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ABSTRAK 

Candra Kusumadewi 

Efektivitas Pendampingan Perawatan Diri Berbasis Keluarga Terhadap 

Kemandirian Perawatan Diri Penderita Cacat Kusta (Studi Kasus di Puskesmas 

Wilayah Kunduran Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora), 

XIV + 74 halaman + 15 tabel + 6 gambar + 14 lampiran 

 

Kecamatan Kunduran merupakan daerah endemis kusta. Upaya mencegah 

kecacatan kusta yaitu KPD (Kelompok Perawatan Diri), namun KPD tidak dapat 

berjalan secara rutin dikarenakan terhalang masalah dana. Proporsi cacat tingkat 1 

yaitu 17% dan cacat tingkat 2 yaitu 22%, sedangkan target nasional ≤10%. Tujuan 

penelitian adalah mengetahui efektivitas pendampingan perawatan diri berbasis 

keluarga terhadap kemandirian perawatan diri penderita cacat kusta.. 

Jenis penelitian quasi eksperiment dengan rancangan non equivalent 

control group. Menggunakan pendekatan rancangan non randomized control 

group pretest posttest design. Sampel berjumlah 20 penderita cacat kusta dipillih 

secara Purposive Sampling.  

Hasil penelitian kelompok eksperimen rerata skor pretest (46,96±1,96), 

kelompok kontrol (43,04±1,03). Rerata skor posttest kelompok eksperimen 

95,65(69,57-100), kelompok kontrol 69,56(43,48-82,61). Hasil p value Mann-

Whitney = 0.004 (<0.05). 

 Simpulan, pendampingan perawatan diri berbasis keluarga efektif 

terhadap kemandirian perawatan diri penderita cacat kusta. Saran untuk keluarga 

penderita cacat kusta yaitu berikan dukungan dan motivasi kepada penderita cacat 

kusta dan membantu penderita cacat kusta dalam menghadapi masalah perawatan 

diri cacat kusta serta dalam masalah psikologi dan sosialnya. 
 

Kata Kunci : Kusta, Perawatan Diri, Berbasis Keluarga 

Kepustakaan : 39 (2000-2015) 
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ABSTRACT 

Candra Kusumadewi 

Effectiveness Of Based Family Self-Care Assistance For Independence Of Self-Care 

The Disabled Leprosy (Case studies in the region of Kunduran health centers Sub-

Distric Kunduran Distric Blora).  

XIV + 74 pages + 15 tables + 6 pictures + 14 attachment 

 

 Subdistrict Kunduran is endemic leprosy. Leprosy efforts in preventing 

disability that self-care group, but self-care group couldn’t be fulfilled on a regular basis 

because of blocked funds issue. Disability proportion of leprosy  grade 1 was 17% and 

grade 2 was 22%, while the national target was ≤10%. The research objective was to 

determine the effectiveness of family-based self-care assistance for people with 

disabilities self-care independence leprosy.  

 The research was a Quasi Experiment with the design of the Non Equivalent 

Control Group. Design approach Non Randomized Control Group Pretest Posttest 

Design. A sample of 20 people with disabilities leprosy elected by purposive sampling. 

 Results research average pre-test scored of experimental group (46,96±1,96), 

pre-test scored by control group (43,04±1,03), average post-test scored by experimental 

group 95,65(69,57-100), post-test scored by control group 69,56(43,48-82,61). Results of 

Mann-Whitney p value test = 0.004 (<0.05). 

 Conclusion, family-based self-care assistance is effective against the self-care 

independence of people with disability leprosy. Advice given to disabled leprosy families 

are given the support and motivation to people with disabilities and help the disabled 

leprosy in dealing with issues of self-care disability leprosy as well as in psychological 

and social problems. 

 

Keywords  : Leprosy, Self Care, Family Based 

Literature : 39 (2000-2015) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

       Kusta adalah penyakit menular, menahun dan disebabkan oleh kuman kusta 

(Mycobacterium leprae) yaitu kuman basil tahan asam yang menyerang saraf tepi, 

kulit dan jaringan tubuh lainnya kecuali susunan saraf pusat (PP&PL Kusta, 

2006:36). Penyakit kusta tersebar di seluruh dunia dengan endemisitas yang 

berbeda-beda. Indonesia menempati urutan ke tiga setelah India dan Brazil 

(WHO, 2013). Negara Indonesia memiliki proporsi penderita kusta cacat tingkat 2 

diantara kasus baru mengalami peningkatan sebesar 1,6% yaitu 10,11% pada 

tahun 2011 dan meningkat menjadi 11,75% pada tahun 2012 (Ditjen PP&PL 

2013). Sedangkan The Enhanced Global Strategy mempunyai target di tahun 

2015 yaitu menurunkan penemuan kasus baru dengan kusta cacat tingkat 2 per 

100.000 penduduk sebesar 35% dibandingkan dari tahun 2010 (Weekly 

epidemiological record  WHO, 2013). 

Provinsi Jawa Tengah masuk dalam katergori high burden pada tahun 2012, 

dimana CDR > 10/100.000 atau kasus baru > 1000 kasus. Total penemuan kasus 

baru di Jawa Tengah 1.813 kasus dengan CDR 5,56 per 100.000 penduduk. 

(Ditjen PP&PL. 2012). Jumlah kusta cacat tingkat 2 tahun 2013 sebesar (14,4%), 

tahun 2014 mengalami kenaikan proporsi menjadi (16,53%). Proporsi penemuan 

penderita kusta cacat tingkat 2 masih tetap menunjukkan bahwa penyakit kusta di 

masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dibandingkan dengan Target Jawa 
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Tengah proporsi penemuan penderita kusta cacat tingkat 2 yang telah ditetapkan 

nasional yaitu ≤10% (Dinkes Provinsi Jateng, 2013,2014). 

Kabupaten Blora tahun 2013 angka penemuan penderita baru kusta 

menempati urutan ke 9 di Jawa Tengah, tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 

urutan ke-5, 7 Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masuk kategori endemis 

kusta yang berada di deretan jalur pantura (Brebes, Tegal, Jepara, Pemalang, 

Blora, Pati, Kudus, Grobogan). Penemuan penderita kusta cacat tingkat 2 di Jawa 

Tengah sebanyak 169 kasus (11%), penderita kusta cacat tingkat 2 di Kabupaten 

Blora (20 kasus/11,83%) menempati urutan kedua di Jawa Tengah setelah 

Kabupaten Tegal (25 kasus/14,79%) (Dinkes Provinsi Jateng 2015). 

Wilayah Kabupaten Blora dengan jumlah penduduk 829.728 memiliki 16 

kecamatan dengan 26 Puskesmas (Data BPS Blora). Dari 26 Puskesmas di 

Kabupaten Blora yang terdapat penderita kusta ada di 23 wilayah Puskesmas. 

Total penderita 2013 sebanyak 94 kasus (18 kasus PB dan 76 kasus MB). Jumlah 

kasus baru cacat tingkat 1 (22 kasus), cacat tingkat2 (17 kasus), sedangkan 

proporsi kasus baru dengan cacat tingkat 2 pada tahun 2013 di Kabupaten Blora 

sebesar 18% (Data Dinas Kesehatan Blora 2013). Data Dinas Kesehatan Jawa 

Tengah 2014 menyebutkan total penderita baru kasus kusta Kabupaten Blora 

sebanyak 100 kasus (78 kasus MB dan 22 kasus PB). 

Tahun 2013 kasus tertinggi kusta terdapat di wilayah kerja Puskesmas 

Kunduran (18 kasus) dengan CDR 45,54/10.000 penduduk. Di Puskesmas 

Kunduran proporsi cacat tingkat 1 sebesar 17%, cacat tingkat 2 sebesar 22% (Data 

Dinas Kesehatan Blora, 2013). Keadaan ini menunjukkan bahwa penyakit kusta di 
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Kabupaten Blora pada umumnya dan di wilayah kerja Puskesmas Kunduran pada 

khususnya masih belum sesuai target nasional, proporsi penemuan penderita kusta 

cacat tingkat 2 yang telah ditetapkan nasional yaitu ≤10%. Wilayah kerja 

Puskesmas Kunduran hingga akhir tahun 2013 terdapat 50 penderita kusta cacat 

kemudian bertambah lagi hingga akhir tahun 2014 mencapai 55 penderita kusta 

cacat tingkat 1 dan cacat tingkat 2 (Data Puskesmas Kunduran). 

