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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia, atau hasil tahu seseorang 

terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, telinga, hidung, dan 

sebagainya). Dengan sendirinya pada waktu pengindraan sehingga menghasilkan 

pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi 

terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indra 

pendengaran (telinga), dan indra penglihatan (mata). Pengetahuan seseorang 

terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda. Secara 

garis besarnya dibagi dalam 6 tingkat pengetahuan yaitu (Notoatmodjo, 2010):  

1. Tahu (know) 

Tahu diartikan hanya sebagai recall (memanggil) memori yang telah ada 

sebelumnya setelah mengamati sesuatu. Misalnya : tahu bahwa buah tomat 

banyak mengandung vitamin C, jamban adalah tempat membuang air besar, 

penyakit demam berdarah ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes Aegepti, dan 

sebagainya. Untuk mengetahui atau mengukur bahwa orang tahu sesuatu 

dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan misalnya : apa tanda-tanda anak 

yang kurang gizi, apa penyebab penyakit TBC, bagaimana cara melakukan 

PSN (pemberantasan sarang nyamuk), dan sebagainya. 

2. Memahami (comprehension) 

Memahami suatu objek bukan sekedar tahu terhadap objek tersebut, tidak 

sekadar dapat menyebutkan, tetapi orang tersebut harus dapat 

menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahui tersebut. 

Misalnya orang yang memahami cara pemberantasan penyakit demam 

berdarah, bukan hanya sekedar menyebutkan 3M (mengubur, menutup dan 

menguras), tetapi harus dapat menjelaskan mengapa harus menutup, 

menguras, dan sebagainya, tempat-tempat penampungan air tersebut. 
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3. Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang dimaksud 

dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut 

pada situasi yang lain. Misalnya seseorang yang telah paham tentang proses 

perencanaan, ia harus dapat membuat perencanaan program kesehatan dimana 

ia bekerja atau dimana saja, orang yang telah paham metodologi penelitian, ia 

akan mudah membuat proposal penelitian di mana saja, dan seterusnya. 

4. Analisis (analysis) 

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan dan atau 

memisahkan, kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen yang 

terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahui. Indikasi bahwa 

pengetahuan seseorang itu sudah sampai pada tingkat analisis adalah apabila 

orang tersebut telah dapat membedakan atau memisahkan, mengelompokkan, 

membuat diagram (bagan) terhadap pengetahuan atas objek tersebut. 

Misalnya, dapat membedakan antara nyamuk Aedes Aegepty dengan nyamuk 

biasa, dapat membuat diagram (flow chart) siklus hidup cacing kremi, dan 

sebagainya. 

5. Sintesis (synthesis) 

Sintesis menunjukkan suatu kemampuan seseorang untuk merangkum atau 

meletakkan dalam satu hubungan yang logis dari komponen-komponen 

pengetahuan yang dimiliki. Dengan kata lain sintesis adalah suatu 

kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang 

telah ada. Misalnya dapat membuat atau meringkas dengan kata-kata atau 

kalimat sendiri tentang hal-hal yang telah dibaca atau didengar, dan dapat 

membuat kesimpulan tentang artikel yang telah dibaca. 

6. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan justifikasi 

atau penilaian terhadap suatu objek tertentu. Penilaian ini dengan sendirinya 

didasarkan pada suatu kriteia yang ditentukan sendiri atau norma-norma yang 

berlaku dimasyarakat. Misalnya seorang ibu dapat menilai atau menentukan 
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seorang anak menderita malnutrisi atau tidak, seseorang dapat menilai 

manfaat ikut keluarga berencana  bagi keluarga, dan sebagainya. 

B. Tuberkulosis 

1. Definisi  

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular langsung yang disebabkan 

oleh kuman TB (Mycobacterium tuberculosis). Sebagian besar kuman TB 

menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya (Depkes RI, 

2006). 

2. Gejala klinis pasien TB 

Gejala utama pasien TB paru adalah batuk berdahak selama 2-3 minggu 

atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu dahak bercampur 

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

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

lebih dari satu bulan. Gejala-gejala tersebut diatas dapat dijumpai pula pada 

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

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

maka setiap orang yang datang ke unit pelayanan kesehatan (UPK) dengan 

gejala tersebut diatas, dianggap sebagai seorang tersangka (suspek) pasien TB, 

dan perlu dilakukan pemeriksaan dahak secara mikrokopis langsung (Depkes RI, 

2006). 

