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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengetahuan  

Pengetahuan adalah merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang 

melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi 

setelah orang melalui panca indra manusia, yakni : indra penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia 

diperolah melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2003). Ditinjau dari sifat 

dan cara penerapannya, pengetahuan terdiri dari duamacam, yakni : 

declarative knowledge dan procedural knowledge. Declarativeknowledge 

lazim juga disebut propositional knowledge (Syah, 2000). 

Pengetahuan deklatarif atau pengetahuan prososisional ialah pengetahuan 

mengenai informasi factual yang pada umumnya bersifat statis-normatif dan 

dapat dijelaskan secara lisani atau verbal. Sebaliknya pengetahuan prosedural 

adalah pengetahuan yang mendasari kecakapan atau keterampilan perbuatan 

jasmaniah yang cenderung bersifat dinamis. Usaha untuk tahu ini terjadi 

setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. 

Pengideraan ini terjadi melalui panca indra manusia, yakni indera 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau 

kognitif merupakan domain yang sangat penting bagi terbentuknya tindakan 

seseorang (overt behavior). Perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan 
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lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan 

(Notoatmodjo, 2007). 

Bahwa perilaku yang didasarkan oleh pengetahuan akan lebih langgeng 

dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan(Notoatmodjo, 

2005).Pengetahuan dapat menjadi motivasi utama untuk melaksanakan 

tindakan pencegahan baik secara individu maupun secara kelompok.  

Pengetahuan adalah hasil tahu dari manusia, hanya dapat menjawab 

pertanyaan apa sesuatu itu. Hal ini terjadi setelah orang melakukan 

pengindraan terhadap suatu obyek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca 

indra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan 

raba. Sebagian pengetahuan manusia diperoleh melalui mata, dan telinga. 

Pengetahuan merupakan dasar terbentuknya tindakan seseorang 

(Notoatmodjo, 2003). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan menurut Notoatmodjo 

(2007) adalah: 

1. Sosial ekonomi 

Lingkungan sosial akan mendukung tingginya pengetahuan seseorang, 

sedang ekonomi dikaitkan dengan pendidikan. Jika ekonomi baik maka 

tingkat pendidikan akan tinggi sehingga tingkat pengetahuan juga akan 

tinggi. 
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a. Kultur (budaya, agama) 

Budaya sangat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan seseorang, 

karena informasi yang baru dan diambil yang sesuai dengan budaya 

yang ada dan agama yang dianut. 

(1) Pendidikan  

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka ia akan mudah 

menerima hal-hal baru dan mudah menyesuaikan dengan hal yang 

baru tersebut. Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan 

dimana diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, maka orang 

tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Namun perlu 

ditekankan bahwa seorang yang berpendidikan rendah tidak berarti 

mutlak berpengetahuan rendah pula. 

Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh di pendidikan 

formal, akan tetapi juga dapat diperoleh pada pendidikan non formal. 

Pengetahuan seseorang tentang sesuatu obyek juga mengandung dua 

aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek inilah yang 

akhirnya akan menentukan sikap seseorang terhadap obyek tertentu. 

Semakin banyak aspek positif dari obyek yang diketahui, akan 

menumbuhkan sikap makin positif terhadap obyek tersebut. 

 

(2) Pengalaman 

Berkaitan dengan umur dan pendidikan individu, semakin 

tinggi pendidikan seseorang maka semakin luas pengalamannya 
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dan semakin tua seseorang maka akan semakin banyak 

pengalamannya. 

Menurut Notoatmodjo (2003), pengetahuan yang tercakup dalam 

domain kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu : 

(a) Tahu (Know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya.Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini 

adalah mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari 

seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah 

diterima.Oleh sebab itu tahu ini merupakan tingkat pengetahuan 

yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu 

tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, 

mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya. Misalnya, keluarga 

tahu tentang TB Paru. 

(b) Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut secara benar.Orang yang telah 

paham terhadap obyek atau materi harus dapat menjelaskan, 

menyebutkan contoh, menyimpulkan,meramalkan dan sebagainya 

terhadap objek yang dipelajari.Misalnya, keluarga dapat 

menjelaskan mengenai TB Paru. 
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(c) Aplikasi (aplication)  

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan 

materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. 

Aplikasi disini dapat diartikan sebagai aplikasi atau pengalaman 

hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam 

konteks atau situasi lain. Misalnya pengrajin batu bata dapat 

mengaplikasikan cara pencegahan penyakit TB Paru. 

(d) Analisis (analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi 

atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di 

dalam satu struktur organisasi dan masih ada kaitannya satu sama 

lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata 

kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), 

membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya. 

(e) Sintesis (synthesis) 

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan 

atau menggabungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk 

keseluruhan yang baru.Misalnya dapat menyusun, dapat 

merencanakan, dapat meringkas, dapat menyesuaikan dan 

sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah 

ada. 

(f) Evaluasi (evaluation) 
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Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau 

objek.Penilaian-penilaian ini didasarkan pada suatu kriteria yang 

ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah 

ada.Misalnya, dapat memahami pengetahuan, dan dukungan 

keluarga pada kualitas hidup pada pasien TB Paru disuatu tempat 

dan sebagainya. 

