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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1  Tuberculosis 

2.1.1 Definisi  

     Tuberculosis (TB) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh 

Mycobacterium Tuberculosis. Penyakit ini umumnya terletak di paru, namun 

dapat mengenai organ atau bagian tubuh lainnya. Penyakit ini merupakan penyakit 

infkesi kronik yang ditandai oleh pembentukan granuloma pada jaringan yang 

terinfeksi dan reaksi hipersensitivitas yang diperantarai sel (cell mediated 

hypersensitivity). Penyakit yang aktif bisa menjadi kronis dan berakhir dengan 

kematian bila tidak dilakukan pengobatan yang efektif (Ravinglione, 2011).  

 

Gambar 2.1 Mycobacterium Tuberculosis 

Sumber : (Ravinglione, 2011) 

     Gambar di atas adalah Mycobacterium Tuberculosis yang dilihat dengan 

menggunakan pewarnaan tahan asam yaitu Ziehl Nieelsen berwarna merah.  

Sebagian besar kuman atau bakteri ini terdiri atas lemak (lipid), kemudian 

peptidoglikan, dan arabinoman. Lipid inilah yang menybabkan kuman atau bakteri 

ini mempunyai sifat khusus yaitu tahan terhdap asam pada pewarnaan sehingga 
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disebut sebagai Bakteri Tahan Asama tau BTA (Ravinglione, 2011). 

Mycobacterium tuberculosis dan 7 spesies mikobakteri lain (M. bovis, M. 

africanum, M. microti, M. caprae, M. pinnipedii, M. Canetti dan M. mungi) 

sangat berkaitan. Bakteri ini lebih dikenal dengan sebutan M.tuberculosis 

kompleks. Hampir semua spesies ini ditemukan dapat menyebabkan penyakit 

pada manusia. M. tuberculosis dikenal sebagai basil tuberculosis (karena 

menyebabkan lesi) sehingga dapat disebut sebagai tubercles atau Basil Tahan 

Asam atau disingkat dengan BTA (CDC, 2013).   

2.1.2 Epidemiologi 

     Berdasarkan data World Health Organization (WHO), pada tahun 2016 

terdapat 10,4 juta kasus Tuberculosis atau setara dengan 142 kasus pada setiap 

100.000 populasi. Angka ini meningkat dari yang sebelumnya hanya 9,6 juta. 

Adapun jumlah temuan Tuberculosis terbesar adalah di India sebanyak 2,8 juta 

kasus, diikuti Indonesia sebanyak 1,02 juta kasus dan Tiongkok sebanyak 918 

ribu kasus. Dengan demikian maka Indonesia menduduki peringkat kedua 

penderita Tuberculosis terbanyak tahun 2016 (WHO, 2016).  

     Pada tahun 2017, jumlah kasus baru Tuberculosis di Indonesia sebanyak 

420.994 kasus. Jumlah tersebut merupakan yang terlapor di Kementerian 

Kesehatan RI namun diperkirakan terdapat 1.020.000 kasus. Berdasarkan jenis 

kelamin, jumlah kasus baru Tuberculosis tahun 2017 pada laki-laki 1,4 kali lebih 

besar dibandingkan pada perempuan. Bahkan berdasarkan Survei Prevalensi 

Tuberkulosis, prevalensi pada laki-laki 3 kali lebih tinggi dibandingkan pada 

perempuan. Begitu juga yang terjadi di negara-negara lain. Hal ini terjadi 

kemungkinan karena laki-laki lebih terpapar pada faktor risiko Tuberkulosis 
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misalnya merokok dan kurangnya ketidakpatuhan minum obat.(Kemenkes RI, 

2018).  Penyakit Tuberculosis ini merupakan penyebab kematian ke-3 setelah 

penyakit kardiovaskuler dan saluran pernapasan pada semua kelompok usia dan 

penyebab pertama dari golongan penyakit infeksi (Lyanda, 2012).  

     Provinsi Jawa Timur sendiri pada tahun 2015 menempati ururan kedua di 

Indonesia dalam jumlah  penemuan Tuberculosis BTA + kasus baru. Angka 

penemuan kasus baru BTA + sebanyak 23.183 penderita atau case destection rate 

(CDR) sebesar 56%. Sedangkan target CDR yang ditetapkan adalah minimal 

70%. Pada Tahun 2016, jumlah semua kasus Tuberculosis diobati sebanyak 

47.478 kasus dari perkiraan jumlah kasus sebesar 123.414. kasus atau Case 

detection rate (CDR) Tuberculosis sebesar 39%. Kasus atau CDR Tuberculosis 

sebesar 39% tersebut sudah mencapai target minimal 38% yang ditetapkan oleh 

Kemenkes RI (Kemenkes RI, 2016). 

