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ABSTRAK 
 

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman 

Mycobacterium tuberculosis. Tugas pemegang program TB sebagai seorang edukator 

adalah memberikan informasi, berupa pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Faktor 

motivasi memiliki hubungan langsung dengan kinerja individual pemegang program 

TB. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Berpengaruh 

Terhadap Motivasi Pemegang program TB Dalam Memberikan pendidikan Kesehatan 

Kepada Penderita TBC Paru di puskesmas-puskesmas Kota Tasikmalaya. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian analitik 

korelatif dengan pendekatan cross sectional. Penentuan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik total sampling, maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 

90 orang. Hasil penelitian menunjukkan Pengembangan diri pemegang program TB 

termasuk positif yaitu 60 orang (66.7%), Tantangan kerja pemegang program TB 

termasuk positif yaitu 57 orang (63,3%), Kondisi kerja pemegang program TB termasuk 

positif yaitu 72 orang (80%), Motivasi kerja pemegang program TB termasuk positif 

yaitu 57 orang (63.3%). Ada hubungan faktor pengembangan diri dengan motivasi 

dalam memberikan pendidikan kesehatan kepada penderita TBC Paru dengan p-value 

sebesar 0,015 < α 0,05, ada hubungan tantangan kerja dengan motivasi dalam 

memberikan pendidikan kesehatan kepada penderita TBC Paru dengan p-value sebesar 

0,000 < α 0,05,dan ada hubungan kondisi kerja dengan motivasi dalam memberikan 

pendidikan kesehatan kepada penderita TBC Paru di puskesmas wilayah Kota 

Tasikmalaya dengan p-value sebesar 0,028 < α 0,05. Saran bagi puskesmas diharapkan 

selalu memotivasi pegawai dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

mengembangkan potensi pegawai khususnya pemegang program TB. Selain itu 

puskesmas juga diharapkan selalu menciptakan kondisi kerja yang kondusif. 
 

 

Pendahuluan 

Penyebab tingginya angka kasus TBC paru yang ada di Kota Tasikmalaya, 

merupakan fenomena yang sering dihubungkan dengan perilaku masyarakat tentang 

penyakit TBC paru, baik berupa pencegahan, penularan, pemegang program TBan, serta 

penangganan baik berupa pengobatan maupun pemeriksaaan (Dinkes Kota 

Tasikmalaya, 2019). 

Tugas pemegang program TB sebagai seorang edukator adalah memberikan 

informasi, berupa pendidikan kesehatan kepada masyarakat dengan menggunakan 

pengetahuan, komunikasi interpersonal, dan keterampilan teknik yang baik. Pendidikan 

kesehatan yang diberikan kepada klien, keluarga dan masyarakat, adalah salah satu cara 
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untuk mengubah perilaku klien agar dapat patuh terhadap aturan pengobatan dan 

pemegang program TB yang telah ditetapkan. 

Faktor motivasi memiliki hubungan langsung dengan kinerja individual pemegang 

program TB. Sedangkan faktor kemampuan individual dan lingkungan kerja memiliki 

hubungan yang tidak langsung dengan kinerja. Kedua faktor tersebut keberadaannya 

akan mempengaruhi motivasi kerja karyawan. Karena kedudukan dan hubunganya itu, 

maka sangatlah strategis jika pengembangan kinerja individual pemegang program TB 

dimulai dari peningkatan motivasi kerja (Siregar, 2007). Fenomena yang terjadi yaitu 

bahwa pemberian pendidikan kesehatan hanya dilakukan dengan penyuluhan langsung 

secara verbal oleh petugas yang memegang program TBC paru saja (P2M). Setiap kasus 

yang datang, diserahkan kepada pemegang program TBC paru saja. Tidak adanya suatu 

program khusus tentang pendidikan kesehatan, mengakibatkan kurangnya minat 

pemberian pendidikan kesehatan yang baik oleh petugas kesehatan kepada klien, 

keluarga dan masyarakat bukan hanya pada TBC paru namun untuk segala informasi 

kesehatan. 

