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ABSTRAK 

ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN SELF 

EFFICACY KLIEN TB PARU DALAM MENJALANI PENGOBATAN DI 

PUSKESMAS WILAYAH KOTA SURABAYA 

Penelitian CrossSectional 

 

Oleh: Nurin Syarafina Islami 

Pendahulaun: Tuberkulosis paru merupakan penyakit menular langsung yang 

disebabkan oleh bakteri. Upaya pengendalian TB paru dengan strategi DOTS 

telah diterapkan diberbagai negara. Selain strategi DOTS self efficacy atau 

keyakinan dalam diri penderita merupakan faktor terpenting dalam pengendalian 

TB paru. Self efficacy merupakan keyakinan individu dalam mengelola perilaku 

tertentu untuk mencapai kesembuhan. Self efficacy dipengaruhi oleh pengalaman 

diri sendiri, pengamatan terhadap orang lain, persuasi verbal, dan evaluasi 

fisiologis. Penelitianini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengalaman diri 

sendiri, pengamatan terhadap orang lain, persuasi verbal, evaluasi fisiolgis dengan 

self efficacy pada penderita TB paru dalam menjalani pengobatan di puskesmas 

wilayah kota Surabaya. Metode : penelitian ini menggunakan desain diskriptif 

analitik melalui pendekatan cross sectional dengan sampel penelitian 99 orang 

didapatkan dari total sampling. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner dan dianalisis menggunakan uji spearman rho dengan nilai signifikan 

α<0,05. Hasil : hasil dari analisis data penelitian ini diperoleh nilai koefisien 

korelasi antara pengalaman diri sendiri dengan self efficacy sebesar 0,684 dengan 

taraf signifikasi 0,000 (α<0,05), pengamatan terhadap orang lain dengan self 

efficacy sebesar 0,632 dengan taraf signifikasi 0,000 (α<0,05), persuasi verbal 

dengan self efficacy sebesar 0,676 dengan taraf signifikasi 0,000 (α<0,05), dan 

hasil nilai koefisien korelasi antara evaluasi fisiologis dengan self efficacy sebesar 

0,750 dengan taraf signifikasi 0,000 (α<0,05). Diskusi : Pengalaman diri , 

pengamatan terhadap orang lain, persuasi verbal, dan evaluasi fisiologis 

memengaruhi self efficacy klien TB paru dalam menjalani pengobatan. Penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat mencari faktor dominan yang dapat memengaruhi 

self efficacy pada pasien TB paru. 

 

Kata kunci:TB Paru, Self Efficacy, Pengobatan 
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ABSTRACT 

FACTOR ANALYSIS RELATED TO SELF EFFICACY AMONG 

PATIENT WITH PULMONARY TB CLIENT UNDERGOING 

MEDICATION IN PUBLIC HEALTH SERVICE IN SURABAYA 

Research Cross Sectional 

 

By: Nurin Syarafina Islami 

Introduction:Tuberculosis is a direct infectious disease caused by bacteria. Lung 

TB's control efforts with DOTS was applied in several countries. Beside of 

DOTS, self efficacy is the most important factor in pulmonary TB's controlling. 

Self efficacy is self confidence to manage certain behaviors to achieve healing. 

Self efficacy influenced by performance accomplishment, vicarious experience, 

verbal persuasion, and physiological information. This study aimed to analyze the 

relation of performance accomplishment, vicarious experience, verbal persuasion, 

and physiological information with self efficacy of people with lung tb in health 

center. Method: this study uses descriptive analytics cross sectional design with 

99 person as sample qualified using total sampling. Data were collected by using 

questionnaire and analyzed using spearman's rho with significant value α<0,05. 

Result :The result of this study showed that the correlation coefficient value of 

performance accomplishment and self efficacy was r = 0,084 with α 0,000. 

Vicarious experience and self efficacy was r = 0,632 with α 0,000. Verbal 

persuasion and self efficacy was r = 0,676 with α 0,000 and the result of 

correlation coefficient of physological information and self efficacy was 0,750 

with α 0,000. Discussion:Performance accomplishment, vicarious experience, 

verbal persuasion, and physiological infromation affecting self efficacy. Further 

study should concern about the dominant factors that can influence self efficacy. 

Keyword:PulmonaryTB, Self Efficacy, Medication 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tuberkulosis paru merupakan penyakit menular langsung yang disebabkan 

oleh bakteri Micobacterium Tuberculosis. Sejak tahun 1995 upaya pengendalian 

TB paru dengan strategi DOTS telah diterapkan diberbagai negara (Kemenkes, 

2014). Selain strategi DOTS,self efficacy atau keyakinan dalam diri penderita 

merupakan faktor terpenting dalam pengendalian TB paru. Self efficacy 

merupakan keyakinan individu dalam mengelola perilaku tertentu untuk mencapai 

kesembuhan. Self efficacy dipengaruhi olehpengalaman diri sendiri, pengamatan 

terhadap pengalaman orang lain, persuasi verbal berupa dukungan emosional dan 

informasional, serta kondisi fisik dan emosional. Pengobatan TB paru yang 

memerlukan waktu relatif lama dengan keteraturan minum obat menyebabkan 

kejenuhan penderita pada pengobatan, kemudian dukungan informasional dan 

emosional juga yang diberikan kurang optimal, hal tersebut dapat menurunkan 

self efficacy klien dalam memberikan kemampuannya menjalani 

pengobatan.Pengobatan yang tidak teratur dapat menyebabkan bakteri menjadi 

resistensi terhadap OAT, sehingga semakin meluas rantai penularan kuman yang 

telah resistensi. 

Hasil pencatatan data WHO bahwa Indonesia berada di urutan ke-2 dengan 

kasus TB  sebesar >700.000 kasus (WHO, 2017). Pada tahun 2016 kasus TB paru 

di Indonesia yang terdeteksi (Case Detection Rate / CDR) tercatat sebesar
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60,59%, sedangkan yang tidak terdeteksi (Case Notification Rate / CNR) tercatat 

sebesar 115 per 100.000 penduduk (Kemenkes RI, 2017).Provinsi Jawa 

Timurberada pada peringkat ke-2 dengan catatan 45.239 penderita TB paru 

setelah Provinsi Jawa Barat dalam penyumbang kasus TB. Mayoritas penderita 

TB adalah usia produktif, jumlah kasus TB ditemukan terbanyak pada kelompok 

umur 45-54 tahun yaitu sebesar 19,82% diikuti kelompok umur 25-34 tahun 

sebesar 19,69% dan kelompok umur 35-44 tahun sebesar 19,12% (Kemenkes RI, 

2017).  

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Surabaya jumlah penderita TB di 

Kota Surabaya pada tahun 2016 tercatat 2.382 orang, hal tersebut mengalami 

peningkatan dari tahun 2015 yaitu 2.330 orang dengan angka keberhasilan 

pengobatan 79,21% . Daerah Surabaya Utara meliputi wilayah Puskesmas Perak 

Timur, Puskesmas Pegirian, dan Puskesmas Tanah Kali Kedinding berada di 

peringkat tertinggi jumlah penderita TB terbanyak di Kota Surabaya. Jumlah 

kasus TB di Perak Timur pada tahun 2016 yaitu jumlah seluruh kasus TB 372 

kasus dengan angka BTA+ 76 orang, Pegirian sebanyak 279 kasus dengan BTA+ 

22 orang, dan Tanah Kali Kedinding sebanyak 410 kasus dengan BTA+ 62 orang 

(Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2017). 

 Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 17 

April 2018, jumlah penderita TB paru dari bulan Januari hingga bulan April 2018 

di Puskesmas Perak Timur 36 orang, Puskesmas Pegirian 21 orang, dan 

Puskesmas Tanah Kali Kedinding 35 orang. Informasi dari 5 klien TB paru bahwa 

tiga orang mengatakan sudah bosan dengan penyakitnya dan merasa membebani 

keluarga sedangkan dua orang lainnya mengatakan sulit melakukan aktivitas 
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sehari-hari karena sakit yang diderita. Perawat pada poli TB menyampaikan 

bahwa seringkali petugas kesehatan menunjukkan contoh pasien yang dapat 

sembuh, tetapibeberapa klien TB masih enggan untuk datang ke poli dengan 

alasan sudah lelah berobat. 

Menurut DepKes (2014) pengobatan TB bertujuan untuk menyembuhkan 

pasien, mencegah kematian, mencegah kekambuhan, memutuskan rantai 

penularan dan mencegah terjadinya resistensi kuman terhadap obat anti 

tuberkulosis (OAT). Faktor utama penyebab terjadinya resistensi kuman terhadap 

obat anti tuberkulosis (OAT) adalah perilaku manusia pada tata laksana 

pengobatan yang tidak dilaksanakan dengan baik, seperti penderita TB kurang 

mematuhi anjuran dokter atau petugas kesehatan, tidak teratur menelan panduan 

OAT, menghentikan pengobatan sebelum waktunya secara sepihak (DepKes, 

2014). Klien TB paru dinyatakan sembuh dengan indikator penderita telah 

menyelesaikan pengobatannya secara lengkap dan melakukan pemeriksaan ulang 

dahak  (follow-up) dengan hasil negatif pengobatan dan pada satu pemeriksaan 

follow-up sebelumnya.  

Pada klien TB paru selain faktor fisik, penting juga memperhatikan faktor 

psikologis antara lain pemahaman individu yang dapat memengaruhi persepsi 

terhadap penyakit dan dalam menjalani masa pengobatan. Keyakinan individu 

terhadap pengobatan dalam mencapai kesembuhan dari penyakit tuberkulosis paru 

sangat diperlukan. Self efficacy dapat diperoleh, diubah, ditingkatkan atau 

diturunkan. ketika menghadapi kesulitan atau masalah seseorang yang memiliki 

self efficacyyang rendah  akan memperlambat dan melonggarkan upayanya atau 

aktivitivitasnya, bahkan dapat menyerah. 
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Hasil penelitian Tarafannur (2017) hanya menunjukkan gambaran self efficacy 

klien TB paru. Dalam penelitian Sutrisna (2017) menunjukkan bahwa self efficacy 

memengaruhi kepatuhan pengobatan TB paru. Kedua penelitian tersebut masih 

belum mengidentifikasi faktor apa saja yang berhubungan dengan self efficacy 

dalam pengobatan TB paru. 

Pengalaman sebelumnya dalam mencapai suatu keberhasilan atau prestasi 

adalah pembentuk self efficacy yang paling kuat, pengalaman dalam 

menyelesaikan pengobatan saat fase intensif dapat membentuk self efficacy 

menyelesaikan pengobatan fase lanjutan. Berbagai pengalaman lain yang 

berhubungan akan memengaruhi perilaku selanjutnya. Klien TB paru cenderung 

mengamati perilaku penderita TB paru lain dalam menjalani pengobatan. 

Penderita tersebut merupakan model yang memiliki kemiripan dengan klien. 

Kegagalan atau keberhasilan model dalam pengobatan dapat memengaruhi tingkat 

self efficacy penderita. Dukungan informasi dan emosional yang diberikan secara 

optimal dapat meningkatkan self efficacyklien TB paru dalam menunjukkan 

kemampuannya menjalani pengobatan.  

Penerimaan yang negatif ketika mengetahui dirinya menderita penyakit TB 

paru, menyebabkan kondisi emosional individu tersebut akan negatif  seperti 

marah, cemas, khawatir, takut, dan bahkan hingga mengalami krisis self efficacy. 

Kekhawatiran yang berlebihan ketika klien merasakan efek samping obat akan 

memengaruhi suasana hati individu tersebut sehingga berdampak dalam perilaku 

minum obat selanjutnya. Sumber-sumber self efficacy tersebut dapat memberikan 

pengaruh pada persepsi pasien tuberkulosis paru tentang self efficacy untuk 

membentuk perilaku positif pada masa pengobatan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan rangkaian latar belakang di atas dapat diambil suatu rumusan 

masalah sebagai berikut faktor apa yang berhubungan dengan self efficacy klien 

TB dalam menjalani pengobatan di puskesmas wilayah kota Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Menjelaskan faktor  yang berhubungan dengan self efficacy klien TB paru 

dalam menjalani pengobatan di puskesmas wilayah kota Surabaya. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Menganalisis faktor pengalaman diri sendiri (performance 

accomplishment)yang berhubungan dengan self efficacy klien TB paru dalam 

menjalani pengobatan di puskesmas wilayah kota Surabaya. 

2. Menganalisis faktor pengamatan terhadap orang lain(vicarious experience) 

yang berhubungan dengan self efficacy klien TB paru dalam menjalani 

pengobatan di puskesmas wilayah kota Surabaya. 

3. Menganalisis faktor persuasi verbal(verbal persuasion)yang berhubungan 

dengan self efficacy klien TB paru dalam menjalani pengobatan di puskesmas 

wilayah kota Surabaya. 

4. Menganalisis faktor evaluasi fisiologis (physiological information)yang 

berhubungan dengan self efficacy klien TB paru dalam menjalani pengobatan 

di puskesmas wilayah kota Surabaya. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan dampak positif untuk 

mengembangkan konsep ilmu keperawatan dalam penyusunan asuhan 

keperawatan yang lebih komperhensif. Ditujukan pada kelompok khusus yang 

memerlukan bimbingan salah satunya adalah TB paru. 

1.4.2 Manfaat praktis 

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang akan memengaruhi 

persepsi klien TB paru tentang self efficacy untuk membentuk perilaku positif 

pada masa pengobatan. 

2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan 

strategi pengendalian TB paru secara optimal. 

3. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada perawat dalam 

meningkatkan self efficacy klien TB paru dalam masa pengobatan.
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Self Efficacy 

2.1.1 Pengertian Self Efficacy 

Konstruk tentang self efficacy diperkenalkan pertama kali oleh Albert 

Bandura yang menyajikan satu aspek pokok dari teori kognitif sosial. Bandura 

(1997) mendefinisikan efikasi diri sebagai keyakinan seseorang terhadap 

kemampuannya untuk mengatur dan melaksanakan tindakan untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan, dan berusaha untuk menilai tingkatan dan kekuatan di 

seluruh kegiatan dan konteks (Lenz& Baggett, 2002). 

Peterson (2009) tentang teori sosial kognitif menjelaskan bahwa self 

efficacy adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam mengatur 

dan melaksanakan suatu tindakan yang ingin dicapai (Peterson& Bredow, 2009).  

Self efficacy adalah suatu bentuk keyakinan yang dimiliki seseorang 

terhadap kemampuannya untuk meningkatkan prestasi kehidupannya dengan 

menyelesaikan tugas-tugas dan mengatasi permasalahan di bidangnya. 

2.1.2 Fungsi Self Efficacy 

Bandura menjelaskan self efficacy yang tinggi, akan mendorong seseorang 

untuk gigih dan giat melakukan upaya atau tindakan. Sebaliknya self efficacy yang 

rendah, seseorang akan diliputi perasaan keragu raguan terhadap kemampuannya. 

Bandura menyatakan bahwa self efficacy akan berkombinasi dengan 

lingkungan yang responsif dan tidak responsif untuk dapat menghasilkan empat
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variabel yang paling dapat diprediksi yaitu : 1) bila individu memiliki self efficacy 

tinggi dan lingkungan responsif, maka perkiraan hasil yang didapat adalah 

kesuksesan, 2) bila individu memiliki self efficacy rendah dan lingkungan 

responsif, maka individu tersebut menjadi depresi saat mereka mengamati orang 

lain dapat berhasil menyelesaikan tugas yang sulit menurutnya, 3) bila individu 

yang memiliki  self efficacy tinggi dan situasi lingkungan tidak responsif, maka 

individu tersebut berupaya keras mengubah lingkungan, 4) bila individu memiliki 

self efficacy rendah dan linngkungan tidak responsif, maka individu tersebut 

merasa tidak peduli, mudah menyerah, dan merasa tidak berdaya(Feist, J. & Feist, 

2008). 