Ada berbagai macam cara untuk mencari atau memperoleh kebenaran 

pengetahuan sepanjang sejarah, yaitu : (Notoatmodjo, 2007)  

1. Cara tradisional  

Untuk memperoleh pengetahuan, cara kuno atau tradisional dipakai 

orang memperoleh kebenaran pengetahuan, sebelum ditemukannya 

metode ilmiah untuk metode penemuan secara sistematik dan logis.  

2. Cara coba-salah (Trial and error)  

Cara ini telah dipakai orang sebelum adanya kebudayaan, bahkan 

mungkin sebelum adanya peradaban. Pada waktu itu seseorang apabila 

menghadapi persoalan untuk masalah, upaya pemecahannya dilakukan 

dengan cara coba-coba saja. Dimana metode ini telah digunakan orang 

dalam waktu yang cukup lama untuk memecahkan berbagai masalah. 

Bahkan sekarang ini metode coba-coba masih sering dipergunakan 

terutama oleh mereka yang belum atau tidak mengetahui cara 

memecahkan masalah.  
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a. Kekuasaan atau otoritas  

Kehidupan manusia sehari-hari, banyak sekali kebiasaan dan 

tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang tanpa melakukan penalaran 

apakah yang dilakukan tersebut baik atau tidak. Kebiasaan ini biasanya 

diwariskan turun temurun dari generasi berikutnya. Dimana pengetahuan, 

diperoleh berdasarkan otoritas atau kekuasaan, baik tradisi, otoritas 

pemerintah, otoritas pemimpin agama, otoritas ilmu pengetahuan.  

(1) Berdasarkan pengalaman pribadi  

Pengalaman adalah guru yang baik, dimana pengalaman itu 

merupakan sumber pengetahuan, atau pengetahuan itu merupakan 

suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Pengalaman 

pribadipun dapat digunakan sebagai upaya memperoleh 

pengetahuan. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua pengalaman 

pribadi dapat menuntun seseorang untuk menarik kesimpulan 

dengan benar, maka perlu berfikir kritis dan logis.  

(2) Cara modern dalam memperoleh pengetahuan  

Cara ini disebut metode penelitian ilmiah atau metodologi 

penelitian, dimana cara ini mula-mula mengadakan pengamatan 

langsung terhadap gejala-gejala alam atau kemasyarakatan 

kemudian hasil pengamatannya tersebut dikumpulkan dan 

diklasifikasikan dan akhirnya diambil kesimpulan umum. 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara 

atau angket yang bertujuan untuk mengetahui atau menanyakan 
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tentang isi materi yang ingin diukur dari subyek penelitian atau 

responden (Notoatmodjo, 2007). Tingkat pengetahuan yang akan 

ingin kita ketahui atau kita ukur dapat kita sesuaikan dengan 

tingkat pengetahuan yang akan kita ketahui, dalam hal ini tentang 

penyakit TB Paru. 

 

B. Dukungan keluarga 

1. Pengertian Keluarga 

Keluarga adalah dua orang atau lebih yang disatukan oleh ikatan-ikatan 

kebersamaan dan ikatan emosional dan yang mengidentifikasikan diri 

mereka sebagai bagian dari keluarga (Friedman, 2003).Keluarga adalah 

kumpulan dua atau lebih individu yang berbagi tempat tinggal atau 

berdekatan satu dengan lainnya; memiliki ikatan emosi; terlibat dalam 

posisi sosial; peran dan tugas-tugas yang saling berhubungan; serta adanya 

rasa saling menyayangi dan memiliki (Friedman, 2003). 

Menurut Effendy (1998) dukungan dari keluarga merupakan salah satu 

aspek yang sangat fundamental dari kesuksesan “coping” dan 

penyembuhan dari penyakit. 

Menurut Efeendy (1998), ada beberapa fungsi yang dapat dijalankan 

keluarga sebagai berikut : 

a. Fungsi biologis : 

Fungsi untuk memenuhi kebutuhan generasi dan menjaga kelangsungan 

keluarga. Terdiri dari meneruskan keturunan, memelihara dan 
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membesarkan anak, memenuhi kebutuhan gizi keluarga, memelihara 

dan merawat anggota keluarga 

b. Fungsi Psikologis : 

Fungsi keluarga yang utama untuk mengajarkan segala sesuatu untuk 

mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang lain. 

Fungsi ini dibutuhkan untuk perkembangan individu dan pesikososial 

anggota keluarga.  

Terdiri dari memberikan kasih sayang dan rasa aman, memberikan 

perhatian di antara anggota keluarga, membina pendewasaan 

kepribadian anggota keluarga, memberikan identitas keluarga. 

c. Fungsi sosialisasi : 

Fungsi mengembangkan dan tempat melatih anak untuk 

berkehidupan sosial sebelum meninggalkan rumah untuk berhubungan 

dengan orang lain di luarrumah. 

Terdiri dari membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-

norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, 

meneruskan nilai-nilai budaya keluarga. 

d. Fungsi ekonomi : 

Keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara 

ekonomi dan tempat untukmengembangkan kemampuan individu 

meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.  

Terdiri dari mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga 
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untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menabung untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan keluarga di masa yang akan datang (pendidikan, 

jaminan hari tua, kesehatan keluarga dan sebagainya). 

e. Fungsi pendidikan : 

Keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan 

tempat untuk mengembangkan kemampuan individu meningkatkan 

pengetahuan terhadap anggota keluarga.  

