi. 

2) Variabel perilaku dan sikap spesifik yang disadari 

(1) Melihat manfaat tindakan, merupakan hasil positif yang 

diharapkan dari perilaku kesehatan yang dilakukan. Perceived 

benefit yaitu persepsi positif atau konsekuensi/keuntungan yang 
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menguatkan untuk melakukan perilaku kesehatan tertentu 

(Pender,2011). 

(2) Melihat hambatan tindakan, merupakan segala sesuatu yang 

dapat menghambat perilaku kesehatan seperti biaya terlalu 

mahal, tidak ada waktu. 

(3) Melihat kekuatan diri (self efficacy) merupakan kemauan 

seseorang untuk memutuskan atau menghindari perilaku 

promosi kesehatan yang dilakukan. Self efficacy mempengaruhi 

hambatan terhadap suatu tindakan, sehingga self efficacy yang 

tinggi berdampak pada hambatan yang rendah dan sebaliknya. 

(4) Sikap yang berhubungan dengan perilaku, mendeskripsikan 

perasaan yang positif dan negatif subyektif yang terjadi 

sebelum, selama maupun setelah perilaku berdasarkan pada 

stimulus perilaku tersebut. Sikap ini mempengaruhi self 

efficacy, sehingga semakin positif perasaan subyektif 

berdampak pada self efficacy yang tinggi. 

(5) Pengaruh interpersonal, merupakan kesadaran terhadap , 

kepercayaan atau sikap dari orang lain. Pengaruh interpersonal 

meliputi norma, dukungan sosial, role model. Sumber primer 

dari pengaruh interpersonal antara lain keluarga, kelompok dan 

penyedia layanan kesehatan. 

(6) Pengaruh situasional, merupakan kesadaran dan persepsi 

personal terhadap situasi yang dihadapi yang berdampak pada 

perilaku. Pengaruh situasional meliputi persepsi saat 
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menghadapi pilihan, karakteristik kebutuhan dan estetika 

lingkungan yang memungkinkan perilaku kesehatan dapat 

diterapkan. 

3) Hasil perilaku 

(1) Komitmen terhadap rencana merupakan maksud dan tujuan 

seseorang untuk membuat srategi perencanaan agar dapat 

menerapkan perilkau kesehatan secara optimal. Komitmen 

didefinisikan sebagai intensi/niat untuk melakukan perilaku 

kesehatan tertentu, termasuk identifikasi strategi untuk dapat 

melakukannya dengan baik (Pender,2011). Seseorang 

berperilaku karena faktor keinginan, kensenjangan atau karena 

memang sudah direncanakan. Nilai perilaku  (behavioral 

intestion) masih merupakan suatu keinginan atau rencana, niat 

belum merupakan perilaku, sedangkan perilaku (behavior) 

adalah tindakan nyata yang dilakukan. Komitmen yang tinggi 

untuk berperilaku tertentu sesuai rencana, meningkatkan 

kemampuan individu untuk mempertahankan perilaku promosi 

kesehatannya sepanjang waktu ( Pender, Murdaugh & Parson, 

2002 ). 

(2) Kebutuhan dan pilihan lain yang mendesak. Kebutuhan lain 

yang mendesak merupakan perilaku alternatif dari seseorang 

yang mempunyai kontrol lemah dikarenakan adanya 

lingkungan yang memungkinkan seperti pekerjaan atau 

tanggungjawab terhadap keluarga. Pilihan lain yang mendesak 
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merupakan perilaku alternatif dari seseorang dengan kontrol 

yang tinggi, seperti memilih es krim atau apel untuk snack. 

(3) Perilaku promosi kesehatan, merupakan perilaku akhir yang 

diharapkan atau hasil dari sebuah pengambilan keputusan 

kesehatan untuk mencapai kehidupan yang optimal, produktif 

dan terpenuhinya kebutuhan personal. 

 

2.8 Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian ini diperoleh dengan penelusuran  jurnal di database Google 

Scholar, Scopus, Science Direct, Repository dengan kata kunci : Health Coaching, 

Individual Coaching, Allied Health Personel, Qualitative Research, Primary 

Care, Self Management Support. Tahun jurnal 2016-2018. Dari 2778 artikel 

ditemukan 9 artikel yang sesuai dengan penelitian 

Tabel 2.5  keaslian penelitian “ Pengaruh Individual Coaching terhadap efikasi 
diri, pencegahan penularan dan kepatuhan minum obat TB  di Puskesmas Oesapa 
Kupang 
. 
NO Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 
Metode 

(desain,sampel, 
Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil penelitian 

1 Health coaching 
meningkatkan self 
efficacy keluarga 
dalam melaksanakan 
pencegahan demam 
berdarah  
(Taufiqul,2014 ). 
 

Desain ;  
Quasy experiment 
dengan desain pre 
post test control group 
Sampel; 
Keluarga 
dilingkungan Pacar 
Keling sebanyak 21 
orang yang terbagi 
menjadi 11 kelompok 
perlakuan dan 10 
kelompok kontrol. 
Variabel: 
Variabel independent 
:health coaching 
Variabel dependent: 
self efficacy keluarga 

Perbedaan yang signifikan 
pada kelompok yang 
diberi perlakuan Health 
Coaching dibandingkan 
dengan kelompok kontrol 
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NO Judul Artikel; 
Penulis; Tahun 

Metode 
(desain,sampel, 

Variabel, Instrumen, 
Analisis) 

Hasil penelitian 

dalam melaksanankan 
pencegahan DBD 
Instrumen : 
Kuesioner 
Analisis:  
Wilcoxon signed rank 
test and Mann 
Whitney U test 

2 Pengaruh Individual 
Coaching terhadap 
kepatuhan 
pembatasan asupan 
cairan pada pasien 
GGK yang 
menjalani 
Hemodialisis di 
RSUD provinsi NTB 
( Zun, 2016 ). 
  
 

Desain; 
Quasy Experiment 
Sampel ; 
11 orang 
Variabel ; 
Variabel independent: 
individual coaching 
Variabel dependent: 
kepatuhan pembatasan 
asupan cairan. 
Instrumen : 
Scale 
Analisis; 
Wilcoxon signed rank 
test and Mann 
Whitney U test 

Ada perbedaan kepatuhan 
pada kelompok perlakuan 
sebelum dan setelah 
diberikan Individual 
Coaching 

3 A qualitative study of 
how health coaches 
support patients in 
making health-
related decisions 
and behavioural 
changes (Thom, 
D.H., Wolf, J., 
Gardner, H., (...), 
Ma.,George Saba, 
A.I.-C, 2016) 

Desain; 
Grounded theory 
Sampel; 
25 pasien dan 5 
keluarga pasien 
(dilakukan 
FGD);diikuti 
wawancara individu 
42 pasien, 17 anggota 
keluarga, 17 pelatih 
kesehatan, 20 dokter. 
Variabel; 
Variabel independen 
(health coaches); 
variabel dependen 
(patients in making 
health-related 
decisions and 
behavioral changes) 
Instrumen; 

Didapatkan 4 tema yang 
menjadi kunci dalam 
memberikan coaching 
pada pasien yaitu: 
education, personal 
support, practical support, 
dan tindakan. 
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NO Judul Artikel; 
Penulis; Tahun 

Metode 
(desain,sampel, 

Variabel, Instrumen, 
Analisis) 

Hasil penelitian 

interview 
Analisis; 
menggunakan prinsip 
grounded theory 

4 Health coaching by 
telephone to support 
self-care in chronic 
disease: clinical 
outcomes from the 
TERVA randomized 
controllled trial; 
Kristina P. (2016) 

Desain; 
Randomized 
Sampel; 
1221 pasien 
Variabel; 
variabel independen 
(health coaching); 
variabel dependen 
(self-care pada 
penyakit kronis) 
genealized linier 
mixed 
Instrumen ; 
scale 
Analisis; 
genealized linier 
mixed 

Ada pengaruh perubahan 
tekanan darah diastolik 
awalnya di atas tingkat 
target menurun menjadi 
85 mmHg atau lebih 
rendah adalah 48% pada 
kelompok intervensi dan 
37% pada kelompok 
kontrol 
 

5 Pengaruh health 
coaching berbasis 
Health Promotion 
Model terhadap 
peningkatan Efikasi 
Diri Dan Perilaku 
Pencegahan 
Penularan Pada 
Pasien TB paru ( 
Yohana, 2017 ) 

Desain; 
Quasy eksperiment 
Sampel; 
30 responden 
Variabel; 
variabel independen 
:health coaching; 
variabel dependen : 
peningkatan efikasi 
diri dan perilaku 
pencegahan penularan 
Instrumen ; 
kuesioner 
Analisis; 
Manova 

Intervensi health coaching 
berbasis health promotion 
model dapat 
meningkatkan efikasi diri 
dan perilaku pencegahan 
penularan pada pasien TB 
paru 

6 Effect of re-coaching 
on self injection of 
insulin in older 
diabetic patients – 
impact of cognitive 
impairment; 
Omori K., 
Kawamura T., Urata 

Desain; 
True experiment 
Sampel; 
100 older diabetic 
patients 
Variabel; 
variabel independen 
(re-coaching); 

Intervensi re-coaching 
dapat meningkatkan skill 
self-injection of insulin 
pada pasien diabetes, 
termasuk pada pasien 
diabetes dengan gangguan 
kognitif. 
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NO Judul Artikel; 
Penulis; Tahun 

Metode 
(desain,sampel, 

Variabel, Instrumen, 
Analisis) 

Hasil penelitian 

M., Matsuura M., 
Kusama M., 
Imamine R., Watarai 
A., Nakashima E., 
Umemura T., Hotta 
N. (2017). 

variabel dependen 
(self injection of 
insulin) 
Instrumen; 
Scale 
Analisis; 
Piret t test, Anova, 
Pearson’s correlation 

7 An individualized 
coaching program 
for patients with 
acute ixchemic 
stroke: feasibility 
study;Vanacker 
P.,Standaert 
D.,Libbercht 
N.,Vansteenkiste 
I.,Bernard 
D.,Yperzeele 
L.,Vanhooren G. 
(2017 

Desain; 
retrospective analysis 
Sampel; 
255 pasien dengan 
stroke akut iskemik 
Variabel: 
variabel independen 
(individualized 
coaching program); 
variabel dependen 
(patients with acute 
ischemic ) 
Instrumen; 
Checklist 
 
Analisa; 
regresi logitik 

Ada pengaruh 
peningkatan kepatuhan 
minum obat pada pasien 
stroke. 

8 Dietary intervention 
for glucose tolerance 
in teens (DIG IT): 
Protocol of a 
randomized 
controlled trial using 
health coaching to 
prevent youth-onset 
type 2 diabetes; 
(Wagner et al., 2017) 

Desain; 
Experiment 
Sampel; 
35 pasien 
Variabel; 
variabel independen 
(dietary intervention 
by health coahing); 
variabel dependen 
(glucose tolerance in 
teens) 
Instrumen; 
observation 
Analisa; 
linier mixed effect 
model 

Health coaching menjadi 
salah satu alternatif yang 
memiliki potensial yang 
bisa diimplementasikan 
untuk mengatasi masalah-
masalah baik yang ada di 
klinik maupun 
dikomunitas 

9 Pengaruh individual 
coaching terhadap 
self efficacy dan 

Desain; 
Quasy eksperiment 
dengan rancangan 

Individual coaching dapat 
meningkatkan self efficacy 
dan perilaku spiritual self 
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NO Judul Artikel; 
Penulis; Tahun 

Metode 
(desain,sampel, 

Variabel, Instrumen, 
Analisis) 

Hasil penelitian 

perilaku spiritual self 
care pada pasien 
yang menjalani 
rawat inap di Rumah 
Sakit  
(Hamdan, 2018) 

penelitian pre-post 
test control group 
Sampel; 
36 orang 
Variabel; 
variabel independen: 
individual coaching, 
variabel dependen: 
self efficacy 
Instrumen; 
Kuesioner 
Analisis: 
Uji T independent, uji 
T paired, uji mann 
whitney dan uji 
Wilcoxon sign rank 

care 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

Individual characteristic 

and experience 

Behavior specific cognition and 

affect 

            Behavioral outcome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan :        : diteliti           : tidak diteliti 
 
Gambar 3.1 Kerangka konseptual Pengaruh individual coaching berbasis 

health promotion model terhadap peningkatan efikasi diri,perilaku 
pencegahan penularan dan kepatuhan minum obat 

Perilaku yang terkait 
sebelumnya 

Faktor personal: 
biologis, 

psikologis,sosial, 

budaya 

 Manfaat tindakan yang 
dirasakan 

Hambatan terhadap 
tindakan yang dirasakan 

Efikasi diri 

Sikap yang berhubungan 
dengan aktivitas 

Pengaruh 
situasional:tuntutan 
pilihan karakteristik 

estetika 

Komitmen 
pasien T B 
terhadap 
tindakan 

1.Perilaku pencegahan 
penularan : 

pengetahuan, sikap 
dan tindakan 

2. kepatuhan minum 
obat 

Persaingan ketat 
tuntutan pengendalian 
rendah) dan pilihan 
(pengendalian tinggi) 

Individual coaching: 
pengkajian,pemberian 

edukasi dan 
motivasi,melatih 

tindakan pencegahan 
dan 

penularan,menyediakan 
training pemecahan 
masalah, membantu 

aspek emosional, 
mendorong klien untuk 

terlibat aktif dalam 
manajemen penyakit 

Pengaruh 
interpersonal 

(keluarga,teman 
sebaya,pemberi asuh), 
norma,dukungan,mod

el 
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Keterangan : 

          Berdasarkan teori Health Promotion model pengertian diri tentang 

konsep kemauan (afeksi) dan pengetahuan (kognisi) dipengaruhi oleh 

faktor perilaku awal dan faktor personal. Kognisi dan afek spesifik terdiri 

dari manfaat tindakan, hambatan tindakan, efikasi diri, sikap yang 

berhubungan dengan aktivitas. Kemudian dari kognisi dan afeksi akan 

membentuk komitmen yang akan berpengaruh pada perubahan perilaku 

seseorang.  

          Secara konseptual teori Health Promotion model proses perubahan 

perilaku diawali dengan meningkatnya pengertian diri tentang konsep 

kemauan (afeksi) dan pengetahuan (kognisi). Kemudian variabel kognisi, 

afeksi akan membentuk pola relasi dan pola pengaruh komitmen. 

Komitmen juga dapat membentuk pola relasi dan pola pengaruh sehingga 

pada akhirnya berpengaruh terhadap perubahan pengetahuan dan sikap. 

          Pemberian individual coaching pada pasien TB merupakan metode 

edukasi dengan tidak hanya memberikan informasi namun melalui metode 

“ diskusi partisipasi” yaitu dalam memberikan informasi tidak bersifat 

searah saja tetapi dua arah dengan pemberian informasi dan motivasi akan 

terjadi proses belajar yang kemudian berpengaruh pada individu dalam hal 

ini terhadap efikasi diri, perilaku pencegahan penularan TB paru dan 

perilaku pencegahan putus obat TB paru. Individual coaching terdiri atas 7 

elemen yaitu Individual coaching: pengkajian,pemberian edukasi dan 

motivasi,melatih tindakan pencegahan dan penularan,menyediakan 
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training pemecahan masalah, membantu aspek emosional, mendorong 

klien untuk terlibat aktif dalam manajemen penyakit.  

          Pemberian individual coaching diharapkan dapat berpengaruh pada 

aspek kognisi (pengetahuan) dan afeksi pada pasien TB paru yang meliputi 

manfaat dari tindakan yang dirasakan, hambatan untuk melakukan 

tindakan dan efikasi diri yang berperan dalam membentuk komitmen dan 

berdampak pada hasil perilaku yaitu perilaku pencegahan penularan TB 

paru dan kepatuhan minum obat TB. 

 

3.2 Hipotesis Penelitian 

1. Ada  pengaruh  individual coaching terhadap efikasi diri  pasien TB 

paru  

2. Ada pengaruh individual coaching terhadap pengetahuan pasien TB 

tentang pencegahan penularan TB paru 

3. Ada pengaruh  individual coaching terhadap sikap pelaksanaan 

pencegahan penularan TB paru 

4. Ada pengaruh individual coaching terhadap tindakan pencegahan 

penularan TB paru 

5. Ada pengaruh individual coaching terhadap kepatuhan minum obat TB 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kuantitatif dengan desain quasi eksperiment yaitu penelitian yang 

memberikan perlakuan atau intervensi pada subyek penelitian kemudian efek 

perlakuan tersebut diukur dan dianalisis. Rancangan penelitian yang 

digunakan adalah pre-test and post-test with control group design. Desain ini 

digunakan untuk membandingkan hasil intervensi Individual Coaching 

terhadap pasien TB paru pada kelompok yang diukur sebelum dan sesudah 

dilakukan intervensi. Adapun desain penelitian ini digambarkan dalam skema 

sebagai berikut: 

 
  
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1 Skema Desain Penelitian 
                     Keterangan : 
                     Kelompok A  : kelompok yang diberikan perlakuan 
                     Kelompok B  : kelompok kontrol 

Kelompok A 01 X 03 

Kelompok B 02 04 
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01 : pre test untuk mengukur efikasi diri,perilaku pencegahan    
penularan dan kepatuhan minum obat TB  kelompok 
perlakuan sebelum diberikan individual coaching 

02 : pre test untuk mengukur efikasi diri, perilaku pencegahan 
penularan dan  kepatuhan minum obat TB  kelompok 
kontrol. 