Pemeriksaan dahak berfungsi untuk menegakkan diagnosis, menilai 

keberhasilan pengobatan dan menentukan potensi penularan. Pemeriksaan untuk 

penegakkan diagnosis dilakukan dengan mengumpulkan 3 spesimen dahak yang 

dikumpulkaan dalam 2 hari kunjungan yang berurutan berupa Sewaktu-Pagi-

Sewaktu (SPS), 

S (sewaktu) : dahak dikumpulkan pada saat suspek TB datang berkunjung 

pertama kali. Pada saat pulang, suspek membawa sebuah pot dahak untuk 

mengumpulkan dahak pagi pada hari kedua. 

P (Pagi) : dahak dikumpulkan di rumah pada pagi hari kedua, segera setelah 

bangun tidur. Pot dibawa dan diserahkan sendiri kepada petugas UPK. 
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S (Sewaktu) : dahak dikumpulkan di UPK pada hari kedua, saat 

menyerahkan dahak pagi (Depkes RI, 2006). 

3. Penularan 

Sumber penularan adalah pasien TB BTA positif. Pada waktu batuk atau 

bersin, pasien menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk percikan dahak 

(droplet nuclei). Sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3000 persikan dahak. 

Umumnya penularan terjadi dalam ruangan dimana dahak berada dalam waktu 

yang lama. Ventilasi dapat mengurangi jumlah percikan, sementara sinar 

matahari langsung dapat membunuh kuma. Percikan dapat bertahan selama 

beberapa jam dalam keadaan yang gelap dan lembab. Daya penularan seorang 

pasien ditentukan oleh banyaknya kuman yang dikeluarkan dari parunya. Makin 

tinggi derajat kepositifan hasil pemerikasaan dahak, makin menular pasien 

tersebut. Faktor yang memungkinkan seseorang terpajan kuman TB ditentukan 

oleh konsentrasi percikan dalam udara dan lamanya menghirup udara tersebut 

(Depkes RI, 2006). 

Resiko tertular tergantung dari tingkat pajanan dengan percikan dahak. 

Pasien TB paru dengan BTA positif memberikann kemungkinan risiko 

penularan lebih besar dari pasien TB paru dengan BTA negatif. Risiko penularan 

setiap tahunnya di tunjukkan dengan Annual Risk Tuberculosis Infection (ARTI) 

yaitu proporsi penduduk yang berisiko terinfeksi TB selama satu tahun. ARTI 

sebesar 1% berarti 10 (sepuluh) orang diantara 1000 penduduk terinfeksi setiap 

tahun.ARTI di Indonesia bervariasi antara 1-3%. Infeksi TB dibuktikan dengan 

perubahan reaksi tuberkulin negatif menjadi positif (Depkes RI, 2006). 

4. Diagnosis TB 

a. Diagnosis TB paru 

Semua suspek TB diperiksa 3 spesimen dahak dalam waktu 2 hari, yaitu 

sewaktu - pagi - sewaktu (SPS). Diagnosis TB paru pada orang dewasa 

ditegakkan dengan ditemukannya kuman TB (BTA). Pada program TB nasional, 

penemuan BTA melalui pemeriksaan dahak mikroskopis merupakan diagnosis 

utama. Pemeriksaan lain seperti foto toraks, biakan dan uji kepekaan dapat 
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digunakan sebagai penunjang diagnosis sepanjang sesuai dengan indikasinya. 

Tidak dibenarkan mendiagnosis TB hanya berdasarkan pemeriksaan foto toraks 

saja. Foto toraks tidak selalu memberikan gambaran yang khas pada TB paru, 

sehingga sering terjadi overdiagnosis. Gambaran kelainan radiologik Paru tidak 

selalu menunjukkan aktifitas penyakit (Depkes RI, 2006). 

b. Diagnosis TB ekstra paru 

Gejala dan keluhan tergantung organ yang terkena, misalnya kaku kuduk 

pada Meningitis TB, nyeri dada pada TB pleura (Pleuritis), pembesaran kelenjar 

limfe superfisialis pada limfadenitis TB dan deformitas tulang belakang (gibbus) 

pada spondilitis TB dan lainlainnya. Diagnosis pasti sering sulit ditegakkan 

sedangkan diagnosis kerja dapat ditegakkan berdasarkan gejala klinis TB yang 

kuat (presumtif) dengan menyingkirkan kemungkinan penyakit lain. Ketepatan 

diagnosis tergantung pada metode pengambilan bahan pemeriksaan dan 

ketersediaan alat-alat diagnostik, misalnya uji mikrobiologi, patologi anatomi, 

serologi, foto toraks dan lain-lain (Depkes RI, 2006). 

c. Indikasi pemeriksaan foto toraks 

Pada sebagian besar TB paru, diagnosis terutama ditegakkan dengan 

pemeriksaan dahak secara mikroskopis dan tidak memerlukan foto toraks. 