     Kabupaten Sampang sendiri tercatat pada tahun 2016 terdapat 749 kasus 

Tuberculosis. Serangan penyakit ini masih sangat tinggi di Sampang bahkan 

termasuk jajaran terbanyak se-Jawa Timur. Menurut Sekretaris Dinas Kesehatan 

(Dinkes) Sampang, tingginya kasus Tuberculosis di wilayah Sampang disebabkan 

oleh beberapa faktor, diantaranya ekonomi rendah dan tingkat kemiskinan masih 

tinggi. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah ini meningkat drastis yakni menjadi 

1300 kasus Tuberculosis. Ketua Forum Masyarakat Peduli (FMP) penyakit 

Tuberculosis dan HIV, Asrul Sani menyatakan sangat perlu dibuatkan Peraturan 

Bupati (Perbup) untuk penyakit menular, seperti Tuberculosis sehingga 

penanganan dan penganggaran penyakit menular ini tidak bercampur dengan 

kegiatan lainnya. 
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     Pada wilayah kerja Puskesmas Omben yang terbagi dalam beberapa desa 

sendiri juga memiliki kasus Tuberculosis yang cukup tinggi yaitu pada tahun 2018 

tercatat jumlah Tuberculosis adalah 157 kasus. Angka ini cukup tinggi dan dari 

catatan Puskesmas Omben para penderita sebagian besar adalah usia produtif  

sehingga dengan sembuh dan tuntasnya pengobatan masyarakat dari penyakit 

Tuberculosis berarti produktifitas mereka bisa meningkat dan mereka dapat hidup 

secara normal di masyarakat. Dari hal ini outcome yang diharapkan adalah 

masyarakat Omben terbebas dari Tuberculosis dan masalah-masalah sosial 

ekonomi yang diakibatkan karena penyakit Tuberculosis.  

2.1.3 Cara Penularan 

     Kuman Mycobacterium Tuberculosis menyebar melalui udara atau dikenal 

dengan istilah droplet infection dari satu orang ke orang lain. Bakteri TB dapat 

menyebar ke udara ketika penderita pasien TB berbicara, batuk dan bersin. Orang 

yang dekat dengan penderita TB dan bernapas menghirup udara percikan batuk 

yang sudah terkontaminasi bakteri bisa menjadi terinfeksi TB.. Sekali batuk dapat 

menghasilkan sekitar 3000 percikan dahak yang mengandung kuman sebanyak 0-

3500 M.tuberculosis. Sedangkan kalau bersin dapat mengeluarkan sebanyak 4500 

– 1.000.000 M.tuberculosis (Kemenkes RI, 2016). 

     Ketika orang bernapas dengan kontaminasi bakteri TB, bakteri bisa masuk ke 

paru-paru dan mulai tumbuh. Dari sini, bisa menyebar lewat pembuluh darah ke 

organ yang lain seperti ginjal dan otak. Penyakit Tuberkulosis yang menyerang 

paru-paru dan tenggorokan sangatlah infeksius. Ini artinya bakteri Tuberkulosis 

dapat menyebar ke orang lain. Tuberkulosis yang menginfeksi organ lain seperti 

ginjal dan otak biasanya tidak infeksius. Penderita Tuberkulosis lebih banyak 
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menyebar ke orang-orang sekitar, seperti keluarga, teman dan teman sekolah 

(CDC,2012). 

2.1.4 Gejala Tuberculosis 

     Terdapat 2 gejala Tuberculosis paru yaitu,gejala utama dan gejala tambahan 

sebagai berikut (Astuti, 2013) : 

a.Gejala Utama 

Batuk terus menerus dan berdahak selama 3 (tiga) minggu atau lebih. 

b. Gejala Tambahan yang sering dijumpai 

1. Batuk darah 

2. Sesak nafas dan nyeri dada 

3. Badan lemah, nafsu makan menurun, berat bedan menurun 

4. Rasa kurang enak badan (malaise) 

5. Berkeringat malam walaupun tanpa kegiatan 

6. Demam atau meriang lebih dari sebulan 

2.1.5 Diagnosa Tuberculosis 

     Departemen Kesehatan RI mengeluarkan sebuah alur diagnosis Tuberculosis 

untuk diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Diagnosis Tuberculosis dapat 

ditegakkan dengan ditemukannya BTA positif (+) pada pemeriksaan dahak secara 

mikroskopis. Hasil pemeriksaan ini dinyatakan positif apabila sedikitnya dua dari 

tiga specimen dahak SPS (Sewaktu-Pagi-Sewaktu) BTA hasilnya posiitf. 