 

 

Tinjauan Pustaka 

Secara umum motivasi artinya mendorong untuk berbuat atau beraksi. Motivasi 

merujuk pada proses gerakan, termasuk situasi yang mendorong  yang  timbul  

dalam  diri  individu,  tingkah  laku  yang ditimbulkan  oleh  situasi  tersebut  dan  

tujuan  atau  akhir  daripada pergerakan atau perbuatan (Sarwono, 2009). 

Dalam pandangan modern mengenai kerja, dikatakan bahwa kerja merupakan 

bagian yang paling mendasar dari kehidupan manusia. Sebagai bagian yang paling 

dasar, kerja akan memberikan status sosial seseorang dalam masyarakat  dimana  dia  

berada.  Juga  bisa  dapat mengikat individu lain baik yang bekerja atau tidak. 

Sehingga akan memberi isi dan makna dari kehidupan manusia yang bersangkutan 

(Sunarto, 2004) 

Pendidikan kesehatan merupakan suatu proses yang bermanfaat untuk 

menciptakan iklim atau kondisi yang dapat mempengaruhi tingkah laku kesehatan 

individu. Melalui pendidikan diharapkan adanya perubahan sikap dan tingkah laku dari 

anak didik yang disesuaikan dengan tujuan pendidikan. Tuberkulosis paru adalah 

penyakit infeksi yang disebabkan oleh mycobacterium tuberculosis dengan gejala yang 

sangat bervariasi, kebanyakan menyerang striktur alveolar paru (Widiyono, 2011). 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analitik korelasional, yaitu suatu 

penelitian yang menggambarkan masalah kesehatan yang terjadi pada kasus tertentu 

berhubungan dengan distribusinya. Rancangan penelitian ini penulis menggunakan 

rancangan korelasi yaitu untuk mengetahui pengaruh antara gejala satu dengan gejala 

yang lain dan mengetahui korelasi antara suatu variabel dengan variabel lain. Populasi 

dalam penelitian adalah seluruh pemegang program TB  yang bertugas menangani TB 

Paru di Puskesmas-puskesmas Kota Tasikmalaya berjumlah  90 orang. Tekhnik 

penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling dimana 

penentuan sampel ini dilakukan dengan mengambil seluruh populasi untuk dijadikan 

sampel sehingga jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak 90 pemegang program TB  

dengan kriteria: pemegang program TB  yang bertugas menangani TB Paru di 

Puskesmas-puskesmas Kota Tasikmalaya dan bersedia menjadi responden. 
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Tabel 1 

Definisi Operasional 

 

Variabel  Operasional Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Variabel bebas     

Pengembangan 

diri 

Pernyataan pemegang 

program TB  pelaksana TB 

paru bahwa keinginan 

mendapatkan kesempatan  

untuk mengembangkan dan 

meningkatkan pengetahuan 

dan ketrampilan yang 

dimiliki pemegang program 

TB  melalui pelatihan dan 

tugas belajar 

Kuesioner Positif   jika 

skor ≥ rata-rata 

 

Negatiff jika 

skor < rata-rata 

Nominal 

Tantangan Kerja Pernyataan pemegang 

program TB  bahwa usaha  

yang dilakukannya untuk 

dapat menyelesaikan 

pekerjaannya sebagai 

pelaksana TB Paru 

Kuesioner Positif   jika 

skor ≥ rata-rata 

 

Negatiff jika 

skor < rata-rata 

Nominal 

Kondisi Kerja Pernyataan pemegang 

program TB  pelaksana Tb 

paru bahwa Keadaan  

ditempat kerja, seperti 

lingkungan kerja 

yang nyaman dan sarana 

yang memadai 

Kuesioner Positif   jika 

skor ≥ rata-rata 

 

Negatiff jika 

skor < rata-rata 

Nominal 

Variabel 

Terikat 

Motivasi Kerja 

Pemegang 

program TB  

 

 

 

 

Pernyataan pemegang 

program TB  pelaksana TB 

paru bahwa mempunyai  

dorongan dan bersemangat 

untuk memberikan 

pendidikan 

kesehatan terbaik kepada 

pasien TBC paru di 

puskesmas-puskesmas Kota 

Tasikmalaya 

 