2.1.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Self Efficacy 

Menurut Bandura (1997) beberapa faktor yang dapat memengaruhi tinggi 

rendahnya self-efficacy individu : 

1. Jenis Kelamin 

Bandura mengatakan bahwa terdapat perbedaan pababda perkembangan 

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

membanggakan dirinya, perempuan sering kali meremehkan kemampuan mereka. 

Hal tersebut kaitannya erat dengan faktor sosial budaya (Aamond et al, 2013). 

2. Usia 

Self efficacy terbentuk melalui proses belajar sosial yang 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 memiliki 

sedikit pengalaman dan peristiwa-peristiwa dalam hidupnya. 
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3. Tingkat pendidikan 

Orang dewasa dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki 

tingkat efikasi diri yang relatif tinggi, serta optimisme dan kebahagian (Riazi, 

2014). Individu yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi memiliki 

tingkat self efficacy tinggi, karena lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk 

belajar dalam mengatasi persoalan-persoalan dalam hidupnya (Herawati, 2015). 

4. Pengalaman 

Self efficacy terbentuk melalui proses belajar yang dapat terjadi pada suatu 

organisasi ataupun perusahaan dimana individu bekerja. Semakin lama seseorang 

bekerja maka semakin tinggi tingkat self efficacy yang dimiliki individu tersebut 

dalam bidang pekerjaan tertentu(Noorratri et al, 2016). 

2.1.4 Dimensi Self Efficacy 

Bandura (1997) mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) dimensi dari self 

efficacy diantaranya : 

a. Magnitude (tingkat kesulitan) 

Magnitude berkaitan dengan tingkat kesulitan suatu tugas yang dibebankan 

pada individu. Jika seseorang dihadapkan pada suatu tugas-tugas yang disusun 

menurut tingkat kesulitan, makan pengharapan efficacy-nya akan mudah jatuh 

pada tugas-tugas yang mudah, sedang dan sulit sesuai dengan batas kemampuan 

yang dirasakan untuk memenuhi tuntutan perilaku yang dibutuhkan bagi masing-

masing tingkat. 

b. Strength (tingkat kekuatan) 

Strength berkaitan dengan kekuatan penilaian tentang kecakapan individu. 

Dimensi strength mengacu pada derajat kemantapan individu terhadap keyakinan 
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atau harapan yang dibuatnya. Hal ini berkaitan dengan ketahanan dan keuletan 

individu dalam pemenuhan tugasnya. Tingkat efikasi diri yang rendah lebih 

mudah digoyahkan oleh pengalaman-pengalaman yang memperlemahkannya. 

Individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan tekun meningkatkan 

usahanya meskipun banyak pengalaman yang memperlemahkannya. 

c. Generality (luasnya permasalahan yang dihadapi) 

Generality adalah derajat kemantapan individu terhadap keyakinan akan 

kemampuannya, yakni berkaitan dengan bidang tugas atau tingkah laku, seberapa 

luas individu mempunyai keyakinan dalam melaksanakan tugas-tugas. 

Pengalaman yang berangsur-angsur menimbulkan penguasaan terhadap 

pengharapan terbatas pada bidang tingkah laku khusus, sedangkan pengalaman 

lain membangkitkan keyakinan yang meliputi berbagai bidang tugas. Ada 

individu yang merasa yakin pada bidang-bidang tugas tertentu, ada individu yang 

merasa yakin pada banyak bidang tugas. Generality merupakan perasaan 

kemampuan yang ditunjukkan individu pada konteks tugas yang berbeda-beda, 

baik itu melalui tingkah laku, kognitif dan afektifnya. 

2.1.5 Sumber Self Efficacy 

Bandura (1997) menyatakan ada empat sumber penting yang 

memengaruhiself efficacy. Sumber-sumber tersebut yaitu: pengalaman diri sendiri 

(performance accomplishment), pengamatan terhadap orang lain (vicarious 

experiences), persuasi verbal (verbal persuasion) dan evaluasi fisiologis 

(Physiological information). 

Performance accomplishment (pengalaman diri sendiri). Pencapaian 

prestasi atau keberhasilan dari pengalaman diri sendiri pada masa lalu terlihat 
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bukti apakah seseorang mengarahkan seluruh kemampuannya untuk meraih 

keberhasilan. Bandura (1997) menyatakan terbentuknya self efficacy, individu 

harus pernah mengalami tantangan yang berat, sehingga individu tersebut bisa 

menyelesaikannya dengan kegigihan dan kerja keras.  Individu yang sering 

mengalami kegagalan tapi secara terus-menerus berusaha meningkatkan prestasi 

maka self efficacy akan meningkat. Kumpulan dari pengalaman dan peristiwa 

masa lalu menjadi penetu terbentuknya self efficacy melalui representasi kognitif, 

yang meliputi: ingatan terhadap frekuensi keberhasilan dan kegagalan, pola 

temporernya, serta dalam situasi yang bagaimana terjadinya keberhasilan dan 

kegagalan (Lenz& Baggett, 2002). 

Vicarious experiences (pengamatan terhadap orang lain). Pengamatan 

terhadap orang lain kemudian dirasakan seolah olah dialami diri sendiri, 

merupakan cara meningkatkan self efficacy dari pengalaman keberhasilan yang 

telah ditunjukkan oleh orang lain tersebut. Bandura (1997) mengatakan 

engaruhnya terhadap self efficacy yaitu persepsi individu tentang dirinya memiliki 

kesamaan dengan model. Semakin seseorang merasa dirinya mirip dengan model, 

maka keberhasilan dan kegagalan model akan memengaruhiself efficacy. 

Sebaliknya apabila individu merasa dirinya semakin berbeda dengan model, maka 

self efficacy menjadi semakin tidak dipengaruhi oleh perilaku model. Individu 

akan mengamati perilaku dan cara berfikir model sehingga akan dapat memberi 

pengetahuan dan pelajaran tentang strategi dalam menghadapi berbagai tuntutan 

lingkungan. Dalam penelitian tentang pengaruh pengamatan orang lain terhadap 

self efficacy, Schunk dan Hanson menyelidiki bagaimana self efficacy anak-anak 

dan prestasi mereka dipengaruhi oleh observasi mereka terhadap model teman 
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sebaya (peer models). Hasil menunjukkan bahwa baik model teman sebaya dan 

model guru menghasilkan self efficacy yang lebih tinggi dan prestasi yang lebih 

tinggi (Schunk dan Hanson, 1985). 

Verbal persuasion (persuasi verbal), verbal digunakan secara luas untuk 

membujuk seseorang bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan 

yang mereka cari. Kemauan individu dalam memberikan usaha untuk 

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan lebih besar jika mendapat persuasi 

verbal dibandingkan dengan orang yang tidak dipersuasi bahwa dirinya mampu 

pada bidang tersebut (Bandura, 1997). Dorongan semangat yang diberikan kepada 

orang yang mempunyai potensi dan terbuka menerima informasi akan menggugah 

semangat orang bersangkutan untuk berusaha lebih gigih meningkatkan efikasi 

dirinya. Individu akan semakin kuat keyakinan untuk merubah efikasi diri apabila 

individu tersebut percaya kepada pemberi informasi.  

Physiological information (evaluasi fisiologis) merupakan evaluasi diri 

terhadap status fisiologis dan emosional. Situasi yang dapat menekan kondisi 

emosional dapat mempengarhui self efficacy. Kondisi tubuh dapat memengaruhi 

perkiraan individu terhadap kemampuan untuk menampilkan perilaku tertentu. 

Adanya pengalaman tekanan, cemas, dan depresi adalah tanda-tanda defisiensi 

atau berkurangnya ketahanan seseorang. Aktivitas yang membutuhkan kekuatan 

dan pertahanan, membuat mereka mengalami kelemahan, nyeri, gangguan 

pencernaan yang merupakan indikator physical efficacy yang rendah. Seseorang 

akan mencapai kesuksesan ketika mereka tidak dalam keadaan stress. Stress 

memberikan pengaruh yang negatif terhadap self efficacy(Lenz& Baggett, 2002). 

Ketika seseorang merasa sedih, maka penilaian terhadap diri cenderung rendah 
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atau tidak berarti. Seseorang cenderung membuat evaluasi diri positif ketika 

suasana hati positif dan membuat evaluasi negatif ketika suasana hati negatif 

(Rustika, 2012). 

Self efficacy dari berbagai sumber butuh diproses secara kognitif. Banyak 

faktor yang memengaruhi pengalaman kognitif, misalnya kepribadian, situasi, 

sosial dan faktor waktu (Lenz & Baggett, 2002). 

 

Gambar 2. 1 Teori Self Efficacy (Bandura, 1997) 

 

2.1.6 Proses Self Efficacy 

Menurut Bandura (1997), proses psikologis dalam self efficacy yang turut 

berperan dalam diri manusia ada 4 yaitu proses kognitif, motivasional, afeksi, dan 

proses pemilihan/seleksi. 

1. Proses kognitif 

Proses kognitif merupakan proses berfikir termasuk pemerolehan, 

pengorganisasian, dan penggunaan informasi. Kebanyakan dari manusia 

sebelum melakukan tindakan, pada awalnya diatur dalam sebuah pemikiran. 

Keyakinan tentang keberhasilan akan membentuk sebuah skenario dimana 

seseorang akan berusaha dan berlatih untuk mewujudkan keyakinannya. 

Performance Accomplishment 

Vicarious Experien ces 

Verbal Persuasion 

Physiological Information 

Self-Efficacy 

Judgements 

Behaviour / 

Performances 
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Individu yang memiliki self efficacy tinggi akan memvisualisasikan 

keberhasilannya sebagai panduan positif untuk membentuk usaha-usaha 

dalam mencapai tujuannya, sedangkan individu yang meragukan 

keberhasilannya akan memvisualisasikan kegagalan sehingga banyak 

kesahalan dalam berusaha dan tidak komitmen dengan tujuannya. 

2. Proses motivasional 

Menurut Bandura (1997), ada tiga teori motivator, teori pertama yaitu causal 

attributions (atribusi penyebab), teori ini memengaruhi motivasi, usaha dan 

reaksi-reaksi individu. Teori kedua, outcomes experience (harapan akan 

hasil), motivasi dibentuk melalui harapan-harapan. Teori ketiga goal theory 

(teori tujuan), dengan membentuk tujuan terlebih dahulu dapat meningkatkan 

motivasi. 

3. Proses afeksi 

Proses afeksi adalah proses pengaturan kondisi emosi dan reaksi emosional. 

Menurut Bandura (1997) keyakinan individu terhadap coping atau 

pengendalian situasi turut memengaruhi level stres dan kecemasan saat 

mereka menghadapi situasi yang sulit. Individu yang memiliki keyakinan 

terhadap kemampuannya untuk mengontrol situasi cenderung tidak 

memikirkan hal-hal yang negatif.  

4. Proses pemilihan atau seleksi 

Individu cenderung menghindari aktivitas dan situasi yang luar batas 

kemampuan mereka. Kemampuan individu dalam memilih aktivitas dan 

situasi tertentu dapat meningkatkan kemampuan, minat, dan hubungan sosial 

mereka. 
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2.2 Konsep TB Paru 

2.2.1 Definisi TB paru 

Tuberkulosis paru (TB paru) merupakan penyakit menular langsung 

disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dengan gejala utama batuk selama 2 

minggu atau lebih disertai dahak dan bisa bercampur darah (Riset Kesehatan 

Dasar, 2013). 

Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular langsung yang disebabkan 

oleh bakteri Micobacterium tuberkulosa yang lebih sering menginfeksi organ 

paru-paru dibanding organ tubuh lainnya(Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 

2017).Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi 

basil TB. Tuberkulosis paru mencakup 80% dari keseluruhan kejadian penyakit 

tuberkulosis, sedangkan 20% selebihnya merupakan tuberkulosis ekstrapulmonal 

(Djojodibroto, 2009) 

Beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyakit TB 

paru adalah penyakit infeksi parenkim paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri 

M.tb dengan gejala batuk berkepanjangan selama 2 minggu atau lebih disertai 

dahak dan bisa bercampur darah. 

2.2.2 Gejala-gejala TB paru 

Tuberkulosis paru merupakan penyakit menular langsung akibat M.tb 

ditandai dengan gejala utama adalah batuk selama 2 minggu atau lebih disertai 

dahak dan bisa bercampur darah (Riset Kesehatan Dasar, 2013). 

1. Gejala umum 

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

penurunan nafsu makan dan berat badan, perasaan tidak enak, demam tidak 
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terlalu tinggi yang berlangsung lama bersifat hilang timbul seperti influenza 

serta serangan demam terjadi di waktu malam hari disertai keringat dingin 

(Smeltzher, 2013). 

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 nafas melemah yang disertai sesak. Jika terdapat cairan dironggo pleura 

(pembungkus paru-paru) dapat disertai dengan keluhan nyeri dada (Asih dan 

Effendy, 2003) 

2.2.3 Diagnosis TB paru 

Diagnosis tuberkulosis ditegakkan dengan pemeriksaan spesimen dahak 

pada penderita yang diduga suspek TB, pemeriksaan spesimen ini dilakukan 3 

spesimen dahak dalam waktu 2 hari, yaitu sewaktu – pagi – sewaktu (SPS) dengan 

rincian sewaktu (dahak sewaktu saat kunjungan), pagi (keesokan harinya), 

sewaktu (pada saat mengantarkan dahak pagi). Diagnosis TB paru pada orang 

dewasa ditegakkan dengan ditemukannya bakteri M.tb (BTA). Pemeriksaan lain 

yang menunjang penegakan diagnosis TB paru adalah foto thoraks, biakan kuman, 

dan uji kepekaan yang disesuaikan dengan indikasi.  

Klasifikasi dan tipe klien TB meliputi 

1) Lokasi atau organ tubuh yang terkena 

TB paru yang menyerang parenkim paru yang tidak termasuk pleura dan 

kelenjar pada hilur, sedangkan TB ekstra paru yaitu TB yang menyerang 

organ tubuh selain paru, misalnya pada tulang dan persendian, ginjal atau 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG ... NURIN SYARAFINA I



17 

 

 
 

kelenjar limfe, dan selaput otak. Klien yang menderita TB paru sekaligus 

juga menderita TB ekstra paru, diklasifikasikan sebagai penderita TB paru. 

2) Bakteriologi hasil pemeriksaan dahak mikroskopis (BTA postif atau 

negatif). 

Klasifikasi TB berdasarkan hasil pemeriksaan dahak mikroskopis, biakan, 

atau tes diagnostik cepat adalah TB paru dengan hasil BTA positif, TB 

paru dengan hasil BTA negatif, TB paru hasil biakan M.tb positif, dan TB 

paru hasil tes cepat M.tb positif 

TB paru dengan BTA positif dapat diklasifikasikan 

(1) Sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA 

positif 

(2) Satu spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan foto thoraks dada 

menunjukkan gambaran penyakit TB 

(3) Satu spesimen dahak SPS hasilnya BTA positf dan biakan kuman TB 

positif, dan 

(4) Satu atau lebih spesimen dahak hasilnya positif setelah 3 spesimen 

dahak SPS pada pemeriksaan sebelumnya hasilnya BTA negatif dan 

tidak ada perbaikan setelah pemberian antibiotik non OAT. 

TB paru dengan hasil BTA negatif 

(1) Tiga spesimen dahak SPS hasilnya BTA negatif 

(2) Foto thoraks abnormal menunjukkan gambaran TB, dan 

(3) Pemberian pengobatan ditentukan oleh dokter 

TB paru hasil biakan M.tb positif dan TB paru hasil tes cepat M.tb 

positif 
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3) Tingkat keparahan penyakit 

Pada kasus BTA (-) dengan Ro+, tingkat keparahan penyakit terbagi 

menjadi dua yaitu berat dan ringan. Disebut berat jika gambaran thoraks 

memperlihatkan gambaran kerusakan paru yang sangat luas disertai 

dengan keadaan umum klien yang memburuk. 