03 : post test untuk mengukur efikasi diri, perilaku pencegahan 
penularan  dan kepatuhan minum obat TB  setelah 
diberikan individual coaching  

04 : post test untuk mengukur efikasi diri, perilaku pencegahan 
penularan  dan kepatuhan minum obat TB  kelompok 
kontrol 

X:intervensi individual coaching tentang penyakit TB paru, 
     perilaku pencegahan penularan dan kepatuhan minum obat  
     TB. 

 

4.2 Populasi dan Teknik Sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi adalah subjek yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan 

(Nursalam,2015). Populasi klien  TB paru  di Puskesmas Oesapa 120 

orang. Populasi target adalah populasi yang memenuhi kriteria sampling 

dan menjadi sasaran akhir penelitian (Nursalam,2015). Populasi target 

pada penelitian yaitu klien TB paru baru di Puskesmas Oesapa yaitu  80 

orang. Populasi terjangkau adalah populasi yang memenuhi kriteria 

penelitian dan biasanya dapat dijangkau oleh peneliti dari kelompoknya 

(Nursalam,2015). Populasi terjangkau pada penelitian ini adalah  klien TB 

paru baru dalam pengobatan sejak Juli 2018- awal November 2018 adalah 

60 pasien. 

4.2.2 Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah cara yang digunakan peneliti dalam pengambilan 

sampel untuk memperoleh sampel yang sesuai dengan subjek penelitian 

(Nursalam, 2016). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
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total sampling . total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana 

jumlah sampel sama dengan populasi (Sugiyono, 2007). Alasan 

mengambil total sampling karena menurut Sugiyono (2007) jumlah 

populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel 

penelitian.Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah 60 orang. 

 

4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
 

4.3.1 Variabel Penelitian 

1. Variabel independen 

Variabel independen adalah variabel yang nilainya menentukan 

variabel lain (Nursalam, 2016). Variabel independen pada penelitian 

ini adalah pemberian Individual coaching pada pasien TB paru. 

2. Variabel dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh 

variabel lain (Nursalam, 2016). Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah peningkatan efikasi diri, perilaku pencegahan penularan TB 

paru dan kepatuhan minum obat TB paru. Yang hasilnya terdiri atas 

efikasi diri, pengetahuan, sikap, tindakan pencegahan penularan TB 

paru dan kepatuhan minum obat TB. 
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4.3.2 Definisi Operasional 
Tabel 4.1 Definisi operasional individual coaching terhadap efikasi diri, perilaku pencegahan penularan TB paru dan kepatuhan 
minum obat TB paru 
 

Variabel Definisi 
operasional Parameter Alat ukur Skala Skor 

Variabel 
independent: 
individual 
coaching 

Pembinaan 
kesehatan 
secara 
terstrukutr 
yang 
berfokus 
pada individu 
dengan 
melakukan 5 
tahap 

Tahap 1: 
Pengkajian 
Tahap 2 : 
pemberian edukasi dan motivasi 
Tahap 3 :  
melatih tindakan pencegahan 
penularan 
Tahap 4  :  
menyediakan training pemecahan 
masalah dan membantu aspek 
emosional 
Tahap 5 : evaluasi dan motivasi 

SAK - - 

Variabel 
dependent; 
efikasi diri 

Keyakinan 
pasien TB 
paru akan 
kemampuann
ya untuk 
mengatur 
atau 
melakukan 
perilaku yang 
mendukung 

Keyakinan pasien TB paru 
terhadap kemampuannya dalam 
menghadapi penyakitnya 
1. Keyakinanan terhadap 

penyakit TB yang diderita 
2. Keyakinan mendapat 

informasi tentang penyakit TB 
3. Keyakinan terhadap 

pengobatan TB 
4. Keyakinan dapat mengatasi 

Kuesioner 
( Yohana,2017) 

Interval Skor nilai: 
 12-21= 
 sangat lemah 
22-31= 
lemah 
32-41= 
cukup kuat 
42-50=kuat 
51-60= 
sangat kuat 
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Variabel Definisi 
operasional Parameter Alat ukur Skala Skor 

kesehatannya efek samping obat TB 
5. Keyakinan dukungan keluarga 

maupun teman dalam 
menjalani pengobatan 

6. Keyakinan dukungan petugas 
kesehatan dalam menjalani 
pengobatan 

7. Keyakinan untuk menjalani 
program pengobatan sampai 
selesai 

8. Keyakinan melakukan 
pemeriksaan rutin saat dan 
setelah pengobatan TB 

Variabel 
dependent : 
perilaku 
pencegahan 
penularan: 
Pengetahuan 

Pemahaman 
pasien 
terhadap 
pencegahan 
penularan TB 

1. Definisi TB 
2. Pencegahan penularan TB 
3. Tanda dan gejala TB 
4. Pengobatan TB 

Kuesioner 
(Alfandi,2016 ) 

Ordinal Jawaban benar:1 
Salah:0 
 
Kategori: 
Baik: 
76-100% 
Cukup:  
56-75% 
Kurang : 
<55% 
 

Sikap 
 

Suatu reaksi 
dan penilaian 

Kemampuan responden dalam 
menanggapi upaya pencegahan 

Kuesioner 
(Astuti,2013) 

Ordinal Skala Likert 
Pertanyaan positif 
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Variabel Definisi 
operasional Parameter Alat ukur Skala Skor 

pasien TB 
paru terhadap 
pencegahan 
penularan TB 
paru 

penyakit TB paru, meliputi: 
1. Sikap terhadap upaya 

penanggulangan TB paru 
2. Sikap terhadap upaya 

pencegahan penularan TB 
paru 
 

 

SS:4 
S:3 
TS:2 
STS:1 
 
Pernyataan negatif 
SS:1 
S:2 
TS:3 
STS:4 
 
Kategori baik:76-
100% 
Cukup:56-75% 
Kurang <55% 
 

Tindakan Tindakan 
yang 
dilakukan 
pasien TB 
paru dalam 
menghindark
an 
penyakitnya 
berdampak 
pada orang 

Tindakan dari pasien TB dalam 
pencegahan penularan seperti :  
1. Etika batuk 
2. Membuang dahak  
3. Menjemur kasur dan bantal 

dibawah terik matahari 
4. Menggunakan masker ketika 

beraktivitas diluar rumah 
5. Ventilasi rumah 
6. Nutrisi 

Kuesioner Ordinal Penilaian 
pertanyaan positif 
Ya:1 
Tidak:0 
 
Pertanyaan negatif 
Ya:0 
Tidak:1 
 Kategori baik: 76-
100% 
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Variabel Definisi 
operasional Parameter Alat ukur Skala Skor 

lain Cukup: 
56-75% 
Kurang <55% 
 

Variabel 
dependent 
:Kepatuhan 
minum obat 
pada pasien 
TB 

Perilaku 
positif yang 
dilakukan 
oleh 
penderita 
dalam 
melaksanaka
n pengobatan 
atas anjuran 
yang 
dilakukan 
oleh tenaga 
kesehatan 

Tindakan pasien terkait dengan 
ketaatan dalam prosess minum 
obat 

Panduan 
wawancara dan 

cross check 
pada form TB 

01. 

Nominal Penilaian 
kepatuhan dinilai 
sejak awal pasien 
didiagnosis TB 
sampai penelitian 
dilakukan, tidak 
pernahsekalipun 
tidak minum obat. 
Sedangkan tidak 
patuh dinilai 
apabila pasien 
pernah tidak 
minum obat 
walaupun hanya 
satu kali 
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4.4 Instrumen Penelitian 
1. SAK (satuan Acara Kegiatan) 

Satuan Acara kegiatan adalah seperangkat cara kegiatan yang akan 

diselenggarakan termasuk topik, materi, media, metode, pemateri, sasaran, 

konsep acara. Pada penelitian ini dilakukan dengan 5 tahap. 

2. Efikasi diri 

Kuesioner ini diadopsi dari penelitian Yohana (2017) tentang pengaruh 

Health Coaching terhadap peningkatan efikasi pasien terdapat 12 pertanyaan 

dengan jawaban skor 1 jika menjawab “tidak yakin”, skor 2 jika menjawab 

“kurang yakin”, skor 3 jika menjawab “cukup yakin”, skor 4 jika menjawab 

“yakin” dan skor 5 jika menjawab “sangat yakin”. Kemudian hasil skor dibuat 

rentangan nilai 12-21 kategori sangat lemah, 22-31 kategori lemah, 32-41 

kategori cukup kuat, rentangan nilai 42-50 kategori kuat dan rentangan 51-60 

kategori sangat kuat. 

            Tabel.4.2.Blue Print kuesioner  efikasi diri pasien TB di RSU WZ Johannes 

Variabel Indikator Nomor pertanyaan 

Efikasi Diri Keyakinan terhadap 
penyakit TB yang diderita 

1,2,3 

 Keyakinan mendapat 
informasi tentang penyakit 
TB 

4 

 Keyakinan terhadap 
pengobatan TB 

5,6,11 

 Keyakinan dapat mengatasi 
efek samping obat TB 

7 

 Keyakinan dukungan 
keluarga maupun teman 
dalam menjalani pengobatan  

8 

 Keyakinan dukungan 9 
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Variabel Indikator Nomor pertanyaan 

petugas kesehatan dalam 
menjalani pengobatan 

 Keyakinan untuk menjalani 
program pengobatan sampai 
selesai 

10 

 Keyakinan melakukan 
pemeriksaan rutin saat dan 
setelah pengobatan TB 

12 

 

3. Pengetahuan pencegahan penularan  

Kuesioner ini diadopsi dari penelitian oleh Alfandi (2016) tentang TB. 

Kuesioner pengetahuan terdiri dari 16 pertanyaan dengan jawaban benar dan 

salah. Pertanyaan terdiri dari pertanyaan positif  (1,2,5,6,7,10,11,12,16) dan 

pertanyaan negatif (3,4,8,9,13,14,15). Nilai setiap nomor jika memilih 

jawaban benar mendapatkan nilai 1 dan salah mendapat nilai 0.  Kuesioner ini 

telah dilakukan pengujian oleh Afandi (2015) didasarkan dengan konsistensi 

internal dengan teknik cronbach Alpha dengan hasil > 0,60, serta uji validitas 

menggunakan teknik korelasi Pearson’s Product moment dengan α > 0,05. 

Tabel 4.3 Blue Print kuesioner pengetahuan pencegahan penularan TB pada 

pasien di RSU WZ Johannes 

Variabel Indikator Nomor pertanyaan 
  Pertanyaan 

positif 
Pertanyaan 
negative 

Pengetahuan 
pencegahan 
penularan 

Definisi TB 1,2  

 Pencegahan dan 
penularan TB 

5,16 
 

3,4,8,15 

 Tanda dan gejala 
TB 

6,7  
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Variabel Indikator Nomor pertanyaan 
 Pengobatan TB 10,11,12 

 
9,13,14 

 

4. Sikap terhadap pencegahan penularan  

Kuesioner ini telah diadopsi dari penelitian Alfandi (2016) tentang pengaruh 

pendidikan terhadap perilaku pencegahan penularan. Kuesioner sikap 

pencegahan penularan TB oleh penderita kepada orang lain terdiri dari 15 

pertanyaan. Pertanyaan tersebut terdiri pertanyaan  positif 5 pertanyaan di 

nomor 3,10,11,14 dan 15. Sedangkan pertanyaan negatif terdapat 10 

pertanyaan di nomor 1,2,4,5,6,7,8,9,12 dan 13. Nilai dari pernyataan positif 

jika pilihan jawaban sangat setuju 4; setuju 3; tidak setuju 2; dan sangat tidak 

setuju 1. Sedangkan pada pernyataan negatif sebaliknya. 

Tabel 4.4 Blue print kuesioner  sikap pasien terhadap pencegahan dan 

penularan TB 

Variabel Indikator Nomor pertanyaan 
Sikap 
terhadap 
pencegahan 
penularan TB 

 Pertanyaan 
positif 

Pertanyaan negative 

 Sikap terhadap 
upaya 
penanggulangan 
TB paru 

 1,2 

 Sikap terhadap 
upaya pencegahan 
penularan TB 
paru 
 

3,10,11,14,15 4,,5,6,6,7,8,9,12,13 
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5. Tindakan  

1) Kuesioner 

Menggunakan Kuesioner ini telah diadopsi dari penelitian Astuti (2013). 

Lembar kuesioner tindakan klien terdiri dari 15 pertanyaan, dimana 

terdapat 7 pertanyaan positif yaitu 3,4,5,7,10,11 dan 14 serta 8 pertanyaan 

negatif yaitu 1,2,6,8,9,12,13 dan 15. Jawaban pada pertanyaan positif 

dengan Ya bernilai 1 dan Tidak bernilai 0, sedangkan pertanyaan negatif 1 

untuk tidak dan 0 untuk jawaban ya. Kategori penilaian tindakan 

dikatakan baik apabila mendapatkan skor 76-100 %, cukup 56-75% dan 

kurang skor < 55 %. 

Tabel 4.5 Blue print kuesioner tindakan pencegahan penularan TB 

Variabel Indikator Nomor pertanyaan 
  Pertanyaan 

Positif 
Pertanyaan     

negative 
Tindakan 
pencegahan 
penularan TB 

Etika batuk  
 

           1 

 Membuang dahak  
 

14 2,6 

 Menjemur kasur 
dan bantal 
dibawah terik 
matahari 
 

4  

 Menggunakan 
masker  
 

3,5,7,10,11 
 

9 

 Ventilasi rumah 
 

 8 

 Kepatuhan 
minum obat 

 12.13 

 Nutrisi  15 
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2) Observasi  

Pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara 

sistematis terhadap tindakan klien yang berhubungan dengan pencegahan 

penularan TB. 

6. Kepatuhan minum obat TB 
Penilaian kepatuhan dinilai sejak awal pasien didiagnosis TB sampai 

penelitian dilakukan, tidak pernah sekalipun tidak minum obat. Sedangkan 

tidak patuh dinilai apabila pasien pernah tidak minum obat walaupun hanya 

satu kali. Peneliti memberikan penilaian berdasarkan lembar TB 01 sebelum 

diberikan Individual Coaching sebagai pre test dan memberikan penilaian 

berdasarkan lembar TB 01 satu minggu setelah diberikan Individual Coaching 

sebagai post test  

 
4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Oesapa pada tanggal 14 November 2018- 

28 November 2018 

 

4.6 Prosedur pengambilan data atau pengumpulan data 

4.6.1 Persiapan 

1. Proposal disetujui oleh Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

dan oleh kedua pembimbing. Peneliti meminta surat ijin penelitian 

kepada pihak Akademik Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

yang selanjutnya surat penelitian tersebut ditujukkan kepada 
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Kesbangpol Propinsi NTT, Kesbangpol Kota Kupang, dan Kepala 

Puskesmas Oesapa. 

2. Setelah meminta ijin kepada Badan Kesbangpol Propinsi dan Kota 

Kupang, Kepala Puskesmas Oesapa peneliti meminta ijin kepada 

penanggungjawab TB puskesmas. 

4.6.2 Pelaksanaan 

Langkah-langkah dalam pengambilan data penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Mengidentifikasi pasien TB paru yang sesuai dengan populasi 

terjangkau 

2. Melatih  tekhnik Individual Coaching kepada asisten untuk 

mempermudah proses pengambilan data. 

3. Memberikan penjelasan tujuan penelitian, manfaat serta prosedur 

penelitian bagi calon responden yang sedang melakukan 

kunjungan di Puskesmas Oesapa. 

4. Pasien TB diminta untuk menandatangani lembar informed 

consent bagi pasien yang bersedia menjadi responden penelitian 

5. Memberikan lembar data demografi pada klien untuk diisi  

sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan group matching 

yaitu menyamakan atau menyetarakan kondisi awal antara 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Adapun kriteria group 

matching yaitu 1) Jenis kelamin (menyamakan perbandingan 

jumlah laki-laki dan perempuan pada kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol) dengan memberikan penomoran masing-
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masing kelompok laki-laki dan kelompok wanita yaitu nomor 

genap pada kelompok perlakuan dan nomor ganjil pada kelompok 

kontrol 2) Umur (menyamakan perbandingan umur sesuai 

tingkatan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol) 

dengan cara memberikan penomoran tiap tingkatan umur yaitu 

nomor genap pada kelompok perlakuan dan nomor ganjil pada 

kelompok kontrol  , 3) Pendidikan (menyamakan perbandingan 

tingkatan pendidikan antara kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol) dengan cara memberikan penomoran tiap tingkatan 

pendidikan yaitu nomor genap pada kelompok perlakuan dan 

nomor ganjil pada kelompok kontrol, 4) pekerjaan (menyamakan 

perbandingan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol) 

dengan cara memberikan penomoran tiap tingkatan pekerjaan  

yaitu nomor genap pada kelompok perlakuan dan nomor ganjil 

pada kelompok kontrol, 5) lama minum obat (menyamakan 

perbandingan lama minum obat pada kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol) dengan cara memberikan penomoran tiap 

tingkatan lama minum obat. Dari hasil group matching diperoleh 

30 orang dari kelompok perlakuan dan 30 orang dari kelompok 

kontrol. 

