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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

  

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Keterangan : 

                                     : Yang diteliti 

                                     : Yang tidak diteliti 

                                     

     Keberhasilan pengobatan tuberculosis paru dipengaruhi oleh 2 faktor utama 

yaitu faktor internal serta faktor eksternal. Faktor internal terdiri atas personal dan 

keluarga pasien tersebut. Personal pasien meliputi usia serta pendidikannya. 

Sedangkan keluarga terdiri dari fungsi keluarga, 

Pasien Tuberculosis Paru 

Personal 

Eksternal 

Keberhasilan Pengobatan TB Paru 

Family 

Usia 

Pendidikan 

Fungsi 

Keluarga 

Ekonomi Sosial 

Budaya 

Pelayanan 

Kesehatan 

Norma 

Habit 
APGAR Mc. Master 

Adaptation Resolve Growth Partnership Affection 

PMO 

 

                                   

 

TB DOTS 

Internal 
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ekonomi dan social budaya dalam keluarga tersebut. Faktor eksternal yaitu 

pelaynan kesehatan.   

     Fungsi keluarga dapat dilihat melalui APGAR Family dan Mc.Master. 

Indikator APGAR Family terdiri dari Adaptation, Partnership, Growth, Affection 

dan Resolve. Fungsi Adaptation atau adaptasi adalah berupa dukungan dan saran, 

dukungan disini dapat diasumsikan yakni seberapa besar derajat kepuasan anggota 

keluarga terhadap bantuan yang diterima ketika keluarga dibutuhkan. Fungsi 

Partnership atau kemitraan menggambarkan kepuasan anggota keluarga terhadap 

komunikasi yang berkualitas dan penyelesaian masalah. Growth atau 

pertumbuhan menggambarkan kematangan fisik dan emosional serta pemenuhan 

diri sendiri yang dicapai oleh anggota keluarga melalui dukungan dan panduan 

yang mutual. Affection atau kasih sayang menggambarkan pengalaman emosional 

anggota keluarga terhadap interaksi emosional yang ada di dalam keluarga. Fungsi 

keluarga yang terakhir yaitu Resolve atau kebersamaan. Penderita Tuberculosis 

memerlukan fungsi ini dalam membagi waktu antar anggota keluarga agar 

terciptanya suatu interaksi (Endra, 2016). 

     Pelayanan kesehatan dimana menggunakan strategi TB DOTS yang terdiri 5 

komponen penting yaitu komitmen politis, pemeriksaan dahak mikroskopis, 

tersedianya OAT yang cukup, adanya PMO serta sistem pencatatan dan pelaporan 

data-data perkembangan penyakit TB Paru. Strategi ini telah dibuktikan dengan 

berbagai uji coba lapangan dengan memberikan angka kesembuhan yang tinggi 

(Aditama 2014). 

Terdapat pula peran PMO (Pengawas Minum Obat) yang juga memiliki 

hubungan dengan indikator Adaptation dan Partnership. Seorang PMO akan 
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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). 

Dari semua faktor di atas akan berpengaruh terhadap keberhasilan 

pengobatan Tuberculosis Paru. 

3.2 Hipotesis 

Berdasarkan konseptual di atas maka peneliti menarik sebuah hipotesis 

dalam penelitian ini adalah : “Terdapat hubungan fungsi keluarga (APGAR 

Family) terhadap keberhasilan pengobatan Tuberculosis Paru di Puskesmas 

Omben”. 

 

 

 