 

Kuesioner 

 

 

Positif   jika 

skor ≥ rata-rata 

 

Negatiff jika 

skor < rata-rata 

 

 

Nominal 

 

Data primer diperoleh dengan membagikan kuisioner yang berisi pertanyaan 

mengenai faktor yang berhubungan dengan motivasi pemegang program TB  yang 

menangani TB Paru di Puskesmas-puskesmas Kota Tasikmalaya yaitu tentang 

pengembangan diri pemegang program TB, tantangan kerja, dan kondisi kerja, serta 

motivasi pemegang program TB dalam memberikan pendidikan kesehatan pada pasien 

TB.  
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Dalam penelitian ini uji statistik yang digunakan adalah chi square karena antara 

variabel pengembangan diri pemegang program TB , tantangan kerja, dan kondisi kerja, 

serta motivasi pemegang program TB  dalam memberikan penkes pada pasien TB 

masing-masing berskala nominal.  

 

  

Hasil Penelitian 

1. Hubungan Pengembangan Diri Dengan Motivasi  

Hasil penelitian diketahui bahwa ada hubungan faktor pengembangan diri 

pemegang program TB dengan motivasi dalam memberikan pendidikan kesehatan 

kepada penderita TBC Paru. Hal ini disebabkan Pengembangan dapat memberikan 

sumbangan yang sangat berarti ketika individu memanfaatkan kesempatan untuk 

perubahan dan tidak takut mencoba berbagai pendekatan baru. Pengembangan 

yang bersistem merupakan hal yang sangat penting jika tantangan masa depan harus 

dihadapi 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemegang program TB yang 

mempunyai pengembangan diri  positif yaitu sebanyak 20 orang yang mempunyai 

motivasi positif sebanyak 16 orang (80%), dan motivasi negatif sebanyak 4 orang 

(20%). Sedangkan pemegang program TB yang mempunyai pengembangan diri 

negatif yaitu sebanyak 10 orang yang mempunyai motivasi positif sebanyak 3 

orang (30%), dan motivasi negatif sebanyak 7 orang (70%).  

Hal ini dikarenakan individu merasa mendapat kesempatan untuk 

mengembangkan diri. Pengembangan dapat memberikan sumbangan yang sangat 

berarti ketika  pemegang program TB memanfaatkan kesempatan untuk perubahan. 

Pemegang program TB dapat mengembangkan diri melalui pemberian pendidikan 

kesehatan kepada penderita TBC paru.   

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Desriani (2012) bahwa terdapat 

pengaruh secara signifikan pengembangan diri terhadap motivasi kerja. 

Pengembangan diri merupakan upaya pribadi seorang karyawan untuk mencapai 

suatu rencana diri. Dimana peran pengembangan diri sangat penting bagi perusahaan 

yaitu untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral 

karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan 

latihan. Dengan adanya perhatian perusahaan terhadap pengembangan diri tentunya 

akan meningkatkan motivasi kerja karyawan, dimana Motivasi adalah pemberian 

daya penggerakan yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau 

bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk 

mencapai tujuan perusahaan.  

 

2. Hubungan Tantangan Kerja Dengan Motivasi  

Hasil penelitian diketahui bahwa ada hubungan faktor tantangan kerja 

pemegang program TB dengan motivasi dalam memberikan pendidikan kesehatan 

kepada penderita TBC Paru. Hal ini terjadi dimana individu sudah melakukan 

usaha mengembangkan diri untuk meningkatkan mutu pekerjaan dimana 

pemegang program TB di  Puskesmas sudah melakukan usaha mengembangkan  diri 

untuk meningkatkan mutu pekerjaan melalui pemberian pendidikan  kesehatan 

kepada penderita TBC paru 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemegang program TB yang 

mempunyai tantangan kerja  positif yaitu sebanyak 18 orang yang mempunyai 
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motivasi positif sebanyak 17 orang (94.4%), dan motivasi negatif sebanyak 1 orang 

(5.6%). Sedangkan pemegang program TB yang mempunyai tantangan kerja 

negatif yaitu sebanyak 12 orang yang mempunyai motivasi positif sebanyak 2 

orang (16.7%), dan motivasi negatif sebanyak 10 orang (83.3%). 