6. Melakukan pretest. Penilaian awal efikasi diri dan perilaku 

pencegahan penularan dan kepatuhan minum obat pada kelompok 

perlakuan maupun kelompok kontrol. 
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7. Pelaksanaan individual coaching pada kelompok perlakuan yang 

dilakukan di rumah pasien yang terdiri dari 5 tahap  selama 2 

minggu dengan durasi waktu 10-60 menit diikuti dengan 

kunjungan rumah. Berikut tahapan individual coaching yang akan 

dilakukan pada kelompok perlakuan: 

1) Tahap 1 : Pengkajian 

Untuk mengetahui kesiapan peningkatan pengetahuan pasien 

TB paru dan kepatuhan minum obat. 

2)  Tahap 2 :Pemberian edukasi dan motivasi 

(1) Meningkatkan presepsi pasien TB paru tentang manfaat 

yang didapatkan  dalam pencegahan penularan TB paru dan 

kepatuhan minum obat 

(2) Mengatasi hambatan yang dihadapi dalam melakukan 

pencegahan penularan dan kepatuhan minum obat 

(3) Meningkatkan sikap dalam pencegahan penularan TB paru 

dengan meningkatkan pemahaman terkait penyakit TB paru  

(4) Meningkatkan efikasi diri pasien TB paru terhadap 

kemampuan diri dalam menghadapi penyakitnya dengan 

memberikan motivasi 

3) Tahap 3 : Melatih tindakan pencegahan penularan dan 

memberikan motivasi 
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(1) Meningkatkan persepsi pasien TB paru tentang manfaat 

yang didapatkan dalam tindakan pencegahan penularan TB  

paru dan kepatuhan minum obat  

(2) Mengatasi hambatan yang dihadapi dalam melakukan 

tindakan pencegahan penularan 

(3) Meningkatkan sikap dalam pencegahan penularan TB paru 

(4) Meningkatkan dukungan keluarga dalam pencegaha 

penularan TB paru 

(5) Meningkatkan efikasi diri pasien TB paru terhadap 

kemampuan diri dalam menghadapi penyakitnya dengan 

memberikan motivasi. 

4) Tahap 4 : Menyediakan training pemecahan masalah dan 

membantu aspek emosional 

Meningkatkan efikasi diri pasien TB paru terhadap 

kemampuan diri dalam menghadapi penyakitnya dengan 

memberikan motivasi 

5) Tahap 5 : evaluasi dan motivasi 

Mengetahui keberhasilan tindakan  

8. Posttest dilakukan 2 minggu sejak diberikan pre test pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 
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4.6.3 Pengolahan Data  

Menurut Arikunto (2009) secara garis besar analisis data meliputi langkah-

langkap persiapan dan tabulasi data. Proses yang dilakukan setelah proses 

pengumpulan data adalah pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Editing, yaitu pemeriksaan kelengkapan isi kuesioner untuk memastikan 

semua pertanyaan telah dijawab oleh responden 

2. Coding, dilakukan dengan memberikan kode terhadap jawaban yang ada 

pada kuesioner. 

3. Scoring, yaitu jawaban responden yang sama dikelompokkan, kemudian 

dihitung dan dijumlahkan. Skoring untuk menentukan kateogri  perilaku 

pencegahan penularan yang meliputi pengetahuan,sikap dan tindakan 

menggunakan rumus: 

P = f  x 100% 

                                                              N 

Keterangan: 
P = Prosentase 
F = jumlah jawaban yang benar 
N = jumlah skor maksimal dari jumlah pertanyaan 
Setelah pemberian skor kemudian diklasifikasi menurut interpretasi 
(Arikunto,2009), yaitu 
Kurang = <56% 
Cukup   = 56-75% 
Baik      = 76-100% 

4. Tabulating, merupakan penyusunan data atau pengelompokkan data agar 

lebih mudah dalam penjumlahan, serta disusun dan ditata agar dapat 

disajikan dan dilakukan analisis. 
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5. Analisis data 

Tahapan yang dilakukan setelah pengolahan data adalah analisa data. 

Analisis data penelitian ini meliputi analisis univariat dan analisis bivariat. 

1) Analisis univariat 

Dilakukan untuk mendapatkan deskriptif karakteristik responden. 

Hasil analisis berupa distribusi frekuensi, presentasi, mean, median 

dan standar deviasi. Variabel dengan data kategori dianalisi 

menggunakan distriusi frekuensi, presentasi atau proporsi. Variabel 

dengan data numerik dianalisis menggunakan mean, median, standar 

deviasi dan nilai maksimal. Analisis univariat dalam penelitian ini 

yaitu karakteristik responden yang meliputi usia, jenis kelamin, 

pendidikan, pekerjaan. 

2)  Analisis bivariat 

(1) Uji Wilcoxon signed rank test 

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh individual coaching 

terhadap efikasi diri, perilaku pencegahan penularan TB dan 

kepatuhan minum obat TB terhadap hasil pre dan post pada 

kelompok perlakuan dan kontrol. Pengaruh variabel dilihat dari 

derajat kemaknaan α ≤ 0,05 artinya jika hasil perhitungan p ≤ 0,05 

maka ada pengaruh individual coaching terhadap efikasi diri, 

perilaku pencegahan penularan TB dan kepatuhan minum obat TB. 
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(2) Uji Mann Whitney  

Uji Mann Whitney bertujuan untuk mengetahui perbedaan pada 

dua kelompok. Uji ini digunakan dalam menguji efikasi diri, 

perilaku pencegahan penularan TB dan kepatuhan minum obat TB. 

Perbedaan antara dua kelompok dilihat dari derajat kemaknaan α ≤ 

0,05 yang artinya jika hasil perhitungan p ≤ 0,05 maka ada 

perbedaan perilaku kedua kelompok. 
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4.7 Kerangka Operasional 
 

 

 

 

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Kerangka Operasional Pengaruh individual coaching berbasis 
Health Promotion  Model terhadap efikasi diri, perilaku 
pencegahan penularan TB dan kepatuhan minum obat TB. 

 

Kelompok kontrol (n=30 orang ) Kelompok perlakuan (n= 30 orang) 

Tanpa perlakuan (hanya mengikuti 
standar Puskesmas) 

Pemberian individual coaching durasi waktu 
60 menit 

Post test :memberikan kuesioner terkait efikasi diri, perilaku 
pencegahan penularan dan kepatuhan minum obat 

               Analisis data : 

          Wilcoxon signed rank test dan Uji Mann Whitney 

 

 

Hasil dan kesimpulan 

Populasi terjangkau 

Klien TB paru dalam pengobatan di puskesmas Oesapa 

  

klien TB paru baru  dalam pengobatan  di Puskesmas Oesapa  

 

Sampel 

klien TB paru baru dalam pengobatan sejak Juli 2018- awal November 2018 diambil dengan 
teknik total sampling 

 
Pre test 

Penilaian awal dengan kuesioner tentang efikasi diri, perilaku pencegahan penularan dan 
kepatuhan minum obat 
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4.8 Masalah Etik 

Kelayakan etik untuk penelitian ini dilakukan oleh Komite Etik Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga dan telah disetujui  pada tanggal 13 

November 2018 dengan nomor 1182-KEPK.Penelitian ini dilakukan dengan 

menekankan masalah etik yang secara umum dapat dibedakan menjadi tiga 

bagian yaitu : prinsip manfaat, prinsip menghargai hak-hak subjek dan prinsip 

keadilan. Berikut penjekasan dari prinsip etika dalam penelitian : 

1. Prinsip manfaat (benefience) 

1) Bebas dari penderitaan 

Penelitian dilaksanakan tanpa mengakibatkan penderitaan kepada 

responden baik fisik maupun psiksis 

2) Bebas dari eksploitasi 

Responden diyakinkan bahwa partisipasinya dalam penelitian atau 

informasi yang telah diberikan, tidak akan dipergunakan dalam hal-hal 

yang dapat merugikan responden dalam bentuk apapun 

3) Risiko (benefit ratio) 

Penelitian ini tidak memiliki risiko apapun karena responden hanya 

diberikan perlakuan berupa coaching. Peneliti memberi informasi 

kepada responden bahwa responden akan mendapatkan keuntungan 

secara langsung dari penelitian dalam hal peningkatan kesehatan.  

2. Prinsip menghargai hak asasi manusia (respect human dignity) 

1) Hak untuk terlibat/ tidak terliat menjadi responden (right to self 

determination )  
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Responden mempunyai hak untuk memutuskan apakah mereka 

bersedia menjadi subjek ataupun tidak, tanpa adanya sangsi apa pun 

atau akan berakibat terhadap kesembuhannya. Responden akan tetap  

mendapatkan pelayanan baik medis maupun keperawatan  seperti biasa 

sesuai dengan prosedur yang ada. 

2) Hak hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan 

(right to full dislosure ). 

Peneliti akan memberikan penjelasan secara rinci serta 

bertanggungjawab jika ada sesuatu yang terjadi pada responden. 

Peneliti menjelaskan bahwa dalam penelitian ini tidak ada risiko 

apapun yang akan terjadi kepada responden. 

3) Informerd consent 

Responden akan mendapatkan informasi lengkap tentang tujuan 

penelitian yang akan dilaksanakan, mempunyai hak untuk bebas 

berpartisipasi atau menolak menjadi responden. Pada informed consent 

juga dicantumkan bahwa data yang diperoleh hanya akan 

dipergunakan untuk pengembangan ilmu. Kesediaan responden 

dibuktikan dengan penandatanganan informed consent. 
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3. Prinsip keadilan (right juctice) 

1) Hak untuk mendapatkan penatalaksanaan yang adil (right to fair 

treatment) 

Responden akan diperlakukan secara adil baik sebelum, selama, dan 

sesudah keikutsertaannya dalam penelitian tanpa adanya diskriminasi 

apabila ternyata mereka tidak bersedia atau dikeluarkan dari 

penelitian. Saat penelitian, tidak ada diskriminasi apapun terhadap 

responden. 

2) Hak dijaga kerahasiaannya (right to privacy) 

Responden mempunyai hak untuk meminta bahwa data yang diberikan 

harus dirahasiakan, untuk itu perlu adanya tanpa nama (anonymity) 

dan rahasia (confidentiality). Semua data yang dikumpulkan selama 

penelitian disimpan dan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan 

untuk kepentingan penelitian. Identitas responden berupa nama diganti 

dengan inisial, sedangkan alamat dan nomor telepon dicantumkan 

sesuai kesepakatan bersama. 

4.9 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memiliki keterbatasan sebagai berikut: responden 

pada kelompok kontrol sedikit  tergesa-gesa dalam melakukan pengisian 

kuesioner penelitian karena ingin segera mengambil obat. 
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BAB  5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini membahas hasil dari penelitian tentang pengaruh Individual Coaching 

terhadap Efikasi Diri, Perilaku Pencegahan Penularan dan Kepatuhan Minum Obat di 

Puskesmas Oesapa Kota Kupang NTT. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 14 

November 2018 sampai tanggal 28 November 2018. Jumlah responden yang terlibat 

dalam pengumpulan data adalah  60 orang dengan  rincian 30 orang pada kelompok 

perlakuan dan 30 orang pada kelompok kontrol. 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

 Penelitian dilakukan di Puskesamas Oesapa, Puskesmas ini terletak di Jl. 

Suratim Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. 

 Pelayanan TB di Puskesmas Oesapa dilakukan di ruang TB. Pelayanan 

dilakukan oleh satu orang petugas setiap hari Senin-Sabtu jam 07.30-11.00 WITA. 

Pelayanan yang diberikan berupa pengambilan obat, pemeriksaan sputum dan tes 

mantoux. Pelayanan dilakukan dengan memberikan konseling terlebih dahulu kepada 

klien mengenai tindakan yang harus dilakukan dan juga konseling mengenai aturan 

dalam minum obat pada saat mulai program pengobatan. 
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5.1.2 Karakteristik demografi responden 

 Data demografi responden ini menguraikan tentang karaktersitik responden 

yang meliputi Jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan dan lama minum obat. 

Tabel 5.1 Distribusi responden pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol di 
Puskesmas Oesapa Tahun 2018 

 

Karakteristik 
responden   

 
Perlakuan     Kontrol 

               F %   F % 
Jenis Kelamin       

 
  

  
 

 Laki-laki   18 60   18 60 

 
Perempuan   12 40   12 40 

 
Total   30 100   30 100 

Kelompok 
Usia Usia 18-35   18 60   18 60 

 
Usia 36-50   11 37   10 33 

 
Usia 51-65     1  3    2   7 

 
Total   30 100   30 100 

Pendidikan Tidak tamat SD      2 7    2     7 

 
Pendidikan Dasar     14 47   13         43 

 
Pendidikan Menengah            14 47           15         50 

 
Total            30     100           30       100 

Pekerjaan  Tidak bekerja    7 23     6 20 

 
 Petani    9 30     9 30 

 
 Pelajar   10 33   10 33 

 
 Wiraswasta     3 10     3       10 

 
PNS   - -     1         3 

 
Lain-lain     1 3     1   3 

 
 Total   30 100   30 100 

Lama Minum 
Obat ≤ 2 bulan   7 23    7 23 

 
 ˃ 2 bulan   23 77   23 77 

 
 Total   30 100   30 100 
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Tabel 5.1 menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

baik pada kelompok perlakuan dan kelompok perlakuan  sebagian besar  laki-laki 

yaitu 18 responden (60%)  dan 18 responden (60%) pada kelompok kontrol. 

Karakteristik responden berdasarkan usia sebagian besar usia 18-35 yaitu 18 

responden (60%) pada kelompok perlakuan dan 18 responden (60%) pada kelompok 

kontrol. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan hampir setengahnya adalah 

pendidikan menengah  yaitu 14 responden (47%) pada kelompok perlakuan dan 

setengah yaitu 15 responden (50%) pada kelompok kontrol. Karakteristik responden 

berdasarkan pekerjaan pada kelompok perlakuan hampir setengah responden adalah 

pelajar  yaitu 10 responden (33%) dan pada kelompok kontrol hampir setengah  

adalah pelajar yaitu 10 responden (33%). Karakteristik responden berdasarkan lama 

minum obat pada kelompok perlakuan hampir seluruhnya pengobatan > 2 bulan yaitu 

23 responden (77%) dan sebagian besar pengobatan > 2 bulan pada kelompok kontrol 

yaitu 23 responden (77%). 

5.1.3 Pengaruh Individual Coaching terhadap efikasi diri pasien TB 

 Pada bagian ini disajikan data dalam bentuk tabel yang menjelaskan mengenai 

pengaruh Individual Coaching terhadap efikasi diri pasien TB paru.
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Tabel 5.2 Distribusi efikasi diri pasien TB sebelum dan sesudah Individual Coaching 
di Puskesmas Oesapa 

 
 
No 

 
 
Efikasi diri  

Kelompok 
Perlakuan Kontrol 

Pretest   Posttest   Pretest  Posttest  
F % F % F % F % 

1. Sangat lemah 2 7   0 0 1 3 0 0 
2. Lemah 10 33   0 0 11 37 3 10 
3. Cukup kuat 11 37   3 10 12 40 12 40 
4. Kuat 4 13 17 57 3 10 10 33 
5. Sangat kuat 3 10 10 33 3 10 5 17 

Total 30 100 30 100 30 100 30 100 
Uji Wilcoxon p= 0,000 p=0,25 

Uji Mann Withney 
Pretest 

p =0,852 

Uji Mann Withney 
Posttest 

p = 0,002 

 

Berdasarkan  tabel  5.2 menunjukkan bahwa efikasi diri pada kelompok perlakuan  

mengalami peningkatan  dimana sebagian besar responden efikasi diri kuat yaitu 

sebanyak 17 responden (57%) setelah diberikan Individual Coaching, sedangkan 

pada kelompok kontrol tidak terjadi perubahan efikasi diri. Pengaruh Individual 

Coaching dapat dilihat dari hasil uji Wilcoxon Rank Test antara efikasi diri kelompok 

perlakuan saat pretest dan posttest yaitu  p =0,000 dimana α < 0,05. Hasil uji Mann 

Withney efikasi diri saat posttest pada kedua kelompok yaitu  0,002 dimana α < 0,05. 

