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Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Perilaku Masyarakat 
Menghadapi Penderita HIV/AIDS di Desa Jabon Kecamatan 
Jombang Kabupaten Jombang

Siti Mudrikatin, S.Si.T,, M.Kes
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang
Program Studi D-III Kebidanan 
E-mail: mudrisiti@gmail.com

ABSTRAK
Di Kabupaten Jombang jumlah kasus HIV/AIDS setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 penderita HIV/AIDS 

sudah sekitar 1300 orang menduduki peringkat ke II, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor 
yang memengaruhi perilaku masyarakat menghadapi penderita HIV/AIDS di Desa Jabon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. 
Penelitian ini merupakan explanatory research, dengan metode survey dan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Jenis 
penelitian ini termasuk cross sectional dengan jumlah sampel 226 orang yang di dapat dari populasi kepala keluarga yang ada di Desa 
Jabon Kabupaten Jombang. Hasil penelitian menunjukkan perilaku mendukung masyarakat menghadapi penderita HIV/AIDS sebesar 
61,06%. Hasil analisa bivariat menunjukkan ada 1 variabel yang berhubungan dengan perilaku masyarakat yaitu sikap masyarakat 
(p=0,0001), 3 variabel yang tidak berhubungan dengan perilaku masyarakat yaitu pengetahuan masyarakat (p=0,384), peran tokoh 
masyarakat dan peran petugas kesehatan karena homogen sehingga tidak dapat diuji secara statistik. Berdasarkan hasil diatas, 
petugas kesehatan perlu melibatkan kader dalam kegiatan penyuluhan kepada masyarakat terutama kepada kepala Keluarga tentang 
cara penularan dan cara penanganan penderita HIV/AIDS agar stigma dan diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS tidak terjadi.

Kata Kunci: Kepala Keluarga, Perilaku Masyarakat, Petugas Kesehatan

ABSTRACT
In Jombang District the number of HIV/AIDS cases each year has increased. By 2018 there are 1300 people who have HIV/

AIDS ranked second, therefore the purpose of this study is to determine the factors that infl uence people’s behavior against HIV/
AIDS patients in Jabon Village Jombang District Jombang District. This research is an explanatory research, with survey method 
and using quantitative and qualitative approach. This type of research includes cross sectional with the number of samples of 226 
people who can from the population of head of family in Jabon District Jombang. From the results of the study shows the behavior of 
community support menghadapi HIV/AIDS sufferers of 61.06%. The result of bivariate analysis shows that there are 1 variables related 
to community behavior (p = 0.0001), 3 variables that are not related to public behavior (p = 0.384), role of public fi gure and health 
offi cer role because homogeneous so that can not be tested statistically. Based on the above results, health workers need to involve 
cadres in extension activities to the community, especially to the head of the family about the way of transmission and how to handle 
HIV/AIDS sufferers so that stigma and discrimination against HIV/AIDS does not happen.

Keywords: Family Head, Community Behavior, Health Offi cer

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan 
kebijakan nasional penanggulangan AIDS dengan 
dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 
1994 pada bulan Mei 1994, yang penjabarannya lebih 
dipertegas dengan surat Keputusan Menko Kesra 
Nomor 9 Tahun 1994, dimana fokus utama strategi 
penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia lebih diarahkan 
untuk meningkatkan ketahanan keluarga sesuai dengan 
norma-norma sosial budaya masyarakat dan yang 
dilaksanakan secara multi sektoral mulai dari pusat 
sampai dengan ke tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pemberitaan tentang HIV/AIDS lewat media massa 
akhir-akhir ini semakin gencar, terutama yang terjadi 
pada warga Negara Indonesia asli. Masyarakat termasuk 

media massa, merasa khawatir terhadap penularan HIV/
AIDS. Kekhawatiran terhadap fenomena penularan 
ini memunculkan reaksi sosial di masyarakat dan telah 
mengundang media massa Indonesia secara menyeluruh 
dan lebih terbuka.

Di lain pihak pemberitaan tentang perkembangan 
HIV/AIDS mempunyai dampak positif karena masyarakat 
luas telah mengetahui berita tentang masalah HIV/
AIDS yang aktual yaitu tentang bahaya penyakit HIV/
AIDS, yang sampai saat ini belum ada obatnya. Dengan 
pemberitaan tersebut, masyarakat yang mempunyai 
ambang kesadaran sosial cukup tinggi dan sikap yang 
positif diharapkan akan mengambil inisiatif sendiri 
untuk melakukan upaya pencegahan, melindungi dirinya, 
keluarganya atau kawan terdekat mereka dari penularan 
HIV/AIDS. Tetapi di lain pihak, pemberitaan ini justru 
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dapat memberikan dampak negatif karena kelompok-
kelompok tertentu di masyarakat akan merasa ketakutan 
yang berlebihan dan memberikan reaksi terhadap 
pengidap HIV/AIDS dan keluarganya secara emosional, 
kurang manusiawi, pengucilan dan diskriminasi. Mereka 
yang telah ketahuan mengidap virus ini atau yang jelas 
telah menjadi penderita HIV/AIDS akan dikucilkan dari 
keluarga, dipecat dari pekerjaan mereka, dan dijauhi oleh 
kawan-kawan mereka.

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh 
petugas HIV/AIDS Dinas Kesehatan Kabupaten 
Jombang (2017), menduduki peringkat kedua se Jawa 
Timur dengan jumlah sekitar 1300 penderita HIV/AIDS, 
kasus reaksi sosial telah terjadi di beberapa tempat di 
Kabupaten Jombang terhadap salah seorang penduduknya 
yang diketahui menderita HIV/AIDS. Begitu masyarakat 
mengetahui ada penduduknya yang menderita HIV/AIDS, 
hubungan yang semula baik, menjadi renggang dan 
akhirnya tidak ada seorangpun yang berani mendekatinya 
bahkan keluarga penderita juga dikucilkan dari pergaulan 
masyarakat. Kalau reaksi sosial itu dikaji lebih lanjut, 
keputusan untuk mengucilkan penderita tersebut mungkin 
rasional karena masyarakat mengkhawatirkan penderita 
tersebut dapat menularkan virus ini kepada banyak orang 
khususnya orang yang berhubungan langsung dengannya.

Pengidap HIV/AIDS merasa telah kehilangan 
segala-galanya, mereka mengalami tekanan batin yang 
mungkin akan mengakibatkan tumbuhnya dua reaksi. 
Pertama mereka mungkin akan pasrah, bertobat atau 
menerimanya sebagai sebuah cobaan hidup sambil 
berharap akan datangnya belas kasihan dari orang lain 
dalam bentuk bantuan kemanusiaan. Tetapi sebaliknya, 
mereka mungkin akan bereaksi lain, yaitu tumbuh sikap 
negatif, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap 
masyarakat di sekitarnya. Mereka mungkin akan mencoba 
bunuh diri dan kalau ini pilihannya, rantai penularan 
sementara akan terputus. Tetapi kalau mereka bertekad 
dengan sengaja menularkan kembali virus kepada orang 
lain, akan bertambah besarlah masalah HIV/AIDS di 
masyarakat.

Menurut laporan staf P2 Dinas Kesehatan Kabupaten 
Jombang, penderita HIV/AIDS di Desa Jabon Kecamatan 
Jombang Kabupaten Jombang, penderita HIV/AIDS 
tidak diperlakukan secara manusiawi oleh masyarakat 
di sekelilingnya, sehingga memunculkan perasaan 
rendah diri dan tersingkirkan. Perlakuan sosial yang 
mengucilkan dan mendiskriminasi penderita HIV/AIDS 
merupakan tindakan/perlakuan yang tidak benar, karena 
mereka membutuhkan dukungan, harapan, dan semangat 
dari masyarakat sekitar tanpa diskriminasi. Penderita 
HIV/AIDS tidak ada bedanya dengan masyarakat 
lainnya, mereka juga mempunyai hak, kewajiban, dan 
kesempatan yang sama dengan orang yang menderita 
dengan orang yang menderita penyakit serius lainnya, 
sebagaimana dituangkan dalam hak-hak asasi manusia 
dalam Deklarasi Universal yang berbunyi bahwa setiap 
manusia 1) memiliki dan mendapatkan kemerdekaan, 

keamanan, serta kebebasan berpindah tempat tinggal, 
serta 2) setiap manusia bebas dari tindakan kejam dan 
rasa takut, penghinaan (tindakan yang menurunkan 
martabat), atau pengucilan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terlihat bahwa 
penderita HIV/AIDS di Desa Jabon Kecamatan Jombang 
Kabupaten Jombang tidak mendapatkan hak-haknya 
sebagai manusia sebagaimana Deklarasi Universal oleh 
masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya sendiri, 
karena perlakuan sosial masyarakat terhadap penderita 
HIV/AIDS yang mengucilkannya.

Green menyatakan bahwa ada tiga faktor yang 
memengaruhi seseorang berperilaku, yaitu: 1) Faktor 
yang mempermudah (Presdiposing factors) meliputi 
pengetahuan, sikap, keyakinan, nilai, dan persepsi yang 
berkaitan dengan motivasi seseorang atau kelompok 
untuk bertindak.2) Faktor pemungkin (Enabling factors) 
meliputi ketersediaan/keterjangkauan sumber daya atau 
fasilitas yang diperlukan untuk melakukan sesuatu. 3) 
Faktor penguat (Reinforcing factors) yaitu faktor-faktor 
yang memperkuat perubahan perilaku seseorang. Sumber 
penguat tergantung pada tujuan dan jenis program, 
penguat mungkin datang dari teman sejawat, pimpinan, 
keluarga, suasana kerja, budaya kerja, dan sebagainya.

Dengan melihat apa yang terjadi di Desa Jabon 
Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang perlu diketahui 
apa dan bagaimana pengetahuan, sikap, dan perilaku 
masyarakat desa tersebut menghadapi penderita HIV/
AIDS. Untuk itu perlu diketahui faktor yang memengaruhi 
perilaku masyarakat menghadapi penderita HIV/AIDS di 
Desa Jabon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, 
sehingga kasus perlakuan sosial baik berupa diskriminasi 
maupun mengucilkan, tidak terulang lagi pada penderita 
HIV/AIDS di Kabupaten Jombang pada umumnya dan 
masyarakat Desa Jabon Kecamatan Jombang Kabupaten 
Jombang pada khususnya.

KERANGKA KONSEP PENELITIAN

Hipotesis Penelitian ini Ada pengaruh antara variable 
bebas yang meliputi karakteristik responden (umur, jenis 
kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan), tingkat 
pengetahuan, sikap masyarakat, peran tokoh masyarakat 
dan peran petugas kesehatan dalam penanggulangan 
HIV/AIDS dengan perilaku masyarakat menghadapi 
penderita HIV/AIDS di Desa Jabon Kecamatan Jombang 
Kabupaten Jombang.

METODOLOGI PENELITIAN

Rancangan pada Penelitian ini penjelasan 
(explanatory) yaitu penelitian yang menjelaskan 
hubungan antara variable melalui pengujian hipotesa. 
Metode yang digunakan adalah survei dengan 
pendekatan cross sectional yaitu suatu penelitian untuk 
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mempelajari dinamika korelasi antara variable bebas dan 
terikat dengan cara pengamatan atau pengumpulan data 
sekaligus pada suatu saat (Point time approach).

Metode Pengumpulan Data primer diperoleh melalui 
1) Wawancara dengan menggunakan kuesioner untuk 
data kuantitatif pada masyarakat Desa Jabon Kecamatan 
Jombang Kabupaten Jombang. Data sekunder diperoleh 
melalui laporan bulanan dan tahunan Dinas Kesehatan 
Kabupaten Jombang, Puskesmas Jabon, Kecamatan 
Jombang, dan Desa Jabon. 2) Berdasarkan informasi dari 
bidan desa setempat maka wawancara mendalam (indepth 
interview) akan dilakukan pada tokoh masyarakat Desa 
Jabon (Tokoh masyarakat 4, Kader posyandu aktif 
4), Petugas kesehatan Desa Jabon (Bidan desa 1, D3 
Keperawatan 1), keluarga ODHA (bibi) ODHA (1 orang) 
di tempat lain di wilayah Kabupaten Jombang untuk cross 
check data kuantitatif.

Populasi Penelitian Sampel dalam penelitian ini 
adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik 
yang relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi. 
Teknik perhitungan sampel dilakukan dengan cara 
random sampling.

Data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan 
pengolahan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
editing, koding, tabulasi, penetapan skor, Selanjutnya 
data dianalisis secara analitik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden menunjukkan hasil uji 
statistik chi square tidak terdapat hubungan antara umur 

dan perilaku responden dalam menghadapi penderita 
HIV/AIDS di Desa Jabon Kabupaten Jombang (p=0,332). 
Menurut L. Green bahwa umur juga termasuk faktor 
mempermudah (Predisposing Factor), faktor ini dapat 
berpengaruh langsung terhadap perilaku seseorang. 

Jenis kelamin responden menunjukkan hasil uji 
statistik chi square tidak terdapat hubungan antara 
jenis kelamin dengan perilaku masyarakat menghadapi 
penderita HIV/AIDS di Desa Jabon Kabupaten 
Jombang (p=0,564). Menurut penelitian Basaria (2007), 
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara jenis 
kelamin responden dengan peran penderita dalam 
menjaga, membimbing, dan mendampingi umat dalam 
penanggulangan HIV/AIDS.