Pengertian operasional rehabilitasi pada PCK seperti yang ditulis dalam 

Global Strategy for Further Reducing the Leprosy Burden and Sustaining Leprosy 

Control Activities (2006 - 2010), operational guide lines adalah: semua upaya 

untuk mengurangi dampak akibat kecacatan pada seseorang agar mampu mandiri, 

berpartisipasi dan integrasi sosial sehingga mempunyai kualitas hidup yang lebih 

baik. PCK perlu mendapatkan berbagai macam rehabilitasi melalui pendekatan 

paripurna mencakup bidang medis dan sosial – ekonomi. Rehabilitasi kusta di 

Indonesia memiliki program yang dilaksanakan meliputi pengobatan kusta, 

perawatan yang mencakup pencegahan cacat (POD), Perawatan Diri dan 

Kelompok Perawatan Diri (KPD) atau Self Care Group (PP&PL Kusta, 2006:111) 

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada bulan Mei 2014 di wilayah 

Puskesmas Kunduran Blora mengenai perawatan diri cacat kusta, diperoleh hasil 

survei dari 10 penderita kusta yaitu 6 orang PCK tingkat 1 dan 4 orang PCK 

tingkat 2. Ditemukan 6 orang diantaranya tidak melakukan perawatan diri secara 

rutin, tidak rutin merendam air bersih selama 20 menit dan memberikan minyak 

kelapa atau pelembab. 7 orang mereka mengaku tidak menggunakan sarung 

tangan saat melakukan aktifitas, dikarenakan karena tidak mempunyai sarung 
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tangan, ada pula yang karena malas menggunakannya. 4 orang tidak 

menggunakan alas kaki saat beraktifitas, 6 orang mengaku hanya melakukan 

perawatan diri jika ada petugas kesehatan yang memantaunya. Fakta ini 

menunjukkan bahwa kesadaran penderita cacat kusta dalam melakukan perawatan 

diri masih sangatlah kurang. 5 orang mengalami pengabaian oleh keluarganya 

karena penyakit kusta. Fakta karakteristik dari penderita cacat kusta yang 

ditemukan dilapangan, berlatar belakang dari keluarga miskin, berpendidikan 

rendah dan rata-rata bekerja sebagai petani dan buruh, dan total 10 responden 

yang disurvei mereka tinggal bersama keluarganya. 2 responden hidup bersama 

istrinya, 3 responden hidup bersama anaknya, 5 responden hidup bersama istri dan 

anak. Anggota keluarga dari PCK berpendidikan minimal SD, anggota keluarga 

PCK merupakan keluarga yang melek huruf dan mereka bertempat tinggal 

serumah bersama PCK. 

Hasil studi pendahuluan bulan Mei 2014 di wilayah Puskesmas Kunduran 

Blora, upaya perawatan diri yang telah dilakukan Puskesmas Kunduran yaitu 

program KPD (Kelompok Perawatan Diri), namun KPD mempunyai kendala 

dalam masalah dana, sehingga kegiatan tidak dapat berjalan rutin, kegiatan KPD 

terakhir kali dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Kunduran pada bulan Mei 

2013. Saat pra-penelitian yang dilakukan pada bulan Januari 2015 pun, masalah 

mengenai KPD masih sama yaitu KPD tahun 2014 tidak dapat berjalan sesuai 

jadwal, seharusnya dijadwalkan 1 bulan sekali dikarenakan dana tahun 2014 yang 

seharusnya dapat untuk melaksanakan kegiatan KPD di tahun 2014, kenyataannya 

dana 2014 baru didapatkan pada akhir tahun 2014 yaitu dibulan Desember 2014. 
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Berdasarkan fenomena yang ditemukan maka munculah gagasan untuk 

meningkatkan kesadaran PCK dalam perawatan diri secara mandiri tidak hanya 

mengandalkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas namun juga dibutuhkan 

partisipasi dari pihak keluarga PCK, maka peneliti memilih intervensi 

pendampingan perawatan diri berbasis keluarga. Diharapkan pendampingan 

perawatan diri yang melibatkan peran serta keluarga penderita cacat kusta dapat 

menjadi suatu intervensi yang dibutuhkan sebagai support system terdekat 

penderita cacat kusta.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian 

sebelumnya meneliti faktor apa saja yang berhubungan dengan perawatan diri 

kusta dan juga menghubungkan mengenai pemberian motivasi dari kader dan 

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Kelompok Perawatan Diri. Kelebihan 

penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini memberikan 

pendampingan perawatan diri dengan melibatkan unit terkecil daru suatu sistem 

masyarakat penderita kusta yaitu keluarga. Keluarga diharapkan dapat menjadi 

suatu sistem yang dapat memberikan dukungan dalam terbentuknya perawatan 

diri secara mandiri yang berkelanjutan dalam membantu penderita kusta, tidak 

hanya memberikan secara fisik namun juga psikologi dan sosial penderita kusta.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diterangkan diatas, maka judul skripsi 

penelitian yang ingin diangkat yaitu adalah “Efektivitas Pendampingan Perawatan 

Diri Berbasis Keluarga Terhadap Kemandirian Perawatan Diri Penderita Cacat 

Kusta”. 

 



6 

 

 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan dapat 

dirumuskan masalah penelitan sebagai berikut: 

Bagaimana efektivitas pendampingan perawatan diri berbasis keluarga 

terhadap kemandirian perawatan diri penderita cacat kusta ? 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas 

pendampingan perawatan diri berbasis keluarga terhadap kemandirian 

perawatan diri PCK (Penderita Cacat Kusta) 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui kemandirian PCK dalam perawatan diri cacat kusta 

b. Untuk mengetahui dukungan keluarga terhadap PCK dalam perawatan 

diri cacat kusta 

c. Untuk mengetahui kemandirian PCK dalam melakukan perawatan diri 

cacat kusta antara yang diberikan pendampingan keluarga dan yang 

hanya diberikan penyuluhan. 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Penderita Cacat Kusta 
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Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta mampu 

membiasakan PCK melakukan perawatan diri cacat kusta secara mandiri 

dan rutin. 

2. Bagi Puskesmas Kunduran 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak Puskesmas Kunduran 

dalam memberikan informasi kepada PCK mengenai pentingnya 

perawatan diri cacat kusta dan membiasakan PCK di wilayah Kunduran 

untuk dapat melakukan perawatan diri cacat kusta secara mandiri dan 

rutin.   

3. Pemerintah Kabupaten Blora  

Dapat digunakan sebagai masukan bagi instansi kesehatan dalam upaya 

penanggulangi kecacatan kusta. 

4. Bagi Peneliti  

Digunakan untuk penulisan karya ilmiah, serta penerapan ilmu yang telah 

didapat dari bangku kuliah. 

5. Bagi peneliti lain 

Sebagai bahan masukan informasi yang ingin melanjutkan penelitian ini 

dalam rangka menanggulangi kecacatan kusta. 
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1.5. KEASLIAN PENELITIAN 

Tabel 1.1: Penelitian-penelitian yang Relevan dengan Penelitian ini: 

No Judul Penelitian Nama 

Peneliti 

Tahun 

dan 

tempat 

penelitian 

Ranca-

ngan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1. Efektivitas 

metode 

surveilans 

berbasis keluarga 

terhadap 

penemuan 

penderita kusta 

baru di Desa 

Sambonganyar 

Kab.Blora 

Yuning 

Amaliya

-ti 

2012 

Blora 

One group 

pretest-

postest 

design 

Variabel 

terikat: 

Penemuan 

penderita 

kusta baru 

Variabel 

bebas: 

Metode 

survey-lans 

berbasis 

keluarga 

Ada 

perbedaan 

antara jumlah 

penderita 

kusta baru 

sebelum 

metode 

surveilans 

berbasis 

keluarga dan 

sesudah 

metode 

survailans 

berbasis 

keluarga 

dengan p = 

0,003 

(p<0,05) 

2. Faktor – faktor 

yang 

berhubungan 

dengan 

perawatan diri 

kusta pada 

penderita kusta 

di Puskesmas 

Kunduran Kec. 

