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ABSTRAK
Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu minimal 6 bulan dan angka dropout
pengobatan masih tinggi. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan Motivasi
pasien Tuberkulosis dalam mengikuti pengobatan Diretly Observed Treatment (DOT) di
Puskesmas Pesantren II kota kediri. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif.
Populasi dalam penelitian ini pasien Tuberkulosis di Puskesmas Pesantren II Kota Kediri
dengan jumlah sampel 27 responden. Teknik sampling menggunakan teknik Total
sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah motivasi. Data dikumpulkan
menggunakan kuesioner, kemudian di analisis dan disajikan menggunakan distribusi
statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien memiliki motivasi sedang pada
indikator need for Achivement (Kebutuhan untuk berprestasi) (74,1%), Need For
Affiliation (Kebutuhan untuk berafiliasi)(77,8%), need for power (Kebutuahn untuk
keuasaan) (81,5%) dan masih di temukan matovasi mengikuti pengobatan yang rendah
(14,8%). Disimpulkan pasien tuberkulosis sebagian besar pasien masih memiliki motivasi
sedang pada indikator need for Achivement (Kebutuhan untuk berprestasi), Need For
Affiliation (Kebutuhan untuk berafiliasi), need for power (Kebutuahn untuk keuasaan).
Kata Kunci: Motivasi, Tuberkulosis, TB-DOTS
ABSTRACT
Pulmonary TB treatment takes at least 6 months and the rate of dropout
treatment is still high. The purpose of this research was to describe the motivation of
Tuberculosis patients in following Directly Observed Treatment (DOT) at Community
Health Center of Pesantren II Kediri. The research design used was descriptive. The
population in this study was Tuberculosis patients at Community Health Center of
Pesantren II Kediri with a sample of 27 respondents. Sampling technique using Total
sampling technique. Variable in this research was motivation. Data were collected using
questionnaire, then analyzed and presented using Statistic distribution. The results
showed that patients had moderate motivation in need for achievement indicator (74.1%),
need for affiliation (77.8%), need for power (81.5%) and it was still found low motivation
in following treatment (14.8%). It can be concluded that most of tuberculosis patients still
had moderate motivation in need for achievement indicator, need for affiliation, need for
power.
Keywords: Motivation, Tuberculosis, TB-DOTS

Pendahuluan
Tuberkulosis menjadi penyakit
yang sangat diperhitungkan dalam
meningkatkan mortalitas penduduk,
terutama
dinegara
berkembang.
Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit
infeksi yang menyerang parenkim paru,
disebabkan
oleh
Mycobacterium
Tuberculosis. Penyakit ini dapat juga
menyebar kebagian tubuh yang lain
seperti meningen, ginjal, tulang dan
nodus
limfe
(Somantri,
2009).
Pengobatan tuberkulosis memerlukan
waktu sekurangnya 6 bulan agar
mencegah perkembangan resistensi obat
dan kegagalan dalam pengobatan. Tujuan
pengobatan pasien tuburkulosis selain
mengobati, juga untuk mencegah
kematian,
kekambuhan,
resistensi
terhadap OAT, serta memutuskan rantai
penularan (Muttaqin, 2008). Pengobatan
yang lama dapat menyebabkan pasien
tuberkulosis mengalami kegagalan dalam
pengobatan. Kegagalan pengobatan
dikarenakan kekurangan biaya atau
merasa sudah sembuh, kegagalan
pengobatan ini dapat mencapai 50% pada
terapi jangka panjang, karena sebagian
besar pasien Tuberkulosis adalah
golongan yang tidak mampu sedangkan
pengobatan tuberkulosis memerlukan
waktu lama dan biaya yang banyak.
Upaya mencegah kegagalan dalam
pengobatan ini diperlukan kerjasama
yang baik antara dokter dan paramedis
lain serta motivasi pengobatan tersebut
terhadap pasien (Amin dan Bahar, 2009).
WHO menyatakan 22 negara
dengan tuberkulosis tertinggi di dunia
50% nya berasal dari Negara-Negara
Afrika dan Asia serta Amerika (Brasil).
Dari seluruh kasus di dunia. Indonesia
(10%) masuk dalam peringkat ketiga
setelah India dan Cina (Kunoli, 2012). Di
Indonesia pada tahun 2002, hasil survey
kesehatan rumah tangga (SKRT)
menunjukan
bahwa
tuberkulosis
merupakan penyebab kematian nomor
tiga setelah penyakit jantung dan
penyakit infeksi saluran pernafasan pada
semua kelompok usia. Dinas Kesehatan