Pendidikan responden menunjukkan hasil uji 
statistik chi square tidak terdapat hubungan antara lama 
pendidikan dengan perilaku masyarakat menghadapi 
penderita HIV/AIDS di Desa Jabon Kabupaten Jombang 
(p=0,743). Menurut Notoatmodjo (2003) mengatakan 
bahwa pendidikan berpengaruh dalam memberikan 
respons terhadap sesuatu dari luar, tetapi karena mayoritas 
pendidikan kepala keluarga masuk dalam kategori rendah 
maka respons yang diberikan kepala keluarga tentang 
perilakunya dalam menghadapi penderita HIV/AIDS 
adalah tidak mendukung. 

Pekerjaan responden menunjukkan hasil uji statistik 
chi square tidak terdapat hubungan antara pekerjaan 
dengan perilaku responden dengan menghadapi penderita 
HIV/AIDS di Desa Jabon Kabupaten Jombang (p=0,817). 
Menurut L. Green menunjukkan bahwa aktivitas 
responden juga akan memengaruhi sikap dan perilaku 
seseorang.

Pendapatan responden menunjukkan hasil uji statistik 
chi square tidak terdapat hubungan antara pendapatan 
dengan perilaku responden dalam menghadapi penderita 
HIV/AIDS di Desa Jabon Kabupaten Jombang (p=0,494). 
Menurut Green (2000) pendapatan merupakan salah 
satu faktor pemungkin atau (Enabling Factor) yang 
memengaruhi perilaku seseorang. Seseorang akan 
berperilaku positif atau negatif juga tergantung pada 
ketersediaan dana (uang). 

Pengetahuan responden menunjukkan hasil uji statistik 
chi square tidak terdapat hubungan antara pengetahuan 
dengan perilaku responden dalam menghadapi penderita 
HIV/AIDS di Desa Jabon Kabupaten Jombang (p=0,384). 
Menurut teori dari L-Green, faktor predisposisi meliputi 
pengetahuan yang berkaitan dengan motivasi seseorang 
atau kelompok untuk bertindak. Pengetahuan merupakan 
komponen pendukung sikap yang utama.

Sikap responden menunjukkan hasil uji statistik chi 
square terdapat hubungan antara sikap dengan perilaku 
responden dalam menghadapi penderita HIV/AIDS di 
Desa Jabon Kabupaten Jombang (p=0,001). Menurut 
Soedarjatmi (2008), bahwa sikap selalu mendorong untuk 
berobat walaupun ada perasaan kecewa, was-was dan 
takut pada penderita HIV/AIDS.

Variabel Bebas  Variabel Terikat

1. Umur
2. Jenis Kelamin
3. Pendidikan
4. Pekerjaan
5. Pendapatan
6. Tingkat

Pengetahuan
Masyarakat tentang
Penyakit
HIV/AIDS

7. Sikap Masyarakat
Menghadapi
Penderita
HIV&AIDS

1. Peran tokoh
masyarakat dalam
penanggulangan
HIV/AIDS

2. Peran petugas
kesehatan dalam
penanggulangan
HIV/AIDS

Perilaku 
masyarakat 
menghadapi 

penderita 
HIV/AIDS 

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian
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Peran tokoh masyarakat dengan perilaku masyarakat 
menghadapi penderita HIV/AIDS, karena hasilnya 
homogen yaitu tidak berperan sehingga tidak bisa diuji 
statistik. Menurut teori dari L-Green bahwa peran 
tokoh masyarakat termasuk dalam faktor penguat untuk 
terjadinya perilaku (Reinforcing Factors). 

Peran petugas kesehatan dengan perilaku masyarakat 
menghadapi penderita HIV/AIDS karena hasilnya 
homogen yaitu tidak berperan sehingga tidak bisa diuji 
statistik. Menurut teori dari L-Green (2000) ada tiga 
faktor yang memengaruhi perubahan perilaku, faktor 
yang mempermudah (Predisposing factors), faktor 
pemungkin (Enabling factors) dan faktor penguat 
(Reinforcing factors). Peran petugas kesehatan termasuk 
dalam faktor penguat untuk terjadinya perilaku.

Analisa uji regresi logistik dengan tingkat 
kepercayaan 95% serta menggunakan perangkat software 
SPSS 19.0 Variabel bebas yang memiliki hubungan 
dengan variabel terikat hanya satu yaitu variabel sikap, 
maka uji multivariat tidak bisa dilakukan.
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ABSTRAK 
Puskesmas menjadi ujung tombak pembangunan, tetapi tidak semuanya memberikan pelayanan memuaskan dan bermutu. 

Kepuasan pasien menjadi isu dalam menilai penampilan penyedia layanan, salah satunya Prevention Mother to Child Transmission 
(PMTCT). Di beberapa fasilitas kesehatan di Indonesia, rata-rata 67% pasien mengeluh tidak puas. Studi pendahuluan di Puskesmas 
Paiton ditemukan 20% mengatakan kurang puas. Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor yang memengaruhi kepuasan pasien 
dalam pelayanan PMTCT pada Wanita HIV Positif. Penelitian ini menggunakan rancangan non eksperimental jenis analitik korelasi 
dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling didapatkan 35 orang wanita HIV positif 
baik yang menikah dan belum menikah yang berkunjung dan mendapatkan pelayanan PMTCT di Puskesmas sebagai sampel penelitian. 
Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dan uji statistik binary logistic regression. Hasil analisis multivarian yaitu sikap (p value 
= 0,010; OR 29,000), ketersediaan fasilitas kesehatan (p value = 0,045; OR 18,838) < α (0,05). Faktor yang memengaruhi kepuasan 
pasien sangat multi dimensi dan variabel sikap merupakan faktor dominan yang memiliki peluang 29 kali memengaruhi kepuasan. 
Sikap pasien dipengaruhi oleh pengetahuan sebelumnya tentang PMTCT dan sikap petugas kesehatan pada saat memberikan 
pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan kualitas pelayanan secara terus-menerus, khususnya konseling, sikap dan komunikasi 
petugas.

Kata Kunci: Kepuasan Pasien, PMTCT, HIV

ABSTRACT
Primary Health Care become basic development in country, but not all give satisfying services and quality. Patient satisfaction be 

issue to assest provider appearance, one of them PMTCT. In some health facilities in Indonesia, about 67% not satisfi ed. The result of 
preliminary study on PHC in Paiton shows that from 10 people get 20% say low satisfaction. The aim to analyze factors that infl uence 
of patient satisfaction in PMTCT Services Among HIV-positive Women. Design using non experimental study, analytic correlation 
and cross sectional approach, using total sampling, get 35 HIV-positive women that married and unmarried, visit and get services 
in PHC as sample. The instruments using questionnaire and binary logistic regression statistical tests. The results of multivariate 
analysis i.e attitude( p value = 0.010; OR 29.000), the availability of health facilities (p value = 0.045; OR 18.838) < α (0.05). Factor 
that infl uencing the patient satisfaction is multidimension and attitude is dominant factor have opportunity 29 times to infl uence of 
patient satisfaction. Attitude of patient infl uenced by knowledge about PMTCT previously and atitude of provider when giving services. 
Therefor, It is necessary to improve the quality of service continuously, especially counseling, attitude, and communication of provider.

Keywords: Patients satisfaction, PMTCT, HIV

PENDAHULUAN

Puskesmas atau pelayanan kesehatan tingkat primer 
merupakan jantung dari pemberian pelayanan kesehatan 
modern dan dapat meningkatkan akses pelayanan 
kesehatan dengan biaya relatif murah. Sebagai ujung 
tombak pembangunan dan pelayanan kesehatan 
masyarakat, tidak semua puskesmas memberikan 
pelayanan yang memuaskan dan bermutu.1

Pelayanan kesehatan yang bermutu yaitu pelayanan 
yang berorientasi pada kepuasan setiap pasien. 
Kepuasan pasien menjadi sebuah isu dalam menilai 
penampilan penyedia pelayanan kesehatan.2 Kepuasan 
adalah suatu keadaan dimana kebutuhan, keinginan dan 

harapan pelanggan dapat dipenuhi melalui produk yang 
diberikan.3

Salah satu produk layanan kesehatan yang diberikan 
Puskesmas adalah Prevention Mother to Child 
Transmission (PMTCT) yang merupakan intervensi 
pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak.4 PMTCT 
terdiri atas 4 kegiatan layanan yaitu pencegahan 
penularan HIV pada perempuan usia reproduksi, 
pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu 
HIV positif, pencegahan penularan HIV dari ibu hamil 
HIV positif ke bayi yang dikandungnya, serta pemberian 
dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu 
HIV positif beserta anak dan keluarganya.3,4,5

Data World Health Organization (WHO), menyatakan 
bahwa di dunia sekitar 1, 3 juta infeksi baru HIV dapat 
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dicegah dengan PMTCT antara tahun 2010-2015 dan 
23% wanita hamil dengan HIV tidak mengakses Anti 
Retroviral (ARV) serta 400 anak per hari dilaporkan 
terinfeksi HIV. Data PMTCT di Indonesia menyatakan 
lebih dari 6,5 juta wanita di Indonesia rentan tertular HIV, 
sekitar 9.000 wanita hamil dengan HIV tiap tahun dan 
30% melahirkan anak dengan HIV.6

Standar Pelayanan Minimal untuk kepuasan pasien 
jika > 95%. Jika ditemukan pelayanan kesehatan dengan 
tingkat kepuasan pasien < 95%, maka pelayanan tersebut 
dikategorikan kurang berkualitas atau tidak memenuhi 
standar.7

Data tingkat ketidakpuasan pasien di Kenya pada 
tahun 2013 yaitu 59,6%, di Bakhtapur India sebesar 
65,6%, sedangkan data ketidakpuasan rata-rata di 
beberapa fasilitas pelayanan kesehatan di indonesia 
menunjukkan 67% pasien mengeluh tidak puas dalam 
menerima pelayanan.7 Hasil survey Citizen Report Card 
(CRC) oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) (2010) 
menunjukkan bahwa tingkat ketidakpuasan di lima Kota 
besar di Indonesia termasuk Surabaya diketahui sebanyak 
65,4% pasien mengeluh terhadap sikap petugas kesehatan 
(perawat) yang kurang ramah, kurang simpatik dan jarang 
tersenyum.28

Studi pendahuluan di Puskesmas Paiton secara 
wawancara pada 10 orang wanita usia subur (WUS) yang 
rentan tertular HIV AIDS menunjukkan 2 responden 
(20%) kurang puas dengan layanan PMTCT.

Kepuasan pasien dalam menerima pelayanan 
PMTCT di klinik Kesehatan Ibu dan Anak ditentukan 
oleh berbagai faktor seperti faktor pasien, petugas 
dan faktor lainnya, antara lain tingkat pengetahuan, 
sikap, komunikasi, lama waktu pemberian pelayanan, 
pemahaman tentang jenis layanan, biaya, keakuratan 
kwitansi, penampilan fisik, keterampilan petugas, 
kecepatan petugas dalam memberikan tanggapan, stigma, 
diskriminasi, dan lain-lain yang diduga mengakibatkan 
pasien enggan memanfaatkan layanan PMTCT.8

Penelitian tentang determinan kepuasan pasien 
menunjukkan bahwa faktor yang memengaruhi kepuasan 
pasien adalah penyedia layanan, kualitas pelayanan 
interpersonal dan karakteristik sosiodemografi  pasien.9 

Penelitian lain tentang penyedia layanan kesehatan 
farmasi (apotik) di Rumah Sakit menunjukkan bahwa 
faktor yang dapat memengaruhi kepuasan pasien adalah 
jenis kelamin dan tingkat pendidikan pasien.10 Kepuasan 
pasien lebih tinggi pada wanita dari pada laki-laki dan 
tingkat kepuasan tertinggi dilaporkan terdapat pada 
pasien yang memiliki level Sekolah Menengah Atas 
dibandingkan dengan level Perguruan Tinggi dan 
Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama. Dampak 
ketidakpuasan pasien terhadap layanan kesehatan yaitu 
pasien akan beralih ke fasilitas pelayanan kesehatan 
lainnya, tidak patuh mengikuti program pengobatan atau 
intervensi dari petugas kesehatan yang membutuhkan 
kunjungan ulang secara rutin.11

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan yaitu di setiap layanan kesehatan 
disediakan kotak informasi atau call center untuk 
menerima aduan dari pasien demi meningkatkan kualitas 
pelayanan yang diberikan.11

Hipotesis penelitian ini yaitu terdapat faktor 
internal ataupun external yang secara dominan dapat 
memengaruhi kepuasan pasien dalam pelayanan 
Prevention Mother to Child Transmission (PMTCT) pada 
Wanita HIV Positif di Puskesmas Paiton Probolinggo.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian non eksperimental dengan jenis 
analitik korelasi dan berdasarkan pendekatan waktu 
menggunakan jenis cross sectional.29

Populasi penelitian adalah seluruh wanita HIV positif 
baik yang menikah dan belum menikah yang berkunjung 
dan mendapatkan pelayanan PMTCT di Puskesmas 
Paiton Probolinggo sejumlah 35 orang. Kriteria inklusi 
penelitian yaitu wanita HIV positif yang mendapat 
pelayanan PMTCT dan bersedia diteliti. Kriteria eksklusi 
penelitian yaitu wanita HIV positif yang tidak datang 
pada saat penelitian berlangsung. 