     Apabila hasil pemeriksaan hanya satu spesimen positif maka perlu diadakan 

pemeriksaan lebih lanjut yaitu foto rontgen dada atau pemeriksaan spesimen SPS 

ulang. Apabila hasil foto rontgen mendukung diagnosis Tuberculosis maka 

penderita didiagnosis sebagai penderita Tuberculosis BTA positif. Sedangkan 
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apabila hasil foto rontgen tidak mendukung Tuberculosis, maka pemeriksaan 

spesimen SPS harus diulang. 

     Apabila tiga spesimen dahak negative maka diberikan antibiotic spectrum luas 

(seperti Kotrimoksasol atau Amoksisilin) selama 1-2 minggu. Bila tidak ada 

perbaikan dan gejala klinis tetap mengarah pada Tuberculosis, pemeriksaan dahak 

SPS harus diulang. Apabila hasil pemeriksaan spesimen SPS positif maka 

penderita dapat didiagnosis Tuberculosis BTA positif. Sedangkan apabila hasil 

SPS tetap negative maka perlu dilakukan pemeriksaan foto rontgen dada untuk 

dapat menegakkan diagnosis Tuberculosis. Bila hasil foto rontgen mendukung 

diagnosis Tuberculosis, diagnosis sebagai penderita Tuberculosis BTA negative 

rontgen positif. Bila hasil foto rontgen tidak mendukung diagnosis Tuberculosis 

maka penderita tersebut bukan Tuberculosis. 
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Gambar 2.2 Alur Diagnosis Tuberculosis Paru 

(Depkes RI, 2014) 

2.1.6 Klasifikasi Tuberculosis 

     2.1.6.1 Berdasarkan Pembagian Secara Patologis 

     Klasifikasi penyakit tuberkulosis berdasarkan pembagian secara patologis 

terdiri dari (Sudoyo, 2010) : 

Tersangka Penderita 

TB 

(Suspek TB) 

Hasil BTA 

+ - - 

Pemeriksaan dahak SPS 

(Sewaktu Pagi Sewaktu) 

Hasil BTA 

+ + + 

Hasil BTA 

- - - 

Beri Antibiotik 

Spektrum Luas 

Ulangi Pemeriksaan Dahak 

Bukan TB 

Tidak Ada Perbaikan Ada Perbaikan 

Hasil BTA 

+ + + 

TB Paru 

Foto Thorax dan 

Pertimbangan Dokter 

 

Foto Thorax dan 

Pertimbangan Dokter 

Hasil BTA 

- - - 
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1. Tuberculosis Primer (Childhood Ttuberculosis) 

     Individu yang terinfeksi oleh tuberkulosis pertama kali disebut sebagai “infeksi 

primer”. Paparan dapat timbul pada masa anak-anak. Respon imun membatasi 

kerusakan hanya pada daerah yang terlokalisir di paru, di daerah pertengahan dan 

mengenai nodus pada daerah hilus, dinamakan focus primer atau Ghon. Tempat 

infeksi primer terletak pada apeks paru atau dekat pleura lobus bawah. Bakteri 

dipindahkan melalui jalan nafas ke alveoli, tempat dimana bakteri terkumpul dan 

mulai memperbanyak diri. (Anggraeni, 2014). 

2. Tuberkulosis Post Primer ( Adult Tuberculosis) 

     Terjadi beberapa bulan atau tahun setelah infeksi primer, misalnya karena daya 

tahan tubuh sangat rendah akibat terinfeksi HIV atau status gizi  yang buruk. 

Tuberculosis post primer ini merupakan manifestasi paling sering ditemui 

(Tjandra Yoga, 2010). 

2.1.6.2 Berdarakan Lokasi atau Organ Tubuh 

Berdasarkan organ tubuh yang terkena, TBC dibagi menjadi dua yaitu 

(Kemenkes, 2013) :  

1. Tuberculosis Paru 

     Tuberculosis paru adalah tuberculosis yang menyerang jaringan (parenkim) 

paru, tidak termasuk pleura (selaput paru) dan kelenjar pada hilus. 