Kunduran Kab. 

Blora tahun 

2011. 

Nursita 

Mahara-

ni 

2011 

Blora 

Analitik 

dengan 

metode 

(potong 

lintang) 

cross 

sectional 

study 

Variabel 

terikat: 

Perawatan 

diri 

Variabel 

bebas: 

Umur, jenis 

kelamin, 

pendidikan, 

jam kereja, 

pendapatan

, peran 

Umur 

OR=0,709 

Jenis kelamin 

OR=0,008 

PendidikanO

R=0,022 

Jam Kerja 

OR=0,383 

Pendapatan 

OR=0,009 

Peran 

Petugas 
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petugas, 

peran 

keluarga. 

OR=0,004 

Peran 

keluarga 

OR=0,023 

3. Pengaruh faktor 

predisposisi, 

pendukung, dan 

pendorong 

terhadap 

pencegahan 

kecacatan pasien 

penderita 

penyakit kusta di 

RS Kusta 

Hutasalem Kab. 

Tobasa tahun 

2012  

Happy R 

Pangari-

bun, 

Juanita, 

Fauzi 

2012 

Tobasa 

Survey 

tipe 

explan-

atory 

Variabel 

terikat: 

pencegahan 

kecacatan 

Variabel 

bebas: 

Tingkat 

pendidikan, 

pekerjaan, 

pengeta-

huan, 

keterse-

diaan 

fasilitas 

kesehatan, 

kebijakan 

rumah 

sakit, 

dukungan 

keluarga 

Pendidikan 

p=0,6 

Pekerjaan 

tidak ada 

variasi 

jawaban 

Pengetahuan 

p<0,001 

Ketersediaan 

fasilitas 

kesehatan 

p=0,120 

Kebijakan 

rumah sakit 

p=0,120 

Dukungan 

keluarga 

p=0,003 

 

 

 

 

 

 

4. Pengaruh faktor 

internal dan 

eksternal 

terhadap 

kepatuham 

minum obat 

penderita kusta 

di Kab. Asahan 

tahun 2007 

Basara 

Hutaba-

rat 

2007 

Asahan 

Cross- 

sectional 

Variabel 

terikat: 

Kepatuhan 

minum 

obat 

Variabel 

bebas: 

Umur, jenis 

kelamin, 

pendidikan, 

Umur 

p=0,013 

Jenis kelamin 

p=0,036 

Pendidikan 

p=0,019 

Pengetahuan 

p=0,049 

Peran 

keluarga 
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pengetahu-

an, peran 

keluarga, 

peran 

petugas, 

lama 

minum 

obat, reaksi 

kusta, cacat 

kusta. 

p=0,031 

Peran 

petugas 

p=0,003 

Lama minum 

obat p=0,036 

Reaksi kusta 

p=0,019 

Cacat kusta 

p=0,016 

 

 

 

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, 

antara lain meliputi variabel, dan jenis rancangan penelitian. Jenis Penelitian ini 

adalah Quasi Eksperiment dengan rancangan Non Equivalent Control Group, 

Sedangkan Nursita Maharani adalah Analitik dengan metode Cross Sectional 

Study, Yuning Amaliyati dengan menggunakan metode One group pretest-postest 

design, Happy R Pangaribun, Juanita, Fauzi menggunakan jenis penelitian Survey 

tipe explanatory, dan Basara Hutabarat menggunakan metode Cross Sectional 

Study. 

Selain rancangan penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak di 

variabelnya. Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu pendampingan perawatan 

diri berbasis keluarga sebagai variabel bebas dan kemandirian perawatan diri 

penderita cacat kusta setelah diberikan pendampingan perawatan diri berbasis 

keluarga sebagai variabel terikat. Penelitian Yuning Amaliyati, metode surveilans 

berbasis keluarga sebagai variabel bebas dan penemuan penderita kusta baru 

sebagai variabel terikat. Penelitian Nursita Maharani umur, jenis kelamin, 
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pendidikan, jam kerja, pendapatan, peran petugas, peran keluarga sebagai variabel 

bebas dan Perawatan diri sebagai variabel terikat. Penelitian ini memiliki 

perbedaan dengan penelitian Happy R Pangaribun, Juanita, Fauzi dan Basara 

Hutabarat yaitu perbedaan pada tahun penelitian, tempat penelitian, desain metode 

penelitian serta perbeda variabel yang diteliti, namun memiliki kerevalenan 

valiabel yang diteliti yaitu sama-sama memiliki variabel yang bersangkutan 

dengan peran keluarga. 

 

1.6. RUANG LINGKUP PENELITIAN 

1. Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi penelitian ini meliputi beberapa bidang ilmu 

kesehatan masyarakat: 

- Epidemiologi penyakit menular 

- Patologi 

- Promosi Kesehatan 

- Psikologi kesehatan 

2. Lingkup Lokasi 

Penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Kunduran Kecamatan 

Kunduran Kabupaten Blora 

3. Lingkup Waktu 

Waktu penelitian pada bulan Januari – Februari 2015. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. LANDASAN TEORI 

2.1.1. Kusta 

2.1.1.1. Definisi Kusta 

Kusta adalah suatu penyakit kulit yang bersifat kronis daan disebabkan oleh 

bakteri Mycobacterium leprae, dan apabila tidak ditangani secara tepat akan dapat 

mengakibatkan kecacatan yang serius pada mata, tangan dan kaki (Susanto dkk, 

2013:20). 

2.1.1.2. Epidemiologi Kusta 

Di seluruh dunia, dua hingga tiga juta orang diperkirakan menderita kusta. 

India merupakan Negara dengan jumlah penderita terbesar, diikuti oleh Negara 

Brasil dan Myanmar. Penyakit kusta tersebar di seluruh dunia dengan endemisitas 

yang berbeda-beda. Diantara 122 negara yang endemis pada tahun 1985, 98 

negara telah mencapai eliminasi kusta yaitu prevalensi < 1/10.000 penduduk 

(Amiruddin,2012:3). Sejak tahun 2005-2012 di antara 16 negara penyumbang 

penderita kusta di dunia, Indonesia menempati urutan ke tiga setelah India dan 

Brazil (WHO, 2013).  

Berdasarkan laporan dari WHO tahun 2005 prevalensi penderita kusta di 

Indonesia sebesar 0,98 per10.000 penduduk. Prevalensi tersebut menunjukkan 

Indonesia telah berhasil melakukkan program eliminasi kusta oleh WHO yaitu 1 

per 10.000 penduduk. Tetapi di beberapa propinsi di Indonesia masih belum 
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mencapai angka eliminasi tersebut. Indonesia memiliki 14 propinsi yang menjadi 

daerah risiko penyakit usta dengan lebih dari 10.000 kasus yaitu Jawa Timur. Irian 

Jaya bagian barat, Papua, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi 

Barat, Sulawesi Utara. Maluku Utara, NTT, NTB, Aceh, dan DKI Jakarta 

(Susanto dkk,2013:10) 

2.1.1.3. Penyebab Kusta 

Penyebab penyakit kusta yaitu Mycobacterium leprae dimana untuk pertama 

kali ditemukan oleh G.H. Armauer Hansen pada tahun 1873 (Ditjen PP&PL, 

2006:9). Bakteri Mycobacterium leprae yang berbentuk batang dengan ukuran 

panjang 1-8 mikron, lebar 0,2-0,5 mikron, biasanya berkelompok dan ada pula 

yang menyebar satu-satu. Bateri M. Leprae bersifat tahan asam (BTA) 

(Widoyono, 2005: 38).  