Variabel penelitian yang dikerjakan adalah variabel 
internal berupa tingkat pengetahuan, sikap dan keyakinan 
responden dan variabel eksternal berupa komunikasi 
petugas kesehatan, ketersediaan fasilitas dan jenis 
pembiayaan. Instrumen penelitian menggunakan 
kuesioner.30

Teknik sampling menggunakan total sampling dengan 
uji statistik binary logistic regression. Informed consent 
dilakukan kepada responden sebagai bentuk persetujuan. 
Hasil uji Etik penelitian diterbitkan oleh Komisi Etik 
Penelitian Kesehatan STIKES Hafshawaty Pesantren 
Zainul Hasan Probolinggo.

Kriteria puas adalah senang dan lega atas kemudahan 
pelayanan, waktu tunggu yang tidak lama, keramahan 
petugas, jadwal yang tepat waktu, prosedur pelayanan 
yang dijelaskan dengan baik dan pelayanan yang 
diberikan sesuai standar. Kriteria tidak puas adalah 
sebaliknya dari kriteria puas.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Lihat hal. 11-13 ??
Tabel 1. Menunjukkan dari 65,7% responden dengan 

tingkat pengetahuan baik, sebanyak 57,1% merasa puas 
atas pelayanan PMTCT, sedangkan dari 34,3% responden 
dengan tingkat pengetahuan kurang baik, hanya 11,4% 
yang merasa puas atas pelayanan PMTCT oleh petugas 
kesehatan. Hasil uji statistik koefisien kontingensi 
menunjukkan nilai p value = 0,001 < α 0,05 berarti ada 
hubungan antara tingkat pengetahuan responden dengan 
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kepuasan dalam pelayanan PMTCT pada Wanita HIV 
Positif di Puskesmas Paiton Probolinggo.

Berikutnya, dari 60% responden yang memiliki sikap 
positif, sebanyak 57,1% merasa puas atas pelayanan 
PMTCT, sedangkan dari 40% responden yang memiliki 
sikap negatif, hanya 11,4% yang merasa puas atas 
pelayanan PMTCT oleh petugas kesehatan. Hasil uji 
statistik koefi sien kontingensi menunjukkan nilai p value 
= 0,00 < α 0,05 yang berarti ada hubungan antara sikap 
positif responden dengan kepuasan dalam pelayanan 
PMTCT pada Wanita HIV Positif di Puskesmas Paiton 
Probolinggo.

Kemudian, dari 65,7% responden dengan keyakinan 
positif, sebanyak 57,1% merasa puas atas pelayanan 
PMTCT, sedangkan dari 34,3% responden dengan 
keyakinan negatif, hanya 11,4% yang merasa puas 
atas pelayanan PMTCT oleh petugas kesehatan. Hasil 
uji statistik koefisien kontingensi menunjukkan nilai 
p value = 0,00 < α 0,05 yang berarti ada hubungan 
antara keyakinan positif responden dengan kepuasan 
atas pelayanan PMTCT pada Wanita HIV Positif di 
Puskesmas Paiton Probolinggo.

Tabel 2. Menunjukkan dari 82,9% responden yang 
memperoleh petugas kesehatan dengan komunikasi 
yang baik, sebanyak 65,7% merasa puas atas pelayanan 
PMTCT, sedangkan dari 17,1% responden yang 
memperoleh petugas kesehatan dengan komunikasi 
yang kurang baik, hanya 2,9% yang merasa puas atas 
pelayanan PMCT oleh petugas kesehatan. Hasil uji 
statistik koefi sien kontingensi menunjukkan nilai p value 
= 0,003 < α 0,05 yang berarti ada hubungan antara 
petugas kesehatan dengan komunikasi yang baik dengan 
kepuasan atas pelayanan PMTCT pada Wanita HIV 
Positif di Puskesmas Paiton Probolinggo.

Tabel 2. Variabel eksternal yang memengaruhi kepuasan 
pasien dalam pelayanan Prevention Mother 
to Child Transmission di Puskesmas Paiton 
Probolinggo

Variabel 
Eksternal F %

Kepuasan (n=35) P 
value 
(α = 
0.05)

Puas Kurang 
Puas

F % F %
Komunikasi petugas 
kesehatan

0.003Baik 29 82.9 23 65.7 6 17.1
Kurang baik 6 17.1 1 2.9 5 14.3
Ketersediaan fasilitas

0.000Baik 27 77.1 23 65.7 4 11.4
Kurang baik 8 22.9 1 2.9 7 20
Jenis pembiayaan

0.275
BPJS/ Asuransi 
kesehatan 
lainnya

28 80 18 51.4 10 28.6

Umum 7 20 6 17.1 1 2.9

Berikutnya, dari 77,1% responden yang memperoleh 
ketersediaan fasilitas yang baik, sebanyak 65,7% merasa 
puas atas pelayanan PMTCT, sedangkan dari 22,9% 
responden yang memperoleh ketersediaan fasilitas yang 
kurang baik, hanya 2,9% yang merasa puas atas pelayanan 
PMCT oleh petugas kesehatan. Hasil uji statistik koefi sien 
kontingensi menunjukkan nilai p value = 0,00 < α 0,05 
yang berarti ada hubungan antara ketersediaan fasilitas 
kesehatan dengan kepuasan pelayanan PMTCT pada 
Wanita HIV Positif di Puskesmas Paiton Probolinggo.

Kemudian, dari 80% responden yang memilik BPJS/
asuransi kesehatan lain, sebanyak 51,4% merasa puas 
atas pelayanan PMTCT, sedangkan dari 20% responden 
umum, hanya 17,1% yang merasa puas atas pelayanan 
PMCT oleh petugas kesehatan. Hasil uji statistik koefi sien 
kontingensi menunjukkan nilai p value = 0,275 > α 0,05 
yang berarti tidak ada hubungan antara jenis pembiayaan 
dengan kepuasan pelayanan PMTCT pada Wanita HIV 
Positif di Puskesmas Paiton Probolinggo.

Faktor yang berhubungan dengan kepuasan pasien da 
lam pelayanan Prevention Mother to Child Transmission 
(PMTCT) di Puskesmas Paiton Probolinggo 

Hasil analisis multivariat dengan uji binary logistic 
regression dengan metode Backward Likelyhood Ratio 
diperoleh hasil variabel tingkat pengetahuan dengan 
p value = 0,950, variabel keyakinan dengan p value = 
0,499, variabel komunikasi petugas p value = 0,644, 
variabel sikap dengan nilai p value = 0,010 dan variabel 
ketersediaan fasilitas kesehatan dengan nilai p value = 
0,045. 

Variabel tingkat pengetahuan (p value = 0,950 > 
α 0,05), variabel keyakinan (p value = 0,499> α 0,05), 
variabel komunikasi petugas (p value = 0,644> α 

Tabel 1. Variabel internal yang memengaruhi kepuasan 
pasien dalam pelayanan Prevention Mother 
to Child Transmission di Puskesmas Paiton 
Probolinggo

Variabel 
Internal F %

Kepuasan (n=35) P 
value 
(α = 
0.05)

Puas Kurang 
Puas

F % F %
Tingkat pengetahuan

0.001Baik 23 65.7 20 57.1 3 8.6
Kurang 
baik 12 34.3 4 11.4 8 22.9

Sikap
0.000Positif 21 60 20 57.1 1 2.9

Negatif 14 40 4 11.4 10 28.6
Keyakinan

0.000Positif 23 65.7 21 60 2 5.7
Negatif 12 34.3 3 8.6 9 25.7
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untuk bersikap dan berperilaku negatif terhadap 
pelayanan PMTCT.12

Hasil penelitian tentang Hambatan dan Sumber 
pendukung PMTCT pada pasien HIV di Lusaka, Zambia 
menunjukkan bahwa terdapat faktor internal dan faktor 
eksternal yang menghambat pasien untuk mengikuti 
pelayanan PMTCT dan puas terhadap pelayanan 
PMTCT.22 Faktor internal tersebut salah satunya 
adalah kurangnya pengetahuan tentang PMTCT akan 
memengaruhi seseorang untuk puas atau tidak terhadap 
pelayanan yang diberikan oleh petugas kesehatan.22

Hasil penelitian tentang pengetahuan dan sikap pasien 
terhadap pendidikan kesehatan di Puskesmas di Saudi 
Arabia menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan yang 
diberikan oleh dokter atau perawat memengaruhi sikap 
pasien terhadap kepuasan pelayanan yang diberikan. 
Keterampilan dalam memecahkan masalah, waktu 
tunggu memengaruhi kepuasan pasien dalam pelayanan 
di Puskesmas yang diberikan oleh petugas kesehatan.23

Kepercayaan atau keyakinan pasien merupakan 
elemen dasar hubungan pasien dengan dokter atau petugas 
kesehatan. Hasil penelitian tentang Pemahaman kepuasan 
pasien, kepercayaan dan loyalti pasien terhadap dokter 
di Puskesmas menunjukkan bahwa kepercayaan atau 
keyakinan berhubungan dengan kepuasan pasien dalam 
pelayanan yang diterima dalam hal ini adalah Prevention 
Mother To Child Transmission (PMTCT).1Keyakinan 
individu akan memberikan persepsi positif atau negatif 
serta memengaruhi sikap individu terhadap pelayanan 
yang diterimanya. Semakin percaya atau yakin seseorang 
bahwa ia telah mendapatkan pelayanan yang terstandar, 
maka akan semakin puas terhadap pelayanan yang 
diterimanya.1

Penjelasan dari perawat, staf perawatan dan dokter 
memengaruhi pemahaman pasien tentang pengobatan 
atau perawatan yang ia terima. Pemahaman pasien akan 
memengaruhi kepuasan pasien tentang pelayanan yang 
diterimanya.24 Hasil penelitian tentang Pemahaman 
kualitas dan kepuasan dalam pelayanan di Rumah Sakit 
Umum, Yunani mengatakan bahwa komunikasi dengan 
perawat merupakan prediktor yang paling menonjol 
terhadap kepuasan pasien yang selanjutnya diikuti 
komunikasi oleh dokter dalam memberikan pelayanan 
kesehatan.2

Hasil penelitian tentang Prediktor dari Ketidakpuasan 
pasien dengan pelayanan PMTCT di Dar es Salaam, 
Tanzania menunjukkan bahwa keterampilan komunikasi 
yang kurang, ketertarikan, rasa percaya diri dalam 
memberikan informasi kepada pasien, pemahaman 
dan keterampilan mendengarkan pasien oleh petugas 
kesehatan meningkatkan risiko ketidakpuasan pasien.31 

Selain itu, gaya komunikasi baik verbal dan non verbal 
yang kurang baik ditunjukkan oleh petugas kesehatan 
yang menstigma pasien HIV Positif dalam mengakses 
pelayanan PMTCT yang dapat memengaruhi kepuasan 
pasien.25 Hal ini sesuai dengan hasil penelitian tentang 
Hambatan dan Sumber pendukung PMTCT pada pasien 

HIV di Lusaka, Zambia yang mengatakan bahwa HIV 
dihubungkan dengan stigma. Stigmatisasi oleh diri 
sendiri berkembang ketika individu terdiagnosis HIV. 
Stigma dilakukan oleh orang lain baik keluarga terdekat, 
teman maupun oleh beberapa petugas kesehatan sehingga 
terdapat diskriminasi dalam pemberian pelayanan 
kesehatan oleh petugas kesehatan. Diskriminasi 
pemberian pelayanan kepada pasien oleh petugas 
kesehatan akan memengaruhi kepuasan pasien dalam 
pelayanan yang mereka terima khususnya PMTCT.22

Hasil penelitian tentang Pemahaman kualitas dan 
kepuasan dalam pelayanan di Rumah Sakit Umum, 
Yunani mengatakan bahwa lingkungan fisik sangat 
memengaruhi kepuasan pasien. Kebersihan, ketenangan, 
dan ketersediaan fasilitas kesehatan lainnya terkait 
pelayanan PMTCT sangat memengaruhi kepuasan pasien 
terhadap pelayanan yang mereka terima.2

Kepuasan pasien dalam menerima pelayanan 
kesehatan khususnya PMTCT tidak hanya dipengaruhi 
oleh jenis pembiayaan untuk membayar jasa pelayanan 
yang diterima pasien, meskipun hasil penelitian tentang 
kualitas pelayanan, kepuasan konsumen, dan loyalty di 
rumah sakit menunjukkan bahwa pengembalian biaya 
perawatan kesehatan oleh pemerintah berhubungan 
dengan kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan 
yang mereka terima.8 Hasil penelitian tentang Analisis 
tingkat kepuasan pasien Asuransi Kesehatan untuk Orang 
Miskin (ASKESKIN), Asuransi kesehatan untuk pegawai 
negeri sipil (ASKES PNS), Umum pada pelayanan loket 
pendaftaran rawat jalan di RSUD Kabupaten Karanganyar 
menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pelayanan 
yang diberikan petugas kesehatan terhadap pelayanan 
yang diterima pasien dengan cara bayar pasien.26

Hasil penelitian tentang faktor-faktor yang 
memengaruhi kepuasan pelayanan kesehatan pasien 
rawat inap di RSUD Sukoharjo menunjukkan bahwa 
sikap petugas kesehatan merupakan salah satu dimensi 
yang dapat memengaruhi kepuasan pasien. Sikap 
petugas kesehatan terhadap pasien akan menentukan 
persepsi dan sikap pasien terhadap petugas kesehatan 
dalam memberikan pelayanan kesehatan yang dapat 
memengaruhi kepuasan pasien.27

KESIMPULAN

Faktor yang memengaruhi kepuasan pasien 
sangat multi dimensi, meliputi faktor internal dan 
eksternal. Faktor dari dalam diri yang berperan penting 
memengaruhi perilaku responden untuk mengakses 
layanan PMTCT yaitu karena sikapnya terhadap layanan 
PMTCT yang diterimanya.