2. Tuberculosis Ekstra Paru  

     Tuberculosis ekstra paru adalah tuberculosis yang menyerang organ tubuh lain 

selain paru, misalnya pleura, selaput otak, selaput jantung (pericardium), kelenjar 

limfe, tulang, persendian, kulit, usus, ginjal, saluran kencing, alat kelamin, dan 

lain-lain.  
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2.1.6.3 Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dahak Mikroskopis 

Klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan dahak mikroskopis pada Tuberculosis 

Paru yaitu (Kemenkes RI, 2013) : 

1. Tuberculosis Paru BTA Positif  

a. Sekurang-kurang 2 dari 3 Spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif. 

b. 1 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan foto rontgen dada menujukkan 

gambaran tuberkulosis. 

c. 1 spesimen dahak SPS hasilnya positif dan biakan kuman Tuberculosis positif.  

d. 1 atau lebih spesimen dahak SPS hasilnya positif setelah 3 spesimen pada 

pemeriksaan sebelumnya hasilnya negatif dan tidak ada perbaikan setelah 

pemberian antibiotik non OAT (Obat Anti Tuberculosis). 

2. Tuberculosis Paru BTA Negatif 

Kasus yang tidak memenuhi definisi pada Tuberculosis Paru BTA positif. Serta 

terdapat kriteria Tuberculosis BTA negative yaitu : 

a. Paling tidak 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA negative . 

b. Foto rontgen dada menunjukkan gambaran tuberculosis. 

c. Tidak terdapat perbaikan setelah pemberian antibiotic non OAT. 

2.1.7 Pengobatan Penderita Tuberculosis 

2.1.7.1 Tujuan Pengobatan 

Beberapa tujuan pengobatan tuberculosis antara lain : 

1. Menyembuhkan penderita 

2. Mencegah kematian 

3. Mencegah kekambuhan 

4. Memutus rantai penularan 
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5.Mencegah terjadinya resistensi kuman terhadap OAT (Obat Anti Tuberculosis) 

2.1.7.2 Terapi Non Farmakologi 

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah tuberkulosis ialah (Ditjen 

PPPL, 2009) :  

a. Menjemur alat tidur.  

b. Membuka pintu dan jendela setiap pagi agar udara dan sinar matahri masuk. 

Sinar matahari langsung dapat mematikan kuman TBC.  

c. Makan makanan bergizi.  

d. Tidak merokok dan minum minuman keras.  

e. Olahraga secara teratur.  

f. Mencuci pakaian hingga bersih.  

g. Buang air besar di WC.  

h. Mencuci tangan hingga bersih dengan air mengalir setelah selesai buang air 

besar, sebelum dan sesudah makan.   

i. Beristirahat cukup.  

j. Jangan tukar menukar peralatan mandi.  

2.1.7.3 Terapi Farmakologi  

1. Jenis OAT (Obat Anti Tuberculosis) 

1. Golongan 1, obat lini pertama : 

a) Isoniazid (H)  

b) Pyrazinamide (Z)  

c) Rifampicin (R)  

d) Streptomycin (S)  

e) Ethambutol (E)  
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2. Golongan 2, obat lini kedua : 

a) Kanamicyn (Km)  

b) Amikacin (Am)  

c) Caepromicyn (Cm)   

3. Golongan 3, obat lini kedua, Golongan Floroquinolone (obat oral)  : 

a) Ofloxacin (Ofx)  

b) Levofloxacine (Lfx)  

c) Moxifloxacin (Mfx)   

4. Golongan 4, obat bakteriostatik lini kedua (obat oral) : 

a) Ethionamide (Eto) 

 b) Prothionamide (Pto)  

c) Cycloserine (Cs)  

d) Para Amino Salisilat (PAS)  

e) Terizidone (Trd)  

5. Golongan 5, obat yang belum terbukti efikasinya dan tidak direkomendasikan 

oleh WHO : 

a) Clofazamine (Cfz)  

b) Linezolid (Lzd)  

c) Amoxilin-clavulanate (Amx-CLV) 

 d)Thioacetazone (Thz)  

e) Clarithromycin (Clr)  

f) Imipinem (Ipm)  

2. Panduan OAT 

Panduan OAT yang digunakan di Indonesia adalah (Kemenkes RI, 2013) : 