M. Leprae hidup intraseluler dan mempunyai afinitas yang besar pada sel 

saraf (Schwan Cell) dan sel dari sistem retikulo endothelial. Waktu pembelahan 

sangat lama, yaitu 2-3 minggu .Di luar tubuh manusia (dalam kondisi tropis) 

kuman kusta dari secret nasal dapat bertahan sampai 9 hari (Desikan 1977, 

Hasting, 1985). Pertumbuhan optimal in vivo kuman kusta pada tikus adalah 

padasuhu 27-30
o
C (Ditjen PP&PL, 2006:9). 

2.1.1.4. Cara Penularan  

Sehgal (2006) dalam Susanto dkk (2013:22) mengemukakan teori-teori 

tentang mekanisme penularan M. leprae pada tubuh manusia diantaranya yaitu 

melalui kontak langsung dengan penderita kusta, secret pernafasan yang 
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terinfeksi, melalui bersin, dan juga ditularkan melalui tanah yang telah terinfeksi 

M. leprae. 

Opromola (2000) dalam Guimaraes et al (2009) mengemukakan penyakit 

kusta yang diderita oleh suatu kelompok di masyarakat merupakan suatu 

population at risk atau populasi risiko. Klien kusta dapat menularkan penyakit 

kepada masyarakat di sekitar yang ditemukan oleh faktor lingkungan dan 

imunitas. Hal ini dekarenakan kusta atau lepra atau disebut juga penyaakit Morbus 

Hansen adalah penyakit infeksi kronis dan menular yang disebaabkan oleh 

Mycobacterium leprae  

Saat ini manusia dianggap satu-satunya sumber penularan walaupun kuman 

kusta dapat hidup pada armasillo, simpanse dan telapak kaki tikus yang tidak 

mempunyai kelenjar thymus (Athymic nude mouse).  Kuman kusta mempunyai 

inkubasi selama 2-5 tahun, akan tetapi dapat juga bertahun-tahun. Penularan 

terjadi apabila M. Leprae yang utuh (hidup) keluar dari tubuh penderita dan 

masuk kedalam tubuh orang lain. Cara penularan belum diketahui secara pasti 

bagaimana cara penularan penyakit kusta. Secara teoritis penularan ini dapat 

terjadi dengan cara kontak yang lama dengan penderita. Penderita yang sudah 

minum obat sesuai regimen WHO tidak menjadi sumber penularan kepada orang 

lain (Ditjen PP&PL,2006:9). 

2.1.1.5. Tanda dan Gejala 

Departemen Kesehatan R.I. Ditjen PP&PL (2006) menyatakan bahwa untuk 

menetapkan diagnosis penyakit kusta perlu dicari tanda-tanda utama atau cardinal 

sign, yaitu: 
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1. Lesi (kelainan) kulit yang mati rasa ; kelainan kulit / lesi dapat berbentuk 

bercak keputih-putihan (hypopigmentasi) atau kemerah-merahan 

(erithematous) yang mati rasa (anesthesi); 

2. Penebalan saraf tepi yang disertai dengan gangguan fungsi saraf; gangguan 

fungsi saraf ini merupakan akibat dari peradangan kronis saraf tepi 

(neuritis perifer). Gangguan fungsi saraf ini berupa gangguan fungsi 

sensoris, gangguan fungsi motorik dan gangguan fungsi otonom. 

Gangguan fungsi sensoris merupakan gangguan yang ditandai dengan 

keadaan mati rasa. Gangguan fungsi motoris merupakan gangguan yang 

ditandai dengan kelemahan otot (parase), atau kelumpuhan (paralise), 

sedangkan gangguan fungsi otonom merupakan gangguan yang ditandai 

dengan kulit kering daan retak-retak; 

3. Adaanya bakteri tahan asam (BTA) di dalam kerokan jaringan kulit (BTA 

positif). Seseorang dinyatakan sebagai penderita kusta bilamana terdapat 

satu dari tanda-tanda utama di atas. 

Kusta akan mengakibatkan mengakibatkan berbagai kumpulan gejala apabila 

tidak dilakukan penanganan dengan baik sehingga angka kesakitan kusta semakin 

bertambah. Kusta umumnya menimbulkan permasalahan seperti dermatitis kronik 

dan kerusakan saraf tepi yang akan memburuk sepanjang perjalanan kusta 

(Boggild et.al, 2004). 

Kondisi yang memburuk dari perkembangan kusta akan berpengaruh pada 

kulit, saraf, dan mata, serta mengakibatkan permasalahan sistemik seperti pada 

penyakit lepromatous. Penderita kusta umumnya memperlihatkan lesi pada kulit, 
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kelemahan atau mati rasa yang diakibatkan oleh lesi pada saraf tepi, atau luka 

seperti luka bakar atau ulcerasi yang tidak berasa pada tangan atau kaki. Penderita 

kusta yang lama akan menampakkan reaksi kusta dengan nyeri saraf, kelemahan, 

beberapa lesi kulit, nyeri mata, atau tanda-tanda penyakit sistematik karena 

infiltasi bakteri yang menyerang mukosa nafas, tulang, dan tetis (Britton et.al, 

2004) 

2.1.1.6. Klasifikasi Kusta 

Penyakit kusta di klasifikasikan dengan skala Ridley dan Jopling berdasarkan 

pada kondisi klinis, bakteriologis, imunologis, dan histopatologi. Tabel dibawah 

ini akan menjelaskan tentang perbedaan dari masing-masing klasifikasi penyakit 

kusta. 

Tabel. 2.1. Klasifikasi penyakit kusta berdasarkan skala Ridley dan Jopling 

 Tubercu-

loid (TT) 

Bordeline 

Tubercu-

loid (BT) 

Borde-

line (BB) 

Bordeline 

Leproma-

tous (BL) 

Leproma-

tous (LL) 

Lesi 1-3 Sedikit Sedikit 

atau 

banyak 

dan 

asimetris 

Banyak Banyak dan 

simetris 

Basil 

Smear 

0 1+ 2+ 3+ 4+ 

Tes 

Lepromin 

3+ 2+ + + 0 

Histologi Sel epitel berkurang, kerusakan 

saraf, sarkoid seperti granuloma 

Peningkatan histiocytes, sel 

busa, granuloma, seperti 

xanthoma. 

Sumber: (Andrew’s disease of the skin : clinical dermatology; Halaman 343 

dalam Susanto dkk, 2006:26). 
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Ridley & Jopling (1966) dalam (Susanto dkk, 2013:26) menjelaskan bahwa 

gambaran kulit pada kusta tipe borderline (BB) adalah erythermatous dan / atau 

hypopigmentasi macules atau plaques yang banyak (multiple) dengan bentuk 

wujud berbentuk gelang (annular configurations). Gambaran klinik kulit pada 

kusta borderline lepromatous (BL) adalah kulit berkilauan (numerous shiny), 

macula kemerahan (erythematous macules), dan nodules, serta umumnya lesi 

ditemukan simetris bilateral. Gambaran klinis kulit untuk kusta jenis lepromatous 

(LL) adalah mulai adanya lesi yang menetap dalam jumlah banyak dan berkilau, 

erythematous macules atau papules yang akan berkembang menjadi nodularity, 

dan umumnya simetris bilateral. 

Departemen Kesehatan R.I. (2006) dan WHO (1982) mengklasifikasikan tipe 

kusta menjadi tipe Paucibacillary (PB) dan Multibacillary (MB). Perbedaan 

kedua tipe tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 dan tabel 2.3. dasar klasifikasi ini 

adalah gambaran klinis dan hasil pemeriksaan BTA skin smear (Ditjen PP&PL, 

2006:41). 