Sebagian besar responden yang memiliki tingkat 
pengetahuan baik, sikap positif, keyakinan positif tentang 
PMTCT, menilai komunikasi petugas kesehatan yang 
memberikan pelayanan yaitu baik, ketersediaan fasilitas 
kesehatan yang baik, mengatakan puas dengan pelayanan 
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PMTCT yang diterimanya. Sebaliknya responden 
yang memiliki tingkat pengetahuan kurang baik, sikap 
negatif, keyakinan negatif tentang PMTCT dan menilai 
komunikasi petugas kesehatan kurang baik, mengatakan 
tidak puas dengan pelayanan PMTCT yang diterimanya. 
Selain itu, jenis pembiayaan yang mereka pilih, 
tidak berhubungan dengan kepuasan pelayanan yang 
diterimanya. Faktor yang paling berperan memengaruhi 
kepuasan adalah sikap. Hasil analisis multivariat dengan 
uji binary logistic regression diperoleh hasil bahwa 
sikap merupakan faktor dominan dan memiliki peluang 
29 kali berhubungan dengan kepuasan dalam pelayanan 
Prevention Mother to Child Transmission (PMTCT) pada 
wanita HIV Positif di Puskesmas Paiton Probolinggo.
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sikap pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diterima 
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Hubungan Riwayat Pre Eklampsia dengan Kejadian Pre 
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ABSTRACT
Preeclampsia and eclampsia is a complication in labor which is a cause of high maternal and infant mortality in Indonesia. 

The high incidence of preeclampsia is a major factor causing recurrent eclampsia that can threaten maternal life. Research design 
correlational study with cross sectional approach. The sampling method used is simple random sampling. Samples taken as many as 
207 respondents. This research data is taken by using secondary data documentation, after tabulated the existing data were analyzed 
using Rank Spearman Correlation test with signifi cance level 0,05.The results showed that most respondents did not have pre eclamptic 
history (53.1%), and most respondents did not have pre eclampsia (40,6%). While the results of statistical tests obtained results there is 
a history of pre eclampsia pre eclampsia with recurrence of pre-eclampsia in maternal mothers, with a correlation coeffi cient of 0.735 
with signifi cance level 0,000 (ρ <0.05).

Keywords: Maternity Mother, Pre History Eclampsia, Pre-Eclampsed Occurrence Events.

ABSTRAK
Pre eklampsia dan eklampsia merupakan penyebab kematian ibu dan bayi yang tinggi di Indonesia. Tingginya angka kejadian 

pre eklampsia merupakan faktor utama penyebab timbulnya eklampsia berulang yang dapat mengancam hidup ibu bersalin. Desain 
penelitian studi korelasional dengan pendekatan cross sectional. Metode sampling yang digunakan adalah simple random sampling. 
Dengan jumlah 207 responden .Data diambil dengan menggunakan dokumentasi data sekunder, dan dianalisis menggunakan uji Rank 
Spearman Correlation dengan tingkat kemaknaan 0,05.Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden tidak memiliki riwayat 
pre eklampsia (53,1%), dan sebagian besar responden tidak mengalami pre eklampsia (40,6%). Sedangkan dari hasil pengujian 
statistik diperoleh hasil ada hubungan riwayat pre eklampsia dengan kejadian pre eklampsia berulang pada ibu bersalin, dengan nilai 
koefi sien korelasi sebesar 0,735 dengan tingkat signifi kasi 0,000 (ρ < 0,05).

Kata Kunci: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan di Indonesia dewasa ini 
masih diwarnai oleh rawannya derajat kesehatan ibu 
dan anak, terutama pada masalah masih tingginya 
angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Penyebab 
kematian ibu salah satunya adalah pre eklampsia 
(Prawirohardjo, 2009). Pre eklampsia dan eklampsia 
merupakan penyulit dalam proses persalinan yang 
kejadiannya senantiasa tetap tinggi. Tingginya angka 
kejadian pre eklampsia merupakan faktor utama 
penyebab timbulnya eklampsia yang dapat mengancam 
hidup ibu bersalin. Tingginya angka kematian ibu 
bersalin sebagai akibat perkembangan dari pre eklampsia 
yang tidak terkontrol memberikan kontribusi yang sangat 
besar terhadap tingginya angka kematian (Dewi, 2016).

Pre eklampsia dan eklampsia merupakan penyebab 
kematian ibu dan bayi yang tinggi di Indonesia. Dari 
kasus persalinan yang dirawat di rumah sakit 3-5% 
merupakan kasus pre eklampsia atau eklampsia. Dari 
kasus tersebut 6% terjadi pada semua persalinan, 12% 
terjadi pada primigravida. Angka kejadian pre eklampsia 

di Indonesia sekitar 7-10% dari seluruh kehamilan 
(Dewi, 2016). Berdasarkan Laporan Kematian Ibu (LKI) 
di Provinsi Jawa Timur, penyebab utama kematian ibu 
adalah perdarahan (29,35%), pre eklampsia/eklampsia 
(27,27%), sepsis (6,06%), jantung (15,47%). Pre 
eklampsia, eklampsia serta infeksi dan perdarahan 
diperkirakan mencakup 75%-80% dari seluruh kematian 
maternal (Dinkes Provinsi Jawa Timur, 2016).

Angka kematian Ibu di Kabupaten Bojonegoro 
pada tahun 2016 adalah 128,22 per 100.000 kelahiran 
hidup atau dengan jumlah sebanyak 23 orang yang 
tersebar di 16 puskesmas. Cakupan ibu nifas pada 
tahun 2016 sebesar 94,07%. Angka kematian ibu nifas 
pada tahun 2016 sebesar 11 orang dengan sebab Pre 
eklamsia Berat (PEB) 5 orang, syok karena perdarahan 
1 orang, hipertensi 1 orang, eklamsi 1 orang, jantung 1 
orang, idiopatik trombostopani 1 orang, dan emboli 
paru sebanyak 1 orang (DinKes Bojonegoro, 2016). 
Berdasarkan hasil studi pendahuluan di RSUD Dr. R 
Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, kejadian pre 
eklampsia pada tahun 2015 sebanyak 275 (22,75%) orang 
dari 1209 ibu bersalin dan pada tahun 2016 sebanyak 98 
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(17,66%) orang dari 555 ibu primipara dan sebanyak 
203 (21,89%) orang dari 927 ibu multipara. Kemudian 
dari hasil studi pendahuluan di RSUD Dr. R Sosodoro 
Djatikoesoemo Bojonegoro, sesuai hasil rekam medis 
pasien bulan Mei 2017 terdapat 58 ibu multipara yang 
mengalami pre eklampsia sebanyak 31 ibu (53,45%) 
dan ibu multipara yang tidak mengalami pre eklampsia 
sebanyak 27 ibu (46,55%). Dari 31 ibu multipara yang 
mengalami pre eklampsia terdapat sebanyak 18 ibu 
multipara (58,06%) dengan riwayat pre eklamsia dan 
sebanyak 13 ibu multipara (41,94%) tidak memiliki 
riwayat pre eklamsia. Kemudian pada 27 ibu multipara 
yang tidak mengalami pre eklampsia terdapat sebanyak 
5 ibu multipara (18,52%) dengan riwayat pre eklamsia 
dan sebanyak 22 ibu multipara (81,48%) tidak memiliki 
riwayat pre eklamsia. Hal ini menunjukkan prevalensi 
kejadian pre eklamsia pada ibu bersalin mengalami 
peningkatan.

Pre eklampsia umumnya terjadi pada primigravida, 
kehamilan di usia remaja, kehamilan pada wanita yang 
berusia diatas 35 tahun, mengandung lebih dari satu 
orang bayi, riwayat tekanan darah tinggi yang kronis 
sebelum kehamilan, kegemukan, riwayat kencing manis, 
riwayat mengalami pre eklampsia sebelumnya (Yeyeh, 
dkk, 2010). Namun dari hasil riset terbaru, riwayat pre 
eklampsia pada kehamilan sebelumnya merupakan faktor 
risiko utama. Menurut Duckit risiko meningkat hingga 
7 kali lipat. Kehamilan pada wanita dengan riwayat 
pre eklampsia sebelumnya berkaitan dengan tingginya 
kejadian pre eklampsia berat, pre eklampsia onset dini, 
dan dampak perinatal yang buruk (POGI, 2016). Dinding 
rahim pada multipara lebih lemah bila dibanding dengan 
dinding rahim pada primipara. Hal tersebut terjadi karena 
pada multipara lebih sering terjadi robekan dinding 
rahim dibandingkan pada primipara (Sastrawinata, dkk, 
2005). Lemahnya dinding rahim akan menyebabkan 
kegagalan invasi sel trofoblast pada dinding arteri spiralis 
yang tidak dapat melebar dengan sempurna. Kegagalan 
invasi sel trofoblast pada dinding arteri spiralis yang 
tidak dapat melebar dengan sempurna ini menyebabkan 
terjadinya aliran darah dalam ruang intervilus plasenta. 
Aliran darah dalam ruangan intervilus plasenta dapat 
menyebabkan terjadinya hipoksia plasenta. Hipoksia 
yang berkelanjutan menyebabkan oxidative stress 
(apabila keseimbangan antara peroksidase terganggu, 
dimana peroksidase dan oksidan lebih dominan) 
dan dapat merangsang terjadinya kerusakan endotel 
pembuluh darah (disfungsi endotel) (Cunningham et al, 
2014). Hipoksia plasenta dan oxidative stress merupakan 
dua tahap yang mendasari terjadinya patogenesis dari pre 
eklampsia (Robert J.M, 2007). Pre eklampsia memiliki 
dampak terhadap kehamilan yaitu terganggunya fungsi 
ginjal ibu hamil, risiko terjadi eklampsia, sindrom HELP 
(Hemolisis, Elevated, Liver, Enzymes dan Low Platelet 
Count) atau hemolisis, kondisi turunnya trombosit 
darah, peningkatan enzim hati dan adanya sindrom 
HELP yang menyertai pre eklampsia yang dialami akan 
dapat mengakibatkan kematian pada ibu hamil yang 

terkait dengan naiknya tekanan darah. Dampak pre 
eklampsia terhadap janin yaitu risiko janin kekurangan 
gizi, gangguan pertumbuhan janin, kecacatan pada janin, 
mordibitas janin dan risiko kematian pada janin sebelum 
dilahirkan. Dampak pre eklampsia pada persalinan adalah 
risiko eklampsia, kerusakan organ seperti hati, ginjal, 
otak, komplikasi solusio plasenta, pendarahan subkapsula 
hepar, kelainan pembekuan darah (DIC), ablasio retina, 
dan gagal jantung hingga syok dan kematian. Pada bayi, 
pre eklampsia dapat menyebabkan kelahiran prematur, 
kelahiran bayi cacat atau BBLR, asfi ksia neonatorum, 
bahkan berpotensi kematian perinatal (Manuaba, 2012).

Salah satu cara untuk mencegah terjadinya pre 
eklampsia adalah dengan mengurangi faktor risikonya. 
Ada faktor risiko yang bisa diubah dan ada yang tidak 
bisa. Faktor risiko yang bisa diubah dapat dihilangkan/
dikurangi sehingga mengurangi risiko terjadinya pre 
eklampsia. Contohnya: ibu dengan obesitas, akan lebih 
baik jika mengurangi berat badan sebelum merencanakan 
kehamilan. Begitu pula ibu dengan diabetes mellitus 
(kencing manis), jauh lebih baik jika menormalkan 
kadar gula darah terlebih dahulu sebelum berencana 
hamil. Disini pentingnya konseling prekonsepsi untuk 
menurunkan faktor-faktor risiko terjadinya pre eklampsia. 
Untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu hamil, maka 
ibu hamil dapat melakukan pemeriksaan kehamilan di 
tenaga kesehatan sehingga kehamilan dengan komplikasi 
bisa terdeteksi secara dini dan kegawatdaruratan dapat 
dicegah dengan ketepatan (Manuaba, 2012). Tujuan 
utama ANC adalah menurunkan/mencegah kesakitan dan 
kematian maternal dan perinatal. Kunjungan antenatal 
sebaiknya dilakukan 4 kali selama kehamilan yaitu satu 
kali trimester pertama, satu kali trimester kedua, dua 
kali trimester ke tiga. Keteraturan dalam pemeriksaan 
kehamilan sangatlah penting, yaitu dengan melakukan 
pemeriksaan kehamilan yang dilakukan berulang-ulang 
terutama pemeriksa ulang setiap minggu sesudah 
kehamilan 9 bulan (Prawirohardjo, 2009).