17 
 

 
 

Kategori 1  : 2(HRZE) / 4(HR)3 

Paduan OAT ini diberikan untuk pasien baru : 

1. Pasien TB paru terkonfimasi bakteriologis 

2. Pasien TB paru terdiagnosis klinis 

3. Pasien TB ekstra paru 

 

 

 

 

Kategori 2  : 2(HRZE)S / (HRZE) / 5(HR)3E3 

Paduan OAT ini diberikan : 

1. Pasien kambuh. 

2. Pasien gagal pada pengobatan dengan paduan OAT kategori 1 sebelumnya.  

3. Pasien yang diobati kembali setelah putus berobat. 

 

Kategori 3 : 2HRZ / 4(HR)3                        

Panduan OAT ini diberikan : 

Pasien BTA negatif dengan kelainan radiologi minimal. 
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2.1.7.4 TB DOTS 

     DOTS (Directly Observed Treatment Short Course) adalah strategi 

penyembuhan TB dengan pengawasan langsung oleh petugas kesehatan atau 

keluarga penderita. Strategi ini menekankan pentingnya pengawasan terhadap 

penderita TB agar meminum obat secara teratur sesuai ketentuan sampai 

dinyatakan sembuh. DOTS telah dibuktikan dengan berbagai uji coba lapangan 

dengan memberikan angka kesembuhan yang tinggi. Prinsip DOTS adalah 

mendekatkan pelayanan pengobatan terhadap penderita agar secara langsung 

dapat mengawasi keteraturan meminum obat dan melakukan palacakan bila 

penderita tidak dating mengambil obat sesuai jadwal yang ditentukan (Aditama, 

2014). 

DOTS terdiri dari 5 poin yang tidak dapat dipisahkan yaitu : 

1. Komitmen politis, berupa dukungan dana jajaran pemerintah atau 

pengambilan keputusan terhadap penanggulangan TB atau dukungan dana 

operasional. 

2. Penemuan penderita dengan pemeriksaan dahak mikroskopis. Pemeriksaan 

penunjang lainnya seperti rontgen dan kultur dapat dilaksanakan pada unit 

pelayanan kesehatan yang memilikinya. 

3. Pengadaan dan distribusi obat yang cukup dan tidak terputus. Tersedianya 

OAT yang cukup dan tidak terputus bagi penderita. 

4. Pengawas minum obat. Untuk memastikan keteraturan penderita meminum 

OAT dengan teratur dibutuhkan seorang PMO. 
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5. Sistem pencatatan dan pelaporan data-data perkembangan penyakit TB 

Paru. Melalui system pencatatan dan pelaporan yang sama di seluruh unit 

pelayanan kesehatan akan memudahkan evaluasi.  

2.1.7.5 Pengawas Minum Obat (PMO) 

     Untuk menjamin kesembuhan dan keteraturan pengobatan pasien Tuberkulosis 

maka diperlukan PMO. Seorang PMO dapat merupakan petugas kesehatan, 

misalnya bidan di desa, perawat, juru imunisasi dan lain-lain. Bila tidak ada 

petugas kesehatan yang memungkinkan maka PMO dapat berasal dari anggota 

keluarga pasien yang bersedia untuk dilatih oleh petugas kesehatan. Obat harus 

ditelan setiap hari yang disaksikan oleh PMO, jika tidak mungkin bagi penderita 

untuk datang setiap hari ke puskesmas maka petugas kesehatan harus 

merundingkannya dengan penderita bagaimana caranya agar terjamin obat ditelan 

setiap hari. 

     Seorang PMO akan bertugas untuk mengawasi penderita agar menelan obat 

secara teratur sampai selesai pengobatan, member dorongan kepada penderita agar 

mau berobat teratur, mengingatkan penderita untuk periksa ulang dahak pada 

waktu-waktu yang telah ditentukan serta member penyuluhan pada anggota 

keluarga penderita TB yang mempunyai gejala-gejala tersangka penderita TB 

untuk segera memeriksakan diri ke unit pelayanan kesehatan (Kemenkes RI, 

2014) 

Adapun persyaratan untuk menjadi PMO adalah sebagai berikut : 

1. Dikenal, dipercaya dan disetujui oleh penderita maupun petugas kesehatan. 
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2. Dekat dengan tempat tinggal penderita. 

3. Bersedia membantu penderita dengan sukarela. 

4. Bersedia dilatih dan atau mendapat penyuluhan bersama-sama dengan 

penderita. 