kota Kediri didapatkan hasil laporan
Triwulan 1 sampai dengan 3 tahun 2017,
data penemuan pasien baru di Puskesmas
Pesantren 2 sebanyak 28 pasien. Dari 28
penderita tuberkulosis didapatkan ada 1
pasien Tuberkulosis yang mengalami
kekambuhan, yang artinya bahwa
pengobatan sebelumnya mengalami
kegagalan pengobatan sehingga harus
dilakukan pengobatan berulang.
Tuberkulosis
adalah
suatu
penyakit infeksi kronik yang sudah
sangat lama dikenal pada manusia,
misalnya dihubungkan dengn tempat
tinggal didaerah urban, lingkungan yang
padat (Amin dan bahar, 2009). Penyakit
tuberkulosis disebabkan oleh bakteri
Mycobacterium
Tuberculosis.
Tuberkulosis dapat juga menyebar
kebagian tubuh lain seperti meningen,
ginjal, tulang, dan nodus limfe. Infeksi
awal biasanya terjadi dalam 2 sampai 10
minggu setelah panjanan. Pasien
kemudian dapat membentuk penyakit
aktif karena respons sistem imun
menurun atau tidak adekuat. Proses aktif
dapat berlangsung lama, dan karakteristik
oleh periode remisi yang panjang ketika
penyakit dihentikan, hanya untuk
dilanjutkan dengan periode aktivitas
yang diperbaharui. Untuk mencegah
terjadinya kondisi yang lebih buruk dari
infeksi perlu dilakukan penatalaksanaan
pada penderita tuberkulosis. Komplikasi
dapat terjadi apabila penatalaksanaan dan
pengobatan tidak dilaksanakan yaitu
diantaranya
adalah
terjadinya
pneumonia, dan tuberkuloma (Padila,
2013). Tuberkulosis ditangani terutama
dengan agen antituberkulosis selama 612 bulan. Durasi terapi yang lama
penting untuk memastikan bahwa
organisme
telah
diberantas
dan
mencegah relaps (Brunner dan Suddarth,
2013).
Kegagalan
menyelesaikan
pengobatan termasuk dalam suatu
kategori dimana penyebab kekambuhan.
Cara pengobatan pada masa kini (metode
DOTS) yang menggunakan panduan
beberapa obat, pada umumnya penderita
Tuberkulosis berhasil disembuhkan
secara baik selama 6 bulan (Amin dan
Bahar, 2009).

Upaya mencegah terjadinya
kegagalan
dalam pengobatan
ini
diperlukan kerjasama yang baik dari
dokter dan paramedis lainya, serta
motivasi pengobatan
tersebut pada
penderita (Amin dan Bahar, 2009)
Motivasi berasal dari motif yang berarti
dorongan atau alasan. Motif merupakan
tenaga pendorong yang mendorong
manusia untuk bertindak atau tenaga di
dalam diri manusia, yang menyebabkan
manusia bertindak atau melakukan
sesuatu. Berdasarkan fenomena tersebut
peneliti ingin mengetahui motivasi
pasien tuberkulosis dalam pengobatan.
Diretly Observed Treatment Shortcourse
(DOTS).