Dengan besarnya pengaruh pre eklampsi terhadap 
tingginya tingkat kematian ibu hamil, bersalin, dan nifas 
maka sudah selayaknya dilakukan upaya untuk mencegah 
dan menangani kasus-kasus pre eklampsi, perawatan pada 
ibu hamil, bersalin, maupun nifas dengan pre eklampsi 
merupakan usaha nyata yang dapat dilakukan untuk 
mencegah timbulnya komplikasi-komplikasi sebagai 
akibat lanjut dari pre eklampsi tersebut. Dari beberapa 
uraian masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk 
mengambil penelitian tentang Hubungan riwayat pre 
eklampsia dengan kejadian pre eklampsia berulang pada 
ibu bersalin di RSUD Dr. R Sosodoro Djatikoesoemo 
Bojonegoro”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik 
jenis penelitian korelasional dengan pendekatan cross 
sectional (Nursalam, 2016). Populasi dalam penelitian ini 
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adalah semua ibu multipara yang bersalin di RSUD Dr. 
R Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro bulan Januari–
Juli 2017, sebanyak 428 pasien. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan teknik probability sampling dengan 
cara simple random sampling yaitu pengambilan sampel 
dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 
dalam anggota populasi (Hidayat, 2014). Sampelnya 
adalah sebagian ibu multipara yang bersalin di RSUD Dr. 
R Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro bulan Januari-Juli 
2017, sebanyak 207 responden. Variabel independen 
dalam penelitian ini adalah riwayat pre eklampsia 
pada ibu bersalin. Sedangkan variabel dependen yaitu 
kejadian pre eklampsia pada ibu bersalin. Instrumen yang 
digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah 
dengan pencatatan data sekunder yaitu data status pasien 
dan data rekam medik ibu bersalin. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Umur Responden
Berdasarkan tabel 1 karakteristik responden diketahui 

bahwa sebagian besar atau 61,8% responden berumur 
20-35 tahun.

Karakteristik Pekerjaan Responden
Berdasarkan tabel 2 didapatkan hampir setengahnya 

atau 42% responden bekerja Wiraswasta dan sebagian 
kecil atau 0,5% responden bekerja sebagai Bidan.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.
Berdasarkan tabel 3 didapatkan sebagian besar atau 

70,5% responden dengan penghasilan keluarga Rp 
1.000.000 sampai dengan Rp 2.000.000/bulan. 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan
Sebagian besar atau 62,3% responden dengan 

pendidikan SMA dan sebagian kecil atau 6,3% responden 
dengan pendidikan Perguruan Tinggi.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Anak 
Berdasarkan tabel 5 didapatkan sebagian besar atau 

58,9% responden memiliki 1 anak dan sebagian kecil 
atau 0,5% responden memiliki 5 anak.

Riwayat Pre eklamsia
Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa sebagian 

besar atau 53,1% responden tidak memiliki riwayat pre 
eklampsia.

Riwayat Kejadian Pre eklamsia
Berdasarkan tabel 7 didapatkan hampir setengahnya 

atau 40,6% responden tidak mengalami pre eklampsia 
dan sebagian kecil atau 28% responden mengalami pre 
eklampsia berat.

Tabel 1. Karakteristik Umur Responden di RSUD Dr. 
R. Sosodoro Djatikoesoema Bojonegoro Tahun 
2017

No. Umur Frekuensi Prosentase
1 < 20 tahun 3  1,5 
2 20-35 Tahun 128 61,8
3. >35 tahun 76 36,7

Jumlah  207 100

Tabel 2. Karakteristik Pekerjaan Responden

No Pekerjaan Frekuensi Prosentase (%)
1. Tidak Bekerja/IRT 43  20,8
2. Wiraswasta 87  42
3. Tani 65  31,4
4. Bidan 1  0,5
5. Guru 9  4,3
6. PNS  2  1

Total 207 100

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No. Penghasilan Keluarga Frekuensi Prosentase

1. <Rp 1.000.000/bulan 50 24,2

2. Rp1.000.000-Rp 
2.000.000/bulan 146 70,5

3. > Rp 2.000.000/bulan 11  5,3
Total 207 100

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No. Pendidikan Frekuensi Prosentase
1. SD 28 13,5
2. SMP 37 17,9
3. SMA 129 62,3
4. Perguruan Tinggi 13  6,3

Total 207 100

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Anak

No Jumlah Anak frekuensi Prosentase
1 1 156 58,9
2 2 56 27,1
3 3 20 9,7
4 4 6 2,9
5 5 1 0,5
6 6 2 1

Total 270 100

Tabel 6. Riwayat Kejadian Pre Eklamsi

No Riwayat Preeklamsi Frekuensi Prosentase

1 Tidak memiliki riwayat 
preeklamsi 110  53,1

2 Memiliki riwayat preeklamsi 97 46,9
Total 207 100
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Hubungan Riwayat Pre Eklamsi Dengan Kejadian Pre 
Eklamsi

Eklampsia dengan kejadian pre eklampsia berulang 
pada ibu bersalin multipara diketahui bahwa hampir 
setengahnya atau 37,7% responden tidak ada riwayat 
pre eklampsia dan tidak mengalami pre eklampsia, dan 
sebagian kecil atau 1% responden tidak ada riwayat pre 
eklampsia dan mengalami pre eklampsia berat. Hasil uji 
statistik Spearman’s Rho didapatkan hasil sig (2-tailed) 
0,000 lebih kecil dari α ≤ 0,05 maka H1 diterima yang 
berarti ada hubungan antara riwayat pre eklampsia 
dengan kejadian pre eklampsia berulang pada ibu bersalin 
multipara di RSUD Dr. R Sosodoro Djatikoesoemo 
Bojonegoro Tahun 2017. Serta dengan nilai keeratan 
hubungan (correlation coeffi cient) sebesar 0,735 yang 
berarti hubungan riwayat pre eklampsia dengan kejadian 
pre eklampsia berulang memiliki keeratan hubungan 
yang tinggi. Yang artinya pada ibu bersalin multipara 
yang tidak ada riwayat pre eklampsia memiliki risiko 
rendah terjadi pre eklampsia berulang, sedangkan pada 
ibu bersalin multipara yang ada riwayat pre eklampsia 
memiliki risiko tinggi terjadi pre eklampsia berulang.

Riwayat Pre Eklampsia pada Ibu Bersalin Multipara
Sebagian besar atau 53,1% responden tidak memiliki 

riwayat pre eklampsia dan hampir setengahnya atau 
46,9% responden memiliki riwayat pre eklampsia. Hal ini 
menunjukkan bahwa secara kuantitas memang responden 
tidak memiliki riwayat pre eklampsia, tetapi responden 
yang memiliki riwayat pre eklampsia angkanya cukup 
besar yaitu hampir setengahnya atau 46,9% responden. 
Kondisi demikian untuk menjadi perhatian para perawat/
bidan yang memiliki area tugas agar dapat memberikan 
perhatian khusus para ibu bersalin dengan riwayat pre 
eklampsia. 

Pre eklampsia umumnya terjadi pada primigravida 
(Yeyeh, dkk, 2010). Salah satu faktor yang terbukti 
meningkatkan risiko pre eklampsia yaitu kehamilan 
pertama oleh pasangan baru. Kehamilan pertama oleh 
pasangan yang baru dianggap sebagai faktor risiko, 
walaupun bukan nulipara karena risiko meningkat pada 
wanita yang memiliki paparan rendah terhadap sperma. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden tidak memiliki riwayat pre eklampsia, hal ini 
dikarenakan pada kehamilan pertama biasanya terjadi 
pada usia reproduksi sehat yaitu 20-35 tahun, sehingga 
risiko terjadinya pre eklampsia lebih rendah. Namun 
demikian prevalensi kejadian pre eklampsia pada 
primigravida relatif cukup tinggi, hal ini terbukti dari 
jumlah responden yang memiliki riwayat pre eklampsia 
yaitu hampir setengahnya (46,9%) responden. Risiko 
terjadinya pre eklampsia cenderung meningkat pada 
kehamilan pertama oleh pasangan baru yaitu kehamilan 
pertama pada usia awal reproduksi sehat (20-25 tahun).

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian 
yang dilakukan Rozikhan (2007), yang menunjukkan 
bahwa pada wanita hamil pertama mempunyai risiko 
peningkatan terjadinya pre eklampsia sebesar 4,751 
kali dibandingkan wanita hamil yang kedua atau 
ketiga (multigravida). Prevalensi pre-eklampsia pada 
primigravida lebih tinggi bila dibandingkan dengan 
multigravida, terutama primigravida muda. Pada 
kehamilan pertama risiko terjadi pre eklampsia 3,9% , 
kehamilan kedua 1,7%, dan kehamilan ketiga 1,8%.

Kejadian Pre Eklampsia Pada Ibu Bersalin Multipara
Hampir setengahnya atau 40,6% responden tidak 

mengalami pre eklampsia, dan sebagian kecil atau 28% 
responden mengalami pre eklampsia berat.

Menurut Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi 
Indonesia (2016), faktor sosioekonomi terbukti 
meningkatkan risiko pre eklampsia, pada wanita dengan 
sosioekonomi baik memiliki risiko yang lebih rendah 
untuk mengalami pre eklampsia. Peningkatan risiko pre 
eklampsia pada wanita dengan pendidikan yang rendah. 
Pendidikan yang rendah merupakan salah satu masalah 
yang berpengaruh terhadap kunjungan ANC pada ibu 
hamil. Demikian halnya dengan ibu yang berpendidikan 
tinggi akan memeriksakan kehamilannya secara teratur 
demi menjaga keadaan kesehatan dirinya dan anak dalam 
kandungannya. Menurut Rozikhan (2007), pekerjaan 
merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya 

Tabel 8. Hasil Tabel Silang Hubungan antara Riwayat Pre Eklamsi dengan Kejadian Pre Eklamsi

No Riwayat pre eklamsi
 Kejadian Pre eklamsi

Total
Tidak pre eklamsi Pre eklamsi ringan Pre eklamsi berat
F % F % F % N %

1 Tidak ada riwayat 78 37,7 30 14,5 2 1,0 110 53,1

2 Memiliki riwayat 6 2,9 35 16,9 56 27,1 97 46,9
Jumlah 84 40,6 65 31,4 58 28,0 207 100

Tabel 7. Riwayat Kejadian Preeklamsi

No Kejadian preeklamsi Frekuensi Prosentase

1 Tidak mengalami pre 
eklampsia 84 40,6

2 Mengalami pre eklampsia 
ringan 65 31,4

3 Mengalami pre eklampsia 
berat 58 28

Total 207 100
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pre eklampsia. Aktivitas pekerjaan seseorang dapat 
memengaruhi kerja otot dan peredaran darah. Begitu juga 
bila terjadi pada seorang ibu hamil, dimana peredaran 
darah dalam tubuh dapat terjadi perubahan seiring 
dengan bertambahnya usia kehamilan akibat adanya 
tekanan dari pembesaran rahim. Semakin bertambahnya 
usia kehamilan akan berdampak pada konsekuensi 
kerja jantung yang semakin bertambah dalam rangka 
memenuhi kebutuhan selama proses kehamilan. Menurut 
Sarwono Prawirohardjo (2009), faktor usia berpengaruh 
terhadap terjadinya pre eklampsia/eklampsia. Umur 
reproduksi optimal bagi seorang ibu antara umur 
20–35 tahun, di bawah atau diatas usia tersebut akan 
meningkatkan risiko kehamilan dan persalinannya. 
Pada wanita usia muda organ-organ reproduksi belum 
sempurna secara keseluruhan dan kejiwaannya belum 
bersedia menjadi ibu, sehingga kehamilan sering diakhiri 
dengan komplikasi obstetrik yang salah satunya pre 
eklampsia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden (ibu bersalin multipara) tidak mengalami 
pre eklampsia. Keadaan ini dikarenakan faktor usia 
dan faktor sosioekonomi responden yaitu meliputi 
pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Pada sebagian 
besar responden dengan umur 20-35 tahun yaitu 
merupakan umur reproduksi optimal bagi seorang 
wanita, sehingga ibu hamil memiliki risiko yang lebih 
rendah untuk mengalami pre eklampsia. Kemudian jika 
dilihat dari faktor sosioekonomi, pada sebagian besar 
responden adalah dengan pendidikan SMA, sehingga 
dengan tingkat pendidikan tersebut ibu hamil memiliki 
pengetahuan dan memahami tentang pentingnya 
memeriksakan kehamilannya secara teratur demi 
menjaga keadaan kesehatan dirinya dan anak dalam 
kandungannya. Pada faktor pekerjaan diketahui bahwa 
sebagian besar responden bekerja wiraswasta, dimana 
dengan pekerjaan tersebut ibu hamil lebih leluasa untuk 
menentukan frekuensi aktivitas kerjanya. Ibu hamil 
tidak terikat oleh tuntutan pekerjaan, sehingga ibu dapat 
menentukan untuk tetap bekerja atau libur bekerja 
selama masa kehamilannya. Dengan aktivitas fisik 
yang terkontrol tersebut menjadikan ibu hamil dengan 
pekerjaan wiraswasta memiliki risiko yang lebih rendah 
untuk mengalami pre eklampsia.