4) Riwayat pengobatan sebelumnya 

(1) Penderita TB baru 

Penderita yang belum pernah mendapatkan pengobatan TB 

sebelumnya atau sudah pernah menelan OAT namun kurang dari 1 

bulan (< dari 28 dosis) 

(2) Penderita TB yang pernah diobati 

Penderita yang sebelumnya pernah menelan OAT selama 1 bulan atau 

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

berdasarkan hasil pengobatan TB terakhir, yaitu : 

a. Penderita kambuh, penderita TB yang pernah dinyatakan sembuh 

atau pengobatan lengkap dan saat ini didiagnosis TB berdasarkan 

hasil pemeriksaan bakteriologis atau klinis (baik karena benar-

benar kambuh atau karena reinfeksi) 

b. Penderita yang diobati kembali setalah gagal, penderita TB yang 

pernah diobati dan dinyatkan gagal pada pengobatan terakhir 

c. Penderita yang diobati kembali setelah putus berobat (lost to 

follow-up), penderita yang pernah diobati dan dinyatakan lost 

follow up (klasifikasi ini sebelumnya dikenal sebagai pengobatan 

pasien setelah putus obat) 
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(3) Penderita yang riwayat pengobatan sebelumnya tidak diketahui 

5) Hasil pemeriksaan uji kepekaan obat 

Klasifikasi penderita berdasarkan hasil uji kepekaan contoh uji dari 

Mycobacterium tuberculosis terhadap OAT meliputi 

(1) Mono resisten (TB MR), resisten terhadap salah satu jenis OAT lini 

pertama saja 

(2) Poli resistan (TB PR), resistan terhadap lebih dari satu jenis OAT line 

pertama selain Isoniazid (H) dan Rifampisin (R) secara bersamaan 

(3) Multi drug resistan (TB MDR), resisten terhadap Isoniazid (H) dan 

Rifampisin (R) secara bersamaan 

(4) Extensive drug resistan (TB XDR), TB MDR yang sekaligus 

jugaresitan terhadap salah satu OAT golongan fluorokuinolon dan 

minimal salah satu dari OAT lini kedua jenis suntikan (Kanamisin, 

Kapreomisin dan Amikasin) 

(5) Resitan Rifampisin (TB RR), resistan terhadap Rifampisin dengan atau 

tanpa resistensi terhadap OAT lain yang terdeteksi menggunakan 

motedo genotip (tes cepat) atau metode fenotip (konvensional) 

2.2.4 Penularan TB paru 

Penyakit TB paru merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh 

bakteri Mycobacterium Tuberculosis. Sumber penularan adalah penderita 

tuberkulosis BTA positif pada waktu bersin atau batuk. Penderita menyebarkan 

kuman ke udara dalam bentuk droplet (percikan dahak). Sekali batuk atau bersin 

dapat menghasilkan sekitar 3000 percikan renik dari dahak yang menyebarkan 

kuman melalui udara. Kuman TB dapat bertahan di udara pada suhu ruan selama 
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beberapa jam. Kuman tersebut dapat bertahan hidup pada udara kering maupun 

dalam keadaan dingin, hal ini dikarenakan kuman berada dalam sifat dormant. 

Kuman yang bersifat dormant dapat bangkit kembali dan menjadikan tuberkulosis 

aktif kembali (Somantri, 2007).  

Seseorang dapat terinfeksi TB paru jika konsentrasi droplet dalam udara 

tersebut terhirup ke dalam saluran pernafasan, kemudian dapat menyebar dari paru 

ke bagian tubuh lainnya melalui sistem peredaran darah, linfe atau penyebaran 

langsung ke bagian tubuh lainnya. Daya penularan dari penderita ditentukan oleh 

banyaknya kuman yang dikeluarkan pada percikan dahaknya. Semakin tinggi 

derajat positif pemeriksaan Ro+ namun hasil pemeriksaan dahak negatif (tidak 

terlihatkuman),maka penderita tersebut dianggap tidak menular. Tingkat 

penularanklien TB BTA(+) adalah65%,klienTBBTA(-

)denganhasilkulturpositifadalah26%,sedangkan 

klienTBdenganhasilkulturnegatifdanfototorakspositifadalah17%. Faktor yang 

memungkinkan seseorang terpajan kuman TB paru ditentukan oleh percikan 

dalam udara dan lamanya menghirup udara tersebut. Selain itu, faktor yang 

memengaruhi kemungkinan seseorang menjadi penderita TB paru adalah daya 

tahan tubuh yang rendah. 

2.2.5 Pengobatan TB paru 

Strategi DOTS merupakan salah satu cara yang sudah ditetapkan dan 

dilaksanakan secara internasional oleh WHO (DepKes RI, 2014). 

Tujuan pengobatan TB adalah 

1)  Menyembuhkan pasien dan memperbaiki produktivitas serta kualitas 

hidup 
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2) Mencegah terjadinya kematian akibat TB atau komplikasi selanjutnya 

3) Mencegah terjadinya kekambuhan TB 

4) Menurunkan penularan TB  

5) Mencegah terjadinya dan penularan TB resisten obat 

Tahapan pengobatan tuberkulosis terbagi menjadi dua tahapan yaitu tahapan awal 

(fase intensif) dan tahapan lanjutan (Muttaqin, 2008).  

1) Tahap Awal 

Pengobatan diberikaan setiap hari. Pengobatan pada tahap ini bertujuan untuk 

menurunkan jumlah kuman yang ada dalam tubuh pasien secara efektif dan 

meminimalisir pengaruh dari sebagian kecil kuman yang mungkin sudah resisten 

sejak sebelum pasien mendaptkan pengobatan. Pengobatan tahap awal setiap 

pasien baru, harus diberikan selama 2 bulan. 

2) Tahap Lanjutan 

Pengobatan tahap lanjutan merupakan tahap untuk membunuh sisa-sisa kuman 

yang masih ada di dalam tubuh, khususnnya kuman persiter sehingga pasien dapat 

sembuh total dan mencegah terjadinya kekambuhan. 

Obat Anti Tuberkulosis (OAT). 

Tabel 2. 1 OAT lini pertama 

Jenis Sifat Efek Samping 

Isoniazid (H) Bakterisidal Neuropati perifer, psikosis toksik, 

gangguan fungsi hati, kejang. 

Rifampisin (R) Bakterisidal Flu syndrome, gangguan gastrointestinal, 

urine berwarna merah, gangguan fungsi 

hati, trombositopeni, demam, skin rash, 

sesak nafas, anemia hemolitik 

Pirazinamid (Z) Bakterisidal Gangguan gastrointestinal,gangguan 

fungsi hati, gout artritis 

Streptomisin (S) Bakterisidal Nyeri ditempat suntikan, gangguan 

keseimbangan dan pendengaran, renjatan 
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Panduan OAT yang digunakan di Indonesia (sesuai rekomendasi WHO dan ISTC) 

1. Kategori1 : 2 (HRZE)/4(HR)3 atau 2(HRZE)4(HR). 

Panduan OAT ini diberikan pada pasien baru TB paru BTA positif, TB 

paru BTA negatif foto toraks positif dan TB ekstra paru. 

2. Kategori 2 : 2(HRZE)S/(HRZE)/5(HR)E3 atau 2(HRZE)S/ 

(HRZE)/5(HR)E. 

Panduan OAT kategori- 2 ini diberikan untuk pasien BTA positif yang 

telah diobati sebelumnya meliputi penderita kambuh (relaps), penderita 

gagal (failure), dan penderita dengan pengobatan setelah putus obat 

(default). 

3. Kategorianak : 2(HRZ)/4(HR) atau 2HRZA(S)/4-10HR. 

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

Indonesia terdiri OAT lini ke-2 yaitu Kanamisin, Kapreomisin, 

Levofloksasin, Etionamide, Sikloserin, Moksifloksasin dan PAS, serta 

OAT lini-1 yaitu Pirazinamid danEtambutol. 

Tabel 2. 2 Dosis untuk panduan OAT dan KDT untuk kategori 1 

Berat Badan Tahap Intensif selama 56 

hari RHZE (150/75/400/275) 

Tahap Lanjutan 3 kali 

seminggu selama 16 minggu 

RH (150/150) 

30-37kg 2 Tablet 4KDT 2 Tablet 2KDT 

38-54kg 3 Tablet 4KDT 3 Tablet 2KDT 

55-70kg 4 Tablet 4KDT 4 Tablet 2KDT 

≥ 71kg 5 Tablet 4KDT 5 Tablet 2KDT 

(Kemenkes RI, 2016) 

  

anafilaktik, anemia, agranulositosis, 

trombositopeni 

Etambutol (E) Bakteriostatik Gangguan penglihatan, buta warna, 

neuritis perifer 
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Tabel 2. 3 Dosis Panduan OAT-Kombipak untuk kategori 1 

Tahap Lama  Dosis per hari /kali   Jumlah 

hari/kali

menelan 

obat 

Pengobatan pengobatan Tablet Tablet Tablet Tablet 

  Isoniasid Rifampisin Pirazinamid Etambutol 

  @ 300mg @ 450mg @ 500mg @ 250gm 

Intensif 2 bulan 1 1 3 3 56 

Lanjutan 4 bulan 2 1 - - 48 

(Kemenkes RI, 2016) 

Tabel 2. 4 Dosis untuk panduan OAT dan KDT untuk kategori 2 

Berat 

Badan 

Tahap Intensif tiap hari RHZE 

(150/75/400/275) + S 

Tahap Lanjutan 3 kali 

seminggu RH (150/150) 

+ E (400) 

 Selama 56 hari Selama 28 hari Selama 20 minggu 

30-37kg 2 Tab 4KDT + 500mg 

Streptomisin inj. 

2 Tab 4KDT 2 Tab 4KDT + 2 Tab 

Etambutol 

38-54kg 3 Tab 4KDT + 750mg 

Streptomisin inj. 

3 Tab 4KDT 2 Tab 4KDT + 3 Tab 

Etambutol 

55-70kg 4 Tab 4KDT + 1000mg 

Streptomisin inj. 

4 Tab 4KDT 4 Tab 2KDT 

≥ 71kg 5 Tab 4KDT + 1000mg 

Streptomisin inj. 

5 Tab 4KDT 5 Tab 2KDT + 5 Tab 

Etambutol 

  (Kemenkes RI, 2016) 

Tabel 2. 5 Dosis paduan OAT Kombipak untuk kategori 2 

  
Tablet 

Isoniazid 

@300mg 

Kaplet 

Rifampisin 

@450 mg 

Tablet 

Pirazinamid 

@500mg 

 Etambutol   Jumlah 

hari/ 

menelan 
obat 

Tahap 

Pengobatan 

Lama 

Pengobatan 
Tablet 

@250mg 

Tablet 

@400mg 

Streptomisin 

Inj. 

Tahap 

Intensif 
(dosis harian) 

2Bulan 

1Bulan 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

- 

- 

0,75gr 

- 

56 

28 

Tahap 

lanjutan 
(dosis 3 x 

seminggu) 

 

4 Bulan 

 

2 

 

1 

 

- 

 

1 

 

2 

 

- 

 

60 

(Kemenkes RI, 2016) 

2.2.6 Komplikasi TB paru 

Menurut DepKes RI (2014) komplikasi yang sering terjadi pada penderita 

TB paru stadium lanjut: 

1. Hemoptisis berat (perdarahan dari saluran nafas bawah) yang dapat 

mengakibatkan kematian karena syok hipovolemik atau obstruksi 

jalan nafas 
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2. Kolaps dari lobus akibat retraksi bronkial 

3. Bronkiektasis dan fibrosis paru 

4. Pneumotoraks spontan, kolaps spontan karena kerusakan jaringan paru 

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

ginjal, dan sebagainya 

6. Insufisiensi kardio pulmoner 

2.3 Keaslian Penelitian 

Tabel 2. 6 Keaslian Penelitian 

No Judul; Penulis; 

Tahun 

Metode (Desain, 

Sampel, Variabel, 

Instrumen, 

Analisis) 

Hasil 

1.  Gambaran Self-

Efficacy pada 

Klien dengan 

Penyakit TBC 

dalam Pengobatan 

di RS Khusus Paru 

(RESPIRA), 

Puskesmas 

Piyungan dan 

Puskesmas Sewon 

II Bantul 

Yogyakarta 

(Tarafannur, 2017) 

D : deskriptif non 

eksperimental 

dengan rancangan 

single variable 

 

S : 31 orang 

 

Variabel : 

Single variable : 

Gambaran self 

efficacy pada klien 

dengan penyakit 

TBC 

 

I : kuisioner 

 

A : Analisis 

univariat 

 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan di RS Khusus Paru 

(Respira), Puskesmas Piyungan 

dan Puskesmas Sewon II Bantul 

dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1.  Distribusi frekuensi 

mengenai karakteristik 

responden paling 

banyak klien berumur 

18-40 tahun (38,7%), 

pendidikan klien SMA 

(29,0%), jenis kelamin 

laki-laki (74,2%),  

pekerjaan dengan tidak 

bekerja (29,0%). 

2. Distribusi frekuensi 

mengenai Self-Efficacy 

klien dalam pengobatan 

TBC dalam kategori 

tinggi sebanyak (64,5%) 

 

2.  Hubungan efikasi 

diri dengan 

kepatuhan minum 

obat pada pasien 

TB Paru di 

Puskesmas Patrang 

D : cross sectional 

 

S : 41 penderita TB 

paru yang sedang 

menjalani program 

pengobatan TB di 

Bedasarkan penelitian yang 

dilakukan di Puskesmas Patrang 

Kabupaten Jember dapat 

diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Karakteristik responden 
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Kabupaten Jember 

(Novitasari, 2016) 

wilayah kerja 

Puskesmas Patrang 

 

Variabel : 

I : Efikasi diri 

penderita TB 

 

D : Kepatuhan 

minum obat 

penderita TB 

 

I : Kuisioner  

 

A: uji chi square 

menunjukkan rat-rata 

usia pasien TB paru 

adalah 29 tahun. Usia 

termuda pada pasien 

adalah 18  tahun, 

sedangkan usia tertua 

pada pasien adalah 50 

tahun. Mayoritas pasien 

berada pada kelompok 

usia 20-3- tahun. Jumlah 

laki-laki lebih banyak 

menderita TB paru 

dibandingkan jumlah 

perempuan. Mayoritas 

pasien telah menikah. 

Pendidikan terakhir 

terbanyak pada jenjang 

SMU/SMK dan paing 

sedikit adalah SD. Jenis 

pekerjaan terbanyak 

adalah sebagai 

wiraswasta 

2. Efikasi diri pada 

indikator pengobatan 

TB paru dengan kategori 

baik didapatkan 

sejumlah 10 orang dan 

20 orang memiliki 

efikasi diri rendah pada 

indikator pengobatan 

TB paru. Pada indikator 

pencegahan memiliki 

efikasi diri tinggi  

sebanyak 13 orang dan 

efikasi diri rendah 

sebanyak 17 orang. 

3. Kepatuhan minum obat 

dengan kategori baik 

sejumlah 14 orang dan 

kategori rendah 

sejumlah 16 orang 

4. Ada hubungan efikasi 

diri dengan kepatuhan 

minum obat pada pasien 

TB paru di Puskesmas  

Patrang Kabupaten 

Jember dengan p value 

sebesar 0,01 (p value <α 
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(0,05)). Nilai Odds 

Ratio (OR) = 11,000, 

artinya pasien yang 

memiliki efikasi diri 

yang baik mempunyai 

peluang 11 kali 

mengalami kepatuhan 

minum obat yang baik 

dibandingkan pasien 

yang memiliki efikasi 

diri yang rendah. 

3.  Pengaruh Health 

Coaching berbasis 

Health Promotion 

Model terhadap 

Peningkatan 

Efikasi Diri dan 

Perilaku 

Pencegahan 

Penularan pada 

Pasien TB Paru. 