Terdiri dari menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, 

ketrampilan dan membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat dan 

minat yang dimilikinya, mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa 

yang akan datang dalam memenuhi peranannya sebagai orang dewasa, 

mendidik anak sesuai dengan tingkat-tingkat perkembangannya. 

2. Sumber Dukungan Keluarga 

Dukungan keluarga dapat berupa dukungan keluarga internal, seperti 

dukungan dari suami/istri, atau dukungan dari saudara kandung atau 

dukungan keluarga eksternal bagi keluarga inti (dalam jaringan kerja sosial 

keluarga).Sebuah jaringan sosial keluarga secara sederhana adalah 

jaringan kerja sosial keluarga itu sendiri (Friedman, 2003). 

Anggota keluarga merupakan orang-rang yang penting dalam 

memberikan dukungan instrumental, emosional, dan kebersamaan dalam 

menghadapi berbagai peristiwa menekan dalam kehidupan (Friedman, 

2003). 
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3. Bentuk Dukungan Keluarga 

Menurut Arlija (2006) membagi dukungan keluarga ke dalam beberapa 

 bentuk, yaitu : 

a. Dukungan instrumental 

Bentuk dukungan ini merupakan penyediaan materi yang dapat 

memberikan pertolongan langsung seperti pemberian uang, pemberian 

barang, makanan serta pelayanan.Bentuk ini dapat mengurangi stres 

karena individu dapat langsung memecahkan masalahnya yang 

behubungan dengan materi.Dukungan instrumental sangat diperlukan 

terutama dalam mengatasi masalah yang dianggap dapat dikontrol. 

b. Dukungan informasional 

Bentuk dukungan ini melibatkan pemberiaan informasi, saran atau 

umpan balik tentang situasi dan kondisi individu. Jenis informasi seperti 

ini dapat menolong individu untuk mengenali dan mengatasi masalah 

dengan mudah 

Suatu studi oleh Argyle dan Funhen (2009) menyatakan stress yang 

dialami individu dapat dikurangi bila individu mendapatkan 

pertolongan untuk memecahkan masalahnya. Pertolongan ini dapat 

berupa informasi tentang cara mengatasi masalah. 

c. Dukungan emosional 

Bentuk dukungan ini membuat individu memiliki perasaan nyaman, 

yakin, diperdulikan dan dicintai oleh keluarga sehingga individu dapat 
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menghadapi masalah dengan baik.Dukungan ini sangat penting dalam 

menghadapi keadaan yang dianggap tidak dapat dikontrol. 

d. Dukungan pengharapan 

Dukungan pengharapan meliputi pertolongan pada individu untuk 

memahami kejadian stres lebih baik dan juga sumber stres serta strategi 

koping yang dapat digunakan dalam menghadapi stresor.Dukungan 

sosial keluarga dapat membantu meningkatkan strategi koping individu 

dengan menyarankan strategi-strategi alternatif yang didasarkan pada 

pengalaman sebelumnya dan dengan mengajak orang-orang berfokus 

pada aspek-aspek yang lebih positif dari situasi tersebut. Individu 

diarahkan kepada orang yang sama yang pernah mengalami situasi yang 

sama untuk mendapatkan nasihat dan bantuan. Individu dibandingkan 

dengan orang lain yang mengalami hal yang lebih buruk. Pada 

dukungan pengharapan keluarga bertindak sebagai pembimbing dengan 

memberikan umpan balik. 

4. Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Keluarga 

Menurut Friedman (2003), ada bukti kuat dari hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa keluarga besar dan keluarga kecil secara kualitatif 

menggambarkan pengalaman-pengalaman perkembangan. Anak-anak 

yang berasal dari keluarga kecil menerima lebih banyak perhatian daripada 

anak-anak dari keluarga yang besar. Selain itu, dukungan yang diberikan 

orangtua (khususnya ibu) juga dipengaruhi oleh usia. Menurut Friedman 

(1998), ibu yang masih muda cenderung untuk lebih tidak bisa merasakan 
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atau mengenali kebutuhan anaknya dan juga lebih egosentris dibandingkan 

ibu-ibu yang lebih tua. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga lainnya adalah 

kelas sosial ekonomi orangtua.Kelas sosial ekonomi disini meliputi tingkat 

pendapatan atau pekerjaan orang tua dan tingkat pendidikan.Dalam 

keluarga kelas menengah, suatu hubungan yang lebih demokratis dan adil 

mungkin ada, sementara dalam keluarga kelas bawah, hubungan yang ada 

lebih otoritas atau otokrasi.Selain itu orang tua dengan kelas sosial 

menengah mempunyai tingkat dukungan, afeksi dan keterlibatan yang 

lebih tinggi daripada orang tua dengan kelas sosial bawah. 

 

C. Kualitas Hidup 

1. Pengertian 

Menurut WHO (2007) kualitas hidup didefenisikan sebagai persepsi 

individu sebagai laki-laki ataupun perempuan dalam hidup, ditinjau dari 

konteks budaya dan sistem nilai dimana mereka tinggal, dan hubungan 

dengan standar hidup, harapan, kesenangan, dan perhatian mereka.Hal ini 

terangkum secara kompleks mencakup kesehatan fisik, status psikologis, 

tingkat kebebasan, hubungan sosial, dan hubungan kepada karakteristik 

lingkungan mereka. 