Hubungan Antara Riwayat Pre Eklampsia dengan Kejadian 
Pre Eklampsia Berulang pada Ibu Bersalin Multipara

Hampir setengahnya atau 37,7% responden tidak 
ada riwayat pre eklampsia dan tidak mengalami pre 
eklampsia. Dengan hasil uji statistik Spearman’s Rho 
didapatkan nilai sig (2-tailed) 0,000 lebih kecil dari α ≤ 
0,05 maka H1 diterima yang berarti ada hubungan antara 
riwayat pre eklampsia dengan kejadian pre eklampsia 
berulang pada ibu bersalin multipara di RSUD Dr. R 
Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Tahun 2017. 
Serta dengan nilai keeratan hubungan (correlation 
coeffi cient) sebesar 0,735 yang berarti hubungan riwayat 

pre eklampsia dengan kejadian pre eklampsia berulang 
memiliki keeratan hubungan yang tinggi. Yang artinya 
pada ibu bersalin multipara yang tidak ada riwayat pre 
eklampsia memiliki risiko rendah terjadi pre eklampsia 
berulang, sedangkan pada ibu bersalin multipara yang 
ada riwayat pre eklampsia memiliki risiko tinggi terjadi 
pre eklampsia berulang.

Dari hasil riset terbaru, riwayat pre eklampsia pada 
kehamilan sebelumnya merupakan faktor risiko utama 
penyebab terjadinya pre eklampsia. Menurut Duckit 
(dalam POGI, 2016), risiko pre eklampsia meningkat 
hingga 7 kali lipat pada wanita dengan riwayat pre 
eklampsia sebelumnya berkaitan dengan tingginya 
kejadian pre eklampsia berat, pre eklampsia onset dini, 
dan dampak perinatal yang buruk. 

Menurut Manuaba (2012), dalam persalinan pre 
eklampsia dapat berdampak pada terjadi eklampsia, 
yaitu pre eklampsia yang disertai kejang. Keadaan ini 
sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kerusakan 
organ seperti hati, ginjal, dan otak, yang berakhir dengan 
kematian. Dampak yang ditimbulkan oleh pre eklampsia 
sebelumnya dapat meningkatkan risiko terjadinya 
gangguan pada organ otak, hati, dan ginjal pada masa 
kehamilan hingga proses persalinan, serta terjadinya 
sindrom HELP (Hemolisis, Elevated, Liver, Enzymes 
dan Low Platelet Count) atau hemolisis, kondisi turunnya 
trombosit darah, peningkatan enzim hati. Menurut 
Kennedy, et al (2014), pre eklampsia merupakan 
perkembangan hipertensi gestasional yang ditandai 
dengan gangguan pada ginjal, yang dibuktikan dengan 
awitan proteinuria. Pre eklampsia merupakan gangguan 
multisistem yang spesifi k pada plasenta, yang terjadi 
akibat ketidakmampuan pembuluh darah uterus untuk 
mengakomodasi peningkatan aliran darah yang diperlukan 
seiring pertambahan usia kehamilan. Manifestasi klinis 
dari gangguan ini menjadi jelas saat unit plasenta janin 
memiliki suplai darah yang terlalu banyak. Menurut 
Dewi (2016), Wanita dengan hipertensi pada kehamilan 
dapat mengalami peningkatan respons terhadap 
berbagai substansi endogen (seperti prostaglandin, 
tromboxan) yang dapat menyebabkan vasospasme dan 
agregasi platelet. Penumpukan trombus dan perdarahan 
dapat memengaruhi sistem saraf pusat yang ditandai 
dengan sakit kepala dan defi sit syaraf lokal dan kejang. 
Nekrosis ginjal dapat menyebabkan penurunan laju 
fi ltrasi glomelurus dan proteinuria. Kerusakan hepar dari 
nekrosis hepatoseluler menyebabkan nyeri epigastrium 
dan peningkatan tes fungsi hati. Manifestasi terhadap 
kardiovaskuler meliputi penurunan volume intavaskuler, 
meningkatnya kardiak output dan peningkatan tahanan 
pembuluh perifer. Peningkatan hemolisis microangiopati 
menyebabkan anemia dan trobositopeni. Infark plasenta 
dan obstruksi plasenta menyebabkan pertumbuhan janin 
terhambat bahkan kematian janin dalam rahim.

Pada penelitian ini membuktikan bahwa pada ibu 
bersalin yang tidak memiliki riwayat pre eklampsia 
memiliki risiko rendah mengalami pre eklampsia 
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berulang, hal ini sesuai dengan teori diatas yang 
menyebutkan pada ibu dengan riwayat pre eklampsia 
memiliki risiko tinggi mengalami pre eklampsia berulang 
dikarenakan pada ibu bersalin dengan riwayat pre 
eklampsia akan berisiko mengalami terjadinya gangguan 
pada organ-organ penting dalam tubuh terutama organ 
ginjal pada masa kehamilan hingga proses persalinan. 
Gangguan yang terjadi pada ginjal inilah yang kemudian 
dapat berkembang menjadi hipertensi gestasional yang 
dibuktikan dengan awitan proteinuria. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rozikhan 
(2007), dimana dari semua kasus PEB, responden yang 
mempunyai riwayat pre eklampsia sebanyak 36,0%, 
sedangkan pada kontrol yang mempunyai riwayat PEB 
sebanyak 6,0%. Hasil analisis multivariat menunjukkan 
adanya hubungan yang sangat signifi kan antara kejadian 
PEB dengan responden yang mempunyai riwayat pre 
eklampsia, dan hubungan ini mempunyai keeratan yang 
cukup tinggi dengan risiko 15,506 kali.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang didapatkan, maka dapat 
diambil kesimpulan penelitian yaitu:1). Pada ibu bersalin 
multipara di RSUD Dr. R Sosodoro Djatikoesoemo 
Bojonegoro, sebagian besar tidak memiliki riwayat pre 
eklampsia. 2). Pada ibu bersalin multipara di RSUD 
Dr. R Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, sebagian 
besar tidak mengalami pre eklampsia..3)Ada hubungan 
riwayat pre eklampsia dengan kejadian pre eklampsia 
berulang pada ibu bersalin di RSUD Dr. R Sosodoro 
Djatikoesoemo Bojonegoro.
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Hubungan Sikap Keluarga dengan Perilaku Pencegahan 
Penularan TB Paru di RS Kusta Sumberglagah 

(Relationship Between Family Attitudes and Preventive Behavior of Transmission 
of Pulmonary Tuberculosis in Sumberglagah Leprosy Hospital)

Sri Sudarsih, Hariyanto
STIKES Bina Sehat PPNI Mojokerto

ABSTRAK
Tuberculosis (TB) paru merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium Tuberculosis dan menyebab 

banyak kematian di Indonesia. Penularan TB paru salah satunya akibat perilaku pencegahan yang negatif. Tujuan penelitian ini 
adalah mengetahui hubungan sikap keluarga dengan perilaku pencegahan penularan TB Paru. Desain penelitian menggunakan 
analitik Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh keluarga yang mendampingi pasien TB Paru di Poli Paru RS 
Kusta Sumberglagah dengan sampel 36 orang menggunakan Consecutive Sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil 
penelitian didapatkan sebagian besar responden mempunyai sikap positif yaitu 23 responden (63,9%) dan sebagian besar responden 
berperilaku positif yaitu 21 responden (58,3%). Berdasarkan hasil Uji chi square didapatkan ρ value = 0,000 � α = 0,05 . Hasil ini 
menunjukkan adanya hubungan sikap keluarga dengan perilaku pencegahan penularan TB Paru. Sikap merupakan tendensi seseorang 
untuk melakukan suatu perilaku sehingga semakin positif (mendukung) sikap keluarga maka semakin berdampak positif terhadap 
perilaku keluarga dalam pencegahan penularan TB Paru.

Kata Kunci: sikap keluarga, perilaku, TB

ABSTRACT
Pulmonary tuberculosis (TB) is an infectious disease caused by the bacterium Mycobacterium Tuberculosis and causes many 

deaths in Indonesia. Transmission of pulmonary TB is one of them due to negative preventive behavior. The purpose of this study was 
to determine the relationship between family attitudes and preventive behavior of transmission of pulmonary TB. The research design 
uses Cross Sectional analytics. The population in this study were all families who accompanied patients with pulmonary TB at the 
Pulmonary Disease Hospital of Sumberglagah Hospital with a sample of 36 people using Consecutive Sampling. Data collection using 
a questionnaire. The results of the study showed that the majority of respondents had a positive attitude of 23 respondents (63.9%) and 
the majority of respondents behaved positively, namely 21 respondents (58.3%). Based on the results of the chi square test obtained ρ 
value = 0.000 α α = 0.05. These results indicate a relationship between family attitudes and prevention behavior of transmission of 
pulmonary TB. Attitude is a person’s tendency to carry out a behavior so that the more positive (supportive) family attitudes are, the 
more positive the family behavior can be in preventing the transmission of pulmonary TB.

Keywords: family attitude, behavior, TB

PENDAHULUAN

Penyakit Tuberculosis (TB) merupakan penyakit 
menular langsung yang disebabkan oleh bakteri 
Mycobacterium tuberculosis dan merupakan penyakit 
menular penyebab kematian tertinggi kedua di Indonesia. 
(Riskesdas, 2013). Sumber penularan utama penyakit 
TB Paru adalah pasien dengan diagnosis TB paru. Pada 
waktu batuk atau bersin, pasien menyebarkan kuman 
ke udara dalam bentuk percikan dahak (droplet nuclei) 
(Dirjen P2PL, 2015). Keluarga dengan kasus TB paru 
merupakan golongan masyarakat yang paling rentan 
tertular penyakit TB paru karena sulit untuk menghindari 
kontak dengan penderita. Perilaku keluarga untuk 
melakukan tindakan pencegahan penularan penyakit TB 
juga sangat menentukan dalam terjadinya penularan TB 
paru. (Depkes RI, 2011). Sikap keluarga merupakan salah 
satu faktor yang dapat memengaruhi perilaku kesehatan 

individu, termasuk dalam pencegahan penularan TB. 
(Notoatmodjo, 2010)

Berdasarkan data World Health Organization (WHO) 
pada tahun 2013 terdapat 9 juta penduduk dunia telah 
terinfeksi kuman TB. Tahun 2014 terdapat 9,6 juta 
penduduk dunia terinfeksi kuman TB dengan jumlah 
kasus terbanyak berada pada wilayah Afrika (37%), 
wilayah Asia Tenggara (28%), dan wilayah Mediterania 
Timur (17%) (WHO, 2015). Penyakit TB paru merupakan 
penyebab kematian nomor tiga setelah penyakit jantung 
dan saluran pernafasan pada semua kelompok usia serta 
nomor satu untuk golongan penyakit infeksi. Korban 
meninggal akibat TB paru di Indonesia diperkirakan 
sebanyak 61.000 kematian tiap tahunnya (Depkes RI, 
2011). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari rekam medik 
RS Kusta Sumberglagah, jumlah penderita TB paru yang 
berobat di RS Kusta Sumberglagah pada tahun 2013 



Jurnal Sain Med, Vol. 11. No. 1 Juni 2019: 17–2318

sebanyak 91 pasien, tahun 2014 meningkat menjadi 
102 penderita. Sedangkan tahun 2015 sebanyak 96 
penderita. Pada tahun 2016, jumlah penderita TB paru 
pada Trimester I 2016 angka penemuan kasus TB paru 
sebanyak 17 pasien, Trimester II sebanyak 20 pasien, 
Trimester III sebanyak 17 pasien dan pada Trimester IV 
sebanyak 38 pasien. Dari data tersebut dapat disimpulkan 
bahwa angka kejadian TB paru di Poli Paru RS Kusta 
Sumberglagah mengalami peningkatan yang fl uktuatif. 
Peningkatan informasi dan pengetahuan tentang TB paru 
telah dilaksanakan secara berkala oleh RS Sumberglagah 
melalui PKRS terhadap keluarga dan penderita TB paru.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada 10 
responden di poli Paru RS Kusta Sumberglagah 
didapatkan hasil 4 responden menyatakan sikap yang 
mendukung terhadap pencegahan penularan TB paru 
yang dinyatakan dengan pernyataan setuju untuk 
menggunakan masker saat berdekatan dengan penderita 
TB paru, menjemur kasur yang biasa dipakai oleh 
penderita TB paru, membuka jendela kamar penderita 
TB paru serta akan menyediakan tempat dahak untuk 
penderita TB paru. 6 responden menyatakan sebagian 
sikap yang mendukung terhadap pencegahan penularan 
TB paru yaitu 4 responden menyatakan setuju untuk 
menggunakan masker saat berdekatan dengan penderita 
TB paru, membuka jendela kamar penderita TB paru dan 
2 responden menyatakan setuju memakai masker saat 
berdekatan dengan penderita TB paru dan menyediakan 
tempat dahak untuk penderita TB paru. Sedangkan untuk 
perilaku pencegahan penularan TB paru didapatkan 
hasil 3 responden telah melakukan upaya pencegahan 
penularan penyakit TB paru dengan menggunakan 
masker saat berdekatan dengan keluarga yang terkena TB 
paru, menjemur kasur yang biasa dipakai oleh penderita 
TB paru, membuka jendela kamar serta menyediakan 
tempat dahak untuk penderita TB paru. 7 responden 
hanya melakukan sebagian dari upaya pencegahan 
penularan TB paru yaitu hanya ada 5 responden hanya 
menggunakan masker saat berdekatan dengan keluarga 
yang menderita TB paru serta membuka jendela kamar 
penderita TB paru saat pagi hari dan 2 lainnya hanya 
membuka jendela kamar penderita TB paru saat pagi 
hari.