Metodologi Penelitian

Dalam
penelitian
ini
menggunakan metode deskriftif pada
semua pasien tuberkulosis dalam
pengobatan Diretly Observed Treatment
Shortcourse (DOTS) di Puskesmas
Pesantren II Kota Kediri. Variabel
penelitian ini adalah Motivasi pasien
Tuberkulosis dalam pengobatan DOTS.
Jumlah Sampel 27 responden diambil
dengan Teknik sampling Total sampling.
Data
dikumpulkan
menggunakan
kuesioner, kemudian di analisis dan
disajikan
menggunakan
distribusi
statistik.

Hasil Penelitian

Tabel 1. Motivasi Pasien Tuberkulosis dalam mengikuti pengobatan Directly Observed
Treatment Shortcourse (DOTS) pada Tanggal 7 Mei – 15 Mei 2018 (n= 27).
Motivasi
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah
Total

Jumlah
0
0
23
4
0
27

Berdasarkan tabel 1 didapatkan
lebih dari 50% responden memiliki
motivasi sedang sebanyak 23 responden

(%)
0
0
85,2
14,8
0
100

(85,2%), sedangkan 4 responden (14,8%)
memiliki motivasi yang rendah.

Tabel 2. Data Motivasi Pasien Tuberkulosis Dalam Mengikuti Pengobatan Directly
Observed Treatment Shortcourse (DOTS) Berdasarkan Indikator Motivasi
pada Tanggal 7 Mei – 15 Mei 2017 (n= 27).
Indikator motivasi
Pengobatan TB-DOT
Kebutuhan untuk Berprestasi
Kebutuhan untuk Berafiliasi
Kebutuhan untuk Kekuasaan

Tinggi
F
%
2
7,4
0
0
0
0

Berdasarkan tabel 2 didapatkan
hasil pada semua indikator memiliki
tingkat
motivasi
sedang
dalam
pengobatan
TB-DOTS
(indikator
kebutuhan
berprestasi,
kebutuhan

Ketegori
Sedang
F
%
20
74,1
21
77,8
22
81,5

Total
Rendah
F
%
5
18,5
6
22.2
5
18,5

F

%

27
27
27

100
100
100

berafiliasi dan kebutuhan kekuasaan
lebih dari 50% memiliki kategori
sedang).

Pembahasan

Motivasi pasien Tuberkulosis dalam
mengikuti
pengobatan
Directly
Observed
Treatment
Shortcourse
(DOTS).

Berdasarkan hasil penelitian
yang didapatkan hasil dari pengisian
kuesioner oleh responden didapatkan
sebagian besar responden memiliki
motivasi sedang yaitu 23 responden
(85,2%).
Tuberkolosis
merupakan
penyakit infeksi yang menyerang
parenkim paru-paru, di sebabkan oleh
Micobacterium Tubercolusis. penyakit
ini dapat juga menyebar kebagian tubuh
yang lain seperti meningen, ginjal,
tulang, dan limfe. Tuberculosis adalah
suatu penyakit infeksi kronik yang sudah
sangat lama dikenal pada manusia,
misalnya dihubungkan dengan tempat
tinggal didaerah urban, lingkungan yang
padat yang dibuktikan dengan adanya
penemuan kerangka pasien tuberkulosis
(Sudoyono, 2009). Prinsip pengobatan
tuberkulosis diberikan dalam bentuk
kombinasi dari beberapa jenis, dalam
jumlah cukup dan dosis tepat selama 6-7
bulan, supaya semua kuman (termasuk
kuman persister) dapat dibunuh. Dalam
proses pengobatan dibutuhan motivasi
yang baik yang mamapu membuat pasien
tetap bertahan mengikuti pengobatan
yang sangat lama. Motivasi merupakan
suatu aktivitas yang menempatkan
seseorang
atau
kelompok
yang
mempunyai kebutuhan tertentu dan
pribadi, untuk bekerja menyelesaikan
tugasnya. Secara teori pengetahuan akan
menentukan perilaku seseorang. Secara
rasional
pasien
yang
memiliki
pengetahuan tinggi tentu berpikir lebih
dalam bertindak, memperhatikan akibat
yang akan diterima bila dia bertindak
sembarangan. Dengan pengetahuan yang
tinggi pasien memiliki wawasan yang
luas untuk mematuhi kepatuhan kontrol,
pengetahuan mengenai kepatuhan kontrol
juga penting dalam hubunganya untuk