Kualitas hidup dapat diartikan sebagai derajat dimana seseorang 

menikmati kepuasan dalam hidupnya.Untuk mencapai kualitas hidup maka 

seseorang harus dapat menjaga kesehatan tubuh, pikiran dan 
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jiwa.Sehingga seseorang dapat melakukan segala aktivitas tanpa ada 

gangguan (Ventegodt, 2003). 

Kualitas hidup merupakan persepsi individu yang dipengaruhi oleh 

budaya dan nilai-nilai untuk mencapai tujuan hidup, standar dan harapan 

dalam kehidupan sehari-hari (Ventegodt, 2003). 

2. Teori Kualitas Hidup 

Kualitas hidup berarti hidup yang baik, hidup yang baik sama seperti 

hidup dengan kehidupan yang berkualitas tinggi(Ventegodt, 2003). Dalam 

hal ini dapat dikelompokkan dalam 3 bagian yang berpusat pada aspek 

hidup yang baik yaitu : 

1. Kualitas hidup subjektif yaitu suatu hidup yang baik yang dirasakan 

oleh masing-masing individu yang memilikinya. Masing-masing 

individu secara personal mengevaluasi mereka yang menggambarkan 

sesuatu dan perasaan mereka 

2. Kualitas hidup eksistensial yaitu seberapa baik hidup seseorang 

merupakan level yang berhak untuk dihormati dan individu dapat hidup 

dalam keharmonisan 

3. Kualitas objektif yaitu bagaimana hidup seseorang dirasakan oleh dunia 

luar. Kualitas objektif dinyatakan dalam kemampuan seseorang untuk 

beradaptasi pana nilai-nilai budaya dan menyatakan tentang 

kehidupannya. 

Ketiga aspek kualitas hidup ini keseluruhan dikelompokkan dengan 

pernyataan yang relevan pada kualitas hidup yang dapat ditempatkan 
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dalam suatu rentang spekrtum dari subjektif ke objektif, elemen 

eksistensial berada diantarannya yang merupakan teori kualitas hidup 

meliputi kesejahteraan, kepuasan hidup, kebahagiaan, makna dalam hidup 

dan pemenuhan kebutuhan, biologis dan mencapai potensial hidup. 

a. Kesejahteraan 

Kesejahteraan berhubungan dengan bagaimana sesuatu berfungsi 

dalam suatu dunia objektif dan dengan faktor eksternal hidup.Ketika 

kita membicarakan tentang perasaan baik maka kesejahteraan 

merupakan pemenuhan kebutuhan dan realisasi diri. 

b. Kepuasan hidup 

Menjadi puas berarti merasakan bahwa hidup yang seharusnya, 

ketika pengharapan-pengharapan, kebutuhan dan gairah hidup diperoleh 

disekitarnya maka seseorang puas.Kepuasan adalah pernyataan mental 

yaitu keadaan yang kognitif. 

c. Kebahagiaan 

Ini merupakan perasaan yang spesial yang berharga dan sangat 

diinginkan tetapi sulit diperoleh.Tidak banyak orang percaya bahwa 

kebahagiaan diperoleh dari adaptasi terhadap budaya seseorang, 

kebahagiaan diasosiasikan dengan dimensi-dimensi non rasional seperti 

cinta, ikatan erat dengan sifat dasar tetapi bukan dengan uang. 

d. Makna dalam hidup 

Makna dalam hidup merupakan suatu konsep yang sangat penting 

dan jarang digunakan.Pencarian makna hidup melibatkan suatu 

penerimaan dari ketidakberartian dan kesangatberartian dari hidup. 
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e. Pemenuhan kebutuhan 

Kebutuhan dihubungkan dengan kualitas hidup dimana ketika 

kebutuhan seseorang terpenuhi maka kualitas hidupnya 

tinggi.Kebutuhan merupakan suatu ekspresi sifat dasar kita yang pada 

umumnya dimiliki oleh makhluk hidup. 

f. Mencapai potensial hidup 

Teori pencapaian potensial hidup merupakan suatu teori dari 

hubungan antara sifat dasarnya atau titik permulaan biologis. Ini tidak 

mengurangi kekhususan dari makhluk hidup tetapi hanya 

tingkatpertukaran informasi yang bermakna dalam sistem hidup dari sel 

ke organisme sosial 

g. Gambaran biologis kualitas hidup 

Gambaran biologis kualitas hidup yaitu sistem informasi biologis 

dan tingkat keseimbangan eksistensial dilihat dari segi kesehatan 

fisik.Kesehatan fisik mencerminkan tingkat sistem informasi biologi 

seperti sel-sel dalam tubuh membutuhkan informasi yang tepat untuk 

berfungsi secara benar dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan 

tubuh.Kesadarandan pengalaman hidup juga terkondisi secara 

biologis.Pengalaman dimana hidup bermakna atau tidak, dapat dilihat 

sebagai kondisi dari sistem informasi biologis. 