Salah satu penyebab terjadinya penularan TB paru 
karena adanya sikap keluarga dan perilaku pencegahan 
penularan TB paru yang kurang baik. Kurangnya perilaku 
pencegahan keluarga tersebut ditunjukkan dengan tidak 
menjauhkan anggota keluarga lain dari penderita TB paru 
saat batuk, menghindari penularan melalui dahak pasien 
penderita TB paru, membuka jendela rumah, menjemur 
kasur pasien TB paru untuk pencegahan penularan TB 
paru dalam keluarga (Nur, 2015). Menurut Green, L 
dalam Notoatmodjo (2010), menyatakan bahwa perilaku 
kesehatan individu ditentukan atau terbentuk dari 3 
faktor, yaitu Predisposing Factor yang terwujud dalam 
pengetahuan, sikap, keyakinan, dan nilai-nilai. Enabling 
Factor yang terwujud dalam informasi, lingkungan fi sik, 

sarana dan prasarana. Reinforcing Factor yang bisa 
terwujud dalam peran serta keluarga, petugas kesehatan, 
dan budaya masyarakat. Sikap keluarga pasien yang 
terdiagnosa TB paru yang mengerti apa yang seharusnya 
dia lakukan maka secara otomatis dia juga bisa dan 
mampu melindungi dirinya dan anggota keluarga yang 
lainnya. Jika perilaku baik maka akan membawa dampak 
positif bagi pencegahan penularan Tuberkulosis. (Priyoto, 
2014). Oleh karena itu perilaku pencegahan penularan 
penderita TB Paru memegang peranan penting dalam 
keberhasilan mencegah penularan dan pengobatan TB 
paru (Ainur, 2008)

Penanggulangan TB paru bertujuan untuk menurunkan 
angka kesakitan, kematian dan penularan penyakit TB 
paru dengan memutus rantai penularan sehingga penyakit 
Tuberkulosis tidak lagi menjadi masalah kesehatan di 
masyarakat. Pada prinsipnya upaya-upaya pencegahan 
penularan dan pemberantasan TB paru diantaranya 
melalui pendidikan kesehatan kepada mayarakat 
tentang penyakit TB paru, bahaya-bahayanya serta cara 
penularannya. Pencegahan dengan vaksinasi B.C.G pada 
anak umur 0-14 tahun, chemoprophylactic dengan I.N.H 
pada keluarga, penderita atau orang-orang yang kontak 
langsung dengan penderita (Depkes RI, 2008).

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan 
sikap keluarga dengan perilaku pencegahan penularan TB 
paru di Poli Paru RS Kusta Sumberglagah..

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian 
analitik Cross Sectional. Populasi dalam penelitian 
adalah seluruh keluarga yang mendampingi pasien TB 
Paru yang berobat di Poli Paru RS Kusta Sumberglagah. 
Sampel dalam penelitian adalah sebagian keluarga yang 
mendampingi pasien TB Paru berobat di Poli Paru RS 
Kusta Sumberglagah. Jumlah sampel dalam penelitian ini 
adalah 36 orang yang diambil menggunakan teknik Non 
Probability Sampling dengan cara Consecutive Sampling. 

Variabel independent pada penelitian ini adalah sikap 
keluarga tentang pencegahan penularan TB Paru. Variable 
dependent dalam penelitian ini adalah perilaku keluarga 
tentang pencegahan penularan TB Paru. 

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data 
yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan kuesioner. Uji statistik yang menggunakan 
Chi Square dengan ρ value =0,000.

HASIL PENELITIAN

Data Umum
1. Karakteristik Responden berdasarkan Umur
 Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden berumur 41-60 tahun yaitu sebanyak 
23 responden (63,9 %)
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2. Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat 
Pendidikan

 Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian 
besar dari responden mempunyai tingkat pendidikan 
yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 20 
responden (55,6% ).

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 
 Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian 

besar dari responden mempunyai jenis pekerjaan 
sebagai wiraswasta yaitu sebanyak 27 responden 
(75% ).

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
 Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian 

besar dari responden berjenis kelamin laki-laki yaitu 
sebesar 24 responden (66,7%).

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Informasi 
Tentang Pencegahan TB Paru Sebelumnya

 Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian 
besar dari responden sebelumnya telah mendapatkan 
informasi tentang pencegahan penularan TB Paru 
yaitu sebesar 27 responden (75%).

Tabel 1. Distribusi frekuensi responden berdasarkan 
umur 

No Umur (Tahun) Frekuensi %
1 18-40 12 33,3
2 41-60 23 63,9
3 >60 1  2,8

Jumlah 36 100

Tabel 2. Distribusi frekuensi responden berdasarkan 
tingkat pendidikan 

No Pendidikan Frekuensi %
1 Tidak Sekolah 2 5,6
2 SD 9 25,0
3 SMP 20 55,6
4 SMA 4 11,1
5 PT 1 2,8

Jumlah 36 100

Tabel 3. Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis 
pekerjaan 

No Pekerjaan Frekuensi %

1 Tidak / Belum 
Bekerja 6 16,7

2 Wiraswasta 27 75,0
3 Pegawai Negeri 3 8,3

Jumlah 36 100

Tabel 4. Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis 
kelamin

No Jenis Kelamin Frekuensi %
1 Laki-Laki 24 66,7
2 Perempuan 12 33,3

Jumlah 36 100

Tabel 5. Distribusi frekuensi responden berdasarkan 
informasi 

No Informasi pencegahan 
TB sebelumnya Frekuensi % 

1 Ya 27 75
2 Tidak 9 25

Jumlah 36 100

Tabel 6. Distribusi frekuensi responden berdasarkan 
sumber informasi

No Sumber Informasi Frekuensi % 
1 Tenaga Kesehatan 15 41,7
2 Media Massa 8 22,2
3 Orang lain 4 11,1

4 Tidak ada sumber 
informasi 9 25,0

Jumlah 36 100

Tabel 7. Sikap Keluarga Tentang Pencegahan Penularan 
TB Paru 

No Sikap Keluarga F %
1 Negatif 13 36,1
2 Positif 23 63,9

Jumlah 36 100

Tabel 8. Perilaku Keluarga Tentang Pencegahan 
Penularan TB Paru

No Perilaku keluarga terhadap 
pencegahan penularan TB Paru  F  %

1 Negatif 15 41,7
2 Positif 21 58,3

Jumlah 36 100

6. Karakteristik Responden Berdasarkan Sumber 
Informasi Pencegahan Penularan TB Paru

 Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa hampir 
setengah dari responden menerima informasi dari 
tenaga kesehatan yaitu sebanyak 15 responden (41%).

Data Khusus
7. Sikap Keluarga Tentang Pencegahan Penularan TB 

Paru
 Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa sebagian 

besar dari responden mempunyai sikap positif 
terhadap pencegahan penularan TB paru yaitu 
sebanyak 23 responden ( 63,9% ).

8. Perilaku Keluarga Tentang Pencegahan Penularan TB 
Paru

 Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa sebagian 
besar dari responden berperilaku positif terhadap 
pencegahan penularan TB paru yaitu sebanyak 21 
responden ( 58,3% ).
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9. Hubungan Sikap Keluarga Dengan Perilaku 
Pencegahan Penularan TB Paru

 Berdasarkan tabel 9 diketahui bahwa dari 13 
responden yang mempunyai sikap keluarga negatif 
terhadap pencegahan penularan TB Paru seluruhnya 
berperilaku negatif terhadap pencegahan penularan 
TB Paru, sedangkan 23 responden yang mempunyai 
sikap keluarga positif terhadap pencegahan penularan 
TB Paru hampir seluruhnya atau 21 responden 
(91,3%) berperilaku positif terhadap pencegahan 
penularan TB Paru dan 2 responden (8,7%) yang lain 
berperilaku negatif terhadap pencegahan penularan 
TB Paru.

Berdasarkan hasil Uji chi square didapatkan ρ value 
= 0,000 � α = 0,05 sehingga Ho ditolak berarti ada 
hubungan yang signifi kan antara sikap keluarga dengan 
perilaku pencegahan penularan TB Paru di Poli Paru RS 
Kusta Sumberglagah.

PEMBAHASAN

1.  Sikap Keluarga tentang Pencegahan Penularan TB Paru 
di Poli Paru RS Kusta Sumberglagah
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 36 

responden, sebagian besar dari responden memiliki sikap 
positif terhadap pencegahan penularan TB paru yaitu 
sebanyak 23 responden ( 63,9% ). 

Menurut Newcomb (dalam Notoatmodjo, 2010) 
menyatakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau 
kesediaan untuk bertindak. Sikap belum merupakan suatu 
tindakan akan tetapi merupakan predisposisi tindakan 
suatu perilaku. Proses pembentukan sikap dapat terjadi 
karena adanya rangsangan, seperti persepsi seseorang 
tentang pencegahan penularan TB Paru. Rangsangan 
tersebut menstimulus seseorang untuk memberikan 
respons, dapat berupa sikap positif atau negatif, akhirnya 
akan terwujud dalam perilaku atau tidak. Berkowitz 
(1972) dalam Azwar (2013) berpendapat bahwa setiap 
orang mempunyai perasaan positif terhadap suatu 
objek psikologis dikatakan menyukai objek tersebut 
atau mempunyai sikap favourable terhadap objek itu, 
sedangkan individu yang mempunyai perasaan negatif 

terhadap suat objek psikologis dikatakan mempunyai 
sikap yang unfavourable terhadap objek sikap tersebut. 
Sikap responden dalam penelitian ini adalah bagaimana 
responden bersikap terhadap upaya pencegahan penularan 
TB Paru, baik mendukung atau menolak.

Azwar (2013) menjelaskan faktor-faktor yang 
memengaruhi sikap yaitu pengalaman pribadi, pengaruh 
orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, 
media massa, lembaga pendidikan dan lembaga agama 
dan pengaruh faktor emosional. Berdasarkan tabel 
5 diketahui bahwa sebagian besar responden telah 
mendapatkan informasi tentang upaya pencegahan 
penularan TB Paru yaitu sebanyak 27 responden (75%), 
sehingga memiliki pemahaman dan persepsi yang baik 
tentang pencegahan penularan TB Paru yang dapat 
memengaruhi responden dalam bersikap. 

Disisi lain, sikap seseorang juga dipengaruhi 
oleh faktor pengaruh orang yang dianggap penting. 
Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa hampir setengah 
dari responden menerima informasi dari tenaga kesehatan 
yaitu sebanyak 15 responden (41%). Dalam hal ini tenaga 
kesehatan merupakan orang yang dianggap penting 
oleh responden dalam membantu menjaga kesehatan 
keluarganya. Hal ini berdampak informasi yang diberikan 
oleh tenaga kesehatan akan secara mudah diterima oleh 
responden. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian 
besar dari responden mempunyai jenis pekerjaan 
sebagai wiraswasta yaitu sebanyak 27 responden (75% 
), dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3 
responden (8,3%). Manusia memerlukan pekerjaan untuk 
dapat berkembang dan berubah, karena setiap orang 
yang bekerja pasti mempunyai tujuan untuk mencapai 
suatu keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya 
(Notoatmodjo, 2010). Banyaknya responden yang 
mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta menunjukkan 
bahwa responden banyak memiliki relasi atau teman yang 
dapat diajak untuk berbagi informasi atau pengalaman, 
sehingga banyak informasi dan wawasan yang diterima 
oleh responden. Dengan semakin banyaknya wawasan 
dan informasi yang diterima maka responden dapat 
menentukan sikap untuk melakukan pencegahan terhadap 
penularan TB Paru.

2.  Perilaku Keluarga tentang Pencegahan Penularan TB 
Paru di Poli Paru RS Kusta Sumberglagah
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 36 

responden, sebagian besar dari responden berperilaku 
positif terhadap pencegahan penularan TB paru yaitu 
sebanyak 21 responden (58,3%) sedangkan 15 responden 
(41,7%) berperilaku negatif terhadap pencegahan 
penularan TB Paru.