Teori penguatan mengatakan bahwa keberhasilan mencapai suatu tujuan dan 

imbalan merupakan insentif positif dan memperkuat prilaku yang akan diulangi 

diwaktu mendatang jika kebutuhan yang sama muncul. Menurut Hierarki kebutuhan 

Maslow, pemenuhan diri merupakan kebutuhan tertinggi sehingga menjadi motivator 

terkuat. Pemenuhan diri sebagai kebutuhan untuk mengembangkan potensi dan 

ketrampilan menjadi. Orang yang ambisius dan berkeyakinan  tinggi  akan  mencari  

dan  menemukan  peluang  untuk  dirinya sendiri, meskipun organisasi telah 

menetapkan lingkup pertumbuhan dan pengembangan. 

 

3. Hubungan Kondisi Kerja Dengan Motivasi  

Hasil penelitian diketahui bahwa ada hubungan faktor kondisi kerja pemegang 

program TB dengan motivasi dalam memberikan pendidikan kesehatan kepada 

penderita TBC Paru.  Hal ini dikarenakan kondisi kerja pemegang program TB di 

Puskesmas  positif  dimana  tidak  ada  permasalahan  yang menyebabkan 

kinerjanya terganggu akibat dari kondisi yang kurang mendukung. Kondisi kerja 

yang positif menjadi faktor timbulnya motivasi dalam memberikan pendidikan 

kesehatan kepada penderita TBC paru. 

Kondisi kerja yang positif antara lain adalah tersedianya sarana dan prasarana 

kerja yang memadai sesuai dengan sifat tugas yang harus diselesaikan. Beberapa 

persoalan yang berkenaan dengan dokumentasi diantaranya, pendokumentasian 

termasuk pekerjaan tulis menulis yang tidak disukai dan juga ketidak puasan 

pemegang program TB terhadap alat dan pola yang digunakan dalam 

pendokumentasian. Kondisi kerja dan suasana kerja yang baik juga dapat 

memotivasi pemegang program TB untuk tetap bekerja. Kondisi kerja merupakan 

salah satu faktor strategis yang dapat mempengaruhi motivasi pemegang program 

Tb. Dengan diperhatikannya kondisi kerja dengan baik maka secara otomatis akan 

mempengaruhi kepada motivasi kerja pemegang program Tb itu sendiri.  

Hubungan kondisi kerja dengan motivasi kerja dari teori Herzberg (2006:283) 

yang dikutip oleh Fred Luttans, menyatakan bahwa: Kondisi kerja merupakan faktor 

yang dapat menimbulkan ketidakpuasan dimana jika kondisi kerja yang kondusif 

dan memadai maka akan cenderung meningkatkan motivasi kerja pemegang 

program Tb. Oleh karena itu diharapkan kepada puskesmas di Kota Tasikmalaya 

untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif yaitu dengan cara merespon setiap 

masukan dari pemegang program TB dalam hal pekerjaanya. 

 

Kesimpulan  

1. Ada hubungan faktor pengembangan diri pemegang program TB dengan motivasi 

dalam memberikan pendidikan kesehatan kepada penderita TBC Paru di puskesmas 

wilayah Kota Tasikmalaya dengan p-value sebesar 0,015 < α 0,05. 

2. Ada hubungan faktor tantangan kerja pemegang program TB dengan motivasi dalam 

memberikan pendidikan kesehatan kepada penderita TBC Paru di puskesmas 

wilayah Kota Tasikmalaya dengan p-value sebesar 0,000 < α 0,05. 
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3. Ada hubungan faktor kondisi pemegang program TB dengan motivasi dalam 

memberikan pendidikan kesehatan kepada penderita TBC Paru di puskesmas 

wilayah Kota Tasikmalaya dengan p-value sebesar 0,028 < α 0,05. 
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