Hal ini menunjukkan ada pengaruh signifikan pada efikasi diri pasien TB antara 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 
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5.1.4 Pengaruh Individual Coaching terhadap pengetahuan pencegahan penularan TB  

         paru 

Pada bagian ini disajikan data dalam bentuk tabel yang menjelaskan mengenai 

pengaruh Individual Coaching terhadap pengetahuan pencegahan penularan TB paru  

Tabel 5.3 Distribusi pengetahuan pasien TB paru sebelum dan sesudah Individual 
Coaching di Puskesmas Oesapa 

N
O 

Pengetahuan Kelompok 

  Perlakuan   Kontrol   
  Pretest  Posttest  Pretest  posttest  
  F % F % F % F % 
1 Kurang 19 63 3 10 16 53 7 23 
2 Cukup  8 27 7 23   9 30 15 50 
3 Baik  3 10 20 67   5 17  8 27 
 Total 30 100 30 100  30 100 30 100 
 Uji Wilcoxon  p=0,000   p=0,03    
 Uji Mann 

Whitney 
Pretest 

  p=0,388      

 Uji Mann 
Whitney 
Posttest 

  p=0,000      

 

Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan bahwa pengetahuan pada kelompok perlakuan 

mengalami peningkatan  sebagian besar yaitu 20 responden (67%) dalam kategori 

baik setalah diberikan Individual Coaching.  Akan tetapi pada kelompok kontrol 

setengah responden yaitu 15 responden (50%) dalam kategori cukup. Pengaruh 

Individual Coaching dapat dilihat dari hasil uji Wilcoxon Rank Test antara 

pengetahuan kelompok perlakuan saat pretest dan posttest yaitu p = 0,000  dimana α 

< 0,05. Hasil uji Mann Withney pengetahuan saat posttest pada kedua kelompok yaitu 
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0,000 dimana α < 0,05. Hal ini menunjukkan ada pengaruh signifikan pada 

pengetahuan  pasien TB antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 

5.1.5 Pengaruh Individual Coaching terhadap sikap pencegahan penularan TB paru 

 Pada bagian ini disajikan data dalam bentuk tabel yang menjelaskan mengenai 

pengaruh Individual Coaching terhadap sikap pencegahan penularan TB paru 

Tabel 5.4 Distribusi sikap pasien TB paru sebelum dan sesudah Individual Coaching 
di Puskesmas Oesapa 

N
O 

Sikap Kelompok 

  Perlakuan   Kontrol   
  Pretest  Posttest  Pretest  posttest  
  F % F % F % F % 
1 Kurang 9 30 1 3 6 20 7 23 
2 Cukup  18 60 2 7 20 67 11 37 
3 Baik  3 10 27 90   4 13  12 40 
 Total 30 100 30 100  30 100 30 100 
 Uji Wilcoxon  p=0,000   p=0,097    
 Uji Mann 

Whitney 
Pretest 

  p=0,377      

 Uji Mann 
Whitney 
Posttest 

  p=0,000      

 

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan bahwa sikap pada kelompok perlakuan 

mengalami peningkatan  hampir seluruhnya yaitu 27 responden (90%) dalam kategori 

baik setelah diberikan Individual Coaching. Sedangkan pada kelompok kontrol tidak 

mengalami perubahan sikap. Pengaruh Individual Coaching dapat dilihat dari hasil 

uji Wilcoxon Rank Test antara pengetahuan kelompok perlakuan saat pretest dan 

posttest yaitu p = 0,000  dimana α < 0,05. Hasil uji Mann Withney pengetahuan saat 

posttest pada kedua kelompok yaitu 0,000 dimana α < 0,05. Hal ini menunjukkan ada 
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pengaruh signifikan pada sikap  pasien TB antara kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol. 

5.1.6 Pengaruh Individual Coaching terhadap tindakan pencegahan penularan TB 

paru 

 Pada bagian ini disajikan data dalam bentuk tabel yang menjelaskan mengenai 

pengaruh Individual Coaching terhadap tindakan pencegahan penularan TB paru. 

Tabel 5.5 Distribusi tindakan  pasien TB paru sebelum dan sesudah Individual 
Coaching di Puskesmas Oesapa 

NO Tindakan Kelompok 
  Perlakuan   Kontrol   
  Pretest  Posttest  Pretest  posttest  
  F % F % F % F % 
1 Kurang 17 57 0 0 15 50 4 13 
2 Cukup  11 37 8 27 13 43 18 60 
3 Baik  2 7 22 73   2 7  8 27 
 Total 30 100 30 100  30 100 30 100 
 Uji Wilcoxon  p=0,000   p=0,001    
 Uji Mann 

Whitney 
Pretest 

  p=0,640      

 Uji Mann 
Whitney 
Posttest 

  p=0,000      

 

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan bahwa tindakan pada kelompok perlakuan 

mengalami peningkatan sebagian besar baik yaitu 22 responden (73%) setelah 

diberikan Individual Coaching. Sedangkan pada kelompok kontrol sebagian besar 

yaitu 18 responden (60%) dalam kategori cukup. Pengaruh Individual Coaching 

dapat dilihat dari hasil uji Wilcoxon Rank Test antara pengetahuan kelompok 

perlakuan saat pretest dan posttest yaitu  p = 0,000  dimana α < 0,05. Hasil uji Mann 
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Withney pengetahuan saat posttest pada kedua kelompok yaitu 0,000 dimana α < 

0,05. Hal ini menunjukkan ada pengaruh signifikan pada tindakan  pasien TB antara 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 

5.1.7 Pengaruh Individual Coaching terhadap kepatuhan minum obat pasien  TB paru 

 Pada bagian ini disajikan data dalam bentuk tabel yang menjelaskan mengenai 

pengaruh Individual Coaching terhadap kepatuhan minum obat TB. 

Tabel 5.5 Distribusi kepatuhan minum obat  pasien TB paru sebelum dan sesudah 
Individual Coaching di Puskesmas Oesapa. 

NO Kepatuhan Kelompok 
  Perlakuan  Kontrol 
  Pretest  Posttest  Pretest  posttest  
  F % F % F % F % 
1 Patuh 6 20 30 100 8 27 12 40 
2 Tidak 

patuh  24 80 0  0 22 73 18 60 
 Total 30 100 30 100 30 100 30 100 
 Uji 

Wilcoxon 
 p=0,000   p=0,102    

 Uji Mann 
Whitney 
pretest 

  p=0,545      

 Uji Mann 
Whitney 
posttest 

  p=0,000      

 

Berdasarkan tabel 5.5 menunjukkan bahwa kepatuhan minum obat TB pada 

kelompok perlakuan  mengalami peningkatan seluruhnya yaitu 30 responden (100%) 

dalam kategori patuh setelah diberikan Individual Coaching.  Sedangkan pada 

kelompok kontrol sebagian besar yaitu 18 responden (60%) dalam kategori tidak 

patuh. Pengaruh Individual Coaching dapat dilihat dari hasil uji Wilcoxon Rank Test 
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antara kepatuhan kelompok perlakuan saat pretest dan posttest yaitu p = 0,000  

dimana α < 0,05. Hasil uji Mann Withney pengetahuan saat posttest pada kedua 

kelompok yaitu  0,000 dimana α < 0,05. Hal ini menunjukkan ada pengaruh 

signifikan pada kepatuhan minum obat TB  antara kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol.  

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Pengaruh Individual Coaching terhadap efikasi diri pasien TB paru 

Terdapat pengaruh Individual Coaching terhadap efikasi diri pada pasien TB 

paru. Berdasarkan  nilai rerata pretest dan posttest, kelompok perlakuan mengalami 

peningkatan efikasi diri setelah diberikan Individual Coaching daripada kelompok 

kontrol. Peningkatan efikasi diri tersebut ditandai dengan peningkatan keyakinan 

pasien bahwa dapat memberi dukungan terhadap diri sendiri dalam menghadapi 

penyakit, peningkatan keyakinan bahwa penyakit TB dapat disembuhkan, 

peningkatan keyakinan bahwa petugas kesehatan dapat membantu  memberikan 

informasi tentang TB dan peningkatan keyakinan bahwa penyakit TB dapat 

disembuhkan jika menjalani pengobatan dengan teratur. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamdan 

(2018) yang mengatakan Individual Coaching  dilakukan berdasarkan 7 (tujuh) 

elemen esensial coaching (Ghorob et al., 2011)  yaitu memberikan ketrampilan 

penyakit spesifik, negosiasi perubahan perilaku, menyediakan training pemecahan, 

membantu aspek emosional klien, mendorong klien untuk terlibat aktif dalam 
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manajemen penyakit dan kontrol regular yang dilakukan selama dua minggu. Hasil 

penelitian yang mendukung yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Linden, 

Butterworth, & Prochaska, 2010) yang menyatakan bahwa motivational interviewing-

based health coaching dapat meningkatkan efikasi diri pasien. Penelitian lain yang 

sejalan yaitu penelitian Yohana (2017) menyatakan bahwa pemberian health 

coaching dapat meningkatkan efikasi diri. Pemberian health coaching sama 

prinsipnya yaitu memberikan pengetahuan dan motivasi namun pada Individual 

Coaching selain memberikan pengetahuan dan motivasi juga diajarkan ketrampilan 

untuk meningkatkan efikasi diri. Penelitian lain yang dilakukan (Wahyuni, Soeroso, 

Harahap, Amelia, & Alona, 2018) menyatakan bahwa kualitas hidup pasien TB yang 

telah menjalani fase perawatan awal adalah kategori rendah. 

(Bandura, 1997) terdapat perbedaan pada perkembangan kemampuan dan 

kompetensi laki-laki dan perempuan. Ketika laki-laki berusaha untuk sangat 

membanggakan dirinya, perempuan sering kali meremehkan kemampuan mereka. 

Pada beberapa bidang pekerjaan tertentu para pria memiliki efikasi diri yang lebih 

tinggi dibanding wanita. (Hesti, 2016) yang menyatakan bahwa self efficacy ranah 

akademik, sosial dan keseluruhan lebih tinggi siswa perempuan sedangkan self 

efficacy ranah emosional siswa laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. 

(Wood & Charbonneau, 2017) mengatakan bahwa pengalaman pelatihan yang sukses 

menjadi salah satu mekanisme untuk meningkatkan efikasi diri tentara wanita. 

(Billings and Macvaris, 2010) menyatakan bahwa efikasi diri seseorang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, efikasi diri dapat diperoleh, diubah, ditingkatkan 
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atau diturunkan melalu empat faktor salah satunya verbal persuasion yaitu individu 

dapat membantu tercapainya tujuan yang diinginkan. Individu yang diyakinkan 

secara verbal cenderung akan berusaha lebih keras untuk mencapai suatu 

keberhasilan. Fokus coaching meliputi faktor yang mempengaruhi motivasi, 

mengatasi hambatan, membatasi rasa ketidakmampuan pasien, mempengaruhi untuk 

tidak membatasi diri, menghasilkan solusi, dukungan, membangun efikasi diri dan 

bagaimana pasien menjadi lebih terlibat dalam mengambil keputusan (Bandura, 1997; 

Macadam, 2013). 

Faktor verbal persuasion merupakan faktor yang sifatnya berasal dari luar diri 

individu seperti persuasi sosial. Bentuk persuasi sosial bisa bersifat verbal maupun 

non verbal, yaitu berupa pujian, dorongan dan sejenisnya. Efek dari sumber ini 

sifatnya terbatas, namun pada kondisi yang tepat persuasi dari orang sekitar akan 

memperkuat efikasi diri (Bandura, 2002). Pada penelitian ini pasien diberikan 

dukungan berupa pujian dan materi tentang penyakit TB. Selain itu, keluarga juga 

diminta untuk dapat membantu pasien dalam menjalankan pengobatan, mulai dari 

pemeriksaan sampai pada pengobatan sesuai waktu yang ditentukan. Pasien juga 

memberikan jawaban sangat yakin bahwa keluarga pasien akan senantiasa dapat 

membantu pasien dalam pengobatan. 

Pada kelompok kontrol tidak terjadi peningkatan efikasi diri karena kurangnya 

pendekatan kepada responden  karena peneliti bertemu responden hanya 2 (dua) kali 

yaitu saat responden mengambil obat dan pengambilan obat berikutnya. Responden 

hanya diberikan pendidikan kesehatan sesuai SOP. Saat posttest kelompok perlakuan 
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sebagian besar terjadi peningkatan efikasi diri kuat pada komponen keyakinan 

penyakit TB yang diderita, keyakinan mendapat informasi tentang penyakit TB dan 

keyakinan terhadap pengobatan TB. Pada kelompok kontrol efikasi meningkat karena 

adanya informasi kesehatan yang didapat dari petugas kesehatan, media elektronik 

atau  media lainnya yang bisa memberikan informasi kesehatan.  

Pada kelompok perlakuan Individual Coaching dilakukan 5 tahap yang 

diberikan dengan cara kunjungan rumah selama empat kali dalam 2 minggu dengan 

durasi waktu 60 menit. Peneliti berinteraksi langsung dengan pasien, pasien diberikan 

motivasi secara berulang supaya efikasi dirinya meningkat sehingga pasien 

mempunyai kemampuan yang kuat terhadap kemampuan yang dimiliki. Tindakan 

yang dilakukan yaitu dengan meyakinkan pasien bahwa penyakitnya bisa 

disembuhkan jika minum obat teratur dan  tuntas, meyakinkan pasien untuk tetap 

minum obat walaupun mengalami efek samping, memotivasi pasien untuk yakin 

terhadap diri sendiri bahwa dapat mengatasi segala rintangan  dan menjalani aktivitas 

sehari-hari secara normal tanpa ada perasaan dihindari oleh orang lain.  

Isi coaching yang diberikan secara umum meliputi pemberian informasi, 

melatih pasien dalam pencegahan penularan TB, membantu pasien mengatasi 

hambatan mengenai pelaksanaan pengobatan dan memberikan motivasi kepada 

pasien. Kelompok perlakuan pada penelitian ini mendapatkan motivasi secara 

berulang, serta memberikan informasi terkait penyakit TB yang dapat mendukung 

meningkatnya efikasi diri dengan cara menggugah keyakinan dan kemampuan pasien 

dari dalam diri pasien. Keyakinan kelompok perlakuan untuk dapat mencegah 
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penularan penyakit TB digugah dari luar dengan cara dilatih teknik menggunakan 

masker dan difasilitasi dengan memberikan tempat membuang dahak. 

5.2.2 Pengaruh Individual Coaching terhadap pengetahuan  pasien TB tentang 

            pencegahan penularan TB  

Terdapat pengaruh Individual Coaching terhadap pengetahuan pada pasien 

TB paru. Berdasarkan dari nilai rerata pre test  dan post test, kelompok perlakuan 

mengalami peningkatan yang signifikan setelah diberikan Individual Coaching 

daripada kelompok kontrol.  Peningkatan pengetahuan tersebut ditandai dengan 

peningkatan pengetahuan pasien tentang pengertian TB serta tanda dan gejala. 

Pengetahuan pasien meningkat tentang cara penularan TB tidak melalui jabat tangan 

tetapi melalui udara, pengetahuan pasien meningkat tentang efek samping dari minum 

obat TB dan pengetahuan pasien meningkat tentang penularan TB paru.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Yohana,2017) menyatakan bahwa health coaching dapat meningkatkan pengetahuan 

pasien TB paru. Penelitian lain yang sejalan yang dilakukan oleh (Sulaeman,2016) 

menyatakan bahwa peer coaching dapat meningkatkan pengetahuan, dan tindakan 

kepatuhan diet pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Hasil penelitian lain yang 

sejalan yang menyatakan bahwa coaching yang diberikan secara individu dapat 

meningkatkan pengetahuan seseorang (Cheng and Chan, 2009). Penelitian lain 

menyatakan bahwa coaching dapat meningkatkan pengetahuan pada pasien dengan 

gangguan kognitif (Omori et al.,2017). Penelitian lain yang sejalan yang dilakukan 

oleh Palupi, 2011) tentang pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perubahan 
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pengetahuan, sikap dan perilaku penderita TB paru. Pendidikan kesehatan diberikan 

dengan metode penyuluhan namun untuk proses dan lama waktu pelaksanaan tidak 

disebutkan. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh pendidikan 

kesehatan terhadap pengetahuan pada pasien TB paru. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh (Delacruz, 2015) dengan memberikan edukasi terkait manajemen 

pengobatan dan perawatan diri pada pasien gagal jantung melalui 3 (tiga) kali 

pertemuan langsung dengan pasien. Hasil penelitian menyatakan bahwa one-on-one 

coaching dapat meningkatkan pengetahuan pasien gagal jantung terkait self care. 