3. Komponen Kualitas Hidup 

Kualitas hidup dapat dibagi dalam 3 bagian yaitu kesehatan, 

kepemilikan (hubungan individu dengan lingkungan) dan harapan (prestasi 

dan aspirasi individu)(Kurtus, 2005). 
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a. Kesehatan 

Kesehatan dalam kualitas hidup dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu 

secara fisik, psikologis dan spiritual.Secara fisik yang terdiri dari 

kesehatan fisik, personal higiene, nutrisi, olah raga, pakaian dan 

penampilan fisik secara umum.Secara psikologis yang terdiri dari 

kesehatan dan penyesuaian psikologis, kesadaran, perasaan, harga diri, 

konsep diri dan kontrol diri. Secara spiritual terdiri dari nilai-nilai 

pribadi, standar-standar pribadi dan kepercayaan spiritual 

b. Kepemilikan 

Kepemilikan (hubungan individu dengan lingkungannya) dalam 

kualitas hidup dibagi menjadi 2 bagian yaitu secara fisik dan 

sosial.Secara fisik terdiri dari rumah, tempat kerja atau sekolah, 

tetangga atau lingkungan dan masyarakat. Secara sosial dekat dengan 

orang lain, keluarga, teman atau rekan kerja, lingkungan dan 

masyarakat 

c. Harapan 

Merupakan keinginan dan harapan yang akan dicapai sebagai 

perwujudan dari individu seperti terpenuhinya nilai (prestasi dan 

aspirasi individu) sehinggaa individu tersebut merasa berharga atau 

dihargai di dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitarnya 

melalui suatu tindakan nyata yang bermanfaat dari hasil karyanya. 
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4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hidup 

Menurut Kurtus (2005) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas hidup dibagi menjadi dua bagian.Bagian pertama 

adalah sosio demografi yaitu jenis kelamin, umur, suku atau etnik, 

pendidikan, pekerjaan dan status perkawianan.Kedua adalah medik yaitu 

lama menjalani terapi, stadium penyakit, dan penatalaksanaan medis yang 

dijalani. 

5. Domain kualitas hidup 

 Menurut (Kurtus, 2005) kualitas hidup terdiri dari 4 bidang atau 

domain meliputi : 

1. Kesehatan fisik berhubungan dengan kesakitan dan kegelisahan, 

ketergantungan pada perawatan medis, energi dan kelelahan, mobilitas, 

tidur dan istirahat, aktifitas kehidupan sehari-hari, dan kapasitas kerja. 

2. Kesehatan psikologis berhubungan dengan pengaruh positif dan negatif 

spiritual, pemikiran pembelajaran, daya ingat dan konsentrasi,gambaran 

tubuh dan penampilan, serta penghargaan terhadap diri sendiri. 

3. Hubungan sosial terdiri dari hubungan personal, aktifitas seksual dan 

hubungan sosial. 

4. Dimensi lingkungan terdiri dari keamanan dan kenyamanan fisik, 

lingkungan fisik, sumber penghasilan, kesempatan memperoleh 

informasi, dan keterampilan baru, partisipasi dan kesempatan untuk 

rekreasi, atau aktifitas pada waktu luang. 
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D. Teori TB Paru 

1. Definisi 

Tuberculosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri 

Mycobacterium tuberculosis (TBC). Meskipun dapat menyerang hampir 

semua organ tubuh, namun bakteri TBC lebih sering menyerang organ 

paru (80-85%) (Depkes, 2008). 

Tubekulosis yang menyerang paru disebut tuberculosis paru dan yang 

menyerang selain paru disebut tuberculosis ekstra paru.Tuberculosis paru 

dengan pemeriksaan dahak menunjukkan BTA (Basil Tahan Asam) 

positif, dikategorikan sebagai tuberculosis paru menular (Depkes, 2005). 

Penyakit TB paru merupakan penyakit menahun, bahkan dapat seumur 

hidup. Setelah seseorang terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis, 

hampir 90% penderita secara klinis tidak sakit, hanya didapatkan test 

tuberkulin positif dan 10% akan sakit. Penderita yang sakit bila tanpa 

pengobatan, setelah 5 tahun, 50% penderita TB paru akan mati, 25% sehat 

dengan pertahanan tubuh yang baik dan 25% menjadi kronik dan infeksius 

(Jusuf, 2010). Namun ODHA (orang dengan HIV/AIDS) dengan TB paru 

aktif yang tidak diobati lebih mungkin meninggal dalam waktu yang lebih 

singkat (Green, 2006). 

2. Tuberculosis Paru (TB Paru) 

Bakteri TB paru yang disebut Micobacterium tuberculosis dapat 

dikenali karena berbentuk batang berukuran panjang 1-4 mikron dan tebal 

0,3-0,6 mikron, tahan terhadap pewarnaan yang asam, sehingga dikenal 
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sebagai bakteri tahan asam (BTA). Sebagian besar bakteri terdiri dari asam 

lemak dan lipid, yang membuat lebih tahan asam.Bisa bertahan hidup 

bertahun-tahun. Sifat lain adalah bersifat aerob, lebih menyukai jaringan 

kaya oksigen (Achmadi, 2008). Bila dijumpai BTA atau Mycobacterium 

tuberculosis dalam dahak orang yang sering batuk-batuk, maka orang 

tersebut di diagnosis sebagai penderita TB paru aktif dan memiliki potensi 

yang sangat berbahaya (Achmadi, 2011). 

Secara khas bakteri berbentuk granula dalam paru menimbulkan 

nekrosis atau kerusakan jaringan. Bakteri Mycobacterium tuberculosis 

akan cepat mati dengan sinar matahari langsung, tetapi dapat bertahan 

hidup beberapa jam di tempat gelap dan lembab. Dalam jaringan tubuh 

dapat dormant, tertidur lama selama bertahun-tahun (Achmadi, 2008). 