Namun pada kondisi tertentu pemeriksaan foto toraks perlu dilakukan sesuai 

dengan indikasi sebagai berikut: 

1) Hanya 1 dari 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif. Pada kasus ini 

pemeriksaan foto toraks dada diperlukan untuk mendukung diagnosis „TB paru 

BTA positif.  

2)  Ketiga spesimen dahak hasilnya tetap negatif setelah 3 spesimen dahak SPS 

pada pemeriksaan sebelumnya hasilnya BTA negatif dan tidak ada perbaikan 

setelah pemberian antibiotika non obat anti tuberkulosis (OAT).  

3) Pasien tersebut diduga mengalami komplikasi sesak nafas berat yang 

memerlukan penanganan khusus (seperti: pneumotorak, pleuritis eksudativa, 

efusi perikarditis atau efusi pleural) dan pasien yang mengalami hemoptisis berat 

(untuk menyingkirkan bronkiektasis atau aspergiloma) (Depkes RI, 2006). 
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5. Klasifikasi Penyakit dan Tipe Pasien 

Klasifikasi berdasarkan organ tubuh yang terkena terbagi atas 

tuberkulosis paru dan tuberkulosis ekstra paru. Tuberkulosis paru adalah 

tuberkulosis yang menyerang jaringan (parenkim) paru. tidak termasuk pleura 

(selaput paru) dan kelenjar pada hilus. Sedangkan tuberkulosis ekstra paru 

adalah tuberkulosis yang menyerang organ tubuh lain selain paru, misalnya 

pleura, selaput otak, selaput jantung (pericardium), kelenjar lymfe, tulang, 

persendian, kulit, usus, ginjal, saluran kencing, alat kelamin, dan lain-lain 

(Depkes RI, 2006). 

Klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan dahak mikroskopis pada TB 

paru dibedakan menjadi dua yaitu TB paru basil tahan asam (BTA) positif dan 

TB paru basil tahan asam (BTA) negatif. Pemeriksaan TB paru positif sekurang-

kurangnya dua dari tiga spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif, satu 

spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan foto toraks dada menunjukkan 

gambaran tuberkulosis, satu spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan 

biakan kuman TB positif, satu atau lebih spesimen dahak hasilnya positif setelah 

tiga spesimen dahak SPS pada pemeriksaan sebelumnya hasilnya BTA negatif 

dan tidak ada perbaikan setelah pemberian antibiotika non obat anti tuberkulosis 

(OAT). Sedangkan TB paru BTA negatif harus memenuhi kriteria diagnostik 

antara lain paling tidak tiga spesimen dahak hasilnya BTA negatif., foto toraks 

abnormal menunjukkan gambaran tuberculosis, tidak ada perbaikan setelah 

pemberian antibiotika non obat anti tuberkulosis (OAT), ditentukan 

(dipertimbangkan) oleh dokter untuk diberi pengobatan (Depkes RI, 2006). 

Klasifikasi berdasarkan tingkat keparahan penyakit dibedakan menjadi 

TB paru BTA negatif foto toraks positif dibagi berdasarkan tingkat keparahan 

penyakitnya, yaitu bentuk berat dan ringan. Bentuk berat bila gambaran foto 

toraks memperlihatkan gambaran kerusakan paru yang luas  atau keadaan umum 

pasien buruk. TB ekstra-paru dibagi berdasarkan pada tingkat keparahan 

penyakitnya, yaitu TB ekstra paru ringan, misalnya: TB kelenjar limfe, pleuritis 

eksudativa unilateral, tulang (kecuali tulang belakang), sendi, dan kelenjar 
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adrenal. TB ekstra-paru berat, misalnya: meningitis, milier, perikarditis, 

peritonitis, pleuritis eksudativa bilateral, TB tulang belakang, TB usus, TB 

saluran kemih dan alat kelamin (Depkes RI, 2006). 

Klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya dibagi menjadi 

beberapa tipe pasien, yaitu : 

a. Baru 

Adalah pasien yang belum pernah diobati dengan obat anti tuberkulosis 

(OAT) atau sudah pernah menelan obat anti tuberkulosis (OAT) kurang dari 

satu bulan (4 minggu). 

b. Kambuh (Relaps) 

Adalah pasien tuberkulosis yang sebelumnya pernah mendapat pengobatan 

tuberculosis dan telah dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap, 

didiagnosis kembali dengan BTA positif (apusan atau kultur). 

c. Pengobatan setelah putus berobat (Default ) 

Adalah pasien yang telah berobat dan putus berobat 2 bulan atau lebih 

dengan BTA positif. 

d. Gagal (failure) 

Adalah pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap positif atau kembali 

menjadi positif pada bulan kelima atau lebih selama pengobatan. 

e. Pindahan (Transfer In)  

Adalah pasien yang dipindahkan dari UPK yang memiliki register TB lain 

untuk melanjutkan pengobatannya. 

f. Lain-lain 

Adalah semua kasus yang tidak memenuhi ketentuan diatas. Dalam 

kelompok ini termasuk kasus kronik, yaitu pasien dengan hasil pemeriksaan 

masih BTA positif setelah selesai pengobatan ulangan (Depkes RI, 2006). 