(Manalu, 2010) mengatakan bahwa penderita TB sebagian besar adalah yang 

berpendidikan rendah. Hasil penelitian lain yang dikatakan ( Mukhsin, 2006) tentang 

pendidikan  berkaitan dengan pengetahuan penderita, hal ini menunjukkan bahwa 

pendidikan  mempengaruhi ketuntasan atau kesuksesan pengobatan penderita. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin baik penerimaan 

informasi tentang pengobatan dan penyakitnya sehingga akan semakin tuntas proses 

pengobatan dan penyembuhannya. Berdasarkan penelitian (Fitria & Mutia, 2016) 

pengetahuan responden latarbelakang SMA  mayoritas adalah baik, hal ini juga 

didukung oleh teori Notoatmodjo (2014) yang mengatakan bahwa pengetahuan 

seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pada umumnya makin tinggi 

pendidikan seseorang akan mudah dalam menerima informasi. Hal ini juga didukung 

oleh penelitian (Himawan, 2015) bahwa pengetahuan seseorang didukung oleh latar 

belakang pendidikan, semakin lama seseorang dalam menempuh pendidikan maka 

akan  semakin baik tingkat pengetahuan seseorang . Penelitian lainnya oleh (African 
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Field Epidemiology Network., Karanja, & Karama, 2017) mengatakan bahwa 

pendidikan pasien sangat berpengaruh terhadap manajemen dan pengobatan TB. 

Pada posttest kelompok  perlakuan sebagian besar terjadi peningkatan 

pengetahuan menjadi baik pada indikator pencegahan dan penularan TB; dan 

pengobatan TB. Tidak terjadi perubahan jawaban pada kelompok kontrol karena 

kurangnya informasi serta kurangnya kesempatan bagi responden untuk bertukar 

pendapat. Perubahan jawaban dari kelompok perlakuan setelah diberikan Individual 

Coaching. Pengaruh Individual Coaching dapat dicapai dengan cara memberikan 

pengetahuan yang diberikan melalui kunjungan rumah sebanyak empat kali dalam 

dua minggu. Individual Coaching diberikan melalui lima tahap yang diberikan 

berdasarkan  teori (Pender, 2010) yaitu dengan meningkatkan persepsi pasien terkait 

manfaat dari tindakan, mengatasi hambatan yang dihadapi, meningkatkan sikap 

dalam pencegahan penularan dan meningkatkan dukungan keluarga. Coaching 

merupakan  bentuk  kemitraan  bersama  pasien  dengan   proses   yang   

memprovokasi   pemikiran   (menstimulasi   dan  mengeksplorasi pemikiran) dan 

proses kreatif yang menginspirasi mereka dalam  memaksimalkan  potensi  pribadi  

dan  profesional  yang  dimilikinya. Coaching merupakan teknik  yang sangat kuat 

dalam mendengarkan dan bertanya yang  memungkinkan  pasien  mendapatkan  

kesadaran  dan  mengidentifikasi  pasien  ingin  menjadi  seperti  apa,  apa  pilihan  

yang  mereka  miliki  untuk membuat  mereka berubah dan  apa  tindakan  yang  

benar- benar  akan mereka lakukan untuk berubah. Peneliti memberikan pengetahuan 

terkait konsep penyakit TB paru yang disampaikan langsung kepada pasien disertai 
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diskusi dan adanya evaluasi pengetahuan terkait penyakit TB paru yang sudah 

diberikan. Pemberian informasi tentang pencegahan penularan TB pada klien TB 

yang disampaikan melalui individual coaching juga menggunakan booklet yang berisi 

materi tentang pengertian TB, cara penularan, pengobatan dengan menggunakan 

bahasa yang sesuai, agar  pasien mudah memahami apa yang disampaikan dari 

booklet. Selama dan setelah pemberian individual coaching pasien bisa membaca dan 

mengingat kembali informasi yang diperoleh, mengaplikasikan,menganalisis dan 

menggabungkan materi yang didapatkan dari proses diskusi, kemudian mempraktikan 

sehingga pengetahuan pasien tentang pencegahan penularan menjadi meningkat. 

5.2.3 Pengaruh Individual Coaching terhadap sikap  pasien TB tentang pencegahan 

            penularan TB 

Terdapat pengaruh Individual Coaching terhadap sikap pada kelompok 

perlakuan. Peningkatan sikap pasien tersebut ditandai dengan peningkatan afektif 

pasien terhadap manfaat yang dirasakan ketika melakukan upaya penanggulangan TB 

dan pencegahan TB yaitu memperoleh rasa nyaman keluarga tidak tertular TB dan 

keluhan terkait penyakit berkurang.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian tentang pengaruh motivational 

interviewing berbasis health coaching terhadap perilaku pada pasien dengan penyakit 

kronis. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa intervensi motivational 

interviewing berbasis health coaching memberikan peningkatan sikap yang 

signifikan pada pasien untuk berperilaku dan dapat memanajemen dirinya (Linden A, 

Butterworth SW, 2018).  Penelitian lain oleh (Hamdan, 2018) menyatakan bahwa ada 
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pengaruh individual coaching terbukti meningkatkan  sikap pelaksanaan shalat pada 

pasien diruang rawat inap. Penelitian yang lain yang sejalan yaitu penelitian yang 

dilakukan (Yohana, 2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh pemberian health 

coaching terhadap sikap pencegahan penularan pasien TB Paru. Hasil penelitian lain 

yang sejalan yaitu penelitian (Sri, 2017) menyatakan ada pengaruh pemberian 

pendidikan kesehatan metode brainstorming dan booklet terhadap sikap pencegahan 

penularan TB paru. 

Hasil penelitian (Anwar et al., 2018) mengatakan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan sosio-ekonomi terhadap perilaku responden. Penelitian lain yang sejalan 

adalah yang dilakukan oleh (Sianturi, 2014) menyatakan bahwa faktor yang 

berhubungan dengan kekambuhan TB salah satunya adalah pekerjaan.  

Sikap adalah reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup atau belum 

diwujudkan terhadap suatu stimulus (Wira, 2016). Perubahan sikap dapat terjadi 

ketika responden diberikan stimulus dengan menggunakan Individual Coaching yang 

mempengaruhi pengetahuannya sehingga berdampak pada sikap pasien terhadap 

pencegahan penularan TB paru. Hal ini terjadi jika pasien dapat menerima informasi, 

merespon materi yang disampaikan, dan menyelesaikan permasalahan. Pelaksanaan 

Individual Coaching dilakukan 4 kali pertemuan melalui kunjungan rumah dan 

berdasarkan penelitian sebelumnya oleh (Cahyani, 2013) yang menunjukkan dua kali 

pertemuan dengan 2-3 materi setiap pertemuan dapat meningkatkan pengetahuan dan 

sikap.  

Sikap seseorang terhadap kesehatan juga sejalan dengan pengetahuan 

kesehatan yaitu 1) sikap terhadap sakit dan penyakit, merupakan bagaimana penilaian 
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atau pendapat seseorang terhadap gejala atau tanda penyakit, penyebab penyakit dan 

lain-lain 2) sikap cara pemeliharaan dan cara hidup sehat, merupakan bagaimana 

penilaian atau pendapat terhadap cara-cara pemeliharaan berperilaku hidup sehat 3) 

sikap terhadap kesehatan lingkungan merupakan bagaimana penilaian atau pendapat 

seseorang terhadap lingkungan dan pengaruhnya terhadap kesehatan. 

Sikap terbentuk dari adanya interaksi sosial yang dialami individu. Interaksi 

sosial ini lebih dari sekedar kontak sosial dan hubungan antar individu sebagai 

anggota kelompok sosial, dalam interaksi sosial terjadi hubungan saling timbal balik 

yang turut mempengaruhi pola pikir masing-masing individu sebagai anggota 

masyarakat, lebih lanjut lagi interaksi sosial ini dapat meliputi hubungan antara 

individu dengan lingkungan (Azwar, 2013).   

Pada posttest kelompok  perlakuan sebagian besar terjadi peningkatan sikap 

responden dalam kategori baik pada komponen upaya pencegahan penularan TB 

paru. Pada kelompok Kelompok perlakuan  terjadi perubahan karena  mendapatkan  

informasi melalui edukasi mengenai penyakit TB serta cara pencegahan. Kelompok 

difasilitasi dengan wadah untuk membuang dahak beserta larutan disinfektan agar 

pasien dapat membuang dahak pada tempat sesuai aturan kesehatan. Pasien juga 

diberikan bimbingan dan motivasi untuk selalu mengingat dan melakukan 

pencegahan penularan TB. Individual coaching yang dilaksanakan dalam penelitian 

ini dengan membantu pasien meningkatkan sikap pencegahan penularan TB melalui 

peningkatan pemahaman pasien terkait penyakit TB dan pencegahan penularan serta 

memberi motivasi. Hal ini terbukti meningkatkan sikap pasien TB terhadap 

pencegahan penularan TB. 
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5.2.4 Pengaruh Individual Coaching terhadap tindakan  pasien TB tentang  

            pencegahan penularan TB 

Terdapat pengaruh Individual Coaching terhadap tindakan pada kelompok 

perlakuan.Evaluasi post test dilakukan 14 hari setelah pertemuan pertama pada kedua 

kelompok. Peningkatan tindakan pasien tersebut ditandai dengan peningkatan 

tindakan pasien terhadap pencegahan penularan TB yang diobservasi yaitu pada saat 

batuk menutup mulut dengan tisu, membuang dahak pada wadah yang mempunyai 

tutupan dan larutan disinfektan, menjemur kasur dan bantal dibawah sinar matahari, 

menggunakan masker ketika didalam mapun diluar rumah, dan makan makanan 

sehat.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Hamdan, 2018) menyatakan 

bahwa setelah diberikan Individual coaching perilaku klien tentang spiritual menjadi 

lebih baik. Penelitian lain yang hampir mirip  yang dilakukan  oleh (Omori et al., 

2017) menyatakan bahwa setelah diberikan re-coaching  ketrampilan menyuntik pada 

pasien TB menjadi meningkat. Hasil penelitian lain sejalan dengan penelitian ini yang 

menyebutkan bahwa coaching dapat meningkatkan motivasi dan perilaku diet serta 

latihan fisik pada pasien dengan diabetes melitus tipe 2. Perubahan perilaku tersebut 

dapat diawali dengan peningkatan self efficacy dan pengetahuan melalui informasi 

yang tepat mengenai diet dan manfaat latihan fisik untuk mengontrol gula darah. 

Penelitian lain juga mengatakan bahwa coaching dapat meningkatkan perilaku sehat 

pasien dengan hipertensi untuk tindakan preventif. Penelitian lain juga tentang 

pengaruh individual job coaching terhadap pencegahan cidera muskuloskeletal 

selama bekerja menyatakan bahwa individual coaching yang dilakukan dalam 
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setengah hari dapat meningkatkan tindakan pencegahan cidera muskuloskeletal pada 

pekerja industri (Cheng & Chan, 2009) 

Pada posttest kelompok  perlakuan sebagian besar terjadi peningkatan 

tindakan dalam kategori baik pada indikator etika batuk, membuang dahak, dan 

menggunakan masker. Pada kelompok kontrol tidak terdapat perubahan jawaban. Hal 

ini terjadi karena kurangnya pengetahuan yang menyebabkan  responden memandang 

bahwa hal yang dilakukan atau dipikirkan adalah benar. Perbedaan tindakan  antara 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dipengaruhi adanya pemberian individual 

coaching. Pengaruh individual coaching terhadap tindakan dapat dicapai melalui 

edukasi, support personal dan pelatihan serta pengajaran terhadap ketrampilan 

spsesifik berupa cara pencegahan penularan TB. Individual coaching dapat 

meningkatkan tindakan oleh karena beberapa faktor diantaranya faktor motivational 

interviewing didalam coaching juga menjadi faktor keberhasilan coaching. 

Coaching membantu pasien mengubah perilaku kearah peningkatan kesehatan 

dan kesejahteraan dengan mengajarkan, melatih, memotivasi dan memfasilitasi 

pasien.Ketrampilan pencegahan penularan TB paru seperti memakai masker, 

menutup mulut saat batuk atau bersin,peningkatan pengetahuan dan sikap yang 

dialami responden dapat merubah tindakan responden dalam pencegahan penularan 

TB menjadi lebih baik. Perbedaan tindakan pencegahan penularan antara kelompok 

perlakuan dan kontrol dipengaruhi oleh adanya pemberian Individual coaching. 

Pasien mendapatkan pembinaan kesehatan yang melalui hubungan yang suportif 

sehingga mempengaruhi pasien untuk bertindak lebih baik terkait pencegahan 
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penularan TB paru. Individual coaching yang berfokus pada peningkatan persepsi 

tentang manfaat dari tindakan pencegahan dan penularan dan ketika batuk atau 

bersin,  membuang dahak pada larutan disinfektan, menjemur peralatan tidur dan 

menciptakan lingkungan yang baik untuk mencegah penularan TB paru berfokus 

pada pasien secara efektif memotivasi perubahan perilaku secara terstruktur. 

5.2.5 Pengaruh Individual Coaching terhadap kepatuhan minum obat TB  

Terdapat pengaruh Individual Coaching terhadap kepatuhan pada kelompok 

perlakuan. Setelah diberikan Individual coaching pada kelompok perlakuan 

mengalami peningkatan seluruhnya yaitu 30 orang dalam kategori patuh, sedangkan 

pada kelompok kontrol sebagian besar yaitu 18 orang dalam kategori tidak patuh dan 

12 orang patuh. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara 

kepatuhan responden pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol setelah 

diberikan Individual coaching. Peningkatan kepatuhan pada kelompok perlakuan 

ditandai dengan pasien minum obat teratur hal ini diobservasi melalui lembar TB 01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Hasil penelitian yang sejalan adalah yang dilakukan oleh (Zun, 2016) 

menyatakan ada perbedaan kepatuhan pada kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol setelah diberikan individual coaching. Hasil penelitian lainnya yang sejalan 

yaitu penelitian oleh (Vanacker et al., 2017) menyatakan ada pengaruh kepatuhan 

minum obat pada pasien stroke. Penelitian lain yang sejalan (Permatasari, 2014) 

dalam penelitiannya memberikan pendidikan kesehatan mengenai perencanaan 

makan dengan media kalender sehat (KASET) terhadap kepatuham diet diabetes 

mellitus. Pendidikan kesehatan dengan media tersebut mampu meningkatkan skor 
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kepatuhan diet penderita Diabetes Mellitus. (Puspitasari, 2012) dalam penelitiannya 

mengemukakan bahwa edukasi diabetes melalui pemberian booklet pengobatan 

efektif membantu kepatuhan pasien dalam pengobatan DM.  

Menurut Suryabudhi (2003) seseorang yang menjalani hidup secara normal 

dapat diasumsikan bahwa semakin lama hidup maka pengalaman semakin banyak, 

pengetahuan semakin luas, keahliannya semakin mendalam dan kearifannya semakin 

baik dalam pengambilan keputusan tindakannya. Penelitian lain oleh (Jannoo & 

Mamode Khan, 2019) menyatakan usia responden rata-rata 55 menunjukkan tingkat 

kepatuhan sedang terhadap pengobatan. 

Dalam konteks terapi obat, kepatuhan pasien merupakan derajat kesesuaian 

antara dosis yang diminum dengan dosis obat yang diresepkan. Oleh karena itu, 

ukuran kepatuhan mempresentasikan perbandingan antara dua kejadian yaitu 

bagaimana riwayat pasien minum obat dengan bagaimana obat seharusnya diminum 

(Düsing, 2001). Kepatuhan merupakan fenomena multidimensi yang ditentukan oleh 

lima dimensi yang saling terkait, yaitu faktor pasien, faktor terapi, faktor kesehatan, 

faktor lingkungan dan faktor sosial ekonomi. Semua faktor itu penting dalam 

mempengaruhi kepatuhan sehingga tidak ada pengaruh yang lebih kuat dari faktor 

lainnya (WHO, 2015). 

 Pengaruh Individual Coaching dapat dicapai dengan cara melakukan 

pendekatan tidak memberikan  nasehat, mengajar atau memberi perintah tetapi lebih 

pada membantu seseorang, mendukung dan menganjurkan. Yang diberikan melalui 

kunjungan rumah sebanyak empat kali dalam dua minggu.Faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan adalah pengetahuan, kepercayaan, sikap, dukungan petugas kesehatan, dan 
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sebagainya. Untuk mencapai peningkatan kepatuhan maka diberikan individual 

coaching yang tujuannya membantu pasien mengidentifikasi, memahami dan 

memprioritaskan  peningkatan perilaku kesehatan. Selain itu membantu pasien dalam 

membuat keputusan, merencanakan, memulai dan mempertahankan perilaku 

kesehatan. Proses perubahan kepatuhan selama coaching tidak terlepas dari 

hambatan-hambatan psikologis seperti Health Inhibiting Thinking (HIT) dan Health 

Enhancement  Thinking (HET). Seorang coach jika menemukan pasien yang 

mengatakan bahwa “minum obat TB dapat menyebabkan lemas dan mual” maka 

coach harus memberikan HET “ mual dan lemas bukan sesuatu yang menyenangkan 

tapi saya paham dengan patuh minum obat bisa membuat saya sembuh dari penyakit 

TB”. Coaching dilakukan secara berulang dengan memperhatikan mekanisme HIT 

dan HET sehingga dapat meningkatkan faktor predisposing meliputi pengetahuan, 

kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sikap. Jika faktor predisposing meningkat 

maka akan mempengaruhi kepatuhan minum obat TB.   