3. Sumber dan Cara Penularan Penyakit TB Paru 

Sumber penularan penyakit TB paru adalah penderita yang pemeriksaan 

dahaknya di bawah mikroskop ditemukan adanya bakteri Mycobacterium 

tuberculosis, yang di sebut dengan BTA (basil tahan asam).Makin tinggi 

derajat hasil pemeriksaan dahak, makin menular penderita tersebut.Bila 

hasil pemeriksaan dahaknya negatif maka penderita tersebut dianggap tidak 

menular.Namun tidak semua penderita TB paru akan ditemukan bakteri 

Mycobacterium tuberculosis pada pemeriksaan, tergantung dari jumlah 

bakteri yang ada (Aditama, 2006). 

Penderita dapat menyebarkan bakteri ke udara dalam bentuk percikan 

dahak, yang dalam istilah kedokteran disebut droplet nuclei.Sekali batuk 
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dapat menghasilkan 3000 percikan dahak.Melalui udara yang tercemar 

oleh Mycobacterium tuberculosis yang dilepaskan/ dikeluarkan oleh 

penderita TB paru saat batuk. Bakteri akan masuk ke dalam paru-paru dan 

berkumpul hingga berkembang menjadi banyak terutama pada orang yang 

memiliki daya tahan tubuh rendah. Sementara, bagi yang mempunyai daya 

tahan tubuh baik, maka penyakit TB paru tidak akan terjadi. Tetapi bakteri 

akan tetap ada di dalam paru dalam keadaan ”tidur”, namun jika setelah 

bertahun-tahun daya tahan tubuh menurun maka bakteri yang ”tidur” akan 

”bangun” dan menimbulkan penyakit. Salah satu contoh ekstrim keadaan 

ini adalah infeksi HIV yang akan menurunkan daya tahan tubuh secara 

drastis sehingga TB paru muncul. Seseorang dengan HIV positif 30 kali 

lebih mudah menderita TB paru dibandingkan orang normal (Aditama, 

2006). 

Pada umumnya penularan terjadi dalam ruangan droplet (percikan 

dahak) ada dalam waktu yang lama.Ventilasi dapat mengurangi jumlah 

droplet, sementara cahaya dan sinar matahari langsung dapat membunuh 

bakteri. Droplet dapat bertahan beberapa jam dalam kondisi gelap dan 

lembab. Orang dapat terinfeksi jika droplet tersebut terhirup kedalam 

saluran pernapasan.Jadi penularan TB paru tidak terjadi melalui 

perlengkapan makan, baju, dan perlengkapan tidur (Depkes, 2005). 

Daya penularan dari seseorang penderita TB paru ditentukan oleh 

banyaknya bakteri yang dikeluarkan dari parunya.Faktor yang 

memungkinkan seseorang terpapar bakteri TB paru ditentukan oleh 
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konsentrasi droplet dalam udara dan lama menghirup udara tersebut.Risiko 

tertular tergantung dari tingkat terpapar dengan droplet dan kerentanan 

terhadap penularan (Depkes, 2008). 

Bakteri Mycobacterium tuberculosis sangat sensitif terhadap cahaya 

matahari.Cahaya matahari berperan besar dalam membunuh bakteri di 

lingkungan, dan kemungkinan penularan di bawah terik matahari sangat 

kecil karena bahaya penularan terbesar terdapat pada perumahan-

perumahan yang padat penghuni dengan ventilasi yang kurang baik serta 

cahaya matahari tidak dapat masuk kedalam rumah (Achmadi, 2008). 

4. Penularan Penyakit TB Paru di Dunia 

Pada tahun 1993, Badan Kesehatan Dunia WHO (World Health 

Organization) menyatakan TB paru sebagai kegawatdaruratan global 

(Global Health Emergency) dengan perkiraan sepertiga penduduk dunia 

terinfeksi oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis (Depkes, 2010). 

WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2006 terdapat 9,24 juta 

penderita TB paru diseluruh dunia, pada tahun 2007 jumlah penderita naik 

menjadi 9,27 juta jiwa. Dan hingga tahun 2009 angka penderita TB paru 

menjadi 9,4 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 1,8 juta jiwa meninggal 

(600.000 diantaranya adalah perempuan) naik dari angka kematian pada 

tahun 2007 yang berjumlah 1,77 jiwa. Setiap harinya terdapat 4.930 orang 

meninggal disebakan oleh TB paru (Depkes, 2010). 
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5. Gejala Penyakit TB Paru 

Menurut Crofton (2002), gejala yang dirasakan oleh penderita TB paru 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

a. Permulaan Sakit 

Pertumbuhan TB paru sangat menahun sifatnya, tidak berangsur-

angsur memburuk secara teratur, tetapi terjadi secara ”melompat-

lompat”. Serangan pertama menyerupai ”influenzae” akan segera 

mereda dan keadaan akan pulih kembali. Berbulan-bulan kemudian 

akan timbul kembali serangan ”influenzae”. Tergantung dari daya tahan 

tubuh, jumlah dan virulensi basil, serangan kedua bisa terjadi setelah 3 

bulan, 6 bulan, 9 bulan dan seterusnya.Dikatakan sebagai multiplikasi 3 

bulan. Serangan kedua akan bertahan lebih lama dari yang pertama 

sebelum orang sakit ”sembuh” kembali. 

