
 

 

 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting di 

dunia sehingga pada tahun 1992 World Health Organization (WHO) telah menyatakan 

tuberculosis sebagai Global Emergency. Laporan WHO tahun 2004 menyatakan adanya 

8.8 juta kasus baru tuberculosis pada tahun 2002 dengan 3.9 juta kasus diantaranya 

adalah kasus BTA (Basil Tahan Asam) positif. Sepertiga penduduk dunia telah terinfeksi 

kuman tuberkulosis dan menurut data regional WHO, jumlah terbesar kasus TB terjadi di 

Asia tenggara yaitu 33% dari seluruh kasus TB di dunia. Namun bila dilihat dari jumlah 

penduduk terdapat 182 kasus per 100.000 penduduk (yunus, 2006) 

Diperkirakan angka kematian akibat TBC adalah 2-3 juta setiap tahun, dengan 

jumlah terbesar kematian akibat TB terdapat di Asia Tenggara sebanyak 625.000 orang 

atau angka mortalitas sebesar 39 orang per 100.000 penduduk. Diperkirakan 95% kasus 

TB dan 98% kematian akibat TB di dunia terjadi pada negara-negara berkembang. 

Indonesia masih menempati urutan ke-3 di dunia untuk jumlah kasus TB setelah India 

dan Cina. Setiap tahun terdapat 250.000 kasus baru TB dan sekitar 140.000 kematian 

akibat TB. Di Indonesia tuberkulosis adalah pembunuh nomor satu diantara penyakit 

menular dan merupkan penyebab kematian nomor tiga setelah penyakit jantung dan 

penyakit pernapasan akut pada seluruh kalangan usia.
 
 

Di Bima penderita tuberkulosis meningkat. Pada tahun 2007 jumlah kasus 

tuberkulosis meningkat sekitar 29 persen dibanding tahun 2006, dari jumlah penderita 

tuberkulosis 1.090 kasus menjadi 1.418 kasus pada tahun 2007 (anonymous, 2008). Dari 

data Dinkes Kabupaten Bima tahun 2010 Puskesmas Bolo mempunyai angka prevalensi 

tertinggi di Kota Bima pada tahun 2010 ada 80 kasus dan di tahun 2011 mengalami 

peningkatan menjadi 87 kasus.  

Dibima sendiri telah dilakukan Program penanggulangan tuberkulosis yang dibuat 

oleh puskesmas bolo dibidang promotif adalah dengan pendidikan kesehatan. Tapi 



 

 

 

 

setelah dilakukan pendidikan kesehatan penderita tuberkulosis dipuskesmas bolo masih 

terus meningkat. 

Program penanggulangan tuberkulosis yang dibuat oleh Depkes RI dibidang 

promotif adalah dengan pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan tentang tuberkulosis 

perlu dilakukan karena masalah tuberkulosis banyak berkaitan dengan masalah 

pengetahuan dan perilaku masyarakat. Pendidikan dilaksanakan dengan menyampaikan 

pesan penting tentang tuberkulosis secara langsung ataupun menggunakan media. 

Adapun media atau alat peraga dalam upaya promosi kesehatan berperan sebagai alat 

bantu untuk promosi kesehatan yang dapat dilihat, didengar, diraba, dirasa atau dicium, 

untuk memperlancar komunikasi dan penyebar-luasan informasi kesehatan. Terdapat 

berbagai macam media yang dapat digunakan dalam pendidikan kesehatan baik dengan  

media cetak. Pendidikan langsung bisa dilakukan secara perorangan maupun 

berkelompok dan pendidikan tidak langsung dengan menggunakan media, dalam bentuk 

bahan cetak seperti leaflet, poster, atau spanduk, juga media massa yang dapat berupa 

media cetak seperti koran, majalah maupun media elektronik seperti radio dan televisi 

(Widodo, 2004). 

Penggunaan media pendidikan kesehatan akan membantu memperjelas informasi 

yang disampaikan, karena dapat lebih menarik, lebih interaktif, dapat mengatasi batasan 

ruang, waktu dan indra manusia. Agar informasi yang disampaikan bisa lebih jelas dan 

mudah difahami sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka informasi tersebut perlu 

dikemas sesuai dengan karakteristik dari setiap media yang digunakan. Pentingnya 

penggunaan media pendidikan adalah peningkatan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan 

prilaku yang merupakan hasil dari proses belajar dalam kegiatan pendidikan, yang 

keberhasilannya ditentukan oleh efektivitas media pendidikan, dan efektifitas 

penggunaan media pendidikan sangat ditentukan oleh banyaknya indra yang digunakan 

(Zakaria, 2002). Berdasarkan sebuah penelitian, manusia hanya meretensi 20% dari apa 

yang mereka dengar, dan 30% dari apa yang mereka liat. Akan tetapi mereka mampu 

mengingat informasi sebanyak 50% dari apa yang mereka lihat dan dengar, dan sebanyak 

90% informasi yang mereka peroleh jika mereka melihat, mendengar, dan melakukan 

informasi tersebut secara bersama-sama (Computer Technology Research, 2005). 