2.1.8 Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis Paru 

     Keberhasilan pengobatan Tuberculosis Paru merupakan indikator pencapaian 

utama program pengendalian Tuberculosis di Pelayanan Kesehatan. Target 

nasional angka keberhasilan pengobatan TB adalah 85%. Seorang pasien 

dikatakan berhasil yaitu jika pasien tersebut telah melakukan pengobatan lengkap 

dan dinyatakan sembuh. Pengobatan lengkap adalah pasien TB Paru yang 

menyelesaikan pengobatannya secara lengkap. Sedangkan sembuh adalah pasien 

TB Paru yang telah menyelesaikan pengobatannya secara lengkap dengan 

pemeriksaan ulang dahak pada akhir pengobatan dan pemeriksaan ulang dahak 

sebelumnya menunjukkan negative. Oleh karena itu, jika pasien tersebut 

dinyatakan sembuh dan telah melakukan pengobatan lengkap maka pasien 

tersebut masuk ke dalam pencatatan angka keberhasilan pengobatan atau 

Treatment Succes Rate (TSR) (Kemenkes RI, 2014) 

 

2.1 Keluarga 

2.2.1 Definisi  

     Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan 

keterikatan aturan dan emosional, dimana individu mempunyai peran masing-

masing yang merupakan bagian dari keluarga. Definisi ini sesuai menurut UU 



21 
 

 
 

no.10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan 

keluarga sejahtera yang menyatakan keluarga adalah unit terkecil dalam 

masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah 

dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. (Suprajitno,2012) 

2.2.2 Bentuk Keluarga 

     Bentuk keluarga banyak macamnya, Endra (2016) membedakan bentuk 

keluarga berdasarkan jenis anggota keluarganya sebagai berikut: 

a. Keluarga Inti (nuclear family) 

Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri  atas suami, istri serta anak kandung. 

b. Keluarga Besar (extended family)  

Keluarga besar adalah keluarga yang disamping terdiri dari suami, istri, dan anak 

kandung, juga terdiri dari sanak saudara lainnya baik menurut garis vertikal (ibu, 

bapak, kakek, nenk, menantu, cucu, cicit) ataupun menurut garis horizontal ( 

kakak, adik, ipar) yang dapat berasal dari pihak suami ataupun dari pihak istri. 

c. Keluarga Campuran (blended family) 

Keluarga campuran adalah keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak-anak 

kandung serta anak-anak tiri. 

d.Keluarga Serial (serial family) 

Keluarga serial adalah keluarga yang terdiri dari pria dan wanita yang telah 

menikah dan mungkin telah mempunyai anak, tetapi kemudia bercerai dan 

masing-masing menikah lagi serta memiliki anak-anak dengan pasangan masing-

masing, tetapi semuanya menganggap sebagai satu keluarga. 

e.Keluarga Gabungan (composite family) 
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Keluarga gabungan adalah keluarga yang terdiri dari suami dengan beberapa istri 

dan anak-anaknya (poliandri) atau istri dengan beberapa suami dan anak-anaknya 

(poligini) yang hidup bersama. 

f. Keluarga Tinggal Bersama (cohabitation family) 

Keluarga tinggal bersama adalah keluarga yang terdiri dari pria dan wanita yang 

hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. 

g.Keluarga Konjungal (conjungal family) 

Keluarga yang terdiri atas pasangan dewasa atau ibu dan ayah serta anak-anak 

mereka yang mana terdapat interaksi dengan kerabat dari salah satu atau kedua 

belah pihak orang tua. 

h.Keluarga “Dyad”  

Keluarga yang terdiri daris suami dan isteri tanpa anak. 

i.Keluarga Orang Tua Tunggal (single parent family) 

Keluarga yang terdiri atas satu orang tua yaitu ayah atau ibu dan anaknya baik 

anak kandung atau anak angkat. 

j.Keluarga Hidup Bersama (commune family) 

Keluarga hidup bersama adalah keluarga yang terdiri dari pria, wanita dan anak-

anak yang tinggal bersama, berbagi hak dan tanggung jawab serta memiliki 

kekayaan bersama. 