Pada serangan ketiga serangan sakit akan lebih lama dibandingkan 

serangan kedua. Sebaliknya masa ”tidak sakit” menjadi lebih pendek 

dari masa antara serangan pertama dan kedua. Seterusnya masa aktif 

influenzae makin lama makin panjang, sedangkan masa bebas 

influenzae makin pendek.Salah satu keluhan pertama penderita TB paru 

adalah sering mendapatkan serangan influenzae.Setiap kali mendapat 

serangan dengan suhu bisa mencapai 40ºC-41ºC. 

b. Malaise 

Peradangan ini bersifat sangat kronik akan di ikuti tanda-tanda 

malaise: anoreksia, badan makin kurus, sakit kepala, badan terasa 

Hubungan Antara Pengetahuan..., Subali Indra Setia Budi, Keperawatan S1 UMP, 2014



31 

 

 

 

pegal-pegal, demam subfebril yang diikuti oleh berkeringat malam dan 

sebagainya. 

c. Batuk> 3 minggu 

Mycobacterium tuberculosis mulai berkembang biak dalam jaringan 

paru. Selamabronkus belum terlibat dalam proses penyakit, orang sakit 

tidak akan batuk. Batukpertama terjadi karena iritasi bronkus, dan 

selanjutnya batuk diperlukan untukmembuang produk-produk ekskresi 

dari peradangan keluar. 

d. Batuk Darah (hemoptoe) 

Batuk darah akan terjadi bila ada pembuluh darah yang terkena dan 

kemudianpecah. Tergantung dari besarnya pembuluh darah yang pecah 

maka akan terjadibatuk darah ringan, sedang, atau berat tergantung dari 

berbagai faktor. Satu halyang harus diingat adalah tidak semua batuk 

darah dengan disertai gambaran lesidi paru secara radiologis adalah TB 

paru. Batuk darah juga terjadi pada berbagaipenyakit paru lain seperti 

penyakit yang namanya bronkiektesi, kanker paru. 

Tidak semua penderita TB paru punya semua gejala diatas, 

kadang-kadanghanya satu atau dua gejala saja. Berat ringannya masing-

masing gejala juga sangatbervariasi (Aditama, 2006). 

Gejala-gejala tersebut diatas dijumpai pula pada penyakit paru selain 

TB paru. Oleh karena itu setiap orang yang datang ke Unit Pelayanan 

Kesehatan (UPK)dengan gejala tersebut diatas, harus di anggap ”suspek 
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tuberculosis” atau tersangkapenderita TB paru dan perlu dilakukan 

pemeriksaan dahak secara mikroskopislangsung (Aditama, 2002). 

6. Pengendalian, Pencegahan dan Pengobatan TB Paru 

Pengendalian TB paru yang terbaik adalah mencegah agar tidak 

terjadipenularan maupun infeksi.Pencegahan TB paru pada dasarnya 

adalah mencegahpenularan bakteri dari penderita yang terinfeksi dan 

menghilangkan atau mengurangifaktor risiko yang menyebabkan 

terjadinya penularan (Crofton, 2002). 

Tindakan mencegah terjadinya penularan dilakukan dengan berbagai 

cara,yang utama adalah memberikan obat anti tuberculosis yang benar dan 

cukup, sertadipakai dengan patuh sesuai ketentuan penggunaan obat. 

Pencegahan dilakukandengan cara mengurangi atau menghilangkan faktor 

risiko yang pada dasarnya adalahmengupayakan kesehatan lingkungan dan 

perilaku, antara lain dengan pengaturanrumah agar memperoleh cahaya 

matahari, mengurangi kepadatan anggota keluarga,mengatur kepadatan 

penduduk, menghindari meludah sembarangan, batuksembarangan, 

mengkonsumsi makanan yang bergizi yang baik dan seimbang. 

Dengandemikian salah satu upaya pencegahan adalah dengan penyuluhan 

(Jusuf, 2010). 

Menurut Depkes (2003), selain penyuluhan, pengobatan juga 

merupakan suatu hal yang penting dalam upaya pengendalian penyakit TB 

paru. Tujuanpengobatan TB paru adalah untuk menyembuhkan penderita, 

mencegah kematian,mencegah kekambuhan, dan menurunkan tingkat 
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penularan.Salah satu komponendalam DOTS adalah panduan pengobatan 

panduan OAT jangka pendek denganpengawasan langsung dan untuk 

menjamin keteraturan pengobatan diperlukan seorang Pengawas Menelan 

Obat (PMO) dan pemberian panduan OAT didasarkan klasifikasi TBC. 

Menurut Hudoyo (2008), mengobati penderita dengan TB paru cukup 

mudah, karena penyebab TB paru sudah jelas yaitu, bakteri 

Mycobacterium tuberculosis.Bakteri ini dapat dimatikan dengan 

kombinasi beberapa obat yang sudah jelasmanfaatnya. Sesuai dengansifat 

bakteri Mycobacterium tuberculosis, untukmemperoleh efektifitas 

pengobatan, maka prinsip-prinsip yang dipakai adalah : 

a. Obat harus diberikan dalam bentuk kombinasi dari beberapa jenis obat 

(Isoniasid,Rifampisin, Pirasinamid, Streptomisin dan Etambutol) dalam 

jumlah cukup dandosis tepat selama 6-8 bulan, supaya semua bakteri 

(termasuk bakteri persisten)dapat dibunuh. Hal ini untuk mencegah 

timbulnya kekebalan terhadap OAT. 

b. Untuk menjamin kepatuhan penderita dalam menelan obat, pengobatan 

dilakukandengan pengawasan langsung (DOT= Directly Observed 

Treatment) oleh seorangPengawas Menelan Obat (PMO). 