Tabel 2.2 Klasifikasi Kusta PB dan MB berdasarkan WHO 

No Tanda utama Tipe PB Tipe MB 

1. Bercak Kusta Jumlah 1-5 Jumlah > 5 

2. Penebalan syaraf tepi yang 

disertai dengan gangguan syaraf 

tepi (gangguan fungsi bisa 

berupa kurang/mati rasa atau 

kelemahan otot yang 

dipersyarafi oleh syaraf yang 

bersangkutan) 

Hanya 1 syaraf Lebih dari 1 

syaraf 

3. Sediaan apusan BTA negative BTA positif 

Sumber : (Depkes RI. Ditjen PP&PL, Buku Pedoman Pemberantasan Penyakit 

Kusta, 2006:41)  
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Tanda lain yang dapat dipertimbangkan dalam penentuan klasifikasi penyakit 

kusta yaitu: 

Tabel 2.3 Klasifikasi penyakit kusta menurut PP&PL 

Kelainan Kulit dan Hasil 

Pemeriksaan Bakteriologis 

PB/ Paucibasiler MB/ Multibasiler 

1. Bercak (makula) 

a. Ukuran 

b. Distribusi 

 

c. Konsistensi 

d. Batas 

e. Kehilangan sensasi 

rasa pada area 

bercak 

f. Kehilangan 

kemampuan 

berkeringat, bulu  

rontok pada area 

bercak. 

 

Kecil dan besar 

Unilateral atau bilateral 

asimetris 

Kering dan kasar 

Tegas 

Selalu ada dan jelas 

 

 

Bercak tidak 

berkeringat, bulu 

rontok pada area 

bercak 

 

Kecil-kecil 

Bilateral, simetris 

 

Halus, berkilat 

Kurang tegas 

Biasanya tidak jelas;  bila 

ada,terjadi pada yang sudah 

lanjut. 

Bercak masih berkeringat, 

bulu tidak rontok. 

2. Infiltrate 

a. Kulit 

 

b. Membrane mukosa 

(hidung tersumbat, 

pendarahan di 

hidung) 

 

Tidak ada 

 

Tidak pernah ada 

 

Ada, kadang-kadang tidak 

ada 

Ada, kadang-kadang tidak 

ada.  

3. Ciri-ciri khusus ‘central healing’ 

(penyembuhan 

ditengah) 

1. Lesi berbentuk 

donat „punched out 

lesion‟ 

2. Madarosis 

3. Ginekomastis 

4. Hidung pelana 

5. Suara sengau 

4. Nodula Tidak ada Kadang-kadang ada 

5. Deformitas (cacat) Biasanya asimetris, 

terjadi dini 

Biasanya simetris, terjadi 

lambat (stadium lanjut) 

Sumber : (Depkes R.I, Buku Pedoman Pemberantasan Penyakit Kusta, 2006:41) 
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2.1.1.7. Kecacatan Kusta 

2.1.1.7.1 Proses Terjadinya Cacat Kusta 

Berikut adalah skema yang menggambarkan proses terjadinya kecacatan 

akibat kerusakan dari fungsi saraf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Proses Terjadinya Cacat Kusta 

Sumber : (Depkes R.I. Ditjen PP&PL, Buku Pedoman Pemberantasan Penyakit 

Kusta, 2006:94)  

Mutilasi/absorsi 

Luka Buta 

Jari 

bengkok

/ kaku 

Infeksi 

Tangan/ 

kaki 

lemah/ 

lumpuh 

Mata tidak 

bisa berkedip 

Buta Mutilasi/absorsi 

Luka Infeksi 

Tangan/kaki 

 mati rasa 

Kornea mata 

mati rasa, reflek 

kedip berkurang 

Infeksi 

Luka 

Kulit kering & 

pecah-pecah 

Sensorik 

Kelemahan otot Gangguan kelenjar 

keringat, kel. minyak, 

aliran darah 

Otonom Motorik 

Anestesi  

(mati rasa) 

Gangguan Fungsi Saraf Tepi 
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2.1.1.7.2. Tingkat Cacat Kusta 

Kecacatan memiliki makna mencakup kerusakan dan pembatasan aktivitas 

mengenai seseorang. Tingkat cacat digunakan untuk menilai kualitas penanganan 

pencegahan cacat yang dilakukan oleh petugas dan untuk menilai kualitas 

penemuan dengan mellihat proporsi cacat tingkat 2 diantara penderita baru. 

Tabel. 2.4. Tingkat cacat menurut WHO 

Tingkat Mata Telapak tangan/kaki 

0 Tidak ada kelainan pada mata akibat 

kusta. 

Tidak ada cacat akibat kusta. 

1 Ada kerusakan karena kusta (anestesi 

pada kornea, tetapi gangguan visus 

tidak berat (visus>6/60; masih dapat 

menghitung jari dari jarak 6 meter). 

Anestesi, kelemahan otot. (tidak ada 

cacat / kerusakan yang kelihatan 

akibat kusta). 

2 Ada lagophthalmos, iridosiklitis, 

opositas pada kornea serta gangguan 

visus berat (visus < 6/60. Tidak 

mampu menghitung jari dari jarak 6 

meter) 

Ada cacat / kerusakan yang 

kelihatan akibat kusta, misalnya 

ulkus, jaringan kiting, kaki simper. 

Sumber : (Depkes R.I Ditjen PP&PL , Buku Pedoman Pemberantasan Penyakit 

Kusta, 2006:96)  

Di Indonesia menurut (Depkes R.I Ditjen PP&PL 2006:95) dikarenakan 

beberapa keterbatasan pemerikasaan di lapangan maka tingkat cacat di sesuaikan 

sebagai berikut: 

Tabel. 2.5. Tingkat cacat menurut PP&PL 

Tingkat Mata Telapak tangan dan kaki 

0 Tidak ada kelainan pada mata 

akibat kusta 

Tidak ada kelainan pada mata 

akibat  kusta. 

1 - Anestesi, kelemahan otot, (tidak 

ada cacat/kerusakan yang terlihat 
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akibat kusta) 

2 Terdapat lagophthalmos Ada cacat/ kerusakan yang 

kelihatan akibat kusta, missal: 

ulkus, jari kiting, kaki semper. 

Sumber : (Depkes RI, Buku Pedoman Pemberantasan Penyakit Kusta, 2006:96)  

Timbulnya cacat pada penyakit kusta menurut (Amirudin, 2012:117) dapat 

secara primer dan sekunder. Cacat primer disebabkan langsung oleh aktivitas 

penyakitnya sendiri yang meliputi kerusakan akibat respons jaringan terhadap 

kuman penyebab. 

Adapun yang termasuk cacat primer antara lain: 

1. Cacat pada fungsi saraf sensorik, missalnya anesthesia, fungsi saraf 

motorik, misalnya claw hand, wrist drop, foot drop, claw toes, 

lagoftalmus. 

2. Infiltrasi kuman pada kulit dan jaringan subkutan yang menyebabkan 

alopesia atau madarosis, kerusakan glandula sebasea dan sudorifera 

sehingga menyebabkan kulit menjadi kering dan tidak elastis. 

3. Cacat pada bagian lain akibat infiltrasi kuman kusta yang dapat terjadi 

pada tendon, ligament, bola mata, sendi, tulang rawan dan tulang testis 

(Amirudin, 2012:117). 

Cacat sekunder adalah cacat yang tidak langsung disebabkan oleh 

penyakitnya sendiri atau cacat primer, terutama disebabkan oleh gangguan saraf 

(sensoris, motoris dan otonom). 

Yang termasuk cacat sekunder antara lain: 



22 

 

 

 

1. Anestesi atau kehilangan rasa nyeri dan rasa suhu yang diakibatkan 

adanya kerusakan saraf sensorik sehingga akan memudahkan terjadinya 

luka dan trauma pada akhirnya dapat berakibat timbulnya luka bakar, 

luka memar, distorsi sendi, dan sebagainya. 