2.2.3 Fungsi Keluarga 

2.2.3.1 McMaster Model of Family Function 

     McMaster Model of Family Function (MMFF) adalah  konseptualisasi 

keluarga didasarkan pada masalah klinis yang dikembangkan oleh Epstein et al, 

(1983). Model MFF ini mendeskripsikan perangkat stuktur dari kelompok 
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keluarga dan pola-pola transaksi antara anggota keluarga yang dapat membedakan 

antara keluarga yang sehat dan keluarga yang tidak sehat.  

     Model MMFF ini tidak melingkupi seluruh aspek dari keberfungsian keluarga, 

akantetapi lebih berfokus pada dimensi keberfungsian yang dapat dilihat sebagai 

aspek yang memiliki pangaruh paling kuat terhadap kesehatan emosional dan fisik 

ataupun masalah-masalah pada anggota keluarga tersebut. Dalam 

perkembangannya, MMFF ini telah melalui proses pengembangan  lebih dari 40 

tahun. Model ini telah digunakan secara luas oleh berbagai klinik psikiatri serta 

keluarga, dan juga oleh para terapis yang menangani masalah keluarga ( Epstein et 

al.,  2003).   

     Aspek-aspek yang mendasari teori dari Mc Master Model of Family 

Functioning (MMFF) ini adalah : 

1. Setiap bagian dari keluarga saling berhubungan satu sama lain  

2. Satu bagian dari keluarga tidak bisa dipahami jika dipisahkan dari sistem 

keluarga yang lain.  

3. Keberfungsian keluarga tidak bisa dipahami secara utuh hanya dengan 

memahami satu bagian saja dari sistem keluarga.   

4. Struktur dan organisasi keluarga merupakan faktor penting yang menentukan 

perilaku dari setiap anggota keluarga.   

5. Pola transaksional dari sistem keluarga merupakan aspek penting yang dapat 

membentuk perilaku dari setiap anggota keluarga.   

     Pengembangan dari MMFF ini mengasumsikan bahwa fungsi utama dari 

keluarga adalah untuk menyediakan segala sarana yang dapat mengembangkan 

dan menjaga aspek biologis, psikologis, dan sosial dari semua anggota keluarga 
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(Epstein, Levin, & Bishop, 1976). Menurut Epstein et al. (2003), untuk memenuhi 

fungsi ini, keluarga harus menghadapi variasi masalah dan tugas yang tercakup 

dalam tiga area yaitu area tugas dasar, area tugas perkembangan, dan area tugas 

resiko.   

     Area tuga dasar merupakan area yang terkait dengan kebutuhan dasar keluarga 

seperti bagaimana keluarga harus menyediakan makanan, uang, transportasi, dan 

tempat tinggal.    

     Area tugas perkembangan merupakan area yang berhubungan dengan proses 

perkembangan dalam keluarga yang biasanya terjadi secara bertahap. 

Perkembangan ini bisa dilihat secara individu dalam keluarga seperti 

perkembangan anak dari bayi hingga dewasa. Selain itu, perkembangan juga 

terjadi dalam keluarga secara keseluruhan seperti awal dari pernikahan, kehamilan 

pertama, hingga anak yang terakhir dalam keluarga meninggalkan rumah.    

     Area tugas resiko merupakan area permasalahan yang melibatkan kondisi 

krisis dalam keluarga seperti ada anggota keluarga yang sakit, kecelakaan, dan 

kehilangan pekerjaan.   

     Keluarga yang tidak bisa menghadapi permasalahan dan memenuhi kebutuhan 

yang tercakup dalam tiga area di atas, maka akan mengalami masalah atau fungsi 

maladaptif pada satu atau beberapa area dari keberfungsian keluarga.   

2.2.3.1 APGAR Family 

     Untuk mengukur sehat atau tidaknya suatu keluarga dikembangkan suatu  

metode penilaian yaitu : APGAR keluarga (family APGAR). Score APGAR 

Family dikenalkan oleh Gabriel Smilkstein pada tahun 1978. Kuesioner Apgar 

keluarga ini telah banyak digunakan untuk menilai hubungan antara fungsi 
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keluarga dengan kondisi-kondisi dalam pelayanan kesehatan maupun kejadian 

penyakit. 

     Metode APGAR Family ini dapat dilakukan penilaian atau screening fungsi 

keluarga secara cepat dan dalam waktu yang singkat. Indikator APGAR Family 

ini digunakan untuk mengukur level kepuasan hubungan dalam keluarga. Pada 

metode ini dilakukan penilaian terhadap lima fungsi pokok keluarga, yaitu 

(Prasetyawati, 2010) : 

1. Adaptasi (adaptation) 

Kemampuan anggota keluarga tersebut beradaptasi dengan keluarga yang lain, 

serta penerimaan bantuan, dukungan dan saran dari anggota keluarga lainnya. 