(Sitanggang, 2017) 

D : quasy 

eksperiement 

dengan rancangan 

pre test post test 

group design 

dengan kelompok 

kontrol. 

 

S: penderita TB 

yang menjalani 

pengobatan di 

Puskesmas 

Martapura dan 

Puskesmas 

Martapura Timur 

15 responden untuk 

kelompok 

perlakuan dan 15 

responden untuk 

keelompok kontrol 

Variabel : 

I : health coaching  

 

D: efikasi diri dan 

perilaku 

pencegahan 

penularan yang 

terdiridari 

pengetahuan, sikap, 

dan tindakan. 

 

I : kuesioner 

 

A: uji MANOVA 

(multivariate 

analisis of 

variance) 

Intervensi health coaching 

berbasis health promotion 

model dapaa=t menignkatkan 

efikasi diri dan perilaku 

pencegahan penularan pada 

pasien TB paru 
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4.  Hubungan Efikasi 

Diri dengan 

Kepatuhan Minum 

Obat Penderita 

Tuberkulosis Paru 

di Rumah Sakit 

Paru Respira 

Yogyakarta. 

(Sutrisna, 2017) 

D : deskriptif 

analitik, rancangan 

penelitian 

retrospektif 

 

S : 39 orang 

 

Variabel : 

 I : Efikasi diri 

penderita TB 

 

D : Kepatuhan 

minum obat 

penderita TB 

 

I : kuesioner 

 

A : analisis 

deskriptif dan uji 

kendall tau pada 

analisis inferensial 

Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh presentase responden 

yang memiliki efikasi diri 

kategori tinggi sebanyak 25 

responden (64,1%), 14 

responden kategori sedang 

(35,9%). Persentase sebanyak 

23 responden tidak patuh 

(59%), 16 responden patuh 

(41%). Keeratan hubungan 

efikasi diri dengan kepatuhan 

minum obat penderita 

tuberkulosis paru sebesar 0,407 

termasuk dalam keeratan cukup. 

5.  Hubungan Antara 

Pengetahuan 

dengan Efikasi 

Diri Penderita 

Tuberkulosis Paru 

di Balai Kesehatan 

Paru Masyarakat 

Surakarta. 

(Herawati, 2015) 

D : deskriptif 

pendekatan cross 

sectional 

 

S : 72 responden 

 

Variabel : 

I : Pengetahuan 

 

D : Efikasi diri 

penderita 

Tuberkulosis Paru 

 

I : kuesioner 

 

A : non parametik, 

uji koefisien 

korelasi Speaman 

rho 

Adanya hubungan yang positif 

dan signifikan antara 

pengetahuan dengan efikasi diri 

penderita TB paru di BBKPM 

Surakarta. 

6.  The Relationship 

between perceived 

family support as 

drug consumption 

controller / 

pengawas minum 

obat (PMO)’S and 

Self Efficacy og 

D : deskriptif 

korelasional 

 

S : 44 orang 

 

Variabel: 

I : persepsi 

dukugan keluarga 

Berasar hasil analisis dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan positif antara persepsi 

dukungan keluarga sebagai 

PMO dengan efikasi diri 

penderita TB di BKPM wilayah 

Semarang. 
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tuberculosis 

Patients in BKPM 

Semarang Region. 

(Hendiani Nurlita, 

Hastaning Sakti, 

2012) 

sebagai PMO 

 

D : efikasi diri 

 

I : kuesioner 

 

A : analisis regresi 

sederhana 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :   

Diteliti =  

Tidak diteliti  = 

Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Self 

Efficacy klien TB Paru di Puskesmas Wilayah Kota 

Surabaya(Adopsi teori Bandura,1997)

Self-Efficacy 

(Magnitude, 

Generality, 

Strength) 

 (Perilaku 

pengobatan) 

Sumber self efficacy : 

1. Performance Accomplishment 

(Pengalaman diri sendiri 

mengenai keberhasilan 

sebelumnya terkait pengobatan ) 

2. Vicarious Experiences 

(Pengamatan terhadap orang 

lain) 

3. Verbal Persuasion 

(Persuasi verbal seperti 

dukungan) 

4. Physiological Information 

(Evaluasi fisiologis berupa 

kondisi fisik dan emosional 

dalam menjalani pengobatan) 
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Gambar 3.1 menjelaskan bahwa empat sumber-sumber informasi yaitu 

performance accomplishment (pengalaman diri sendiri mengenai keberhasilan 

sebelumnya terkait pengobatan); vicarious experiences (pengamatan terhadap 

orang lain); verbal persuasion (persuasi verbal seperti dukungan emosional dan 

informasi)dan physiological information (evaluasi fisiologis berupa kondisi fisik 

dan emosionaldalam menjalani pengobatan)berperan penting dalam pembentukan 

self efficacy klien TB paru dalam menunjukkan perilaku pengobatan   

3.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah suatu jawaban sementara dari masalah yang diteliti dan 

kebenarannya akan dibuktikan melalui penelitian  (Notoatmodjo, 2012). Hipotesis 

yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Ada hubungan antara pengalaman diri sendiri(performance accomplishment 

dengan self efficacy)klien TB paru dalam menjalani pengobatan 

H1 : Ada hubungan antara pengamatan terhadap orang lain(vicarious experiences 

dengan self efficacy)klien TB paru dalam menjalani pengobatan 

H1 : Ada hubungan antara persuasi verbal(verbal persuasion)dengan self efficacy 

klien TB paru dalam menjalani pengobatan 

H1 : Ada hubungan antara evaluasi fisiologis(physiological information)dengan 

self efficacy klien TB paru dalam menjalani pengobatan.
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Desain penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif analitik melalui 

pendekatan cross sectional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 

pengalaman diri sendiri, pengamatan terhadap orang lain, persuasi verbal, dan 

evaluasi fisiologis dengan self efficacy klien TB yang menjalani pengobatan. 

Pendekatan cross sectional merupakan salah satu jenis penelitian yang 

menekankan pada waktu pengukuran atau observasi data variabel independen 

(pengalaman diri sendiri, pengamatan terhadap orang lain, persuasi verbal, 

evaluasi fisiologis) dan dependen (self efficacy)klien TB paru dalam menjalani 

pengobatan) secara bersamaan tanpa adanya tindak lanjut saat post pengkukuran 

data (Nursalam, 2016).Desain pendekatan cross sectional ini menjelaskan 

mengenai ada atau tidaknya hubungan antar variabel dalam penelitian.   

4.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi penelitian ini adalah klien TB paru di Puskesmas wilayah 

Surabaya bagian Utara meliputi Puskesmas Perak Timur, Puskesmas Pegirian, dan 

Puskesmas Tanah Kali Kedinding selama bulan Januari sampai bulan Juni 2018 

sebanyak 132 klien TB paru. 

4.2.2 Sampel 

Sampel dalam penelitin ini adalah klien TB paru yang sedang menjalani 

pengobatan di Puskesmas wilayah Surabaya bagian Utara pada bulan
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 Januari sampai bulan Juni 2018 yang memenuhi kriteria inklusi dalam penelitian 

ini sebanyak 99 klien TB paru. Pemenuhan sampel penelitian ini berdasarkan 

kriteria inklusi sebagai berikut : 

1. Klien TB paru yang masih aktif berobat di Puskesmas 

2. Klien TB paru usia 17-55 tahun disesuaikan berdasarkan tingkat usia 

produktif 

3. Responden bisa membaca dan menulis 

4. Bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini dengan menandatangani surat 

persetujuan menjadi responden penelitian 

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah 

1. Klien TB paru dengan kondisi khusus seperti kehamilan 

2. Klien TB paru dengan kondisi gangguan kejiwaan 

4.2.3 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel (Sampling) adalah proses menyeleksi porsi 

dari populasi untuk dapat mewakili populasi yang tersedia dengan tujuan 

mengambil sampel sehingga dapat diperoleh sampel yang sesuai dengan 

keseluruhan subyek penelitian (Nursalam, 2016). Teknik sampling dalam 

penelitian ini menggunakan teknik total sampling, dimana peneliti memilih 

responden sesuai kriteria inklusi sebanyak 99 responden.   

4.2.4 Besar Sampel 

Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 99 responden 

sesuai kriteria inklusi. 
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4.3 Identifikasi Variabel 

4.3.1 Variabel independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengalaman diri 

sendiri(performance accomplishment), pengamatan terhadap orang lain(vicarious 

experiences),persuasi verbal(verbal persuasion), dan evaluasi 

fisiologis(physiological information). 

4.3.2 Variabel dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah self efficacy klien TB paru 

yang menjalani pengobatan 

4.4 Definisi Operasional 

Tabel 4. 1Definisi Operasional 

Variabel Definisi 

operasional 

Parameter Alat 

ukur 

Skala Data Skor 

Variabel 

Independen 

     

Performanc

e 

Accomplish

ment 

(pengalama

n diri 

sendiri) 

Kemampua

n klien 

sebelumnya 

untuk 

mengatasi 

kesulitan 

dan 

kegagalan 

dalam 

pengobatan 

1. Keberhasilan 

dalam 

melewati 

kesulitan 

sebelumnya 

2. Kegagalan 

dalam 

melewati 

kesulitan 

sebelumnya  

Kuisio

ner 

Ordinal Pertanyaan 

terdiri dari 5 item 

dengan 4 

kategori pilihan 

jawaban 

Sangat setuju = 4 

Setuju = 3 

Tidak setuju = 2 

Sangat tidak 

setuju =1 

 

Skor pengalaman 

diri sendiri : 

Berhasil T ≥ 

mean 

Gagal T < mean 

Vicarious 

experience 

(pengamata

n terhadap 

Keberhasila

n 

pengobatan

pada orang 

1. Keberhasilan 

model 

mengarahkan 

perilaku 

Kuisio

ner 

Ordinal Pertanyaan 

terdiri dari 5 item 

dengan 4 

kategori pilihan 
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orang lain) lain yang 

memengaru

hi 

memotivasi 

klien TB 

menunjukka

n 

kemampuan 

yang sama 

positif klien 

2. Kegagalan 

model tidak 

mengarahkan 

perilaku 

negatif klien 

jawaban 

Sangat setuju = 4 

Setuju = 3 

Tidak setuju = 2 

Sangat tidak 

setuju =1 

 

Skor pengamatan 

terhadap orang 

lain : 

Tinggi = 76 – 

100 % 

Sedang = 60 –   

75 % 

Rendah  = <60 % 

Verbal 

persuasion 

(persuasi 

verbal) 

Sumber 

dorongan 

berupa 

dukungan 

emosional 

dan 

informasion

al dalam 

menjalani 

pengobatan 

1. Dukungan 

informasional 

2. Dukungan 

emosional 

Kuisio

ner 

Ordinal Pertanyaan 

terdiri dari 10 

item dengan 4 

kategori pilihan 

jawaban 

Selalu = 4 

Sering = 3 

Kadang-kadang 

= 2 

Tidak pernah  =1 

 

Skor persuasi 

verbal : 

Positif T ≥ mean 

Negatif T < 

mean 

Physiologic

al 

information 

(evaluasi 

fisiologis) 

Kondisi 

fisik dan 

emosional 

klien TB 

dalam 

menjalani 

pengobatan 

1. Keadaan 

emosional 

ketika 

menghadapi 

kesulitan 

dalam masa 

pengobatan 

2. Keadaan fisik 

ketika 

menghadapi 

kesulitan 

dalam masa 

pengobatan 

 

Kuisio

ner 

Ordinal Pertanyaan 

terdiri dari 10 

item dengan 4 

kategori pilihan 

jawaban 

Sangat setuju = 4 

Setuju = 3 

Tidak setuju = 2 

Sangat tidak 

setuju =1 

 

Skor pengamatan 

terhadap orang 

lain : 

Tinggi = 76 – 

100 % 

Sedang = 60 –   
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75 % 

Rendah  = <60 % 

Self efficacy Keyakinan 

seseorang 

akan 

kemampuan 

dirinya 

untuk 

mencapai 

suatu tujuan 

yang 

diinginkan, 

yaitu 

menjalani 

pengobatan 

TB paru 

sesuai 

anjuran 

petugas 

kesehatan 

Kuesioner self 

efficacy ini 

menggunakan 

pengukuran 3 

domain self 

efficacy yaitu 

meliputi : 

1. Generality(Ge

neralisasi) 

2. Magnitude 

(tingkat 

kesulitan) 

3. Strength(tingk

at kekuatan) 

Kuisio

ner 

Ordinal Pertanyaan 

terdiri dari 15 

item dengan 4 

kategori pilihan 

jawaban 

Sangat setuju = 4 

Setuju = 3 

Tidak setuju = 2 

Sangat tidak 

setuju  = 1 

 

Skor : 

Self efficacy 

tinggi T ≥ mean 

Self efficacy 

rendah T < mean 

 

4.5 Pengumpulan dan Pengolahan Data 

4.5.1 Instrumen 

Peneliti akan mengumpulkan data formal kepada subyek untuk menjawab 

pertanyaan secara tertulis. Variasi jenis instrumen atau alat penelitian yang 

digunakan untuk mengukur varibelpengalaman diri sendiri(performance 

accommplishment), pengamatan terhadap orang lain(vicarious 

experiences),persuasi verbal(verbal persuasion),evaluasi fisiologis(physiological 

information) dan self efficacy dalam menjalani pengobatan pada penelitian ini 

adalah kuesioner. 

Kuesioner penelitian ini terdiri dari pertanyaan yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden, meliputi : 

1. Data demografi 

Kuesioner ini terkait dengan identititas responden berupa data demografi 

yang terdiri dari nomor responden, tanggal pengisian, nama responden, usia, 
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jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan 

pendapatan setiap bulan. 

2. Kuesioner pengalaman diri sendiri(performance accomplishment) 

Kuesioner ini disusun oleh peneliti digunakan untuk menilai pengalaman diri 

sendiri klien TB paru yang terdiri dari 5 pertanyaan. Pada tiap pertanyaan 

bersifat pertanyaan tertutup dengan menggunakan skala likert. Pertanyaan 

positif diberikan skor untuk tiap jawaban sangat setuju = 4, setuju = 3, tidak 

setuju = 2, sangat tidak setuju = 1. Untuk pertanyaan negatif yaitu sangat 

setuju = 1, setuju = 2, tidak setuju = 3, sangat tidak setuju = 4. Hasil skor 

maksimal 20 dan skor minimal 5.  

Tabel 4. 2Blue print kuesioner pengalaman diri sendiri(performance 

accomplishment) 

Variabel Indikator Nomor 

pertanyaan 

Jenis 

pertanyaan 

Pengalaman 

diri 

sendiri(perf

ormance 

accomplish

ment) 
 

Klien berhasil melewati 

kesulitan sebelumnya 

1,3,4 Favorable 

Klien gagal melewati 

kesulitan sebelumnya 

2,5 Unfavorable 

 

3. Kuesioner pengamatan terhadap orang lain(vicarious experience) 

Kuesioner pengamatan terhadap orang lain menggunakan kuesioner 

dukungan sebaya yang diadopsi dan dimodifikasi dari kuesioner peniliti 

Praditya pada tahun 2015. Kuesioner ini digunakan untuk menilai 

pengamatan terhadap orang lainpada klien TB paru yang terdiri dari 5 

pertanyaan. Pada tiap pertanyaan bersifat pertanyaan tertutup dengan 

menggunakan skala likert. Pertanyaan positif diberikan skor untuk tiap 
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jawaban sangat setuju = 4, setuju = 3, tidak setuju = 2, sangat tidak setuju = 1. 

Untuk pertanyaan negatif yaitu sangat setuju = 1, setuju = 2, tidak setuju = 3, 

sangat tidak setuju = 4. Hasil skor maksimal 20 dan skor minimal 5. Kategori 

penilaian dikatakan peran pengamatan terhadap orang lain tinggi jika 76-

100% dari skor maksimal yakni setara dengan 15,2-20 poin, sedang jika 60-

75% dari skor maksimal yakni 12-15 poin, dan rendah jika <60% dari skor 

maksimal atau setara dengan <12 poin. 