2. Gangguan menggenggam dan berjalan akibat dari kelumpuhan motorik 

yang mana juga dapat menyebabkan mudahnya terjadi luka. 

3. Kegagalan pengeluaran keringat sehingga kulit menjadi kering, tidak 

fleksibel dan rapuh yang disebabkan adanya kerusakan saraf simpatis, 

sehingga perubahan struktur kulit dapat memudahkan terjadinya firusa 

atau celah yang merupakan permulaan terjadinya ulkus 

(Amirudin,2012:120). 

2.1.1.7.3. Pencegahan Cacat Kusta 

A. Pencegahan Cacat Primer dan Sekunder 

Usaha umum untuk pencegahan cacat yaitu untuk mencegah timbulnya cacat 

pada saat diagnosis kusta ditegakkan dan diobati. Untuk tujuan ini, diagnosis dan 

terapi yang rasional perlu ditegakkan dengan cepat dan tepat. Mencegah agar 

cacat yang telah terjadi tidak menjadi lebih berat (Amirudin,2012:125). 

Upaya pencegahan cacat kusta menurut (Amirudin,2012:126) : 

1. Pencegahan cacat primer, antara lain: 

a. Diagnose dini 

b. Pengobatan secara teratur dan adekuat 

c. Diagnosis dini dan penatalaksanaan neuritis, termasuk silent neuritis. 

d. Diagnosis dini dan penatalaksanaan reaksi. 
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2. Pencegahan cacat sekunder, antara lain: 

a. Perawatan diri sendiri untuk mencegah luka 

b. Latihan fisioterapi pada otot yang mengalami kelumpuhan untuk 

mencegah terjadinya kontraktur. 

c. Bedah kontruksi untuk koreksi otot yang mengalami kelumpuhan 

agar tidak mendapatkan tekanan yang berlebihan 

d. Bedah septic untuk mengurangi perluasan infeksi sehingga pada 

proses penyembuhan tidak banyak jaringan yang hilang. 

B. Perawatan Diri Pendirita Kusta 

Upaya-upaya pencegahan cacat dapat dilakukan baik di rumah, maupun di 

pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Penderita harus mengerti bahwa 

pengobatan MDT dapat membunuh kuman kusta. Tetapi cacat pada mata, tangan 

atau kakinya yang terlanjur ada akan tetap ada seumur hidup, sehingga dia harus 

bisa melakukkan perawatan diri dengan baik dan rajin supaya cacatnya tidak 

bertambah berat. Tindakan pencegahan ditekankan pada perawatan kaki, tangan 

dan mata (Depkes R.I Ditjen PP&PL, 2006:97). Menurut Firmawati (2010) dalam 

Wulanari dkk (2011) menyatakan perawatan diri memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap tingkat kecacatan penderita kusta di Puskesmas Padas 

Kabupaten Ngawi. 

 Perawatan Kaki 

Menurut Depkes R.I PP&PL (2006) apabila kaki semper (lumpuh) dibiarkan 

tergantung, otot pergelangan kaki bagian belakang (achilles) akan memendek 

sehingga kaki tetap tidak dapat diangkat. Jari-jari kaki  akan terseret dan luka. 
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Dikarenakan kaki itu miring waktu melangkah, maka akan mudah terjadi ulkus 

dibelakang jari kaki ke 4 dan ke 5. Cara perawatan diri pada kaki semper sebagai 

berikut: 

1. Memeriksa apakah ada luka 

2. Melindungi kaki semper (lumpuh) supaya tidak bertambah cacat maka 

dianjurkan 

- Selalu memakai sepatu supaya jari-jari tidak terseret dan luka 

- Angkat lutut lebih tinggi saat berjalan 

3. Merawat kaki semper agar tidak semakin parah dengan cara: 

- Duduk dengan kaki lurus kedepan. Pakailah kain panjang atau sarung 

yang disangkutkan pada bagian depan kaki dan taruk kearah tubuh.  

Menurut WHO Perawatan kaki penderita kusta dibagi menjadi empat bagian, 

yaitu : 

1. Perawatan kaki dan kulit yang kering dan pecah-pecah,  

Memeriksa kaki yang kering apakah ada bagian kaki yang mengalami retak / 

luka, merendam kaki dengan air setiap hari selama 20 menit dan 

mengoleskan kaki dengan minyak goreng atau vaseline secara teratur, serta 

menganjurkan untuk menggunakan sepatu atau sandal sebagai pelindung kaki 

dari trauma/luka. 

2. Perawatan kaki yang melepuh pada telapak kaki atau diantara jari kaki, 

Perawaatan kaki yang melepuh pada telapak kaki atau diantara jari kaki dapat 

dilakukan dengan membalut kulit menggunakan kain kasa atau kain bersih.  
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3. Perawatan kaki dengan ulcer tanpa adanya discharge, 

Perawatan kaki dengan ulcer tanpa adanya discharge dapat dengan 

membersihkan ulcer dengan menggunakan air dan sabun kemudian 

menutupnya menggunakan kain bersih dan dianjurkan untuk 

mengistirahatkan kakinya. 

4. Perawatan kaki dengan ulcer dan adanya discharge. 

Perawatan kaki dengan ulcer dan adanya discharge dilakukkan dengan 

membersihkan ulcer dan membalutnya secara antiseptik, dianjurkan untuk 

mengistirahatkan kakinya, jika tidak ada perubahan selama 4 minggu maka 

penderita dirujuk ke rumah sakit/puskesmas. (Guide to Eliminate Leprosy As 

A Public Health Problem WHO, 2000:37)  

 Perawatan Tangan 

Penyakit kusta mengakibatkan tangan mati rasa, keadaan tangan yang mati 

rasa bisa menimbulkan luka oleh adanya: 

- Benda panas, seperti gelas kopi panas, ceret, kuali, rokok, api, bara, api 

knalpot, dan lain-lain. 

- Benda-benda tajam, seperti kaca, seng, pisau, duru, kawat berduri, pakum 

gergaji, dan lain-lain. 

- Gesekan dari alat  kerja (tukul, cangkul) tali pengikat  sapi atau  perahu, 

batu, dan lain-lain. 

- Pegangan yang terlalu kuat pada alat  kerja. 

Maka perlu adanya pencegahan kerusakan tangan dengan cara: 
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1. Memeriksa, seringlah berhenti dan periksa tangan dengan teliti apakah ada 

luka atau lecet yang sekecil apapun. 

2. Melindungi tangan dari benda yang panas, kasar, ataupun tajam, dengan 

memakai kaos tangan tebal atau alas kain dan mencegah luka dengan 

membagi tugas rumah tangga supaya orang lain mengerjakan bagian yang 

berbahaya bagi tangan yang mati rasa. 

3. Merawat luka, jika ada luka memar atau lecet sekecil apapun, rawatlah dan 

istirahatkan bagian tangan itu sampai sembuh (Ditjen PP&PL, 2006:100). 

Menurut WHO perawatan tangan pada penderita kusta dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu: 

1. Perawatan tangan yang mengalami injuri pada tangan selama masak/bekerja. 

Perawatan tangan yang mengalami injuri pada tanagan selama masak/bekerja 

dapat dilakukkan dengan membersihkan luka dan membalutnya dengan kain 

bersih, kemudian dianjurkan untuk mengistirahatkan tangannya, disarankan 

untuk menggunakan sarung tangan atau kain pembungkus tangan sebagai 

pelindung tangan ketika menyentuh suatu objek yang bersifat panas atau 

tajam. 