mendapatkan
dan
mempertahankan
perubahan perilaku pasien tuberculosis
diharapkan pengetahuan pasien dapat
meningkatkan motivasi (Nursalam, 2001
dalam Tri Sulistyarini, 2016). Tingkat
motivasi dipengaruhi oleh beberapa
faktor salah satunya adalah umur,
semakin
cukup
umur,
tingkat
kematangan dan kekuatan seseorang
akan lebih matang berfikir logis dan
bekerja sehingga motivasi seseorang kuat
dalam melakukan seseuatu (Lestari,
2017).
Hasil dari penelitian yang telah
dilakukan sebagian besar pasien dari 27
reponden 23 (85,2%) diantaranya
memiliki motivasi sedang. Hal ini
menunjukan bahwa pasien masih belum
memiliki tingkat motivasi yang baik
dalam mengikuti pengobatan TB-DOTS.
Sehingga masih ditemukan pasien yang
mengalami
pengobatan
berulang
sebanyak (7 reponden 25,9%). Hal ini
bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor
seperti umur. Dari data yang didapat
umur 36-45 tahun sebanyak 10 pasien
(37%) memiliki motivasi sedang. Hal ini
membuktikan bahwa hasil penelitian
yang telah dilakukan sesuai dengan teori
Semakin
cukup
umur,
tingkat
kematangan dan kekuatan seseorang
akan lebih matang berfikir logis dan
bekerja sehingga motivasi seseorang kuat
dalam melakukan seseuatu (Lestari,
2017).
Berdasarkan hasil kuesioner
yang telah dibagikan kepada 27 pasien
yang memiliki motivasi yang rendah
pada indikator need for Achivement
(Kebutuhan untuk Berprestasi) lebih dari
50% pasien 20 pasien (74,1) memiliki
motivasi sedang.
Menurut David Mc Clelland
menguraikan tentang teori need for
Achivement
(Kebutuhan
untuk
berprestasi)
adalah
teori
tentang
kebutuhan untuk berprestasi merupakan
refleksi dari dorongan tanggung jawab
untuk pemecahan masalah. Kebutuhan
akan berprestasi yang tinggi akan
mempengaruhi motivasi individu untuk
berusaha melakukan sesuatu dengan
cara-cara yang baru dan kreatif dalam

menyelesaikan suatu masalah, serta
selalu mencari feedback dalam setiap apa
yang sudah dilakukan, berusaha memilih
risiko yang sedang dalam perbuatannya
untuk mencapai target yang diinginkan
untuk menyeselaikan dengan hasil yang
memuaskan dan menjadi lebih baik dari
sebelumnya, dan mengambil tanggung
jawab pribadi atas perbuatanya untuk
berusaha memberikan yang terbaik untuk
menyelesaikan tanggung jawab, ini yang
menjadikan pasien mempunyai dorongan
untuk memiliki motivasi kebutuhan
untuk berprestasi lebih tinggi dari
individu yang lainnya (Nursalam, 2013).
Sedangkan dalam indikator Need
For Affiliation (Kebutuhan untuk
Beraffiliasi) dari 27 pasien yang telah
mengisi kuisioner 21 diataranya (77,8%)
memiliki motivasi sedang dan 6 pasien
(22,2%) memiliki motivasi rendah.
David
Mc
Clelland
mengemukakan
teori
Need
For
Affiliation (Kebutuhan untuk berafiliasi)
adalah teori tentang kebutuhan seorang
individu untuk memiliki hubungan yang
baik dengan individu yang lain.
Kebutuhan untuk berafiliasi merupakan
dorongan yang mempengaruhi motivasi
individu karena Lebih memperhatikan
segi hubungan pribadi yang ada dalam
pekerjaan dari pada tugas yang ada
dalam pekerjaan tersebut dengan
menjalin hubungan yang baik dengan
individu atau dengan lingkungan sekitar
akan menambah tingkat motivasi dalam
diri individu tersebut dan mempermudah
untuk melakukan pekerjaan lebih
menjadi efektif apabila bekerja sama
dengan orang lain dengan hubungan yang
baik, selau berusaha mencari persetujuan
dalam setiap pengambilan keputusan
yang akan dilakukan dan berusaha untuk
menghindari konflik untuk dapat
meminimalkan resiko yang akan terjadi
diantara hubungan yang sudah terbina
dan tidak mau melakukan sesuatu yang
dapat merugikan orang lain (Nursalam,
2013).
Penelitian
ini
menunjukan
bagaimana motivasi yang dimiliki oleh
pasien dalam kebutuhan untuk berafiliasi
masih sedang. Hal ini dapat di buktikan