6. Pengobatan Tuberkulosis 

Pengobatan TB diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap intensif dan 

lanjutan. Tahap awal (intensif) yaitu pasien mendapat obat setiap hari dan perlu 

diawasi secara langsung untuk mencegah terjadinya resistensi obat. Bila 
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pengobatan tahap intensif tersebut diberikan secara tepat, biasanya pasien 

menular menjadi tidak menular dalam kurun waktu 2 minggu. Sedangkan tahap 

Lanjutan pasien mendapat jenis obat lebih sedikit, namun dalam jangka waktu 

yang lebih lama (Depkes RI, 2006). 

Panduan OAT yang digunakan di Indonesia yaitu : 

a. Kategori 1 

Diberikan untuk pasien baru yaitu pasien baru BTA positif, pasien TB paru 

BTA negatif foto toraks positif dan pasien TB ekstra paru. 

b. Kategori 2 

Diberikan untuk pasien BTA positif yang telah diobati sebelumnya yaitu 

pasien kambuh, pasien gagal, pasien dengan pengobatan setelah putus 

berobat. 

c. Obat anti tuberculosis (OAT) sisipan 

OAT ini diberikan kepada pasien BTA positif yang pada akhir pengobatan 

intensif masih tetap BTA positif. 

C. Community-Based Interactive Approach  (CBIA) 

Community-Based Interactive Approach (CBIA) adalah suatu metode 

yang didasarkan pada proses belajar mandiri (self-learning process). Pada 

mulanya metode ini merupakan metode Cara Belajar Ibu Aktif (CBIA) yang 

hanya di lakukan untuk ibu-ibu saja, tetapi metode ini dapat digunakan pula oleh 

pria dan para remaja sehingga namanya diganti menjadi Cara Belajar Insan Aktif 

(CBIA). Setelah CBIA digunakan di negara-negara lain, kepanjangan CBIA 

menjadi Community‐Based Interactive Approach. Metode ini telah di uji coba 

dan terbukti efektif dalam  meningkatkan ketaatan pasien dalam pengobatan. 

Kegiatan ini berupa diskusi kelompok kecil, dan diakhiri dalam kelompok besar. 

Untuk itu diperlukan pembentukan kelompok yang terdiri atas 6-8 orang. Tiap 

kelompok memerlukan tutor, yang akan memfasilitasi jalannya diskusi 

kelompok. Tutor berfungsi sebagai fasilitator diskusi, dan bila perlu 

menunjukkan cara/jalan untuk mendapatkan jawaban atas suatu masalah. Tutor 
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dianjurkan tidak mendominasi diskusi. Narasumber atau tutor bisa berasal dari 

seorang apoteker, dokter, atau mahasiswa farmasi dan kedokteran, serta tenaga 

medis yang paham tentang obat. Alat bantu yang  digunakan berupa leaflet, 

kuesioner. Idealnya kegiatan dilakukan di tempat yang cukup luas sehingga tiap 

kelompok dapat mengatur duduk melingkar (Suryawati, 2012). 

D. Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Purwokerto 

Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Purwokerto merupakan Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dalam bidang Penyakit Paru-Paru. Tempat 

pelayanan kesehatan langsung bagi penderita penyakit TB paru yang datang ke 

BP4, maupun pelayanan rujukan yang dikirim dari Puskesmas-Puskesmas yang 

berada di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya seperti Bumiayu, 

Wonosobo, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara dimana daerah-daerah tersebut 

belum memiliki Unit Pelayanan Khusus Penyakit TB paru serta rujukan dari 

pelayanan kesehatan yang lain termasuk pelayanan kesehatan swasta (BKPM 

Purwokerto). 

Fungsi BKPM adalah: 

1. Penetapan diagnosis paru-paru 

2. Pengobatan penderita penyakit paru-paru 

3. Perawatan penderita penyakit paru-paru 

4. Pelaksanaan sistem rujukan atau referal dalam usaha pencegahan diagnosa 

dan pengobatan penyakit paru (BKPM Purwokerto). 
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