2. Perawatan tangan dengan kulit kering dan pecah-pecah. 

Perawatan tangan dengan kulit kering dan pecah-pecah dianjurkan untuk 

merendam tangan selama 20 menit setiap hari menggunakan air, kemudian 

mengolesi tangan menggunakan minyak goring atau vaseline secara teratur 

(Guide to Eliminate Leprosy As A Public Health Problem WHO, 2000:37). 
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Penyakit kusta yang telat dalam pengobatan juga dapat mengakibatkan 

kecacatan hingga tangan menjadi bengkok, apabila tangan bengkok, sendi-sendi 

akan menjadi kaku dan otot-otot akan memendek sehingga jari akan menjadi lebih 

kaku dan tidak dapat digunakan, serta dapat menyebabkan luka. Keadaan tangan 

bengkok membutuhkan perawatan sebagai berikut: 

1. Memeriksa tangan secara rutin untuk luka yang mungkin terjadi akibat 

penggunaan tangan dengan jari yang bengkok. 

2. Melindungi dengan menggunakan alat bantu untuk  aktivitas sehari-hari yang 

dimodifikasi untuk digunakan oleh jari bengkok.  

3. Merawat sesering mungkin setiap hari memakai tangan lain untuk 

meluruskan sendi-sendinya danmencegah supaya jangan sampai terjadi 

kekakuan lebih berat dengan cara: 

- Menaruh tangan diatas paha, luruskan dan bengkokan jari berulang-ulang 

kali. 

- Pegang ibu jari  menggunakan tangan lain dan gerakan sendi supaya tidaak 

kaku. 

- Atau jika ada kelemahan pada jari, kuatkan dengan cara taruh tangan di 

meja atau paha, pisahkan dan rapatkan jari berulang kali. Ikat jari dengan 

2-3 karet gelang, lalu pisahkan dan rapatkan jari berulang kali (Dirjen, 

2006:101). 

 Perawatan Mata 

Penyakit kusta dapat mengakibatkan kecacat pada mata dengan ditandai mata 

tidak dapat ditutup dengan rapat, adanya goresan kain baju, sarung bantal, tangan, 
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daun, debu, rambut, asap dan lain-lain dapat merusak mata dan mengakibatkan 

mata menjadi merah, meradang dan terjadi infeksi hingga dapat mengakibatkan 

kebutaan, maka perlu adanya pencegahan kerusakan mata dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Memeriksa, sering-seringlah bercermin apakah ada kemerahan atau benda 

asing yang masuk ke mata. 

2. Melindungi mata dari debu dan angin yang dapat mengeringkan mata, 

dengan cara: 

- Memakai  kacamata 

- Menghindari tugas-tugas dimana ada debu, misalnya mencangkul 

tanah kering, menuai padi, meggiling padi, bakar sampah, dan lain-

lain. 

3. Merawat diri, sering-seringlah mencuci/membasahi mata dengan air bersih 

dan waktu beristirahat tutuplah mata dengan sepotong kain basah (Ditjen 

PP&PL, 2006:99). 

Menurut WHO perawatan mata pada penderita kusta dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu: 

1. Perawatan mata yang ditandai dengan mata merah, nyeri, pandangan kabur 

dan adanya discharge. 

Perawatan mata yang ditandai dengan mata merah, nyeri, pandangan kabur 

dan adanya discharge dapat dilakukan dengan memberikan aspirin atau 

parasetamol, jika tersedia memberikan 1% atropine yang berupa tetes mata 

dan steroid yang berbentuk salp. Mata pendirita ditutup dengan suatu 
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bantalan yang bersih dan menyarankan untuk pergi ke rumah sakit ataupun 

puskesmas. 

2. Perawatan mata yang mengalami injuri pada kornea dapat dilakukan dengan 

memberikan antibiotic berbentuk salp, lindungi mata dengan menutup 

menggunakan bantalan bersih dan menganjurkan mengunjungi rumah sakit 

atau puskesmas (Guide to Eliminate Leprosy As A Public Health Problem 

WHO, 2000:37). 

2.1.2. Upaya Meningkatkan Kemandirian Perawatan Diri 

Upaya meningkatkan kemandirian perawatan diri pada penderita cacat kusta 

dapat dilakukan dengan cara menyebarkan informasi dan pendidikan kesehatan 

sebagai upaya pemecahan masalah kesehatan masyarakat, melalui faktor perilaku. 

Promosi kesehatan merupakan revitalisasi dari pendidikan kesehatan, maka 

dapat dikatanakan promosi kesehatan merupakan upaya intervensi terhadap faktor 

perilaku dalam masalah kesehatan masyarakat. Promosi kesehatan sebagai 

pendekatan terhadap faktor perilaku kesehatan, maka kegiatannya tidak terlepas 

dari faktor-faktor yang menentukan perilaku tersebut. Dengan kata lain, kegiatan 

promosi kesehatan harus sesuai dengan diterminan (faktor yang mempengaruhi 

perilaku itu sendiri) (Notoatmodjo,2005:27). 

2.1.2.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Perawatan Diri  

Menurut Lawrence Green (1980) kegiatan promosi kesehatan sebagai 

pendekatan perilaku hendaknya diarahkan kepada 3 faktor utama perilaku yakni: 
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2.1.2.1.1. Faktor Predisposisi (predisposing factors)  

Faktor predisposisi yaitu faktor-faktor yang dapat mempermudah atau 

mempredisposisi terjadinya perilaku pada diri seseorang atau masyarakat.  

A. Pendidikan Penderita 

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang pada orang lain 

terhadap suatu hal agar mereka dapat memahaminya. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa makin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula mereka menerima 

informasi, sehingga semakin banyak pengetahuannya. Sebaliknya jika seseorang 

tingkat pendidikannya rendah, akan menghambat perkembangan sikap seseorang 

terhadap penerimaan, informasi dan nilai-nilai yang baru diperkenalkan (Mubarak 

dkk,2007:30) 

Pendidikan merupakan suatu faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang 

dan pendidikan dapat mendewasakan seseorang serta perilaku baik, sehingga 

dapat memilih dan membuat keputusan lebih cepat. Dengan pendidikan penderita 

kusta yang semakin tinggi maka penderita kusta dapat mudah menerima informasi 

dan menambah pengetahuannya, sehingga dapat memilih apa yang terbaik untuk 

dirinya, seperti dengan menyempatkan melakukan perawatan diri kusta setiap 

hari. 

B. Pengetahuan Penderita 

Pengetahuan merupakan hasil tahu dan terjadi setelah orang melakukan 

pengindraan terhadap suatu objek dan penginderaan terjadi melalui indera 

pengelihatan, penciuman, pendengaran rasa dan raba. Pengetahuan/kognisi 

merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. 
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Pada umumnya seseorang memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber baik 

atas inisiatif sendiri maupun oleh orang lain (Notoatmodjo, 2007:139). 

Pengetahuan merupakan hal yang dibutuhkan seseorang sebelum mengodopsi 

perilaku, mereka harus tahu terlebih dahulu apa arti atau manfaat perilaku tersebut 

bagi dirinya atau keluarganya (Notoatmodjo, 2007:146). 

Dengan dimilikinya pengetahuan yang baik mengenai efek (terjadinya luka 

baru dan luka yang ada bertambah parah) oleh penderita cacat kusta yang tidak 

melakukan perawatan diri, maka penderita cacat kusta akan melakukan perawatan 

diri kusta secara rutin setiap hari dengan merendam, menggosok, dan mengoles 

menggunakan minyak bagian tubuh yang kering dan mati rasa, serta selalu 

menggunakan pelindung diri untuk mencegah timbulnya luka baru. 

C. Umur Penderita 

Umur merupakan usia penderita berdasarkan jumlah ulang tahun yang 

dihitung berdasarkan jumlah ulang tahun yang dihitung dari kelahiran sampai saat 

wawancara. Semakin tua umur penderita kusta maka motivasi untuk cepat pulih 

juga tidak seperti penderita kusta yang masih muda. Pada aspek psikologis atau 

mental taraf berfikir seseorang semakin matang dan dewasa dengan adanya 

pengaruh bertambahnya umur (Mubarak dkk, 2007:30). 

D. Jenis Kelamin Penderita 

Jenis kelamin berkaitan dengan peran kehidupan dan perilaku yang berbeda 

antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dalam menjaga kesehatan 

biasanya kaum perempuan lebih menjaga kesehatan dibanding laki-laki. 