2. Kemitraan (partnership) 

Tingkat kepuasan anggota keluarga terhadap berkomunikasi, saling membagi, 

saling mengisi antara anggota keluarga dalam mengambil suatu keputusan dan 

atau menyelesaikan suatu masalah sedang dihadapi dengan anggota keluarga 

lainnya. 

3. Pertumbuhan (Growth) 

Yang dinilai adalah tingkat kepuasan anggota keluarga terhadap kebebasan yang 

diberikan keluarga dalam mematangkan pertumbuhan dan atau kedewasaan setiap 

anggota keluarga. 

4. Kasih Sayang (affection) 

Yang dinilai adalah tingkat kepuasan anggota keluarga terhadap kasih sayang 

serta interaksi emosional yang berlangsung dalam keluarga. 

5. Kebersamaan (resolve) 



26 
 

 
 

Yang dinilai adalah tingkat kepuasan anggota keluarga terhadap kebersamaan 

dalam membagi waktu, kekayaan dan ruang antar anggota keluarga. 

Kuesioner apgar family merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menilai 

fungsi internal keluarga dengan menilai fungsi afeksi atau perhatian, hubungan 

kerjasama, pertumbuhan cara menangani masalah, dan membagi waktu dengan 

keluarga. Apgar family merupakan suatu kuesioner skrining singkat yang 

dirancang untuk merefleksikan kepuasan anggota keluarga terhadap status 

fungsional keluarga (Smilkstein, Ashworth, dan Montano, 1982). 

Tabel 2.1 Kuesioner APGAR Family 

No. PERNYATAAN SERING/ 

SELALU 

KADANG- 

KADANG 

JARANG/ 

TIDAK 

1. a.Saat saya memiliki masalah 

saya dapat kembali kepada 

keluarga saya. 

   

 b. Keluarga saya memberikan 

saran untuk pengobatan saya. 

   

 c. Saat saya sakit yang pertama 

saya cari adalah keluarga saya. 

   

2. a. Saya dapat membagi masalah 

yang saya miliki dengan 

keluarga saya. 

   

 b. Keluarga saya mencarikan 

pengobatan terbaik bagi saya. 

   

 c. Keluarga saya mengingatkan    
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untuk minum obat dan rutin 

control ke dokter. 

3. a. Saya mendapat dukungan dari 

keluarga saya dalam 

melaksanakan kegiatan dan 

ataupun arah hidup yang baru. 

   

 b. Saya diberikan kebebasan 

untuk memilih tempat berobat. 

   

 c. Keluarga saya memantau 

kemajuan pengobatan saya. 

   

4. a. Saya dapat merasakan kasih 

sayang keluarga saya dengan 

cara-cara keluarga saya dan 

menanggapi emosi. 

   

 b. Saat saya sakit keluarga saya 

merawat saya dengan baik. 

   

 c. Saat saya sakit keluarga saya 

lebih perhatian pada saya. 

   

5. a. Saya dapat berbagi waktu 

bersama dengan keluarga. 

   

 b. Keluarga saya menyempatkan 

waktu untuk berkumpul bersama 

setiap harinya. 

   

 c. Keluarga saya meluangkan    



28 
 

 
 

waktu bersama guna pengobatan 

dan penyembuhan saya. 

     Jawaban responden dibagi menjadi sering atau selalu diberikan nilai 2, 

jawaban kadang-kadang diberi nilai 1, sedangkan jawaban jarang atau tidak 

pernah diberikan nilai 0, kemudian masing-masing item fungsi keluarga yang 

terdiri dari  3 pertanyaan tersebut dijumlah, baru ditotal dan selanjutnya di nilai 

sebagai berikut: 

1. Score APGAR Family 0-3 berarti keluarga tidak sehat, dalam arti sangat 

memerlukan banyak perbaikan untuk lebih meningkatkan hubungan antar 

anggota keluarga. 

2. Score APGAR Family 4-6 berarti keluarga kurang sehat, dalam arti hubungan 

antar anggota keluarga masih perlu untuk lebih ditingkatkan. 

3. Score APGAR Family 7-10 berarti keluarga sehat, dalam arti setiap anggota 

keluarga saling mendukung satu sama lain. 