 

 

 

 

Penggunaan media cetak yang dihasilkan melalui proses mekanik dan fotografis 

hanya menstimulasi indra mata (penglihatan). Media ini memiliki ciri antara lain dibaca 

secara linear, komunikasi satu arah, statis, berorientasi pada peserta, informasi yang ada 

bisa diatur oleh peserta didik (Setiawati ;Dermawan, 2008). Keterbatasan media cetak 

diantaranya sulit menampilkan gerak, mahal jika disertai foto atau gambar, memakan 

waktu yang lama, membosankan, cepat hilang dan rusak. Dari sebuah penelitian yang 

dilakukan Center for Research and Development of Pharmacy and Traditional Medicine, 

NIHRD tahun 1998 di Cianjur Jawa Barat tentang pengaruh pendidikan obat dengan 

metode ceramah dan media cetak (leaflet) terhadap pengetahuan dalam pengobaatan 

sendiri oleh ibu didapatkan hasil adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan pada 

ibu tentang pengobatan sendiri. 

Media audio visual dihasilkan melalui proses mekanik dan elektronik dengan 

menyampaikan pesan atau informasi secara audio dan visual memberikan stimulus 

terhadap mata (penglihatan) dan telinga (pendengaran). Media ini memiliki ciri 

menyajikan visual dinamis, dirancang dan disiapkan terlebih dahulu, refresentasi fisik 

dan gagasan, memegang prinsip (psikologis, behavioristik dan kognitif (Setiawati ; 

Dermawan, 2008). Dari penelitian yang dilakukan oleh Wijaya pada tahun 2008 di RSUP 

Dr. Sardjito tentang pengaruh penggunaan media bantu VCD dan modul terhadap tingkat 

pengetahuan perawat tentang asuhan keperawatan ibu postpartum didapatkan hasil 

adanya peningkatan pengetahuan perawat tentang asuhan keperawatan ibu post partum. 

Media disusun berdasarkan prinsip bahwa pengetahuan yang ada pada setiap 

manusia itu diterima atau ditangkap melalui panca indra, semakin banyak indra yang 

digunakan untuk menerima sesuatu maka semakin banyak dan semakin jelas pengertian 

atau pengetahuan yang diperoleh (Notoatmodjo, 2003). Dengan pendidikan kesehatan 

menggunakan media cetak dengan media audio visual bisa meningkatkan pengetahuan 

pasien tuberkulosis, dimana pada media cetak hanya memberikan stimulus pada satu 

indra dan media audio visual dua indra dan Kelebihan media audio visual antara lain 

meliputi: interaktif, individual, fleksibel, cost effectiveness, motivasi, umpan balik, 

record keeping, dan kontrol ada pada pengguna. 

Dari perbedaan jumlah indra yang distimulasi dari proses penyuluh dengan media 

yang berbeda apakah peningkatan pengetahuan pasien tentang tuberkulosis juga berbeda. 



 

 

 

 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelititan perbedaan pengetahuan dan 

perilaku pasien tentang tuberkulosis pada pendidikan kesehatan  dengan menggunakan 

media cetak dan media audio visual. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan pengetahuan pasien tentang tuberkulosis pada pendidikan 

kesehatan  dengan menggunakan media cetak dan media audio visual? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbedaan pengetahuan pasien tentang tuberkulosis pada 

pendidikan kesehatan  dengan menggunakan media cetak dan media audio visual. 

 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi pengetahuan pasien tentang tuberkulosis pada sebelum dan 

sesudah dilakukan pendidikan kesehatan menggunakan media cetak. 

2. Membandingkan pengetahuan pasien tentang tuberkulosis pada sebelum dan 

sesudah dilakukan pendidikan kesehatan menggunakan media cetak. 

3. Mengidentifikasi pengetahuan pasien tentang tuberkulosis pada sebelum dan 

sesudah dilakukan pendidikan kesehatan menggunakan media audio visual. 

4. Membandingkan pengetahuan pasien tentang tuberkulosis pada sebelum dan 

sesudah dilakukan pendidikan kesehatan menggunakan media audio visual. 

5. Membandingkan pengetahuan pasien tentang tuberkulosis pada sebelum dan 

sesudah dilakukan pendidikan kesehatan menggunakan media cetak dan media 

audio visual. 

 

1.3 Manfaat 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Memberikan masukan pengetahuan, data dan referensi perpustakaan tentang 

penggunaan media dalam promosi kesehatan (pendidikan kesehatan) serta sebagai dasar 

perkembangan penelitian selanjutnya dalam hal promosi kesehatan untuk peningkatan 



 

 

 

 

pengetahuan. Dan dalam perkembangan dunia keperawatan bisa di jadikan dasar dalam 

memberikan pendidikan kesehatan yang lebih optimal pada psien ataupun komunitas 

yang berisiko terhadap penyakit yang menular. 

1.4.2 Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya 

bagi pasien tuberkulosis tentang penyakit tuberkulosis sehingga  nantinya bisa merubah 

perilaku pasien Tuberkulosis dan masyarakat dalam pencegahan penularan dan 

pengobatan. Serta bisa memberikan pilihan  alternatif bagi tenaga kesehatan dalam 

penggunaan media promosi kesehatan untuk penanggulangan tuberkulosis.Hasil 

penelitian ini dapat bermanfaat secara langsung maupun tak langsung kepada: 

1. Klien 

Dapat menerima informasi dasar tentang penyakit tuberkulosis. 

2. Tenaga Kesehatan. 

Dapat mengetahui media yg tepat dalam memberikan pendidikan kesehatan 

pada klien. 

3. Puskesmas 

a. Sebagai bahan evaluasi tentang pelaksanaan pendidikan kesehatan. 

b. Meningkatkan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan terhadap 

pasien. 