Tabel 4. 3Blue print kuesioner pengamatan terhadap orang lain (vicarious 

experience) 

Variabel Indikator Nomor 

pertanyaan 

Jenis 

pertanyaan 

Pengamatan 

terhadap 

orang 

lain(vicario

us 

experience) 

Keberhasilan model 

mengarahkan perilaku 

positif klien 

1,2,3,4 Favorable 

Kegagalan model 

mengarahkan perilaku 

negatif klien 

5 Unfavorable 

 

4. Kuesioner persuasi verbal(verbal persuasion). 

Kuesioner persuasi verbal menggunakan dari kuesioner dukungan sosial milik 

Nursalam 2005 dan dimodifikasi oleh peneliti Naim pada tahun 2016. 

Kuesioner ini digunakan untuk menilai persuasi verbal pada klien TB paru 

yang terdiri dari 10 pertanyaan. Pada tiap pertanyaan bersifat pertanyaan 

tertutup dengan menggunakan skala likert. Pertanyaan positif diberikan skor 

untuk tiap jawaban selalu = 4, sering = 3, kadang-kadang = 2, tidak pernah = 

1. Hasil skor maksimal 40 dan skor minimal 10.  

Tabel 4. 4Blue print kuesioner persuasi verbal (verbal pesuasion) 

Variabel Indikator Nomor 

pertanyaan 

Jenis 

pertanyaan 

Persuasi 

verbal 

Dukungan informasional 1,2,3,4,5 Favourable 
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(verbal 

persuasion) 
Dukungan emosional 6,7,8,9,10 Favourable 

 

5. Kuesioner evaluasi fisiologis(physiological information). 

Kuesioner ini disusun oleh peneliti untuk menilaievaluasi fisiologis pada 

klien TB paru yang terdiri dari 10 pertanyaan. Pada tiap pertanyaan bersifat 

pertanyaan tertutup dengan menggunakan skala likert. Pertanyaan positif 

diberikan skor untuk tiap jawaban sangat setuju = 4, setuju = 3, tidak setuju = 

2, sangat tidak setuju = 1. Untuk pertanyaan negatif yaitu sangat setuju = 1, 

setuju = 2, tidak setuju = 3, sangat tidak setuju = 4. Hasil skor maksimal 40 

dan skor minimal 10. Kategori penilaian dikatakan peran evaluasi fisiologis 

tinggi jika 76-100% dari skor maksimal yakni setara dengan 30,4-40 poin, 

sedang jika 60-75% dari skor maksimal yakni 24-30 poin, dan rendah jika 

<60% dari skor maksimal atau setara dengan <24 poin. 

Tabel 4. 5Blue print kuesioner evaluasi fisiologis (physiological information) 

Variabel Indikator Nomor 

pertanyaan 

Jenis 

pertanyaan 

Evaluasi 

fisiologis 

(physiologic

al 

information) 

Keadaan emosional ketika 

menghadapi kesulitan 

dalam masa pengobatan 

1*,2*,3*,4*,

5, 9*,10* 

Favourable 

*Unfavorabl

e 

Keadaan fisik ketika 

menghadapi kesulitan 

dalam masa pengobatan 

6,7*,8*,10 Favourable 

 

6. Kuesioner self efficacy pada masa pengobatan 

Kuesioner self efficacy menggunakan Guide for Constructing Self Efficacy 

Scale milik Bandura 2006 yangdimodifikasi oleh Rini Novitasari pada tahun 

2017. Kuesioner ini digunakan untuk menilai self efficacy pada klien TB paru 

yang terdiri dari 15 pertanyaan. Pada tiap pertanyaan bersifat pertanyaan 
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tertutup dengan menggunakan skala likert. Pertanyaan positif diberikan skor 

untuk tiap jawaban sangat setuju = 4, setuju = 3, tidak setuju = 2, sangat tidak 

setuju = 1. Hasil skor maksimal 60 dan skor minimal 15. 

Tabel 4. 6Blue print kuesioner self efficacy 

Variabel Indikator Nomor 

pertanyaan 

Jenis 

pertanyaan 

Self efficacy Generality (Generalisasi) 3,4,7,10,11 Favourable 

Magnitude (tingkat 

kesulitan) 

1,2,5,6,8 Favourable 

Strenght (tingkat kekuatan) 9, 

12,13,14,15 

Favourable 

 

4.5.2 Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian dilakukan di Puskesmas wilayahkota Surabaya bagian utara 

pada bulan Juli 2018. 

4.5.3 Prosedur pengambilan data 

Langkah-langkah dalam pengumpulan data bergantung pada bergantung 

pada rancangan penelitian dan teknik instrumen yang diinginkan (Nursalam, 

2016). Prosedur dan pengumpulan data pada penelitian ini adalah : 

1. Tahap persiapan 

1) Peneliti mengajukan permohonan ijin penelitian kepada Dekan Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga untuk persetujuan pembimbing skripsi. 

2) Setelah mendapatkan ijin dari Dekan, peneliti mengajukan permohonan ijin 

pengambilan data awal ke bagian Akademik Fakultas Keperawatan, 

Bakesbangpol, Dinas Kesehatan Kota Surabaya serta Puskesmas Perak 

Timur. 
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3) Selanjutnya, peneliti melakukan studi pendahuluan berupa wawancara 

terstruktur dengan pemegang program TB di puskesmas untuk mendata 

populasi penelitian. 

4) Setelah diketahui populasi, peneliti selanjutya meminta bantuan kepada 

pemegang program TB di puskesmas tentang data klien yang menjadi calon 

responden penelitian. Setelah itu, peneliti akan mendata ulang klien 

berdasarkan perhitungan sampel dan disesuaikan dengan kriteria inklusi 

penelitian. 

5) Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah melakukan ujian proposal dan 

uji etik. 

6) Selanjutnya peneliti mempersiapkan intrumen penelitian berupa kuesioner 

yang terdiri dari kuesioner demografi, kuesioner pengalaman diri 

sendiri(performance accomplishment), kuesioner pengamatan terhadap orang 

lain(vicarious experience), kuesioner persuasi verbal(verbal persuasion), 

kuesionerevaluasi fisiologis(physiological information), dan kuesioner self 

efficacy. Kuesioner tersebut telah layak dipakai dalam penelitian karena 

sudah melalui tahap uji validitas dan uji reliabilitas. 

7) Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan permohonan ijin 

penelitian ke bagian Akademik Fakultas Keperawatan, Bakesbangpol, Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya, dan Kepala Puskesmas. 

8) Selanjutnya peneliti bekerja sama dengan pemegang program TB paru di 

puskesmas untuk mendapatkan data klien TB paru berupa alamat dan nomor 

telepon. 
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9) Setelah mendapatkan data klien TB paru, peneliti melakukan kontrak dengan 

calon responden penelitian. 

2. Tahap pelaksanaan 

1) Setelah melakukan kontrak dengan calon responden, peneliti bertemu dengan 

responden kemudian memperkenalkan diri,melakukan informed consent 

sebagai persetujuan menjadi responden penelitian, menjelaskan manfaat dan 

tujuan serta bahaya yang mungkin ada dari penelitian. 

2) Calon responden diberikan hak kebebasan untuk ikut berpartisipasi atau 

menolak dalam penelitian. 

3) Peneliti memberikan kuesioner, kemudian responden melakukan pengisian 

kesioner dengan didampingi peneliti, karena tidak menutup kemungkinan 

responden mengalami kesulitan dalam memahami pertanyaan sehingga 

peneliti dapat membantu menjelaskan, 

4) Setelah kuesioner penelitian diisi oleh responden, peneliti memberikan 

souvenir sebagai tanda terimakasih dan apresiasi. 

5) Selanjutnya, peneliti melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari 

penelitian yang telah dilakukannya. 

4.5.4 Pengolahan Data 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1) Uji validitas 

Uji validitas dilakukan untuk menguji intrumen sebagai evaluasi terhadap 

pertanyaan yang tidak relevan sebelum kuesioner diberikan kepada 

responden. Uji validitas sangat penting untuk mengetahui ada tidaknya 

pertanyaan dalam kuesioner yang harus diganti karena dianggap kurang 
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relevan. Uji validitas pada kuesionerr ini dilakukan pada tanggal 12 Juni 2018 

diujikan pada 25 orang. Uji validitas ini menggunakan SPSS dengan besar r 

tabel ditentukan sesuai jumlah responden yang diuji dengan tingkat 

signifikansi 5% (0,05) yaitu 0,3961. Item instrumen dianggap valid atau 

relevan jika r hitung > r tabel. R tabel pada 5 kuesioner tersebut yaitu 0,400 – 

0,666. 

2) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suattu alat 

ukut dapat dipercaya dan dapat diandalkan (Saryono, 2008). Uji reliabilitas 

diukur dengan menggunakan metode alpha chronbach diukur berdasarkan 

skala alpha chronbach 0 sampai 1. Apabila skala ini dikelompokkan dalam 

lima kelas dengan Rho yang sama, maka ukuran kemantapan alpha  dapat 

diinterpretasikan sebagai berikut (Hidayat, 2010) : 

1) Nilai Cronbach’s alpha 0.00 s.d 0.20 berarti kurang reliabel 

2) Nilai Cronbach’s alpha 0,21 s.d 0,40 berarti agak reliabel 

3) Nilai Cronbach’s alpha 0.41 s.d 0,60 berarti cukup reliabel 

4) Nilai Cronbach’s alpha 0,61 s.d 0,80 berarti reliabel 

5) Nilai Cronbach’s alpha 0,81 s.d 1,0 berarti sangat reliabel. 

Instrumen Alpha Cronbach Keterangan 

Pengalaman diri sendiri 0,780 Reliabel  

Pengamatan terhadap orang lain 0,874 Sangat Reliabel 

Persuasi verbal 0,892 Sangat Reliabel 

Evaluasi fisiologis 0,945 Sangat Reliabel 

Self Efficacy 0,963 Sangat Reliabel 
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2. Analisa Data 

Analisa data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah semua kuesioner 

yang diisi oleh responden terkumpul. Skala data yang didapatkan adalah 

ordinal malalui kuesioner. Data yang didapatkan akan dikumpulkan dan 

dianalisa dengan uji statistik menggunakan program windows SPSS dan 

disajikan dalam bentuk tabel. Mengukur tingkat signifikasi dan mengukur 

hubungan yang lebih bermakna digunakan uji statistik Spearman’s rho (r). 

Tingkat kesalahan (nilai α) ditetapkan sebesar 0,05 dengan tingkat 

kepercayaan 95%, apabila p ≤ 0,05 maka dapat dikatakan ada hubungan yang 

bermakna antara dua variabel sehingga H1diterima, sedangkan apabila p > α 

= 0,05, artinya tidak ada hubungan yang bermakna antara dua variabel, maka 

H1 ditolak. 
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4.6 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Kerangka Operasional Penelitian Analisis Faktor yang Berhubungan 

dengan Self Efficacy Klien TB Paru dalam Menjalani Pengobatan Di 

Puskesmas Wilayah Kota Surabaya 

  

Laporan Hasil Penelitian 

Populasi Target 

Seluruh klien TB paru yang aktif menjalani pengobatan di  Puskesmas 

Perak Timur, Pegirian, Tanah Kali Kedinding Surabaya Januari-Juni 

2018 

Sampel 
Klien yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi  

(99 orang) 

Sampling 

Total Sampling 

Pengumpulan Data 

Kuisoner 

Variabel Independen 

Perfomance accomplishment, vicarious 

experience, verbal persuasion, 

physiological information 

Variabel Dependen 

Self efficacy pada masa 

pengobatan 

 

Analisa Data 

Spearman rho p<0,05 
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4.7 Etika penelitian 

Penelitian ini telah lolos uji etik pada Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga dengan nomor sertifikat etik 1017-KEPK 

pada tanggal 16 Juli 2018. 

Peneliti melakukan penelitian dengan menekankan masalah etika dimana harus 

memenuhi hak-hak dari responden sebagai berikut : 

1. Sikap menghornati orang (Respect to Human) 

Hak-hak responden harus terpenuhi dengan adanya : 

1) Lembar persetujuan (informed consent) 

Informed consent diberikan sebelum penelitian dilakukan dan peneliti 

menjelaskan mengenai maksud tujuan penelitian yang dilakukan serta 

memberikan penjelasan bahwa responden berhak menolak penelitian (Potter 

& Perry, 2006) 

2) Kerahasian nama (anonim) 

Peneliti tidak mencantumkan nama responden pada lembar pengumpulan data 

(kuesioner) yang akan diisi oleh responden. Hal tersebut untuk menjaga 

kerahasiaan identitas responden 

3) Kerahasiaan informasi (confidentiality) 

Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiannya oleh 

peneliti, hanya kelompok data tertentu yang dilaporkan pada hasil penelitian 

4) Asas menepati janji (fidelity) 

Peneliti dan responden memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab 

terhadap kesepakatan yang telah disepakati 
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5) Otonomi (autonomy) 

Prinsip otonomi menegaskan bahwa seseorang mempunyai kebebasan untuk 

menentukan keputusan dirinya berdasarkan rencana pilihannya sendiri. 

6) Bebas (freedom) 

Responden berhak untuk menerima atau menolak untuk menjadi responden 

dan mendapat intervensi yang diberikan. 

2. Berbuat baik dan tidak merugikan (Beneficience) 

Melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi responden dengan memberikan 

pendidikan kesehatan sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan 

kesejahteraan responden. 

3. Keadilan (justice) 

Memenuhi hak subjek untuk emdapatkan penanganan yang sama dan adil, 

dengan memberikan kesempatan yang sama dan menghormati persetujuan 

dalam informed consent sesuai dengan yang telah disepakati. 

4.8 Keterbatasan penelitian 

Sebagian responden meminta peneliti untuk mendampingi responden dalam 

mengisi kuesioner, sehingga peneliti membacakan kuesioner dan memberikan 

kesimpulan maksud dari pertanyaan di dalam kuesioner. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan meliputi: 

1) Gambaran umum lokasi penelitian; 2) Karakteristik demografi responden, yaitu 

usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan kategori; 3) Data khusus 

mengenai variabel yang diukur yaitu meliputi pengalaman diri sendiri, 

pengamatan terhadap orang lain, persuasi verbal, evaluasi fisiologis, dan self 

efficacy klien TB paru dalam menjalani pengobatan di puskesmas wilayah kota 

Surabaya.  

5.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2018 ditiga puskesmas wilayah 

kota Surabaya yaitu Puskesmas Perak Timur, Puskesmas Tanah Kali Kedinding, 

dan Puskesmas Pegirian. Hasil survey data awal didapatkan populasi sebanyak 92 

orang dan sampel sebanyak 92 responden dari ketiga puskesmas tersebut selama 

bulan Januari sampai bulan April 2018, namun saat dilakukan penelitian 

didapatkan populasi terjangkau 132 orang dan sampel sebanyak 99 responden 

selama bulan Januari sampai bulan Juni 2018. Hal tersebut dikarenakan penelitian 

dilakukan pada bulan Juli sedangkan pada bulan Mei dan Juni terdapat 

penambahan pasien baru dan sembuh.  

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di tiga puskesmas wilayah kota Surabaya yaitu 

Puskesmas Perak Timur, Puskesmas Tanah Kali Kedinding, dan Puskesmas 

Pegirian.
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1. Puskesmas Perak Timur 

Puskesmas Perak Timur terletak di Jalan Jakarta nomor 9 Surabaya dengan 

wilayah kerja di Kecamatan Pabean Cantikan Kelurahan Perak Timur 

Surabaya. Program pengobatan TB di Puskesmas Perak Timur meliputi 

pengambilan OAT dan kontrol yang dilakukan setiap hari Senin – Sabtu. 