Pada penelitian ini responden yang memiliki efikasi diri baik dan pengetahuan 

yang baik tentang pencegahan penularan akan memiliki sikap positif dan diwujudkan 

dengan tindakan positif, karena akan membuat pasien TB sadar akan pentingya 

efikasi diri,pencegahan penularan dan kepatuhan minum obat TB dan secara otomatis 

tindakan positif akan dilakukan menjadi kebiasaan. Peningkatan efikasi diri, perilaku 

pencegahan penularan dan kepatuhan minum obat dapat menekan penularan TB dan 

mengurangi angka drop out
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan  

Individual coaching berpengaruh pada peningkatan efikasi diri pasien 

TB, hal ini ditunjukkan  adanya peningkatan skor rerata efikasi diri pasien TB  

secara signifikan berbeda antara sebelum dan sesudah diberikan Individual 

coaching. Pada kelompok perlakuan mengalami peningkatan sebagian besar 

efikasi diri kuat terhadap keyakinan penyakit TB yang diderita, keyakinan 

mendapat informasi tentang penyakit TB, keyakinan terhadap pengobatan TB, 

keyakinan dapat mengatasi efek samping obat TB, keyakinan dukungan 

keluarga maupun teman dalam menjalani pengobatan, keyakinan dukungan 

petugas kesehatan dalam menjalani pengobatan, keyakinan untuk menjalani 

program pengobatan sampai selesai dan keyakinan melakukan pemeriksaan 

rutin saat dan setelah pengobatan TB. 

Individual coaching berpengaruh pada peningkatan pengetahuan  

pasien TB tentang  pencegahan penularan TB,  hal ini ditunjukkan  adanya 

peningkatan skor rerata pengetahuan  pasien TB  tentang pencegahan 

penularan TB secara signifikan berbeda antara sebelum dan sesudah diberikan 

Individual coaching. Pada kelompok perlakuan mengalami peningkatan 

pengetahuan sebagian besar baik tentang definisi TB; pencegahan penularan 

TB; tanda dan gejala TB; dan pengobatan TB. 
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Individual coaching berpengaruh pada peningkatan sikap  pasien TB terhadap 

pencegahan penularan TB, hal ini ditunjukkan  adanya peningkatan skor rerata 

sikap pasien TB  terhadap pencegahan penularan TB  secara signifikan 

berbeda antara sebelum dan sesudah diberikan Individual coaching. Pada 

kelompok perlakuan mengalami peningkatan sikap menjadi baik artinya ada 

keinginan responden terhadap upaya penanggulangan TB paru dan upaya 

pencegahan penularan TB paru. 

Individual coaching berpengaruh pada peningkatan tindakan  pasien 

TB terhadap pencegahan penularan TB, hal ini ditunjukkan  adanya 

peningkatan skor rerata tindakan  pasien TB  terhadap pencegahan penularan 

TB  secara signifikan berbeda antara sebelum dan sesudah diberikan 

Individual coaching. Pada kelompok perlakuan mengalami peningkatan 

tindakan pencegahan penularan dalam kategori baik artinya bahwa responden 

dapat melakukan etika batuk, membuang dahak, menjemur kasur dan bantal 

dibawah terik matahari, menggunakan masker, memperhatikan ventilasi 

rumah dan nutrisi. 

Individual coaching berpengaruh pada peningkatan kepatuhan minum 

obat TB, hal ini ditunjukkan  adanya peningkatan skor rerata kepatuhan 

minum obat TB secara signifikan berbeda antara sebelum dan sesudah 

diberikan individual coaching. Pada kelompok perlakuan terjadi peningkatan 

menjadi patuh minum obat artinya setelah diberikan individual coaching 

pasien tidak ada yang tidak/lupa minum obat.  
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6.2 Saran 

1. Puskesmas 

Metode Individual Coaching dapat digunakan sebagai acuan untuk pembuatan 

SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam memberikan pendidikan 

kesehatan pada pasien TB.  

2. Perawat 

Metode Individual Coaching dapat digunakan sebagai alternatif dalam 

pemberian edukasi  dimana lebih berfokus pada  mengajarkan, melatih dan 

memotivasi pasien dalam melakukan pengobatan TB. 

3. Peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan agar melakukan individual coaching dengan 

media pendidikan kesehatan yang lebih bervariasi dan meneliti pada faktor-

faktor lain yang mempengaruhi perilaku kesehatan.  
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Lampiran 1 

TAHAPAN INDIVIDUAL COACHING 

BERBASIS HEALTH PROMOTION MODEL 

 

TAHAPAN TUJUAN TINDAKAN METODE WAKTU 
Tahap 1 
Pengkajian 

Mengetahui kesiapan 
peningkatan pengetahuan 
pasien TB paru dan 
kepatuhan minum obat 

1. Mengkaji persepsi 
pasien tentang 
manfaat dari 
tindakan 
pencegahan 
penularan dan 
kepatuhan minum 
obat 

2. Mengkaji hambatan 
yang dihadapi 
pasien dalam 
melakukan 
pencegahan 
penularan TB paru 
dan kepatuhan 
minum obat 

3. Mengkaji efikasi diri 
pasien dalam 
menghadapi 
penyakitnya 

4. Mengkaji sikap 
tentang tindakan 
pencegahan 
penularan dan 
kepatuhan minum 
obat  

5. Mengkaji kondisi 
lingkungan dalam 
pencegahan 
penularan 

 

Wawancara 
terstruktur 
dengan 
menggunakan 
kuesioner  

30-60 
menit 

Tahap 2 
(dua) : 

1. Meningkatkan 
presepsi pasien 

1. Menjelaskan konsep 
dasar penyakit dan 

Pertanyaan 
terbuka 

30-60 
menit 
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TAHAPAN TUJUAN TINDAKAN METODE WAKTU 
pemberian 

edukasi dan 
motivasi 

TB paru tentang 
manfaat yang 
didapatkan  
dalam 
pencegahan 
penularan TB 
paru dan 
kepatuhan minum 
obat 

2. Mengatasi 
hambatan yang 
dihadapi dalam 
melakukan 
pencegahan 
penularan dan 
kepatuhan minum 
obat 

3. Meningkatkan 
sikap dalam 
pencegaha 
penularan TB 
paru dengan 
meningkatkan 
pemahaman 
terkait penyakit 
TB paru  

4. Meningkatkan 
efikasi diri pasien 
TB paru terhadap 
kemampuan diri 
dalam 
menghadapi 
penyakitnya 
dengan 
memberikan 
motivasi 

pencegahan 
penularan TB paru 
yang meliputi: 
1). Pengertian 
2). Penyebab 
3).Cara penularan 
4).Tanda dan gejala 
penyakit 
5).Komplikasi 
6).Pengobatan 
7).Efek samping 
pengobatan dan 
penanganannya 

2. Memberikan 
motivasi untuk 
meningkatkan 
efikasi diri, 
meliputi: 
1).Meyakinkan 
pasien bahwa 
penyakitnya bisa 
disembuhkan 
dengan mengikuti 
pengobatan hingga 
tuntas 
2).Memberikan 
motivasi pada pasien 
untuk terus berobat 
walau harus dating 
sendiri kepusat 
pelayanan kesehatan  
3)Memberikan 
motivasi kepada 
pasien untuk tetap 
melanjutkan minum 
obat walau harus 
mengalami efek 
samping dari 
pengobatan 
4).mendiskusikan 
dengan pasien 
sumber-sumber 
dukungan yang 

dengan alat 
bantu booklet 
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TAHAPAN TUJUAN TINDAKAN METODE WAKTU 
membantu pasien 
dalam pengobatan 
baik dari dalam diri 
maupun luar. 
5).menjelaskan 
kepada pasien 
bahwa sakitnya 
bukan karena 
kutukan atau 
hukuman tetapi 
sebagai ujian 
6).Meyakinkan 
pasien yang 
mengalami sakit 
bukan hanya sendiri 
tapi banyak sekali 
sehingga bisa 
berbagi pengalaman 
7).Meyakinkan pada 
pasien bahwa 
banyak pasien lain 
yang sembuh asal 
mau minum obat 
secara tepat dan 
tuntas 
8).Memberi 
dukungan pasien 
untuk yakin 
terhadap diri sendiri 
bahwa dapat 
mengatasi segala 
rintangan yang 
dihadapi selama 
pengobatan 
9).Memberikan 
dukungan pada 
pasien agar dapat 
menjalani aktivitas 
sehari-hari secara 
normal tanpa ada 
perasaan dihindari 
oleh orang lain 

Tahap 3 1. Meningkatkan 1. Mengajarkan pasien Diskusi, 30-60 
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TAHAPAN TUJUAN TINDAKAN METODE WAKTU 
(tiga) : 
melatih 

tindakan 
pencegahan 
penularan 

dan 
memberikan 

motivasi 

persepsi pasien 
TB paru tentang 
manfaat yang 
didapatkan dalam 
tindakan 
pencegahan 
penularan TB  
paru kepatuhan 
minum obat  

2. Mengatasi 
hambatan yang 
dihadapi dalam 
melakukan 
tindakan 
pencegahan 
penularan 

3. Meningkatkan 
sikap dalam 
pencegahan 
penularan TB 
paru 

4. Meningkatkan 
dukungan 
keluarga dalam 
pencegaha 
penularan TB 
paru 

5. Meningkatkan 
efikasi diri pasien 
TB paru terhadap 
kemampuan diri 
dalam 
menghadapi 
penyakitnya 
dengan 
memberikan 
motivasi 

tentang tindakan 
pencegahan 
penularan TB paru 
yang meliputi:  
1) Cara batuk yang 

besar 
2) Cara batuk 

efektif 
3) Cara mencuci 

tangan 
4) Mengatur 

lingkungan 
rumah yang 
dapat 
meningkatkan 
kesehatan 

2. Memberikan 
motivasi pada pasien 
bahwa pasien 
mampu menghadapi 
penyakitnya dengan 
baik dan mengikuti 
pengobatan sampai 
tuntas 

3. Menjelaskan 
lingkungan rumah 
yang baik bagi 
kesehatan 

demonstrasi menit 

Tahap 4 
(empat) : 

menyediakan 
training 

pemecahan 
masalah dan 

Meningkatkan efikasi 
diri pasien TB paru 
terhadap kemampuan diri 
dalam menghadapi 
penyakitnya dengan 
memberikan motivasi 

Memberikan bimbingan 
pemecahan masalah  
dengan melakukan 
penerapan HIT ( Health 
Inhibiting Thinking ) dan 
HET ( Health Enhancement 

Kuesioner 30-60 
menit 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH INDIVIDUAL COACHING... MARIA FATIMAH KOA



127 

 

 
 

TAHAPAN TUJUAN TINDAKAN METODE WAKTU 
membantu 

aspek 
emosional 

 

Thinking ). 
 

Tahap 5 
 ( lima ) : 

evaluasi dan 
motivasi 

Mengetahui keberhasilan 
tindakan 

Evaluasi: 
1.Mengevaluasi manfaat 
yang didapatkan dalam 
pencegahan penularan TB 
paru dan kepatuhan minum 
obat TB 
2.Mengevaluasi hambatan 
yang dihadapi dalam 
pencegahan penularan dan 
kepatuhan minum obat TB 
3.Meminta pasien untuk 
menunjukkan kembali cara 
batuk yang benar dan cara 
mencuci tangan 
 
 
Memberikan motivasi 
1.memotivasi pasien untuk 
tetap mempertahankan 
perilaku positif terkait 
pencegahan penularan. 
2. memotivasi pasien bahwa 
pasien mampu menghadapi 
penyakitnya dengan baik 
3.memotivasi pasien untuk 
mengatasi hambatan yang 
dihadapi dalam pencegahan 
penularan dan kepatuhan 
minum obat 
 

Tanya jawab, 
diskusi dan 
observasi 

30-60 
menit 
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Lampiran 2 

SATUAN ACARA KEGIATAN 

Kegiatan  : Pemberian individual coaching  

Sasaran  : pasien TB paru  

Tempat  : Rumah pasien 

Waktu   : 60 menit 

Sesi    : Pertemuan pertama 

1. Tujuan Instruksional umum 
Mengetahui kesiapan peningkatan  pengetahuan dari pasien TB paru sebelum 
dilakukan edukasi 

2. Tujuan instruksional Khusus 
1) Persepsi pasien tentang manfaat dari tindakan pencegahan penularan TB 

paru dan kepatuhan minum obat 
2) Hambatan yang dihadapi pasien dalam melakukan pencegahan penularan 

TB paru dan kepatuhan minum obat TB 
3) Efikasi diri pasien dalam menghadapi penyakitnya 
4) Sikap tentang tindakan pencegahan penularan 
5) Pengaruh lingkungan dalam pencegahan penularan 

3. Materi 
Pengkajian kesiapan peningkatan pengetahuan pasien TB paru 

4. Metode 
Wawancara terstruktur 

5. Fasilitator 
peneliti 

6. Media 
kuesioner 

7. Kegiatan 

Tahap Waktu 
Kegiatan 

 
Fasilitator Responden 

Persiapan 5 menit  1. Menyampaikan 1. Menjawab 
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Tahap Waktu 
Kegiatan 

 
Fasilitator Responden 
salam dan 
memperkenalkan 
diri 

2. Menyampaikan 
tujuan dari 
pertemuan 

salam 

Pelaksanaan 20 
menit 

Mengajukan pertanyaan 
sesuai panduan pengkajian 
kesiapan peningkatan 
pengetahuan pasien TB 
paru 

1. Menyimak 
2. Menjawab 

pertanyaan yang 
diajukan 
fasilitator 

Penutup  5 menit 1. Melakukan 
kesepakatan dari 
hasil pengkajian 
yang sudah 
dilakukan 

2. Kontrak waktu 
untuk pertemuan 
berikutnya 

3. Mengakhiri 
pertemuan 

4. Salam penutup 

1. Menjawab 
pertanyaan 
evaluasi 

2. Menyepakati 
kontrak waktu 

3. Menjawab 
salam 

 

8. Evaluasi 
1) Evaluasi terstruktur 

(1) Pasien berada diruang tamu 
(2) Pelaksanaan individual coaching dilakukan diruang tamu 
(3) Pengorganisasian pelaksanaan dilakukan sebelum kegiatan dimulai 

2) Evaluasi proses 
(1) Pasien antusias terhadap kegiatan yang dilakukan 
(2) Pasien ikut berpartisipasi dalam kegiatan dengan menjawab setiap 

pertanyaan yang diajukan  
3) Evaluasi hasil  

(1) Pasien siap untuk mengikuti kegiatan edukasi yang akan diberikan 
(2) Kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 
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Lampiran 3 

SATUAN ACARA KEGIATAN 

Kegiatan  : Pemberian individual coaching  

Sasaran  : Pasien TB paru  

Tempat  : Rumah Pasien 

Waktu   : 60 menit 

Sesi    : pertemuan ke-2 

1. Tujuan Instruksional umum 
Setelah mengikuti kegiatan individual coaching, pasien mampu 
memahami konsep dasar penyakit TB paru dan motivasi pasien meningkat 

2. Tujuan instruksional Khusus 
1) Setelah mengikuti kegiatan individual coaching, selama 60 menit 

pasien mampu memahami konsep dasar penyakit TB paru yang 
meliputi 

2) Setelah mengikuti kegiatan individual coaching selama 60 menit 
pasien merasa yakin dan termotivasi 

3. Materi 
Konsep dasar penyakit paru 

4. Metode 
Diskusi (Tanya jawab) 

5. Fasilitator 
Peneliti 

6. Media 
Booklet 

7. Kegiatan 
 

Tahap Waktu 
Kegiatan 

 
Fasilitator Responden 

Persiapan 10 menit  1. Menyampaikan 
salam dan 

1.Menjawab 
salam 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH INDIVIDUAL COACHING... MARIA FATIMAH KOA



131 

 

 
 

Tahap Waktu 
Kegiatan 

 
Fasilitator Responden 
memperkenalkan 
diri 

2. Menyampaikan 
tujuan dari 
pertemuan 

3. Melakukan pretest 

2.Mengisi 
kuesioner 

Pelaksanaan 40 menit 1. Menyampaikan 
penjelasan tentang 
penyakit TB paru 
meliputi pengertian, 
penyebab,cara 
penularan, tanda 
dan gejala penyakit, 
komplikasi, 
pengobatan, efek 
samping 
pengobatan dan 
penanganannya 

2. Menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan pasien 

3. Memberikan 
kesempatan pada 
pasien untuk 
menyampaikan 
pendapat 

4. Memberikan 
motivasi 

1.Menyimak 
2.Menjawab 
pertanyaan 
yang 
diajukan 
fasilitator 

Penutup  10 menit 1. Follow up dari 
materi yang sudah 
disampaikan 

2. Mengakhiri 
pertemuan 

3. Kontrak waktu 
untuk pertemuan 
berikutnya  

4. Salam penutup 

1.Menjawab 
pertanyaan 
evaluasi 
2.Menyepaka
ti kontrak 
waktu 
3.Menjawab 
salam 

 
 