7. Faktor penyebab TB Paru 

Menurut Tambayong (2000) faktor penyebab TB Paru ini meliputi : 

Adapun faktor yang memengaruhi kejadian tuberkulosis diantaranya : 
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Faktor intrinsik 

1) Umur. 

Beberapa faktor resiko penularan penyakit tuberkulosis di Amerika 

yaitu umur, jenis kelamin, ras, asal negara bagian, serta infeksi AIDS. 

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan di New York pada panti 

penampungan orang-orang gelandangan menunjukkan bahwa 

kemungkinan mendapat infeksi tuberkulosis aktif meningkat secara 

bermakna sesuai dengan umur. Insiden tertinggi tuberkulosis paru 

biasanya mengenai usia dewasa muda. Di Indonesia diperkirakan 75% 

penderita TB Paru adalah kelompok usia produktif yaitu 15-50 tahun. 

(Corwin, 2009). 

2) Jenis Kelamin. 

Di benua Afrika banyak tuberkulosis terutama menyerang laki-laki. 

Pada tahun 1996 jumlah penderita TB Paru laki-laki hampir dua kali 

lipat dibandingkan jumlah penderita TB Paru pada wanita, yaitu 

42,34% pada laki-laki dan 28,9 % pada wanita. Antara tahun 1985-

1987 penderita TB paru laki-laki cenderung meningkat sebanyak 

2,5%, sedangkan penderita TB Paru pada wanita menurun 0,7%. TB 

paru Iebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan dengan wanita 

karena laki-laki sebagian besar mempunyai kebiasaan merokok 

sehingga memudahkan terjangkitnya TB paru. (Corwin, 2009) 
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3) Pendidikan 

Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi terhadap 

pengetahuan seseorang diantaranya mengenai rumah yang memenuhi 

syarat kesehatan dan pengetahuan penyakit TB Paru, sehingga dengan 

pengetahuan yang cukup maka seseorang akan mencoba untuk 

mempunyai perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu tingkat 

pedidikan seseorang akan mempengaruhi terhadap jenis pekerjaannya. 

4) Pekerjaan 

Jenis pekerjaan menentukan faktor risiko yang harus dihadapi 

setiap individu. Bila pekerja bekerja di lingkungan yang berdebu 

paparan partikel debu di daerah terpapar akan mempengaruhi 

terjadinya gangguan pada saluran pernafasan. Paparan kronis udara 

yang tercemar dapat meningkatkan morbiditas, terutama terjadinya 

gejala penyakit saluran pernafasan dan umumnya TB Paru. (Corwin, 

2009). Jenis pekerjaan seseorang juga mempengaruhi terhadap 

pendapatan keluarga yang akan mempunyai dampak terhadap pola 

hidup sehari-hari diantara konsumsi makanan, pemeliharaan 

kesehatan selain itu juga akan mempengaruhi terhadap kepemilikan 

rumah (kontruksi rumah).  

Dalam hal jenis kontruksi rumah dengan mempunyai pendapatan 

yang kurang maka kontruksi rumah yang dimiliki tidak memenuhi 

syarat kesehatan sehingga akan mempermudah terjadinya penularan 

penyakit TB Paru. (Adiatama, 2000). 
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5) Kebiasaan Merokok 

Merokok diketahui mempunyai hubungan dengan meningkatkan 

resiko untuk mendapatkan kanker paru-paru, penyakitjantung koroner, 

bronchitis kronik dan kanker kandung kemih.Kebiasaan merokok 

meningkatkan resiko untuk terkena TB paru sebanyak 2,2 kali. 

(Achmadi, 2005). Prevalensi merokok pada hampir semua Negara 

berkembang lebih dari 50% terjadi pada laki-laki dewasa, sedangkan 

wanita perokok kurang dari 5%. Dengan adanya kebiasaan merokok 

akan mempermudah untuk terjadinya infeksi TB Paru. (Darmanto, 

2007). 

6) Status Gizi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang dengan status gizi 

kurang mempunyai resiko 3,7 kali untuk menderita TB Paru berat 

dibandingkan dengan orang yang status gizinya cukup atau lebih. 

Kekurangan gizi pada seseorang akan berpengaruh terhadap kekuatan 

daya tahan tubuh dan respon immunologik terhadap penyakit. Status 

gizi, ini merupakan faktor yang penting dalam timbulnya penyakit 

tuberculosis (Isselbacher,2009). 
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E. Kerangka Teori 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori Pengetahuan Dan Dukungan Keluarga Tehadap 

Kualitas Hidup Pada Pasien TB Paru. 

  Sumber : (Notoatmojo, 2003) dan (Arlija, 2006) 

 

F. Kerangka Konsep 
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G. Variabel Penelitian 

Variabel penilitian dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan terikat 

1. Variabel bebas ( independent  variabel) dalam penelitian ini adalah 

pengetahuan dan dukungan keluarga terhadap pasien TB Paru. 

2. Variabel terikat (dependent  variabel) dalam penelitian ini adalah kualitas 

hidup pada pasien TB Paru. 

 

H. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “terdapat hubungan 

yang bermakna antara pengetahuan dan dukungan keluarga terhadap kualitas 

hidup pada pasien TB Paru di Wilayah kerja Puskesmas, Kecamatan 

Paguyangan, Kabupaten Brebes Tahun 2014”. 
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