Skinner (1938) dalam Notoatmodjo (2010) 
menyatakan perilaku merupakan respons atau reaksi 
seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. 
Berdasarkan batasan perilaku dari Skiner, maka perilaku 
kesehatan adalah suatu respons seseorang (organisme) 

Tabel 9. Hubungan Sikap Keluarga Dengan Pencegahan 
Penularan TB Paru

Sikap 
Keluarga

Perilaku pencegahan 
penularan TB Paru Total %

Negatif % Positif %

Negatif 13 100 0 0 13 100
Positif 2 8,7 21 91,3 23 100
Total 15 41,7 21 58,3 36 100
α = 0,05 
ρ value = 0,000
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terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit 
dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan dan 
minuman serta lingkungan.

Green dalam Notoatmodjo (2010) menganalisis 
perilaku manusia dari tingkat kesehatan. Kesehatan 
seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh 2 faktor 
pokok yaitu faktor perilaku (behavior causes) dan faktor 
di luar perilaku (non behavior causes). Selanjutnya 
perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 
faktor, yaitu predispos  ing factor, enabling faktor dan 
reinforcing factor. Predisposing faktor yang terwujud 
dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan (tradisi), 
keyakinan, umur dan nilai-nilai lain yang terdapat 
dalam individu. Enabling faktor yang terwujud dalam 
informasi, lingkungan fisik tersedia atau tidaknya 
fasilitas-fasilitas atau sarana sarana kesehatan misalnya 
puskesmas, obat-obatan, alat-alat kontrasepsi, jamban 
dan sebagainya. Reinforcing factor yang terwujud dalam 
sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas yang 
lain, budaya dan keluarga yang merupakan kelompok 
referensi dari perilaku masyarakat. Green menyatakan 
bahwa pendidikan kesehatan/informasi kesehatan 
mempunyai peranan penting dalam mengubah dan 
menguatkan ketiga komponen faktor agar searah dengan 
tujuan kegiatan tersebut, sehingga keluarga penderita TB 
Paru menjadi paham mengenai pentingnya mencegah 
penularan penyakit. Melalui penyuluhan kesehatan/
informasi kesehatan (predisposing factor) ini semua 
diarahkan untuk mencapai perilaku positif. 

Salah satu faktor yang mendukung terbentuknya 
perilaku positif ditentukan oleh tingkat kedewasaan atau 
usia seseorang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sebagian besar dari responden berumur 41-60 tahun 
yaitu berjumlah 23 responden (63,9 % ). Hal ini selaras 
dengan pendapat Suryabudi (2008), bahwa sesorang yang 
menjalani hidup secara normal dapat diasumsikan bahwa 
semakin lama hidup maka pengalaman semakin banyak, 
pengetahuan semakin luas, keahlian semakin mendalam 
dan kearifan semakin baik dalam pengambilan keputusan 
tindakannya.

Menurut peneliti, pengalaman dan kedewasaan 
seseorang sangat berpengaruh dalam penentuan 
tindakan dan keputusan termasuk upaya dalam perilaku 
pencegahan terhadap penularan TB Paru, dimana pada 
usia 41-60 tahun merupakan kategori usia dalam tahapan 
perkembangan dewasa pertengahan.

Disamping itu, pengetahuan dan pendidikan 
juga memiliki pengaruh dalam menentukan perilaku 
seseorang. Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa sebagian 
kecil dari responden tidak sekolah yakni 2 responden 
(5,6%) dan sebagian besar dari responden berpendidikan 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) yakni 20 responden 
(55,6%). Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan 
sebagian besar responden telah mendapatkan informasi 
tentang upaya pencegahan penularan TB Paru yaitu 
sebanyak 27 responden (75%). Hal ini sesuai teori 
bahwa, apabila penerimaan perilaku melalui proses yang 

didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap yang 
positif, maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng 
(Long lasting) dari pada perilaku yang tidak didasari 
oleh pengetahuan. Pengetahuan atau kognitif merupakan 
domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan 
seseorang (Notoatmodjo, 2010).

Menurut peneliti, salah satu faktor yang dapat 
memengaruhi perilaku seseorang adalah tingkat 
pendidikan. Hal ini disebabkan semakin tinggi tingkat 
pendidikan seseorang, maka akan lebih mudah untuk 
menerima dan memahami pengetahuan baru sehingga 
berpengaruh terhadap perilaku seseorang dalam 
pencegahan penularan TB Paru. Disisi lain, informasi 
juga berpengaruh dalam menentukan perilaku seseorang, 
sehingga hal ini berdampak terhadap perilaku responden 
dalam upaya pencegahan penularan TB Paru, maka 
semakin banyak informasi yang diperoleh seseorang 
tentang suatu masalah kesehatan, maka akan semakin 
baik pula pemahaman dan pengetahuan seseorang 
tersebut terhadap suatu masalah kesehatan.

3.  Menganalisis Hubungan Sikap Keluarga dengan 
Perilaku Pencegahan Penularan TB Paru 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari 

13 responden yang mempunyai sikap keluarga negatif 
terhadap pencegahan penularan TB Paru seluruhnya 
berperilaku negatif terhadap pencegahan penularan TB 
Paru, sedangkan 23 responden yang mempunyai sikap 
keluarga positif terhadap pencegahan penularan TB Paru 
sebagian besar atau 21 responden (91,3%) berperilaku 
positif terhadap pencegahan penularan TB Paru dan 2 
responden (8,7%) yang lain berperilaku negatif terhadap 
pencegahan penularan TB Paru.

Berdasarkan hasil Uji chi square didapatkan ρ value 
= 0,000 � α = 0,05 sehingga Ho ditolak berarti ada 
hubungan yang bermakna antara sikap keluarga dengan 
perilaku pencegahan penularan TB Paru di Poli Paru RS 
Kusta Sumberglagah.

Hal ini sesuai dengan penelitian Nur Djannah, S. 
dkk (2009) diketahui ada 2 responden (5,4 %) yang 
mempunyai perilaku yang baik dengan sikap yang buruk 
dan 18 responden (48,6 %) dengan perilaku baik dengan 
sikap baik. Ini menunjukkan bahwa semakin positif 
sikap seseorang maka akan semakin positif pula perilaku 
seseorang dalam mencegah penularan penyakit TB Paru. 

Salah satu penyebab terjadinya penularan TB paru 
karena adanya sikap keluarga dan perilaku pencegahan 
penularan TB paru yang kurang baik. Kurangnya perilaku 
pencegahan keluarga tersebut ditunjukkan dengan tidak 
menjauhkan anggota keluarga lain dari penderita TB paru 
saat batuk, menghindari penularan melalui dahak pasien 
penderita TB paru, membuka jendela rumah, menjemur 
kasur pasien TB paru untuk pencegahan penularan TB 
paru dalam keluarga (Jaji : Lailatul M, 2015). Sikap 
keluarga pasien yang terdiagnosa TB paru yang mengerti 
apa yang seharusnya dia lakukan maka secara otomatis 
dia juga bisa dan mampu melindungi dirinya dan anggota 
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keluarga yang lainnya. Jika perilaku baik maka akan 
membawa dampak positif bagi pencegahan penularan 
Tuberkulosis. (Priyoto, 2014). Sikap positif dalam 
penelitian ini adalah kecenderungan responden untuk 
mendukung terhadap upaya pencegahan penularan TB 
Paru sedangkan sikap negatif dalam penelitian ini adalah 
kecenderungan responden untuk menolak terhadap upaya 
pencegahan penularan TB Paru.

Sedangkan perilaku positif dalam penelitian ini 
adalah perilaku yang pernah dilakukan responden 
untuk mendukung dalam melakukan upaya pencegahan 
penularan TB Paru. Menurut Dirjen P2PL (2015), 
menyebutkan bahwa upaya perilaku pencegahan 
penularan TB Paru dapat dilakukan dengan menerapkan 
pola hidup sehat antara lain makan makanan bergizi 
dan teratur, istirahat yang cukup, olah raga teratur, 
hindari rokok, minuman beralkohol, obat bius, hindari 
stress. Kemudian untuk mencegah terjadinya penularan 
TB, maka para pasien TB diharapkan menutup mulut 
saat batuk dan tidak meludah di sembarang tempat, 
menggunakan masker jika kontak langsung dengan 
penderita TB paru. Upaya pencegahan lainnya yaitu 
dengan melakukan imunisasi BCG (Bacillus Calmette-
Guerin) yang akan memberikan kekebalan aktif pada 
penyakit TB. Selain itu menjaga daya tahan tubuh juga 
penting dalam mengantisipasi penyakit TB. Dengan daya 
tahan tubuh yang kuat maka tidak mudah untuk terserang 
infeksi oportunistik (TB). Sedangkan yang dimaksud 
perilaku negatif dalam penelitian ini adalah perilaku 
pernah dilakukan responden yang menolak terhadap 
upaya perilaku pencegahan penularan TB Paru. 

Hal ini sejalan dengan teori WHO, dimana tim kerja 
WHO dalam Notoatmodjo (2010) menganalisis bahwa 
yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu 
adalah karena ada 4 alasan pokok yaitu pengetahuan, 
kepercayaan, sikap, dan orang penting sebagai referensi.

Sikap merupakan salah satu tahap terjadinya 
perubahan perilaku atau tindakan seseorang. Secara teori 
sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan 
antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam 
situasi sosial, atau secara sederhana sikap adalah respons 
terhadap situasi sosial yang telah terkendali ( Azwar, 
2013).

Berdasarkan uraian diatas menyatakan bahwa 
semakin positif (mendukung) sikap keluarga terhadap 
upaya pencegahan penularan TB Paru, maka semakin 
positif (mendukung) juga perilaku keluarga tersebut 
untuk melakukan upaya pencegahan terhadap penularan 
TB Paru.

Berdasarkan hasil penelitian ini juga diketahui 
bahwa terdapat 2 responden yang mempunyai sikap 
positif terhadap pencegahan penularan TB Paru namun 
berperilaku negatif terhadap pencegahan penularan TB 
Paru. Menurut Benyamin Bloom dalam Notoatmodjo 
(2010) menjelaskan bahwa sikap adalah kecenderungan 
untuk bertindak (praktik). Sikap belum tentu terwujud 

dalam tindakan, sebab untuk terwujudnya tindakan 
perlu faktor lain antara lain adanya fasilitas atau sarana 
dan prasarana serta kemauan untuk melaksanakan sikap 
tersebut. Yang terjadi pada 2 responden, didapatkan data 
hasil penelitian bahwa 2 responden tersebut memiliki 
sikap mendukung terhadap upaya pencegahan penularan 
TB Paru tapi berperilaku menolak dalam melaksanakan 
perilaku pencegahan penularan TB Paru. Hal ini diperkuat 
dari hasil pengamatan peneliti saat melakukan penelitian, 
diantaranya sikap mendukung untuk menggunakan 
masker jika kontak langsung dengan penderita TB paru, 
akan tetapi berperilaku tidak memakai penutup hidung 
(masker) yang telah disediakan oleh Rumah Sakit saat 
berdekatan dengan keluarga yang menderita TB Paru. 
Menurut Benyamin Bloom dalam Notoatmodjo (2010) 
membagi perilaku ke dalam 3 domain yakni ranah 
kognitif (cognitive domain), ranah afektif (affective 
domain), ranah psikomotor (psychomotor domain), 
dimana perilaku terbentuk dari adanya interaksi ketiga 
domain tersebut. Yang terjadi pada kedua responden, 
dilihat dari domain kognitif kedua responden memiliki 
pengetahuan yang baik tentang perilaku pencegahan 
penularan TB Paru, begitu juga dilihat dari domain 
afektif kedua responden mampu memilah mana perilaku 
yang positif dan perilaku yang negatif terhadap upaya 
penularan TB Paru. Akan tetapi, dari ranah psikomotor 
kedua responden tersebut tidak melaksanakan apa yang 
telah diketahuinya ke dalam suatu bentuk tindakan nyata. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap kedua 
responden, hal ini dikarenakan kedua responden 
merasa tidak nyaman jika menggunakan masker yang 
menyebabkan kedua responden tersebut tidak melakukan 
perilaku pencegahan penularan TB Paru yaitu menutup 
hidung dengan masker saat berdekatan dengan penderita 
TB Paru. Dari kejadian ini peneliti berpendapat, perilaku 
responden dapat terjadi apabila ketiga domain (kognitif, 
afektif dan psikomotor) harus saling berinteraksi untuk 
membentuk suatu perilaku sehingga selain meningkatkan 
pengetahuan dan pemahaman responden tentang 
pencegahan penularan TB Paru juga diperlukan untuk 
meningkatkan kemauan responden untuk melaksanakan 
sikap positif yang telah terbentuk sehingga nantinya 
terwujud perilaku positif terhadap pencegahan penularan 
TB Paru dalam kehidupan sehari-hari .

KESIMPULAN

Terdapat hubungan yang signifikan antara Sikap 
keluarga dengan perilaku pencegahan penularan TB Paru 
di Poli Paru RS Kusta Sumberglagah Mojokerto, dimana 
sikap merupakan tendensi seseorang untuk melakukan 
suatu perilaku sehingga semakin positif (mendukung) 
sikap keluarga terhadap pencegahan penularan TB 
Paru, maka semakin positif (mendukung) juga perilaku 
keluarga tersebut untuk melakukan pencegahan terhadap 
penularan TB Paru.
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