9. Evaluasi 
1) Evaluasi terstruktur 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH INDIVIDUAL COACHING... MARIA FATIMAH KOA



132 

 

 
 

(1) Pasien berada diruang tamu 
(2) Pelaksanaan individual coaching dilakukan diruang tamu 
(3) Pengorganisasian pelaksanaan dilakukan sebelum kegiatan dimulai 

2) Evaluasi proses 
(1) Pasien antusias terhadap kegiatan yang dilakukan 
(2) Pasien ikut berpartisipasi dalam kegiatan dengan menjawab setiap 

pertanyaan yang diajukan  
3) Evaluasi hasil  

(1) Pasien memahami penjelasan tentang konsep dasar penyakit TB paru 
(2) Kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 
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Lampiran 4 

SATUAN ACARA KEGIATAN 

Kegiatan  : Pemberian individual coaching  

Sasaran  : pasien TB paru  

Tempat  : Rumah pasien 

Waktu   : 60 menit 

Sesi    : pertemuan ke-3 

1. Tujuan Instruksional umum 
Setelah mengikuti kegiatan individual coaching, pasien mampu menjelaskan 
kembali materi pada pertemuan sebelumnya tentang konsep penyakit dan 
tindakan pencegahan penularan TB paru 

2. Tujuan instruksional Khusus 
1) Setelah mengikuti kegiatan individual coaching, selama 60 menit pasien 

mampu melakukan tindakan pencegahan penularan TB paru yang 
meliputi: 
(1) Cara batuk yang benar 
(2) Cara batuk efektif 
(3) Cara mencuci tangan  

2) Setelah mengikuti kegiatan individual coaching selama 60 menit pasien 
merasa yakin dan termotivasi 

3. Metode 
Diskusi (Tanya jawab), demonstrasi 

4. Fasilitator 
peneliti 

5. Media 
booklet 

6. Kegiatan 

Tahap Waktu 
Kegiatan 

 
Fasilitator Responden 

Persiapan 10 menit  1. Menyampaikan 1.Menjawab 
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Tahap Waktu 
Kegiatan 

 
Fasilitator Responden 
salam dan 
memperkenalkan 
diri 

2. Menyampaikan 
topic dan tujuan 
dari pertemuan 

salam 
2.Menyimak 

Pelaksanaan 40 Menit 1.Mengajarkan tindakan 
pencegahan penularan 
yang meliputi: 

(1) Cara batuk 
yang benar 

(2) Cara batuk 
efektif 

(3) Cara mencuci 
tangan 

2.Memberikan 
kesempatan 
mempraktikan 
3.Memberikan 
kesempatan untuk 
menyampaikan pendapat 
4.Memberikan motivasi 
kepada pasien  

1.Menyimak 
2.Menjawab 
pertanyaan 
yang diajukan 
fasilitator 

Penutup  10 Menit 1.Mengakhiri pertemuan 
2.Kontrak waktu untuk 
pertemuan berikutnya  
3.Salam penutup 

1.Menyepakati 
kontrak waktu 
2.Menjawab 
salam 

 
 

7. Evaluasi 
1) Evaluasi terstruktur 

(1) Pasien berada diruang tamu 

(2) Pelaksanaan individual coaching dilakukan diruang tamu 

(3) Pengorganisasian pelaksanaan dilakukan sebelum kegiatan dimulai 

2)  Evaluasi proses 
(1) Pasien antusias terhadap kegiatan yang dilakukan 
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(2)  Pasien ikut berpartisipasi dalam kegiatan dengan menjawab 
setiap pertanyaan yang  diajukan 
 
 

3) Evaluasi hasil  
(1) Pasien memahami dan mampu melakukan tindakan pencegahan 

penularan TB paru dan pasien merasa termotivasi  
(2) Kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 
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Lampiran 5 

SATUAN ACARA KEGIATAN 

Kegiatan  : Pemberian individual coaching  

Sasaran  : pasien TB paru  

Tempat  : Rumah pasien 

Waktu   : 60 menit 

Sesi    : pertemuan ke-4 

1. Tujuan Instruksional umum 
Setelah mengikuti kegiatan individual coaching, pasien mampu melakukan 
tindakan pencegahan penularan  

2. Tujuan instruksional Khusus 
Setelah mengikuti kegiatan individual coaching, selama 60 menit pasien 
mampu melakukan tindakan pencegahan penularan TB paru yang meliputi: 
1) Cara batuk yang benar 
2) Cara batuk efektif 
3) Cara mencuci tangan  
4) Pasien merasa yakin dan termotivasi 

3. Metode 
Diskusi (Tanya jawab), demonstrasi 

4. Fasilitator 
peneliti 

5. Media 
Kuesioner  

6. Kegiatan 

Tahap Waktu 
Kegiatan 

 
Fasilitator Responden 

Persiapan 10 menit  1. Menyampaikan 
salam dan 
memperkenalkan diri 

2. Menyampaikan 
tujuan dari pertemuan 

1.Menjawab 
salam 
2.Menyimak 
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Tahap Waktu 
Kegiatan 

 
Fasilitator Responden 

Pelaksanaan 20 Menit 1. Mengajukan 
pertanyaan terkait 
individual coaching 
yang sudah diberikan 

2. Memberikan 
kesempatan pada 
pasien untuk 
menunjukkan 
tindakan yang sudah 
diajarkanpada 
pertemuan 
sebelumnya  

3. Memberikan 
motivasi pada pasien 
dan keluarga 

1.Menyimak 
2.Mengisi 
kuesioner 
post test 

Penutup  11 Menit 1. Mengakhiri 
pertemuan 

2. Salam penutup 

Menjawab 
salam 

 
 

7. Evaluasi 
1) Evaluasi terstruktur 

(1) Pasien berada diruang tamu 
(2) Pelaksanaan individual coaching dilakukan diruang tamu 
(3) Pengorganisasian pelaksanaan dilakukan sebelum kegiatan dimulai 

2) Evaluasi proses 
(1) Pasien antusias terhadap kegiatan yang dilakukan 
(2) Pasien mampu mempraktikan secara mandiri  
(3) Pasien ikut berpartisipasi dalam kegiatan dengan menjawab setiap 

pertanyaan yang diajukan  
3) Evaluasi hasil  

Kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 
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Lampiran 6 

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN 
(Informed consent) 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    :  Maria Fatima Koa 

Alamat    :  Jln. Perintis Kemerdekaan Rt 011 RW 005  Kota Kupang 

Pekerjaan    :  Mahasiswi Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

Kontak    :   082144916833 

Email    :  fatimakoa13@gmail.com 

Judul Penelitian  : Pengaruh Individual Coaching terhadap efikasi diri, 

perilaku   pencegahan penularan dan kepatuhan minum obat 

TB 

Tujuan 

Tujuan Umum 

Menganalisis pengaruh  individual coaching terhadap peningkatan efikasi diri, 

perilaku pencegahan penularan dan kepatuhan minum obat pada pasien TB 

paru 

Tujuan Khusus 

1. Menganalisis pengaruh  individual coaching terhadap efikasi diri  pasien 

TB paru  
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2. Menganalisis pengaruh individual coaching terhadap pengetahuan pasien 

TB tentang pencegahan penularan TB paru 

3. Menganalisis pengaruh  individual coaching terhadap sikap pelaksanaan 

pencegahan penularan TB paru 

4. Menganalisis pengaruh individual coaching terhadap tindakan pencegahan 

penularan TB paru 

5. Menganalisis pengaruh individual coaching terhadap kepatuhan minum 

obat TB 

Perlakuan yang Diterapkan pada Subjek 

Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Experimental ,responden diberi kuesioner 

sebelum dan sesudah perlakuan serta terdiri dari kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol. Kelompok perlakuan dilakukan di Puskesmas Oesapa Kota Kupang. 

Perlakuan yang diterapkan peneliti sebagai berikut : 

1. Responden diberikan penjelasan prosedur penelitian dan lembar permohonan 

menjadi responden. Jika bersedia, calon responden diminta untuk mengisi 

lembar permohonan responden 

2. Kelompok perlakuan dan kelompok  kontrol diberikan kuesioner sebagai pre 

test yang bertujuan untuk mengetahui efikasi diri, perilaku pencegahan 

penularan dan kepatuhan minum obat TB 

3. Pelaksanaan kelompok perlakuan diberikan pendidikan kesehatan melalui 

individual coaching dilaksanakan 4 kali dengan durasi 60 menit setiap 
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pertemuan. Pada hari keempat responden diberi kuesioner untuk mengetahui 

efikasi diri, perilaku pencegahan penularan dan kepatuhan minum obat TB. 

4. Pada kelompok kontrol pendidikan kesehatan diberikan standar sesuai yang 

diberikan oleh petugas kesehatan. Post test diberikan setelah memberikan 

pendidikan kesehatan. 

Manfaat Penelitian Bagi Subjek Penelitian 

Responden yang terlibat dalam penelitian akan memperoleh pengetahuan untuk 

meningkatkan efikasi diri, perilaku pencegahan penularan dan kepatuhan minum 

obat TB. 

Bahaya Potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan dari keterlibatan responden dalam 

penelitian ini. 

Hak untuk Undur Diri 

Keikutsertaan subjek dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden 

berhak untuk mengundurkan diri kapanpun tanpa menimbulkan konsekuensi yang 

merugikan responden 

Jaminan Kerahasiaan Data 

Semua data dan informasi identitas responden akan dijaga kerahasiaannya, 

yaitu dengan tidak mencantumkan identitas responden secara jelas dan pada laporan 

penelitian nama responden dibuat kode. 
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Adanya Insentif untuk Subjetif 

Karena keikutsertaan subjek bersifat sukarela, tidak ada insentif berupa uang 

yang akan diberikan kepada responden. Responden hanya akan diberikan souvenir 

berupa wadah pembuangan dahak. 

Informasi Tambahan 

Hasil penelitian ini akan diberikan kepada institusi pendidikan dimana peneliti 

sedang belajar yakni di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. 

Pernyataan Kesediaan 

Apabila responden telah memahami penjelasan dan setuju sebagai responden 

dalam penelitian ini, mohon menandatangani surat pernyataan bersedia berpatisipasi 

sebagai responden penelitian. 

       Kupang,     November 2018 

Yang memberi informasi    Yang menerima informasi 

 

 

 

....................................     ....................................... 

 

Saksi 
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.................................... 

Lampiran 7 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Dengan Hormat, 

Saya yang bertandatangan dibawah ini: 

Nama  : Maria Fatima Koa 

NIM  : 131711123055 

 

 Adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan 
Universitas Airlangga Surabaya yang akan melakukan penelitian tentang “Pengaruh 
Individual Coaching terhadap efikasi diri, perilaku pencegahan penularan dan 
kepatuhan minum obat TB “ 

 Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka dengan ini saya 
mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara menjaid responden. Semu informasi dan 
identitas responden akan dirahasiakan dan hanya untuk kepentingan penelitian. Saya 
mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk menjadi responden dan menjawab 
pertanyaan pada kuesioner dengan sejujurnya. Apabila dalam penelitian 
Bapak/Ibu/Saudara merasa tidak nyaman dengan kegiatan yang akan dilakukan , 
maka Bapak/Ibu/Saudara dapat mengundurkan diri. 

 

 

 

 

Hormat Saya 
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(Maria Fatima Koa) 

Lampiran 8 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

Yang bertanda tangan dibawah ini:  

Nama     : ____________________________________________  

Usia    : ______________ Tahun  

No. Handphone : _____________________  

Alamat   : _____________________________________________  

Telah mendapatkan keterangan secara terinci dan jelas mengenai:  

1) Penelitian yang berjudul “Pengaruh individual coaching terhadap efikasi diri, 
perilaku pencegahan penularan TB dan  kepatuhan minum obat TB”. 

2) Perlakuan yang akan diterapkan pada subjek  
3) Manfaat ikut sebagai subjek penelitian  
4) Bahaya yang akan timbul  
5) Prosedur penelitian  

Responden mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala 
sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya:  

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA* 

secara sukarela untuk menjadi responden penelitian dengan penuh kesadaran serta 
tanpa keterpaksaan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya 
tanpa ada tekanan dari pihak manapun 
     

Kupang,           November 2018 
 
  
           Peneliti,                                Responden, 
 
   (                                )                                                     (                                          ) 
     

         Saksi, 
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                                        (                                       ) 
*) coret salah satu 
Lampiran 9 

KUESIONER PENELITIAN 

PENGARUH INDIVIDUAL COACHING TERHADAP EFIKASI DIRI, 
PERILAKU PENCEGAHAN PENULARAN DAN KEPATUHAN MINUM 

OBAT TB 

 

No.Responden : 

Tanggal pengisian : 

Petunjuk  pengisian jawaban 

1. Pilihlah yang menurut Anda sesuai dengan memberikan tanda cek atau centan 
(√) pada salah satu jawaban yang telah disediakan 

2. Silahkan bertanya pada peneliti apabila ada pertanyaan yang kurang jelas 

 

IDENTITAS RESPPONDEN 

1. Alamat responden : 
 

2. Jenis kelamin  :           Laki-Laki                   Perempuan 
 

3. Umur responden :           18-35 tahun              36-50 tahun               51-65 
tahun 
 

4. Pendidikan terakhir: 
 
          Tidak tamat sekolah atau tidak tamat  
 
           SD/sederajat 
     
           SLTP/sederajat 
 
           SLTA/sederajat 
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5. Pekerjaan responden  : 
           Tidak bekerja 
             
         Petani  
 
           Pelajar/Mahasiswa 
 
            Wiraswasta 
 
            Pegawai negeri/TNI/POLRI 
 
            Lain-lain 
 

6. Lama pengobatan 
 

≤ 2 bulan 
 
>2 bulan 
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Lampiran 10 

 

PANDUAN PENGKAJIAN KESIAPAN PENINGKATAN PENGETAHUAN 
PASIEN TB PARU 

1. Mengkaji persepsi pasien tentang manfaat dari tindakan pencegahan 
penularan TB paru dan kepatuhan minum 
No  Pertanyaan Ya Tidak 
1 Apakah informasi tentang 

pencegahan penularan TB 
paru dan kepatuhan minum 
obat sudah pernah 
didapatkan sebelumnya? 

  

2 Apakah tindakan seperti 
:menutup mulut saat batuk 
atau bersin, membuang 
dahak pada tempat khusus 
dapat mencegah penularan 
TB paru? 

  

3 Menurut anda apakah 
tindakan pencegahan 
penularanTB paru dan 
kepatuhan minum obat 
berdampak positif bagi 
anda? 

  

4 Menurut anda apakah 
tindakan pencegahan 
penularan TB paru dan 
kepatuhan minum obat  
berdampak positif bagi 
orang lain? 

  

 
 

2. Mengkaji hambatan yang dihadapi dalam melakukan pencegahan penularan 
TB paru dan kepatuhan minum obat 
No Pertanyaan Ya Tidak 
1 Apakah anda mengalami 

kesulitan dalam 
memperoleh informasi 
tentang pencegahaan 
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No Pertanyaan Ya Tidak 
penularan TB paru dan 
kepatuhan minum obat? 

2 Apakah anda mengalami 
kesulitan dalam 
memperoleh pengobatan? 

  

3 Apakah anda membutuhkan 
informasi tentang 
pencegahan penularan dan 
kepatuhan minum obat?  

  

 
 

3. Mengkaji efikasi diri pasien dalam menghadapi penyakitnya 
No Pertanyaan Ya Tidak 
1 Apakah anda merasa mampu 

menghadapi kesulitan yang 
anda alami dalam menjalani 
pengobatan? 

  

2 Apakah anda merasa mampu 
mengikuti pengobatan TB paru 
secara tuntas ? 

  

3 Apakah anda merasa mampu 
mengelola penyakit TB paru 
yang anda alami saat ini? 

  

4 Apakah anda membutuhkan 
informasi yang jelas terkait 
penyakit anda serta 
pengobatannya? 

  

 
4. Mengkaji sikap tentang tindakan pencegahan penularan 

No Pertanyaan Ya Tidak 
1 Menurut anda apakah tindakan 

menutup mulut saat batuk atau 
bersin perlu dilakukan? 

  

2 Menurut anda membuka 
jendela setiap pagi perlu 
dilakukan? 

  

3 Menurut anda apakah 
menjemur kasur dibawah sinar 
matahari langsung merupakan 
hal yang tepat? 

  

4 Menurut anda apak tidur 
terpisah dengan anggota 
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No Pertanyaan Ya Tidak 
keluarga lainnya itu baik untuk 
menghindarkan penularan? 

5 Menurut anda apakah 
membuang tissue bekas 
batuk/bersin ditempat sampah 
itu hal yang benar 

  

6 Menurut anda apakah mencuci 
tangan setelah menutup mulut 
saat batuk itu penting? 

  

 
5. Mengkaji pengaruh lingkungan dalam pencegahan penularan 

No Pertanyaan Ya Tidak 
1 Menurut anda apakah 

lingkungan rumah anda sudah 
baik untuk kesehatan? 