Petugas kesehatan di balai pengobatan TB paru berkolaborasi dengan 

pelayanan laboratoriun untuk pemeriksaan dahak dan darah. Program 

kunjungan rumah juga dilakukan oleh petugas kesehatan dan kader TB. 

2. Puskesmas Tanah Kali Kedinding 

Puskesmas Tanah Kali Kedinding terletak di Jalan HM. Noernp.25, 

Kecamatan Kenjeran Kelurahan Tanah Kali Kedinding. Puskesmas Tanah 

Kali Kedinding ini merupakan tipe puskesmas pagi dan sore atau 

puskesmas rawat inap dengan wilayah kerja puskesmas satu kelurahan 

yaitu kelurahan Tanah Kali Kedinding. Program pengobatan TB untuk 

pengambilan OAT dan kontrol dilaksanakan setiap hari Senin sampai 

Sabtu. Puskesmas Tanah Kali Kedinding juga melaksanakan kunjungan 

rumah untuk memastikan klien TB paru meminum obatnya secara teratur 

dan benar.  

3. Puskesmas Pegirian 

Puskesmas Pegirian terletak di Jalan Karang Tembok 39, Kecamatan 

Semampir. Wilayah kerja Puskesmas Pegirian meliputi 5 kelurahan, yaitu 

kelurahan Wonokusumo, kelurahan Ujung, kelurahan Pegirian, kelurahan 

Ampel, dan kelurahan Sidotopo Wetan. Program pengobatan TB di 

Puskesmas Pegirian mencakup pengobatan rutin dan uji laboratorium yang 
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dilaksanakan setiap hari Selasa. Selain itu, program home visit juga 

dilakukan untuk memastikan klien TB paru meminum obatnya secara 

teratur dan benar. 

5.1.2 Karakteristik demografi responden 

Karakteristik demografi responden meliputi usia, jenis kelamin, 

pendidikan, pekerjaan dan kategori TB. Penjelasan mengenai karakteristik 

demografi responden akan dijelaskan pada tabel. 

Tabel 5. 1 Distribusi Karakteristik Demografi 

No Karakteristik Demografi Parameter Frekuensi % 

1 Usia (tahun) 17-30 tahun 19 19,2 

31-43 tahun 37 37,4 

44-55 tahun 43 43,4 

Total 99 100% 

2 Jenis Kelamin Laki-laki 53 53,5 

Perempuan 46 46,5 

Total 99 100% 

3 Pendidikan Tidak sekolah 4 4 

Tamat SD 29 29,3 

Tamat SMP 17 17,2 

Tamat SMA 47 47,5 

Tamat Diploma 

(D3) 

2 2 

Total 99 100% 

4 Pekerjaan Tidak Bekerja 26 26,3 

Swasta 41 41,4 

Wiraswasta 32 32,3 

Total 99 100% 

5 Kategori TB Kategori 1 91 91,9 

Kategori 2 8 8,1 

Total 99 100% 

 

Berdasarkan tabel 5.1 mengenai karakteristik demografi responden 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah kelompok pada 

rentang usia 44-55 tahun sebanyak 43 orang (43,4%), berjenis kelamin 

laki-laki sebanyak 53 orang (53,5%). Berdasarkan data di atas tingkat 

pendidikan tamat SMA lebih banyak dimiliki oleh responden yaitu 
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sebanyak 47 orang (47,5%). Responden berjumlah 32 orang (32,3%) 

dengan pekerjaan wiraswasta. Sebagian besar responden TB berada pada 

kategori 1 yaitu pasien baru TB paru BTA positif, TB paru BTA negatif 

foto toraks positif dan TB ekstra parudengan jumlah 91 orang (91,9%), 

sedangkan 8 orang responden berada pada kategori 2 yaitu pasien BTA 

positif yang telah diobati sebelumnya meliputi penderita kambuh (relaps), 

penderita gagal (failure), dan penderita dengan pengobatan setelah putus 

obat (default). 

5.1.3 Variabel yang diukur 

Pada penelitian ini varibel yang diukur adalah pengalaman diri sendiri, 

pengamatan terhadap orang lain, persuasi verbal, evaluasi fisiologis, dan self 

efficacy. 

Di bawah ini akan disajikan tabel data distribusi frekuensi mengenai 

pengalaman diri klien TB paru di Puskesmas Perak Timur, Puskesmas Pegirian, 

dan Puskesmas Tanah Kali Kedinding Surabaya. 

Tabel 5. 2Distribusi frekuensi pengalaman diri sendiri pada klien TB paru dalam 

menjalani pengobatan 

Variabel Independen Kriteria f % 

Pengalaman diri sendiri 
Berhasil 77 77,8 % 

Gagal 22 22,2 % 

Total  99 100 % 

Berdasarkan Tabel 5.2 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar 

ressponden memiliki keberhasilan dalam pengalaman diri yaitu sebanyak 77 

responden (77,8%). 

  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG ... NURIN SYARAFINA I



51 

 

 
 

Tabel 5. 3Blue Print Parameter Pengalaman Diri Sendiri 

No. Parameter Mean SD 

1 Klien berhasil melewati kesulitan 

sebelumnya 

9,49 1,600 

2 Klien gagal melewati kesulitan 

sebelumnya 

5,10 1,225 

 

Tabel 5.3 Pengalaman penderita pada penderita TB paru diukur dengan 5 

item pertanyaan jikadihubungkan dengan parameter pada definisi operasional, 

maka diperoleh hasil bahwa diantara kedua aspek yang ada, aspek klien berhasil 

melewati kesulitan sebelumnya memiliki nilai yang tinggi dibandingkan dengan 

aspek klien gagal melewati kesulitan sebelumnya dengan prevalensi mean±SD 

sebesar 9,49±1600.  

Tabel 5. 4 Distribusi pengamatan terhadap orang lain pada klien TB paru dalam 

menjalani pengobatan. 

Variabel Independen Kriteria f % 

Pengamatan terhadap orang lain 

Tinggi 52 52,5 

Sedang 31 31,3 

Rendah 16 16,2 

Total  99 100% 

Berdasarkan Tabel 5.4 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar 

ressponden memiliki pengamatan terhadap orang lain yang tinggi  yaitu sebanyak 

52 responden (52,5%). 
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Tabel 5. 5Blue Print Parameter Pengamatan Terhadap Orang Lain 

No. Parameter Mean SD 

1 Keberhasilan model mengarahkan 

perilaku positif klien 

12,40 2,885 

2 Kegagalan model mengarahkan 

perilaku negatif klien 

3,37 0,790 

 

Tabel 5.5 Pengamatan terhadap orang lain pada penderita TB paru diukur 

dengan 5 item pertanyaan jika dihubungkan dengan parameter pada definisi 

operasional, maka diperoleh hasil bahwa diantara kedua aspek yang ada, aspek 

keberhasilan model mengarahkan perilaku positif klien memiliki nilai yang tinggi 

dibandingkan dengan aspek kegagalan model mengarahkan perilaku negatif klien 

dengan prevalensi mean±SD sebesar 12,40±2,885. 

Tabel 5. 6Distribusi frekuensi persuasi verbal pada klien TB paru dalam menjalani 

pengobatan 

Variabel Independen Kriteria F % 

Persuasi verbal 
Positif 79 79,8% 

Negatif 20 20,2% 

Total  100 100% 

Berdasarkan Tabel 5.6 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar 

ressponden mendapat persuasi verbal yang positif yaitu sebanyak 79 responden 

(79,8%). 

Tabel 5. 7Blue Print Parameter Persuasi Verbal 

No. Parameter Mean SD 

1 Dukungan informasional 17,97 2,753 

2 Dukungan emosional 18,01 2,794 
 

Tabel 5.7 Persuasi verbal  pada penderita TB paru diukur dengan 10 item 

pertanyaan jika dihubungkan dengan parameter pada definisi operasional, maka 

diperoleh hasil bahwa diantara kedua aspek yang ada, aspek dukungan emosional 
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memiliki nilai yang tinggi dibandingkan dengan aspek dukungan informasional 

dengan prevalensi mean±SD sebesar 18,01±2,794. 

Tabel 5. 8 Distribusi frekuensi evaluasi fisiologis pada klien TB paru dalam 

menjalani pengobatan 

Variabel Independen Kriteria f % 

Evaluasi fisiologis 

Tinggi 57 57,6 

Sedang 25 25,3 

Rendah 17 17,2 

Total  99 100% 

Berdasarkan Tabel 5.8 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar 

ressponden memiliki evalusi fisiologis tinggi yaitu sebanyak 57 responden 

(57,6%). 

Tabel 5. 9Blue Print Parameter Evaluasi Fisiologis 

No. Parameter Mean SD 

1 Kondisi emosional ketika 

menghadapi kesulitan dalam masa 

pengobatan 

18,67 3,780 

2 Keadaan fisik ketika menghadapi 

kesulitan dalam masa pengobatan 

12,52 2,242 

Tabel 5.9 Evaluasi fisiologis pada penderita TB paru diukur dengan 10 

item pertanyaan jika dihubungkan dengan parameter pada definisi operasional, 

maka diperoleh hasil bahwa diantara kedua aspek yang ada, aspek keadaan 

emosional memiliki nilai yang tinggi dibandingkan dengan aspek keadaan dengan 

prevalensi mean±SD sebesar 18,67±3,780. Hal tersebut memiliki makna bahwa 

dalam menghadapi kesulitan pada masa pengobatan memiliki dampak lebih 

terhadap keadaan emosional klien TB daripada keadaan fisiknya.  

Tabel 5. 10 Distribusi frekuensi self efficacy  pada klien TB paru dalam menjalani 

pengobatan 

Variabel Dependen Kriteria F % 

Self Efficacy 
Tinggi 76 76,8% 

Rendah 23 23,2% 

Total  99 100 % 
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Berdasarkan Tabel 5.10 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar 

ressponden memiliki self efficacy tinggi yaitu sebanyak 76 responden (76,8%). 

Tabel 5. 11Blue print parameter self efficacy 

No. Parameter Mean SD 

1 Generality (Generalisasi) 17,49 2,358 

2 Magnitude (Tingkat Kesulitan) 17,81 2,207 

3 Strenght (Tingkat Kekuatan) 17,63 2,423 

Tabel 5.11 Self efficacy pada penderita TB paru diukur dengan 15 item 

pertanyaan jika dihubungkan dengan parameter pada definisi operasional, maka 

diperoleh hasil bahwa diantara ketiga aspek yang ada, aspek magnitude (tingkat 

kesulitan) dengan prevalensi mean±SD sebesar 17,81±2,207. Hal tersebut 

memiliki makna penilaian klien dalam menghadapi tingkat kesulitan tugas-tugas 

yang diberikan, misalnya mampu menyelesaikan pengobatan TB selama 6 bulan. 

5.1.4 Hubungan pengalaman diri sendiri, pengamatan terhadap orang lain, 

persuasi verbal, evaluasi fisiologis  dengan self efficacy klien TB paru dalam 

menjalani pengobatan. 

Tabel 5. 12 Hubungan pengalaman diri sendiri dengan self efficacy klien TB paru 

dalam menjalani pengobatan 

Pengalaman Diri 

Sendiri 

Self Efficacy 
Total % 

Rendah % Tinggi % 

Gagal 17 17,2 5 5 22 22,2 

Berhasil 6 6,1 71 71,7 77 77,8 

Total 23 23,2 76 76,8 99 100 

Uji statistik Spearman Rho Test Correlation p = 0,000 r = 0,684 

Tabel 5.12 menunjukkan bahwa sebanyak 71 responden (71,7%) dari total 

99 responden memiliki pengalaman diri yang baik dengan self efficacy yang tinggi 

dalam menjalani pengobatan TB paru. Berdasarkan hasil analisis dengan 

menggunakan uji statistik Spearman Rho Test Correlation diketahui bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman diri sendiri dengan self 
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efficacy klien TB paru dalam menjalani pengobatan (p= 0,000). Pada r tabel 

didapatkan 0,684 yang berarti bahwa variabel pengalaman diri sendiri dan self 

effficacy klien TB paru memiliki keeratan hubungan yang tinggi atau kuat serta 

memiliki arah yang positif. 

Tabel 5. 13 Hubungan pengamatan terhadap orang lain dengan self efficacy klien 

TB paru dalam menjalani pengobatan 

Pengamatan terhadap 

Orang Lain 

Self Efficacy 
Total % 

Rendah % Tinggi % 

Rendah 15 15,2 1 1 16 16,2 

Sedang 6 6,1 25 25,2 31 31,3 

Tinggi 2 2 50 50,5 52 52,5 

Total 23 23,2 76 76,8 99 100 

Uji statistik Spearman Rho Test Correlation p = 0,000 r = 0,632 

Tabel 5.13 menunjukkan bahwa sebanyak 50 responden (50,5%) dari total 

99 responden memiliki pengamatan terhadap orang lain yang tinggi dengan self 

efficacy yang tinggi dalam menjalani pengobatan TB paru. Berdasarkan hasil 

analisis dengan menggunakan uji statistik Spearman Rho Test Correlation 

diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan anatara pengalaman diri 

sendiri dengan self efficacy klien TB paru dalam menjalani pengobatan (p= 

0,000). Pada r tabel didapatkan 0,632 yang berarti bahwa variabel pengamatan 

terhadap orang lain dan self effficacy klien TB paru memiliki keeratan hubungan 

yang tinggi atau kuat serta memiliki arah yang positif. 

Tabel 5. 14 Hubungan persuasi verbal dengan self efficacy klien TB paru dalam 

menjalani pengobatan 

Persuasi Verbal 
 Self Efficacy 

Total % 
Rendah % Tinggi % 

Negatif 16 16,2 4 4 20 20,2 

Positif 7 7,1 72 72,7 79 79,8 

Total 23 23,2 76 76,8 99 100 

Uji statistik Spearman Rho Test Correlation p = 0,000 r = 0,676 
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Tabel 5.14 menunjukkan bahwa sebanyak 72 responden (72,7%) dari total 

99 responden memiliki persuasi verbal yang positif dengan self efficacy yang 

tinggi dalam menjalani pengobatan TB paru. Berdasarkan hasil analisis dengan 

menggunakan uji statistik Spearman Rho Test Correlation diketahui bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan anatara persuasi verbal dengan self efficacy 

klien TB paru dalam menjalani pengobatan (p= 0,000). Pada r tabel didapatkan 

0,676 yang berarti bahwa variabel persuasi verbal dan self effficacy klien TB paru 

memiliki keeratan hubungan yang tinggi atau kuat serta memiliki arah yang 

positif. 

Tabel 5. 15 Hubungan evaluasi fisiologis dengan self efficacy klien TB paru 

dalam menjalani pengobatan 

Evaluasi Fisioogis 
Self Efficacy 

Total % 
Rendah % Tinggi % 

Rendah 16 16,2 1 1 17 17,2 

Sedang 7 7,1 18 18,2 25 25,3 

Tinggi 0 0 57 57,5 57 57,5 

Total 23 23,2 76 76,8 99 100 

Uji statistik Spearman Rho Test Correlation p = 0,000 r = 0,750 

Tabel 5.15 menunjukkan bahwa sebanyak 57 responden (57,5%) dari total 

99 responden memiliki pengalaman diri yang positif dengan self efficacy yang 

tinggi dalam menjalani pengobatan TB paru. Berdasarkan hasil analisis dengan 

menggunakan uji statistik Spearman Rho Test Correlation diketahui bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan anatara evaluasi fisiologis dengan self efficacy 

klien TB paru dalam menjalani pengobatan (p= 0,000). Pada r tabel didapatkan 

0,750 yang berarti bahwa variabel evaluasi fisiologis dan self effficacy klien TB 

paru memiliki keeratan hubungan yang tinggi atau kuat serta memiliki arah yang 

positif. 
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5.2 Pembahasan 

Berikut ini akan dibahas tentang hubungan dari masing-masing variabel yang 

diteliti dengan tujuan penelitian. Pembahasan menyajikan data hasil penelitian 

yang meliputi analisis hubungan antar variabel yaitu pengalaman diri sendiri, 

pengamatan terhadap orang lain, persuasi verbal, evaluasi fisiologis dengan self 

efficacy klien TB paru dalam menjalani pengobatan.  