pada item soal “saya lebih nyaman jika
dalam proses pengobatan TB-DOTS jauh
dari orang lain” dari 27 pasien yang telah
mengisi kuesioner 10 pasien (37%)
memilih jawaban untuk setuju. Ini
membuktikan bahwa responden masih
memiliki motivasi yang rendah dalam hal
menjalin hubungan dengan yang orang
lain. Pasien merasa malu menderita
penyakit tuberkulosis dan takut kan
menularkan penyakit tuberkulosis ke
orang lain. Hal inilah yang memebuat
pasien memilih untuk sendiri atau jauh
dari orang lain. Hal ini akan semakin
parah apa bila keluarga sebagai orang
terdekat dengan pasien tidak memberikan
bantuan serta motivasi yang baik untuk
membantu pasien dalam menjali
pengobatan dan mendorong pasien untuk
tetap berinteraksi dengan lingkuan
sekitar. Keluarga dapat membantu pasien
dengan cara selalu mendampingi pasien
setiap berobat dan mengantarkan untuk
konsulatsai dengan tenaga medis yang
ada di puskesmas, untuk merubah sikap
atau motivasi pasien dalam berafiliasi
Selain dengan dukungan keluarga juga
diperlukannya dukungan dari lingkungan
sekitar
karena
lingkungan
dapat
mempengaruhi pasien sehingga dapat
termotivasi untuk melakukan sesuatu.
Hasil penelitian pada indikator Need For
Power (Kebutuhan untuk Kekuasaan)
sebagian besar memiliki motivasi sedang
sebanyak 22 pasien (81,5%).
Didalam teori motivasi menurut
need for power (Kebutuhan untuk
keuasaan) adalah kebutuhan untuk
dorongan mencapai otoritas untuk
memiliki pengaruh terhadap orang lain.
Motivasi kebutuhan untuk kekuasaan
dimana individu lebih menyukai untuk
menjadi pemimpin diantara individu atau
anggota keluarga, serta sangat aktif
dalam menentukan arah kegiatan dari
yang akan dilakukan dan menjadi
anggota dalam perkumpulan dan
berusaha menjadi yang terbaik diantara
anggota yang lain serta individu sangat
peka terhadap posisi dirinya didalam
oraganisasi tersebut sehingga individu
tersebut dapat membatasi apa yang