  

2 Apakah anda membutuhkan 
informasi tentang lingkungan 
yang baik bagi kesehatan? 
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Lampiran 11 

 

KUESIONER 

 

1. EFIKASI DIRI TERKAIT PENYAKIT TB PARU 
Petunjuk pengisian : 
1) Silahkan dibaca masing-masing pertanyaan dibawah ini dengan cermat 
2) Berilah tanda check ( √ ) sesuai dengan apa yang anda rasakan dan anda 

yakini. 
3) Ketentuan: 

 
No. PERTANYAAN Sangat 

Yakin 
Yakin Cukup 

yakin 
Kurang 
yakin 

Tidak 
yakin 

1 Apakah anda 
yakin dapat 
memberikan 
dukungan kepada 
diri anda sendiri 
dalam 
menghadapi 
penyakit TB paru 
yang anda alami 
saat ini 
 

     

2 Apakah anda 
yakin penyakit 
anda tidak 
menimbulkan 
stress yang 
mengganggu 
kehidupan anda 
sehari-hari 

     

3 Apakah anda 
yakin dapat 
mengatasi 
ketidaknyamanan 
fisik atau rasa 
sakit seperti 
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No. PERTANYAAN Sangat 
Yakin 

Yakin Cukup 
yakin 

Kurang 
yakin 

Tidak 
yakin 

batuk, demam, 
sesak napas yang 
anda alami 
 

4 Seberapa yakin 
anda bisa 
mendapatkan 
informasi tentang 
penyakit TB paru 
baik dari tenaga 
kesehatan 
maupun dari 
sumber yang ada 
di masyarakat 
disekitar anda 
 

     

5 Seberapa yakin 
anda terhadap 
pengobatan 
penyakit TB paru 
yang anda jalani 
saat ini 
 

     

6 Seberapa yakin 
anda bahwa 
program 
pengobatan 
jangka panjang 
yang anda jalani 
mampu 
menyembuhkan 
anda dari 
penyakit TB paru 
. 
 

     

7 Seberapa yakin 
anda dapat 
mengatasi efek 
samping obat 
yang anda alami 
seperti : tidak 
nafsu makan, 
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No. PERTANYAAN Sangat 
Yakin 

Yakin Cukup 
yakin 

Kurang 
yakin 

Tidak 
yakin 

mual, muntah, 
nyeri sendi 

8 Apakah anda 
yakin bahwa 
keluarga maupun 
teman-teman 
anda mau 
mendengarkan 
keluhan dan 
memberi 
dukungan kepada 
anda selama anda 
menjalani 
pengobatan 
 

     

9 Seberapa yakin 
anda bahwa 
petugas 
kesehatan dapat 
membantu anda 
selama 
pengobatan TB 
paru 

     

10. Apakah anda 
yakin keluarga 
maupun teman 
dapat 
memberikan 
dukungan kepada 
anda  dalam 
menghadapi 
penyakit TB paru 
yang anda alami 
saat ini. 

     

11. Seberapa yakin 
anda dapat 
mengikuti 
program 
pengobatan anda 
sampai selesai 
tanpa putus obat 

     

12 Apakah anda      
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No. PERTANYAAN Sangat 
Yakin 

Yakin Cukup 
yakin 

Kurang 
yakin 

Tidak 
yakin 

yakin dapat 
melakukan 
pemeriksaan 
rutin untuk 
mengetahui 
perkembangan 
penyakit anda 
dipetugas 
kesehatan atau 
puskesmas 

 

2. TINGKAT PENGETAHUAN RESPONDEN 
Petunjuk : baca dan pahami terlebih dahulu pertanyaan yang ada, kemudian 
pilih jawaban dengan memberikan tanda centan (√ ) pada kolom jawaban 
yang terdapat pada sebelah kanan pertanyaan. 

No Pertanyaan Benar Salah 
1 TB paru adalah penyakit menular yang 

disebabkan bakteri atau kuman 
  

2 TB paru adalah penyakit yang ditularkan 
melalui batuk yang mengandug kuman 
Tuberkulosis 

  

3 Penyakit TB paru dapat disebabkan karena 
buang sampah sembarang 

  

4 Penyakit TB paru dapat ditularkan dengan 
berjabat tangan 

  

5 Setiap batuk klien TB paru harus menutup 
mulutnya dengan menggunakan saputangan 
atau masker 

  

6 Batuk selama 2 minggu atau lebih disertai 
batuk berdahak bercampur darah adalah tanda 
TB paru 

  

7 Berkeringat dingin saat malam hari merupakan 
tanda TB paru 

  

8 Rumah tanpa jendela dapat mencegah 
penularan TB paru 

  

9 Penyakit TB paru dapat sembuh dengan 
sendirinya selama jangka waktu tertentu 

  

10 Pengobatan dengan waktu yang sesuai dapat 
membunuh bakteri tuberculosis  

  

11 Minum obat anti tuberculosis secara teratur   
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No Pertanyaan Benar Salah 
dapat mencegah penularan TB paru 

12 Obat TB paru harus tetap diminum walaupun 
terjadi efek samping seperti kencing berwarna 
merah 

  

13 Obat TB paru hanya diminum saat batuk 
disertai dahak 

  

14 Pengobatan TB paru berlangsung seumur hidup   
15 Ketika batuk berdahak, dapat dibuang ditempat 

sampah biasa 
  

16 Dahak dapat dibuang dengan ditutup terlebih 
dahulu 

  

 

 
3. SIKAP RESPONDEN 

Petunjuk : Baca dan pahami pernyataan pada table, kemudian pilih jawaban 
pertanyaan dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom jawaban yang 
terdapat pada sebelah kanan pernyataan 
Keterangan pilihan jawaban 

a. SS  : Sangat Setuju 
b. S  : Setuju 
c. TS  : Tidak Setuju 
d. STS  : Sangat Tidak Setuju 

No Pernyataan SS S TS STS 
1 Menurut saya penyakit TB paru 

adalah penyakit keturunan 
    

2 Penyakit TB paru dapat 
sembuh sendiri 

    

3 Jika anggota keluarga batuk 
terus menerus dan 
mengeluarkan dahak 2 minggu 
lebih sebaiknya melakukan 
pemeriksaan dahak 

    

4 Penyakit tuberculosis paru 
positif tidak dapat menularkan 
penyakit tuberculosis kepada 
orang lain 

    

5 Untuk menghindari penularan 
kepada orang lain sebaiknya 
ketika batuk menutup mulut 
dengan tangan 
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No Pernyataan SS S TS STS 
6 Pembuangan dahak dapat 

dilakukan ditempat sampah 
    

7 Mengkonsumsi makanan dan 
tidur yang cukup dapat 
mencegah penularan TB 

    

8 Berkomunikasi dengan 
penderita tuberculosis secara 
dekat tidak memiliki resiko 
penularan penyakit tuberkulosis 

    

9 Membuang dahak disembarang 
tempat merupakan hal yang 
wajar dan tidak bisa 
menularkan tuberkulosis 

    

10 Memberikan Ventilasi pada 
rumah untuk pencahayaan 

    

11 Mengkonsumsi obat secara 
teratur sebagai upaya 
pencegahan yang baik 

    

12 Menggunakan maske hanya 
ketika beraktivitas didalam 
rumah 

    

13 Kasur dan bantal yang 
digunakan penderita 
tuberculosis positif tidak perlu 
dijemur dibawah matahari 
langsung 

    

14 Alat makan penderita 
tuberculosis tidak perlu 
dipisahkan dengan orang lain 

    

15 Rumah yang memiliki lantai 
lembab risiko tinggi terjadinya 
penyakit tuberkulosis 

    

 

4. TINDAKAN RESPONDEN 
Petunjuk : Baca dan pahami pernyataan pada table, kemudian pilih jawaban 
pertanyaan dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom jawaban yang 
terdapat pada sebelah kanan pernyataan 

No Pertanyaan Ya Tidak 
1 Apakah anda menutup mulut menggunakan 

tangan ketika batuk atau bersin? 
  

2 Apakah anda membuang dahak ditempat   
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No Pertanyaan Ya Tidak 
sampah? 

3 Apakah anda menggunakan alat makan terpisah 
dengan anggota keluarga yang lain? 

  

4 Apakah anda menjemur kasur dan banta 
dibawah terik matahari? 

  

5 Apakah anda tidur terpisah dengan anggota 
keluarga? 

  

6 Apakah anda membuang tissue bekas bersin dan 
batuk pada tempat sampah tanpa dibungkus 
plastik? 

  

7 Apakah anda menggunakan masker ketika 
beraktivitas diluar rumah? 

  

8 Apakah jendela disetiap ruangan tertutup pada 
siang hari? 

  

9 Apakah anda tidak berhadapan langsung ketika 
berbicara kepada orang lain untuk mencegah 
penularan? 

  

10 Apakah anda mencuci tangan dengan sabun 
sebelum dan setelah beraktivitas? 

  

11 Apakah anda merokok?   
12 Apakah anda akan berhenti mengkonsumsi obat 

jika anda merasa sudah sembuh walaupun belum 
6 bulan? 

  

13 Apakah hanya ketika batuk anda akan 
mengkonsumsi obat anti TB? 

  

14 Apakah anda membuang dahak pada wadah 
khusus yang diberi larutan desinfektan? 

  

15 Apakah anda mengkonsumsi makanan yang 
mengandung penyedap buatan? 
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5. Lembar TB 01 
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Lampiran 12 

Surat kelulusan etik 
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Lampiran 13 

Surat Ijin Penelitian dari Fakultas 
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Surat ijin dari Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Satu Pintu 
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Surat Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
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Surat Ijin Penelitian dari Dinas Kesehatan Kota Kupang 
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Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian 
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Lampiran 14 

Hasil Uji Statistik 

1) Uji Wilcoxon  

 
Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

efikasi diri perlakuan 
post - efikasi diri 
perlakuan pre 

Negative Ranks 1a 7.00 7.00 

Positive Ranks 26b 14.27 371.00 

Ties 3c   

Total 30   

pengetahuan perlakuan 
post - pengetahuan 
perrlakuan pre 

Negative Ranks 0d .00 .00 

Positive Ranks 23e 12.00 276.00 

Ties 7f   

Total 30   

sikap perlakuan post - 
sikap perlakuan pre 

Negative Ranks 0g .00 .00 

Positive Ranks 25h 13.00 325.00 

Ties 5i   

Total 30   

tindakan perlakuan post 
- tindakan perlakuan pre 

Negative Ranks 0j .00 .00 

Positive Ranks 27k 14.00 378.00 

Ties 3l   

Total 30   

patuh perlakuan post - 
patuh perlakuan pre 

Negative Ranks 0m .00 .00 

Positive Ranks 24n 12.50 300.00 

Ties 6o   

Total 30   

efikasi diri kontrol pre - Negative Ranks 7p 15.50 108.50 
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efikasi diri kontrol pre Positive Ranks 21q 14.17 297.50 

Ties 2r   

Total 30   

pengetahuan kontrol 
post - pengetahuan 
kontrol pre 

Negative Ranks 5s 11.60 58.00 

Positive Ranks 16t 10.81 173.00 

Ties 9u   

Total 30   

sikap kontrol post - 
sikap kontrol pre 

Negative Ranks 2v 7.75 15.50 

Positive Ranks 9w 5.61 50.50 

Ties 19x   

Total 30   

tindakan kontrol post - 
tindakan kontrol pre 

Negative Ranks 2y 15.25 30.50 

Positive Ranks 19z 10.55 200.50 

Ties 9aa   

Total 30   

patuh kontrol post - 
patuh kontrol pre 

Negative Ranks 1ab 3.50 3.50 

Positive Ranks 5ac 3.50 17.50 

Ties 24ad   

Total 30   

a. efikasi diri perlakuan post < efikasi diri perlakuan pre  

b. efikasi diri perlakuan post > efikasi diri perlakuan pre  

c. efikasi diri perlakuan post = efikasi diri perlakuan pre  

d. pengetahuan perlakuan post < pengetahuan perrlakuan pre  

e. pengetahuan perlakuan post > pengetahuan perrlakuan pre  

f. pengetahuan perlakuan post = pengetahuan perrlakuan pre  

g. sikap perlakuan post < sikap perlakuan pre   

h. sikap perlakuan post > sikap perlakuan pre   

i. sikap perlakuan post = sikap perlakuan pre   

j. tindakan perlakuan post < tindakan perlakuan 
pre 

  

k. tindakan perlakuan post > tindakan perlakuan 
pre 
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l. tindakan perlakuan post = tindakan perlakuan 
pre 

  

m. patuh perlakuan post < patuh perlakuan pre   

n. patuh perlakuan post > patuh perlakuan pre   

o. patuh perlakuan post = patuh perlakuan pre   

p. efikasi diri kontrol pre < efikasi diri kontrol pre   

q. efikasi diri kontrol pre > efikasi diri kontrol pre   

r. efikasi diri kontrol pre = efikasi diri kontrol pre   

s. pengetahuan kontrol post < pengetahuan kontrol pre  

t. pengetahuan kontrol post > pengetahuan kontrol pre  

u. pengetahuan kontrol post = pengetahuan kontrol pre  

v. sikap kontrol post < sikap kontrol pre    

w. sikap kontrol post > sikap kontrol pre    

x. sikap kontrol post = sikap kontrol pre    

y. tindakan kontrol post < tindakan kontrol pre   

z. tindakan kontrol post > tindakan kontrol pre   

aa. tindakan kontrol post = tindakan kontrol pre   

ab. patuh kontrol post < patuh kontrol pre   

ac. patuh kontrol post > patuh kontrol pre   

ad. patuh kontrol post = patuh kontrol pre   

 
 

Test Statisticsb 
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efikasi 
diri 

perlaku
an post 

- 
efikasi 

diri 
perlaku
an pre 

pengetah
uan 

perlakua
n post - 

pengetah
uan 

perrlakua
n pre 

sikap 
perlaku
an post 
- sikap 
perlaku
an pre 

tindaka
n 

perlaku
an post 

- 
tindaka

n 
perlaku
an pre 

patuh 
perlaku
an post 
- patuh 
perlaku
an pre 

efika
si 

diri 
kontr

ol 
pre - 
efika

si 
diri 

kontr
ol 
pre 

pengetah
uan 

kontrol 
post - 

pengetah
uan 

kontrol 
pre 

sikap 
kontr

ol 
post 

- 
sikap 
kontr

ol 
pre 

tindak
an 

kontro
l post 

- 
tindak

an 
kontro
l pre 

patuh 
kontr

ol 
post 

- 
patuh 
kontr

ol 
pre 

Z 
-4.479a -4.332a -4.590a -4.710a -4.899a 

-
2.23

6a 
-2.164a 

-
1.65

8a 

-
3.247a 

-
1.63

3a 
Asym
p. 
Sig. 
(2-
tailed
) 

.000 .000 .000 .000 .000 .025 .030 .097 .001 .102 

a. Based on 
negative 
ranks. 

         

b. Wilcoxon 
Signed Ranks 
Test 

         

 
2) Mann whitney 

Ranks 
 kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

efikasi diri pre perlakuan 30 30.90 927.00 

kontrol 30 30.10 903.00 

Total 60   

efikasi diri post perlakuan 30 36.90 1107.00 
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kontrol 30 24.10 723.00 

Total 60   

pengetahuan pre perlakuan 30 28.78 863.50 

kontrol 30 32.22 966.50 

Total 60   

pengetahuan post perlakuan 30 39.98 1199.50 

kontrol 30 21.02 630.50 

Total 60   

sikap pre perlakuan 30 28.80 864.00 

kontrol 30 32.20 966.00 

Total 60   

sikap post perlakuan 30 38.05 1141.50 

kontrol 30 22.95 688.50 

Total 60   

tindakan pre perlakuan 30 29.57 887.00 

kontrol 30 31.43 943.00 

Total 60   

tindakan post perlakuan 30 38.03 1141.00 

kontrol 30 22.97 689.00 

Total 60   

patuh pre perlakuan 30 29.50 885.00 

kontrol 30 31.50 945.00 

Total 60   

patuh post perlakuan 30 39.50 1185.00 

kontrol 30 21.50 645.00 

Total 60   
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Test Statisticsa 
 efikas

i diri 
pre 

efikas
i diri 
post 

pengetah
uan pre 

pengetah
uan post 

sikap 
pre 

sikap 
post 

tindak
an pre 

tindak
an 

post 
patuh 
pre 

patuh 
post 

Mann-
Whitne
y U 

438.0
00 

258.0
00 

398.500 165.500 
399.0

00 
223.5

00 
422.0

00 
224.0

00 
420.0

00 
180.0

00 

Wilcox
on W 

903.0
00 

723.0
00 

863.500 630.500 
864.0

00 
688.5

00 
887.0

00 
689.0

00 
885.0

00 
645.0

00 
Z 

-.187 
-

3.030 
-.864 -4.773 -.883 

-
3.966 

-.467 -3.751 -.605 
-

5.028 
Asymp
. Sig. 
(2-
tailed) 

.852 .002 .388 .000 .377 .000 .640 .000 .545 .000 

a. Grouping 
Variable: 
kelompok 
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