5.2.1 Hubungan pengalaman diri sendiri dengan self efficacy klien TB paru 

dalam menjalani pengobatan. 

Sebagian besar responden memiliki pengalaman diri yang baik dengan self 

efficacy yang tinggi dalam menjalani pengobatan TB paru. Pengalaman diri yang 

baik akan memengaruhi tingkat self efficacy menjadi lebih tinggi. Fakta tersebut 

didukung dengan hasil uji statistik yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara pengalaman diri sendiri dengan self efficacy klien TB paru dalam 

menjalani pengobatan. Sebanyak 71,7% dari 99 responden memiliki keberhasilan 

melewati pengalaman pengobatan sebelumnya dengan self efficacy yang tinggi, 

17,2% responden memiliki kegagalan melewati pengalaman pengobatan 

sebelumnya dengan self efficacy yang rendah dalam menjalani pengobatan TB 

paru. 

Penelitian Uzuntiryaki yang dilakukan pada tahun 2008 terhadap guru-

guru kimia di Turki menunjukkan diantara empat sumber informasi yang paling 

berperan dalam  memengaruhi perkembangan efikasi diri, pengalaman diri sendiri 

(performance accomplishment)(Uzuntiryaki, 2008). Pada penelitian yang 

dilakukan Erni pada tahun 2015 menyebutkan faktor lain yang memengaruhi 

efikasi diri adalah pengalaman keberhasilan individu. Pada penelitian tersebut 
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pengalaman individu mengalami drop out, kasus kambuh, kasus gagal pengobatan 

karena tidak berhasil melewati kesulitan pengobatan seperti efek samping 

pengobatan dan jangka waktu pengobatan yang lama menyebabkan penurunan 

self efficacy yang dimiliki pasien TB paru tersebut(Herawati, 2015). Keberhasilan 

menyelesaikan suatu masalah akan meningkatkan self efficacy diri individu, 

sebaliknya kegagalan akan menurunkan self efficacy. Pengalaman individu akan 

kesuksesan atau keberhasilan mengatasi hambatan melalui upaya yang gigih juga 

diperlukan untuk membangun self efficacy(Rustika, 2012). 

Tahapan pengobatan tuberkulosis terbagi menjadi dua tahapan yaitu 

tahapan awal (fase intensif) dan tahapan lanjutan. Pengobatan tahap awal setiap 

pasien baru harus diberikan selama 2 bulan (Muttaqin, 2008). Sebagian besar 

responden pada penelitian ini merupakan klien TB paru dalam kategori 1. 

Pengobatan klien TB paru kategori 1 pada fase intensif  adalah 2 (HRZE)/4(HR)3 

atau 2(HRZE)4HR. Obat obat tersebut memiliki efek samping, salah satunya 

Rifampisin (R) memiliki efek samping gangguan gastrointestinal seperti mual 

muntah, sesak nafas, dan demam (Kemekes RI, 2016). 

Berbagai masalah dalam menjalani pengobatan TB paru tersebut dapat 

diterima oleh klien TB salah satunya adalah efek samping obat. Ketika klien TB 

paru berhasil menghadapi efek samping obat dan tidak berhenti pengobatan hal 

tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan melewati pengalaman pengobatan 

sebelumnya akan meningkatkan nilai self efficacy menjadi tinggi.  
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5.2.2 Hubungan pengamatan terhadap orang lain dengan self efficacy klien 

TB paru dalam menjalani pengobatan. 

Pengamatan terhadap orang lain yang tinggi akan memengaruhi tingkat 

self efficacy menjadi lebih tinggi. Fakta tersebut didukung dengan hasil uji 

statistik yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

pengamatan terhadap orang lain dengan self efficacy klien TB parudalam 

menjalani pengobatan.  Sebanyak 50,5% dari 99 responden memiliki pengamatan 

terhadap orang lain yang tinggi dengan self efficacy yang tinggi, 15,2% responden 

memiliki pengamatan terhadap orang lain yang rendah dengan self efficacy yang 

rendah dalam menjalani pengobatan TB paru. 

Penelitian yang dilakukan Erni pada tahun 2015 menyebutkan bahwa 57% 

dari total responden mengetahui pengalaman orang lain yang berhasil pengobatan 

memengaruhi keyakinan yang dimiliki pennderita TB paru, adapun pernyataan 

dari penderita bahwa mereka yakin untu sembuh karena mereka sudah sering 

mengetahui orang lain yang berhasil pada pengobatan (Herawati, 2015).Menurut 

Bandura, meningkatnya self efficacy individu dapat meningkatkan motivasi untuk 

mencapai suatu prestasi. Peningkatan self efficacy ini akan menjadi lebih efektif 

jika subyek yang menjadi model tersebut mempunyai banyak kesamaan tingkat 

kesulitan tugas, kesamaan situasi dan kondisi, serta keanekaragaman yang dicapai 

oleh model (Pajares, 2006). 

Dalam memilih model, orang cenderung memilih model yang ada 

kemiripannya dengan diri, perilaku model akan meningkatkan self efficacy apabila 

model sukses, dan menurunkan self efficacy apabila model gagal. Pada penelitian 
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ini, peneliti mewawancarai responden mengenai model yang digunakan reponden 

dan model tersebut adalah penderita TB lain yang berhasil melewati tahap intensif 

dan sedang menjalani pengobatan tahap lanjutan maupun yang sudah berhasil 

menyelesaikan pengobatan. Blue print yang dilampirkan pada hasil penelitian 

menunjukan keberhasilan model mengarahkan perilaku positif klien  TB dengan 

prevalensi mean±SD sebesar 12,40±2,885.Apabila responden melakukan 

pengamatan pada model tersebut dengan intensitas yang tinggi maka akan 

memengaruhi tingkat self efficacy menjadi lebih itnggi. Keberhasilan model dalam 

pengobatan dapat memotivasi responden untuk lebih yakin menjalani pengobatan 

hingga sembuh. 

5.2.3 Hubungan persuasi verbal dengan self efficacy klien TB paru dalam 

menjalani pengobatan. 

Hasil uji statistik yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara persuasi verbal dengan self efficacy klien TB parudalam menjalani 

pengobatan.  Sebanyak 72,7% dari 99 responden memiliki persuasi verbal yang 

positif dengan self efficacy yang tinggi, 16,2% responden memiliki persuasi verbal 

yang negatif dengan self efficacy yang rendah dalam menjalani pengobatan TB 

paru.  

Persuasi verbal merupakan informasi yang sengaja diberikan kepada orang 

yang perlu diubah self efficacy nya, dengan cara memberikan dorongan semangat 

bahwa permasalahan yang dihadapi bisa diselesaikan (Rustika, 2012). Semakin 

percaya orang kepada kemampuan pemberi informasi maka akan semakin kuat 

keyakinan untuk dapat merubah efikasi diri. Hasil penelitian Lewis dan Newell 

pada tahun 2009 menunjukkan bahwa peningkatan komunikasi antara penyedia 
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layanan kesehatan dan penderita, pemberdayaan individu, serta pengetahuan dan 

pemahaman penderita tentang program pengobatan, dapat meningkatkan 

kepercayaan diri (self efficacy) penderita TB dalam perawatan dan pengobatan 

(Lewis& Newell, 2009). Hasil penelitian Kholifah pada tahun 2012 bahwa 

interaksi keluarga dapat memberikan dukungan secara emosional pada penderita 

TB paru yaitu meliputi perhatian, adanya kepercayaan, mendengarkan, dan 

didengarkan. Dukungan emosional dari keluarga dapat meningkatkan self efficacy 

penderita TB paru (Kholifah et al, 2012).Dukungan keluarga yang selalu 

memberikan semangat dan membantu dalam membangun keyakinan diri pasien 

(Wulandari, 2016). 

Persuasi verbal memiliki 2 aspek yaitu aspek dukungan informasional dan 

dukungan emosional. Blue print parameter aspek tersebut telah dilampirkan pada 

hasil penelitian, menunjukkan bahwa aspek dukungan emosional memiliki nilai 

yang lebih tinggi dengan prevalensi mean±SD sebesar 18,01±2,794. Saat 

penelitian dilakukan, sebagian besar keluarga penderita TB paru mengantar dan 

menemani penderita untuk mengambil obat dan melakukan pemeriksaan. Hal 

tersebut merupakan bentuk dukungan emosional yaitu simpati dan cinta dari 

keluarga. Bentuk dukungan ini membuat klien TB paru memiliki perasaan yang 

nyaman dan dicintai oleh keluarga, sehingga klien TB paru memiliki self efficacy 

yang tinggi dalam menjalani pengobatan. Keluarga berkontribusi memberikan 

dukungan meskipun hanya dengan pertanyaan sederhana, misalnya menanyakan 

kondisi penderita hari ini, apakah obatnya sudah diminum, kapan kontrol lagi dan 

sebagainya. Individu yang memeroleh dukungan keluarga tinggi akan menjadi 

lebih optimis dalam memenuhi kebutuhan psikologi  
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5.2.4 Hubungan evaluasi fisiologis dengan self efficacy klien TB paru dalam 

menjalani pengobatan. 

Setiap individu mempunyai kemampuan berbeda-beda dalam mengatur 

kondisi fisik dan emosional, terutama dalam menahan stres (Sunaryo, 2013). 

Evaluasi fisiologis yang mencakup kondisi fisik dan emosional yang tinggi akan 

memengaruhi tingkat self efficacy menjadi lebih tinggi. Fakta tersebut didukung 

dengan hasil uji statistik yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara evaluasi fisiologis dengan self efficacy klien TB parudalam menjalani 

pengobatan.  Sebanyak 57,5% dari 99 responden memiliki evaluasi fisiologis yang 

tinggi dengan self efficacy yang tinggi, 16,2% responden memiliki evaluasi 

fisiologis yang rendah dengan self efficacy yang rendah dalam menjalani 

pengobatan TB paru. 

Penelitian yang dilakukan oleh Masitoh pada tahun 2014 menyebutkan 

bahwa lamanya pengobatan TB paru menimbulkan efek kepada pasien yang 

sedang menjalani pengobatan seperti rasa jenuh dan tertekan, sehingga hal 

tersebut memicu terjadinya peningkatan stres pada pasien tuberkulosis paru terkait 

pengobatan yang dijalaninya (Masitoh, 2014). Tingkat stres dan kecemasan yang 

tinggi maka self efficacy yang dimiliki oleh penderita TB tersebut akan rendah 

(Windi, 2018). Penelitian Nasiruna (2012) di Puskesmas Kutowinangun Kota 

Kebumen Jawa Tengah, dimana hasil penelitian dari 21 pasien yang menjalani 

pengobatan TB paru, pasien mengeluhkan stres karena harus mengonsumsi obat 

dalam jumlah banyak dengan waktu pengobatan mencapai 6 bulan dan 

mengungkapkan dibutuhkan self efficacy dalam mengonsumsi obat anti 

tuberkulosis secara rutin (Nasiruna, 2012).Self efficacy terbentuk dari penilaian 
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diri terhadap kemampuan dan perasaan terhadap ancaman yang dapat 

menimbulkan motivasi untuk mengatur tindakan(Ariani, 2011). 

Evaluasi fisiologis meliputi askpek kondisi fisik dan emosional. Pada 

penelitian ini yang dimaksud dengan evaluasi fisiologis yang tinggi adalah 

individu yang memiliki kondisi fisik yang baik dan emosional (tingkat stres) yang 

rendah. Pengobatan yang lama dan jumlah obat yang cukup banyak sering 

membuat penderita TB paru mengeluh terhadap reaksi kondisi fisik yang 

dialaminya seperti pusing, mual, perubahan selera makan, susah tidur, dan  

perubahan emosionalnya seperti cemas, takut, stres.Pada penelitian ini, aspek 

kondisi emosionalnya memiliki nilai yang tinggi dibandingkan kondisi fisik yang 

dialami individu dengan prevalensimean±SD sebesar 18,67±3,780. Pasien yang 

ketika didiagnosis TB paru timbul ketakutan dalam dirinya, ketakutan itu dapat 

berupa ketakutan akan pengobatan, kematian, efek samping obat, menularkan 

penyakit ke orang lain, kehilangan pekerjaan, ditolak, dan didiskriminasikan 

(Chilyatiz, 2016). Keadaan emosi dapat memengaruhi penilaian seseorang 

terhadap keyakinan dirinya (self efficacy) dan pada penelitian ini responden yang 

cemas selama pengobatan hanya 17 responden dari total responden. Mereka 

menyatakan bahwa masing-masing merasa cemas karena pengobatannya yang 

lama dan takut tidak bisa sembuh.  

Reaksi stres dan kondisi fisik yang buruk dapat di intepretasikan individu 

sebagai tanda-tanda kerentanan terhadap kinerja yang buruk.Evaluasi fisiologis 

memengaruhi seseorang terhadap keyakinan diri. Evaluasi fisiologis yang tinggi 

dapat meningkatan self efficacy , sebaliknya evaluasi fisiologis yang rendah 

menurunkan self efficacy. 
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

1. Pengalaman diri (performance accomplishment) memiliki hubungan yang 

bermakna dengan self efficacy klien TB paru dalam menjalani pengobatan. 

Semakin berhasil pengalaman diri maka semakin tinggi self efficacy klien 

TB paru dalam menjalani pengobatan. 

2. Pengamatan terhadap orang lain (vicarious experience) memiliki 

hubungan yang bermakna dengan self efficacy klien TB paru dalam 

menjalani pengobatan. Semakin tinggi pengamatan terhadap orang lain 

maka semakin tinggi self efficacy klien TB paru dalam menjalani 

pengobatan. 

3. Persuasi verbal (verbal persuasion) memiliki hubungan yang bermakna 

dengan self efficacy klien TB paru dalam menjalani pengobatan. Semakin 

positif persuasi verbal maka semakin tinggi self efficacy klien TB paru 

dalam menjalani pengobatan. 

4. Evaluasi fisiologis (physiological information) memiliki hubungan yang 

bermakna dengan self efficacy klien TB paru dalam menjalani pengobatan. 

Semakin tinggi evaluasi fisiologis maka semakin tinggi self efficacy klien 

TB paru dalam menjalani pengobatan. 

6.2 Saran 

1. Bagi Puskesmas Penelitian 

Pihak penanggungjawab TB dapat memanfaatkan hasil penelitian untuk 

mengevaluasi program dengan mengedukasi keluarga klien TB mengenai 

pentingnya faktor persuasi verbal dalam bentuk dukungan keluarga 
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sebagai bentuk upaya meningkatkan self efficacy klien TB paru dalam 

pengobatan. 

2. Bagi Penelitian selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencari faktor yang dominan 

yang berhubungan dengan self efficacy klien TB paru dalam menjalani 

pengobatan. 
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Lampiran 1 

PENJELASAN PENELITIAN 

Judul penelitian  :Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Self Efficacy 

Klien TB Paru dalam Menjalani Pengobatan di Puskesmas 

Wilayah Kota Surabaya 

Tujuan penelitian 

Tujuan umum 

Menjelaskan faktor apa saja yang berhubungan dengan self efficacy klien TB paru 

dalam menjalani pengobatan di puskesmas wilayah kota Surabaya. 

Tujuan khusus 

1. Menganalisis hubungan antara pengalaman diri (performance 

accomplishment)dengan self efficacy klien TB paru dalam menjalani 

pengobatan di puskesmas wilayah kota Surabaya. 

2. Menganalisis hubungan antarapengamatan terhadap orang lain (vicarious 

experience) dengan self efficacy klien TB paru dalam menjalani pengobatan 

di puskesmas wilayah kota Surabaya. 