dilakukan
dalam
menyampaikan
pendapat disetiap situasi yang dihadapi.
Berdasarkan data yang didapat
dari indikator ini responden cenderung
memiliki tingkat motivasi yang sedang
dalam hal untuk memiliki kuasa.
Motivasi kebutuhan untuk kekuasaan
merupakan salah satu indikator motivasi
yang harus dimiliki oleh pasien karena
dengan pasien memiliki kekuasaan akan
mempermudah pasien untuk menentukan
arah dan tujuan yang dikehendaki.
Kekuasaan merupakan komponen koping
motivasi yang di harap dimiliki oleh
pasien, dengan kekuasan yang dimiliki,
pasiaen dapat menyampaikan pendapat
dan menentukan jenis pengobatan apa
yang akan dipilih, dengan mempunyai
kekuasaan
atau
pengaruh
dalam
lingkungan atau keluarga pasien akan
dianggap ada dan akan menjadi pengaruh
yang besar di dalam lingkungan tersebut,
tanpa harus melihat penyakit yang
sedang dialami oleh pasien. Hal ini akan
mempermudah
pasien
diterima
lingkungan dan akan membuat pasien
merasa bahwa mereka tidak diasingkan
di lingkungan tersebut. Selain itu juga
dapat menambah tingkat motivasi pasien
dengan diikut sertakan dalam setiap
kegiatan yang ada dilingkungannya,
dengan pasien memiliki peran yang
penting dalam lingkuan akan membuat
pasien
termotivasi
untuk
memenyelesaikan
pengobatan
dan
bertahan pada organisasi yang diikutinya.

Kesimpulan

Pasien
tuberkulosis
yang
mengikuti pengobatan Directly Observed
Treatmen Shortcourse (DOTS) memiliki
motivasi sedang pada indikator need for
Achivement
(Kebutuhan
untuk
berprestasi), Need For Affiliation
(Kebutuhan untuk berafiliasi), need for
power (Kebutuhan untuk kekuasaan).

Saran

Perlunya peran aktif tenaga
kesehatan untuk mengajarkan kepada
keluarga dalam pengawasan dalam
minum obat, serta diperlukannya edukasi
yang baik dari tenaga kesehatan kepada
keluarga tentang tatalaksana pengobatan
TBC untuk menambah pengetahuan
masyarakat
tentang
penyakit
tuberkulosis.

Daftar Pustaka

Amin Z dan Bahar A. (2009). Ilmu
Penyakit Dalam Jilid III. Edisi
V. Jakarta: Fakultas kedokteran
Universitas Indonesia.
Brunner
dan
Suddarth.
(2013).
Keperawatan
Medikal-Bedah.
Jakarta: ECG
Danarjati, D.P dan Murtiadi dan Ekawati,
A. R. (2013). Pengantar
Psikologis Umum. Yogyakarta:
Graha Ilmu.
Donsu,

Jenita Doli Tine. (2017).
Psikologi
keperawatan.
Yogyakarta: pustaka baru Press.

Jahja,

Yudrik.
(2011).
perkembangan.
Prenadamedia Group

Psikologi
Jakarta:

Lestari, Titik. (2015). Kumpulam Teori
untuk kajian pustaja Penelitian
Kesehatan. Yogyakarta: Nuha
Medika.
Kunoli, Firdaus J.,
keperawatan
Jakarta: TIM

(2012). Asuhan
penyakit tropis.

Notoatmodjo, Soekidjo. (2010). Ilmu
Perilaku Kesehatan. Jakarta:
Rineka Cipta

Nursalam. (2013). Metodologi penelitian
Ilmu
keperawatan.
Jakarta:
Salemba Medika
_______. (2015). Metodologi penelitian
Ilmu
keperawatan.
Jakarta:
Salemba Medika
Padila. (2013). Asuhan Keperawatan
Penyakit Dalam. Yogyakarta:
Nuha Medika
Sudoyo, Aru W. (2009). Ilmu Penyakit
Dalam.
Jakarta:
Interna
Publishing
Somantri, Irman, (2009). Asuhan
Keperawatan
Pada
Klien
Dengan
Gangguan
Sistem
Pernapsan Edisi 2. Jakarta:
Salemba Medika
Tri Sulistyarini dan Sigit Minarso,
(2016). Pengetahuan, motivasi
dan kepatihan kontrol pada
pasien Tuberkulosis paru di
instalasi rawat jalan RS Baptis
Kediri.ejuurnal.stikesbaptis.ac.id
/index.php/STIKES/article/view/1
57. tanggal 20 November 2017.
Jam 17.40 WIB.