3. Menganalisis hubungan antara persuasi verbal (verbal persuasion dengan self 

efficacy) klien TB paru dalam menjalani pengobatan di puskesmaswilayah 

kota Surabaya. 

4. Menganalisis hubungan antara evaluasi fisiologis (physiological information) 

dengan self efficacy klien TB paru dalam menjalani pengobatan di puskesmas 

wilayah kota Surabaya. 
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Perlakuan yang Diterapkan pada Subjek Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan cross sectional 

untuk mengetahui hubungan suatu fenomena dengan suatu penyebab. Tidak 

adaperlakuan yang diterapkan terhadap responden. Responden dimohon untuk 

melakukanpengisian kuisoner selama 10 menit dan dibantu oleh satu fasilitator. 

Manfaat Penelitian bagi Responden 

Subyek (responden) yang terlibat dalam penelitian ini akan memperoleh 

pengetahuan tentang informasi apa saja yang ada dan berpengaruh terhadap self 

efficacy dalam menjalani pengobatan klien TB paru yaitu pengalaman diri sendiri, 

pengamatan terhadap orang lain, persuasi verbal serta keadaan fisik dan 

emosional. 

Bahaya Potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan respondendalam 

penelitian ini karena Anda hanya diminta untuk menjawab pertanyaan kuesioner 

yang telah disediakan oleh peneliti 

Hak untuk Mengundurkan Diri 

Keikutsertaan Anda dalam penelitian ini bersifat sukarela dan berhak untuk 

mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi yang merugikan. 

Jaminan Kerahasiaan Data 

Semua data dan informasi identitas responden penelitian akan dijaga 

kerahasiaannya karena hanya digunakan untuk penelitian. Identitas responden 

akan diubah dalam bentuk kode pada laporan penelitian. 
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Adanya Intensif untuk Responden 

Partisipasi dan kerjasama yang baik dalam menjawab pertanyaan pada penelitian 

akan mendapatkan souvenir dari peneliti. 

Kontak peneliti 

Anda dapat menghubungi peneliti setiap saat apabila ada yang ingin ditanyakan 

ataupun mengundurkan diri dalam penelitian ini.  

Nama  : Nurin Syarafina Islami 

Telp  : 085655285861 

Email  : syarafina.islm@gmail.com 

Surabaya,                      2018 

Yang mendapatkan penjelasan    Yang memberi penjelasan 

Responden       Peneliti 

 

 

(    )    Nurin Syarafina Islami 
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Lampiran 2 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

 

Dengan Hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : Nurin Syarafina Islami 

NIM   : 131411133007 

Fakultas  : Keperawatan Universitas Airlangga 

Adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Ners Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya yang akan melakukan 

penelitian tentang “Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Self 

Efficacy Klien TB Paru dalam Menjalani Pengobatan di Puskesmas 

Wilayah Kota Surabaya”. 

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka 

dengan ini saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara menjadi responden. 

Semua informasi dan identitas responden akan dirahasiakan dan hanya 

untuk kepentingan penelitian. Saya mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara 

untuk menjawab pertanyaan pada kuesioner dengan sejujurnya. Apabila 

dalam penelitian ini Bapak/Ibu/Saudara merasa tidak nyaman dengan 

kegiatan yang akan dilakukan, maka Bapak/Ibu/Saudara dapat 

mengundurkan diri. 

Hormat saya, 

         

Nurin Syarafina Islami 
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Lampiran 3 

INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN) 

Yang bertandatangan di bawah ini:  

Nama   :  

Umur   :   

Alamat  :  

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai:  

1. Penelitian yang berjudul “Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Self 

Efficacy Klien TB Paru dalam Menjalani Pengobatan Di Puskesmas Wilayah 

Kota Surabaya”  

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek  

3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian  

4. Bahaya yang akan timbul  

5. Prosedur Penelitian  

Dan prosedur penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai 

segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya 

bersedia/tidak bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan 

penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan.  

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 

manapun.  

 

Surabaya,  2018 

Peneliti,       Responden, 

 

Nurin Syarafina Islami    (                               ) 

Saksi 

 

(                                    ) 

*Coret salah satu 
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Lampiran 4 

Kode Responden 

KUESIONER PENELITIAN 

ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN SELF 

EFFICACY KLIEN TB PARU DALAM MENJALANI PENGOBATAN  

DI PUSKESMAS WILAYAH KOTA SURABAYA 

PETUNJUK PENGISIAN 

a. Tulislah identitas anda pada tempat yang disediakan  

b. Bacalah setiap pertanyaan dalam kolom dengan teliti sehingga anda 

memahaminya, kemudian pililah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan 

pendapat anda 

c. Berikanlah tanda (√) yang sesuai dengan kondisi anda pada bagian identitas 

responden dan berikan tanda (√) pada kolom didalam kuesioner sesuai dengan 

yang anda rasakan 

d. Identitas dan data yang anda berikan akan dijamin kerahasiaannya 

e. Untuk kelancaran penelitian ini mohon semua pernyataan anda beri tanggapan, 

jangan sampai ada yang terlewatkan 

f. Selamat mengerjakan dan terimakasih atas kesediaan untuk mengisi kuesioner 

ini 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama   : 

2. Usia   : 

3. Jenis Kelamin  : Pria     Wanita 

 

4. Tingkat Pendidikan : Tidak sekolah   

SD 

SMP 

  SMA 

  Diploma    Sarjana 

Pekerjaan  : PNS     Wiraswasta 

   Tidak bekerja   Swasta 
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B. Kuesioner Pengalaman diri sendiri (Performance Accomplishment) 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda (√) pada kolom 

yang telah disediakan. 

 

C. Kuesioner Pengamatan Terhadap Orang Lain (Vicarious Experience) 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda (√) pada kolom 

yang telah disediakan.  

No Pertanyaan Sangat 

Setuju 

Setuju Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1.  Saya mampu memecahkan masalah 

pengobatan yang saya hadapi 

    

2.  Saya merasa tidak sanggup menghadapi 

masalah yang sulit 

    

3.  Saya berusaha menyelesaikan masalah 

yang saya hadapi 

    

4.  Saya mampu menyelesaikan setiap 

masalah yang terjadi selama pengobatan 

    

5.  Saya lebih senang menghindari masalah, 

agar tidak mengalami ketegangan 

    

No Pertanyaan Sangat 

Setuju 

Setuju Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1.  Saya cenderung meniru ataupun 

mecontoh sikap positif penderita TB 

yang lain untuk menghadapi masalah 

pengobatan 

    

2.  Saya tidak tergantung pada orang lain 

dalam melakukan pekerjaan 

    

3.  Penderita TB lain yang sembuh 

memengaruhi motivasi saya dalam 

menjalani pengobatan 

    

4. Penderita TB lain menolong dan 

memotivasi saya menjadi lebih percaya 

diri dan merasa kuat 

    

5. Kegagalan orang lain berarti saya juga 

akan mengalami kegagalan 
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D. Kuesioner Persuasi Verbal(Verbal Persuasion) 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda (√) pada kolom 

yang telah disediakan. 

 

  

No Pertanyaan Selalu Sering Kadang-

kadang 

Tidak  

Pernah 

1. Keluarga mengingatkan saya untuk 

kontrol, minum obat, latihan dan makan 

secaa teratur 

    

2. Keluarga mengingatkan saya tentang 

perilaku-perilaku yang dapat 

memperburuk penyakit saya seperti 

merokok, kurang istirahat 

    

3. Keluarga menjelaskan kepada saya 

setiap saya bertanya tentang hal-hal 

yang tidak jelas mengenai penyakit 

saya 

    

4. Perawat dan dokter memberikan 

informasi tentang penyakit yang 

mengkhawatirkan saya 

    

5. Saya mendapatkan informasi tentang 

sakit TB paru dari sumber-sumber di 

masyarakat sekitar rumah 

    

6.  Keluarga mendampingi saya dalam 

perawatan 

    

7.  Keluarga tetap mencintai dan 

memerhatikan keadaan saya saat 

sedang sakit 

    

8.  Keluarga memberikan pujian dan 

perhatian kepada saya saat sedang sakit 

    

9.  Perawat memberikan motivasi dan 

support ketika saya sedang menghadapi 

masalah dalam pengobatan 

    

10.  Apabila terdapat masalah, petugas 

kesehatan melibatkan saya dalam 

keputusan pemecahan masalah 
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E. Kuesioner Evaluasi Fisiologis(Physiological Information) 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda (√) pada kolom 

yang telah disediakan. 

 

F. Kuesioner Self Efficacy 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda (√) pada kolom 

yang telah disediakan. 

No Pertanyaan Sangat 

Setuju 

Setuju Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1.  Saya merasa stress karena menderita TB 

paru 

    

2.  Saya mudah tersinggung bila ada yang 

mengomentari saya 

    

3.  Saya merasa cemas ketika merasakan efek 

samping obat TB misalnya mual, pusing 

    

4.  Saya merasa bosan karena waktu 

pengobatan yang cukup lama 

    

5.  Saya tetap tabah karena setiap penyakit 

pasti ada obatnya 

    

6.  Kondisi saya membaik setelah minum 

obat 

    

7.  Saya merasa lemah, lesu, dan tidak 

bertenaga 

    

8.  Tidur saya tidak nyenyak (gelisah)     

9.  Saya merasa segala sesuatu yang saya 

lakukan adalah sia-sia 

    

10.  Saya merasa tidak ingin makan atau nafsu 

makan berkurang 

    

No Pernyataan Sangat 

Yakin 

Yakin Tidak 

Yakin 

Sangat 

Tidak 

Yakin 

1. Saya yakin mampu menjalani dan 

menyelesaikan program pengobatan TB 

selama 6 bulan sesuai anjuran 

    

2. Saya yakin mampu meminum  obat 

dengan cara yang benar, seperti ditelan, 

diminum dengan air banyak  

    

3. Saya yakin mampu minum obat tepat 

jadwal dan benar tanpa harus dikontrol 

oleh petugas kesehatan atau PMO 

    

4. Saya yakin mampu menyimpan obat di 

tempat yang tidak membuat obat rusak 
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5. Saya yakin mampu meminum obat sesuai 

jadwal yang ditentukan 

    

6. Saya yakin mampu mengatasi efek 

samping yang ditimbulkan oleh obat TB 

misalnya mual, pusing 

    

7. Saya yakin dapat melakukan aktivitas 

sehari-hari selama sakit 

    

8. Saya yakin mampu mengatasi rasa bosan 

karena waktu pengobatan yang cukup 

lama 

    

9. Saya yakin mampu untuk tetap 

melanjutkan pengobatan walaupun gejala 

penyakit telah hilang 

    

10. Saya yakin dapat melakukan sesuatu 

untuk membuat diri saya merasa lebih 

baik ketika saya merasa sakit, sedih atau 

tak bahagia 

    

11.  Saya yakin dengan berobat teratur 

penyakit TB cepat sembuh 

    

12.  Saya yakin mampu membawa obat saat 

bepergian jauh 

    

13.  Saya yakin mampu mengambil obat ke 

puskesmas tepat waktu 

    

14.  Saya yakin mampu untuk memeriksakan 

diri ke layanan kesehatan/puskesmas jika 

terjadi gejala efek samping yang 

berlebihan karena obat 

    

15.  Saya yakin mampu melaporkan pada 

petugas kesehatan jika obat rusak, seperti 

obat berubah warna, lembab, pecah 
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Lampiran 11 

Lampiran Hasil Statistik 

UMUR 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

17-30 tahun 19 19,2 19,2 19,2 

31-43 tahun 37 37,4 37,4 56,6 

44-55 tahun 43 43,4 43,4 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

 

JENISKELAMIN 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

LAKI-LAKI 53 53,5 53,5 53,5 

PEREMPUAN 46 46,5 46,5 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

PENDIDIKAN 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

TIDAK SEKOLAH 4 4,0 4,0 4,0 

TAMAT SD 29 29,3 29,3 33,3 

TAMAT SMP 17 17,2 17,2 50,5 

TAMAT SMA 47 47,5 47,5 98,0 

TAMAT DIPLOMA 2 2,0 2,0 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

PEKERJAAN 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

KARYAWAN SWASTA 41 41,4 41,4 41,4 

WIRASWASTA 32 32,3 32,3 73,7 

TIDAK BEKERJA 26 26,3 26,3 100,0 

Total 99 100,0 100,0  
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KATEGORI 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

KATEGORI 1 91 91,9 91,9 91,9 

KATEGORI 2 8 8,1 8,1 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

 

PENGALAMANDIRISENDIRI 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

GAGAL 22 22,2 22,2 22,2 

BERHAS

IL 

77 77,8 77,8 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

 

 

PENGAMATANTERHADAPORANGLAIN 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

RENDAH 16 16,2 16,2 16,2 

SEDANG 31 31,3 31,3 47,5 

TINGGI 52 52,5 52,5 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

 

PERSUASIVERBAL 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

NEGATIF 20 20,2 20,2 20,2 

POSITIF 79 79,8 79,8 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

 

EVALUASIFISIOLOGIS 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

RENDAH 17 17,2 17,2 17,2 

SEDANG 25 25,3 25,3 42,4 

TINGGI 57 57,6 57,6 100,0 

Total 99 100,0 100,0  
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PENGALAMANDIRISENDIRI * SELFEFFICACY Crosstabulation 

Count   

 SELFEFFICACY Total 

RENDAH TINGGI 

PENGALAMANDIRISENDIRI 

GAGAL 17 5 22 

BERHAS

IL 

6 71 77 

Total 23 76 99 

 

PENGAMATANTERHADAPORANGLAIN * SELFEFFICACY Crosstabulation 

Count   

 SELFEFFICACY Total 

RENDAH TINGGI 

PENGAMATANTERHADAPORANGLAIN 

RENDAH 15 1 16 

SEDANG 6 25 31 

TINGGI 2 50 52 

Total 23 76 99 

 

PERSUASIVERBAL * SELFEFFICACY Crosstabulation 

Count   

 SELFEFFICACY Total 

RENDAH TINGGI 

PERSUASIVERBAL 
NEGATIF 16 4 20 

POSITIF 7 72 79 

Total 23 76 99 

 

EVALUASIFISIOLOGIS * SELFEFFICACY Crosstabulation 

Count   

 SELFEFFICACY Total 

RENDAH TINGGI 

EVALUASIFISIOLOGIS 

RENDAH 16 1 17 

SEDANG 7 18 25 

TINGGI 0 57 57 

Total 23 76 99 
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Correlations 

 PENGALAMAN

DIRISENDIRI 

SELFEFFICAC

Y 

Spearman's rho 

PENGALAMANDIRISENDIRI 

Correlation Coefficient 1,000 ,684** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 99 99 

SELFEFFICACY 

Correlation Coefficient ,684** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 99 99 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations 

 PERSUASIVER

BAL 

SELFEFFICAC

Y 

Spearman's rho 

PERSUASIVERBAL 

Correlation Coefficient 1,000 ,676** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 99 99 

SELFEFFICACY 

Correlation Coefficient ,676** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 99 99 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

  

Correlations 

 PENGAMATA

NTERHADAP

ORANGLAIN 

SELFEFFICA

CY 

Spearman's rho 

PENGAMATANTERHADAPORANG

LAIN 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,632** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 99 99 

SELFEFFICACY 

Correlation 

Coefficient 

,632** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 99 99 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 EVALUASIFISI

OLOGIS 

SELFEFFICAC

Y 

Spearman's rho 

EVALUASIFISIOLOGIS 

Correlation Coefficient 1,000 ,750** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 99 99 

SELFEFFICACY 

Correlation Coefficient ,750** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 99 99 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 12 

Lampiran Sertifikat Laik Etik 
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Lampiran 13 

Lampiran Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 14 

Surat izin Dinas Kesehatan Kota Surabaya 
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Lampiran 15 

Surat Keterangan Selesai Penelitian 
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