Perbedaan perilaku sakit juga dipengaruhi oleh jenis kelamin, perempuan lebih 
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sering mengobatkan dan merawat dirinya dibanding laki-laki (Notoadmodjo, 

2007:114). 

E.  Motivasi Penderita Kusta 

Motivasi atau motif yaitu dorongan dari dalam diri manusia untuk bertindak 

atau berperilaku. Motivasi merupakan suatu alasan seseorang untuk bertindak 

dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. (Notoatmodjo, 2007:218). 

Penderita kusta yang memiliki motivasi yang baik akan memiliki kemauan yang 

baik pula untuk berperilaku sehat sehingga mau melakukan perawatan diri secara 

rutin dan mandiri. 

F. Persepsi dalam Diri Penderita Kusta 

Perubahan-perubahan perilaku dalam diri seseorang dapat diketahui melalui 

persepsi. Persepsi adalah sebagai pengalaman yang dihasilkan melalui panca 

indra. Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda, meskipun mengamati 

terhadap objek yang sama. (Notoatmodjo, 2007:138). Koasih (dalam Susanto 

2013;111) mengungkapkan penderita kusta yang mempresepsikan penyakit kusta 

secara kurang baik berkaitan dengan kemampuan penderita kusta dalam 

memberikan gambaran penyakit yang kurang tepat.  

2.1.2.1.2. Faktor Pemungkin atau Pendukung (enabling factors)  

Faktor pendukung adalah fasilitas, sarana atau prasarana yang mendukung 

atau yang memfasilitasi terjadinya perilaku seseorang atau masyarakat. Kegiatan 

promosi kesehatan yang ditujuakan kepada faktor pemungkin (enabling) adalah 

memberdayakan masyarakat melalui pengorganisasian atau pengembangan 

masyarakat. Dengan kegiatan ini, diharapkan masyarakat mampu untuk 
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memfasilitasi diri mereka atau masyarakat sendiri untuk berperilaku sehat 

(Notoatmodjo 2007:178). 

A. Sosial Ekonomi 

Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok 

masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta 

pendapatan. Semakin tinggi sosial ekonomi seseorang maka lebih mudah 

menerima informasi lebih baik sehingga pengetahuan yang dimilikinya lebih baik 

pula, sehingga lebih mudah merubah perilaku yang menurutnya baik untuk dirinya 

sendiri dan keluarganya. 

B. Kegiatan Kelompok Perawatan Diri 

Kelompok perawatan diri yaitu merupakan program rehabilitasi sebagai 

program kontrol kusta dalam pencegahan dan perawatan cacat kusta. ILEP 

mempublikasikan pencegahan kecacatan yaitu menganjurkan Kelompok 

Perawatan Diri (Self Care Group) dimana bermanfaat untuk mendorong PCK 

(penyandang cacat kusta) dapat kumpul besama untuk berdiskusi dalam 

memecahkan masalah perawatan diri dan untuk melakukkan perawatan diri 

bersama.  

Baru-baru ini Comunity Based Rehabilitation Guideline melihat perawatan 

diri sebagai salah satu kegiatan self -help group dan mengusulkan orang-orang 

dengan kebutuhan perawatan kesehatan yang sama, dapat saling memberikan 

dukungan dan saran dari rekan mereka sendiri. Mereka menyarankan penyandang 

cacat harus mempunyai koneksi kepada self-help group untuk memenuhi 

kebutuhan spesifik kesehatan mereka. 
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Terdapat pengalaman di beberapa Negara dimana self help group telah 

digunakan dengan baik dalam kegiatan perawatan diri serta kegiatan sosial 

ekonomi lainnya. Salah satunya yaiu Indonesia “Self Care Group (KPD) adalah 

cara menjadi katalisator pemberdayaan masyarakat. Itu akan mencoba membantu 

anggota dan masyarakat menjadi agen perubahan melalui peningkatan kapasitas. 

Petugas kesehatan mendukung proses ini secara eksternal sebagai fasilitator dalam 

membangun kapasitas”. Dukungan sebaya melalui KPD merupakan strategi yang 

berguna untuk mempromosikan keterlibatan aktif dari penyandang cacat kusta 

(Deepak et al, 2013). 

C. Pekerjaan Penderita 

Lingkungan pekerjaan penderita kusta dapat menjadikan seseorang 

memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun secara 

tidak langsung. (Mubarak, 2007:30). Pekerjaan juga mempengaruhi pendapatan 

seseorang, pendapatan sebagai pengukur kesanggupan dari individu atau keluarga 

untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Orang yang memiliki pendapatan yang 

cukup untuk memenuhi kebutuhan primer dan bisa memenuhi kebutuhan 

sekunder akan menyediakan waktu untuk melakukan pengobatan/perawatan untuk 

dirinya. Tetapi orang yang berpendapatan rendah akan merasa berat jika harus 

mengurangi waktu bekerja karena akan mengurangi penghasilan mereka juga. 

2.1.2.1.3.Faktor Penguat (reinforcing factors)  

Faktor penguat adalah faktor yang dapat menguatkan terjadinya perilaku 

seseorang atau masyarakat, semisal tokoh masyarakat, peraturan, undang-undang, 

surat keputusan dari para pejabat pemerintahan pusat atau daerah. Kegiatan 
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promosi kesehatan yang ditujuakan pada faktor penguat (reinforcing factors) 

adalah berupa pelatihan-pelatihan kepada para tokoh masyarakat, baik formal 

maupun informal. Tujuan dari kegiatan ini yaitu agar para tokoh masyarakt 

tersebut mampu berperilaku contoh (model perilaku sehat) bagi masyarakat dan 

para tokoh masyarakat tersebut dapat menstransformasikan pengetahuan-

pengetahuan tentang kesehatan kepada orang lain atau masyarakat sesuai dengan 

ketokohan mereka (Notoatmodjo,2005:27). 

A. Dukungan Keluarga 

Rahayu (2012) dalam Lestari, S.D dkk (2012:2) mengemukan bahwa 

keluarga diharapakan mampu menjadi support system bagi anggota keluarganya 

yang sakit. Terutama bagi anggota keluarga yang menderita penyakit kusta untuk 

meningkatkan harga dirinya. Keluarga yang takut tertular penyakit kusta, akan 

mempengaruhi partisipasinya dalam hal perawatan kesehatan bagi anggota 

keluarga yang memberikan dukungan kepada penderita untuk memanfaatkan 

fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.  

Menurut Moksin (2010) mengemukakan terdapat empat jenis dukungan 

keluarga, yaitu dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan 

informative, dan dukungan penghargaan.  Dukungan emosional dimana keluarga 

sebagai tempat yang aman dan damai untuk istirahan dan pemulihan serta 

membantu penguasaan terhadap emosi meliputiungkapan empati, kepedulian, dan 

perhatian terhadap penderita dalam perawatan diri. Dukungan instrumental 

keluarga merupakan sumber pertolongan praktis dan konkrit yang mencakup 

bantuan langsung seperti dalam bentuk uang, peralatan, waktu maupun modifikasi 
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lingkungan. Dukungan informative keluarga dimana keluarga berfungsi sebagai 

sebuah kolektor dan penyebar informasi tentang dunia mencakup member 

nasehat, petunjuk-petunjuk, sarana-sarana atau umpan balik. Dukungan 

penghargaan keluarga dimana keluarga bertindak sebagai sebuah bimbingan 

umpan balik, membimbing dan menengahi pemecahan masalah (menambah 

penghargaan diri). 

Perawatan kusta oleh keluarga merupakan intervensi yang dilakukan oleh 

keluarga dalam memfasilitasi dan membantu klien kusta yang menjalani 

pengobatan kusta di Puskesmas (Susanto,2013:145). Notosoedirdjo dan Latipun 

(2005) dalam Susanto dkk (2013:145) mengemukakan bahwa keluarga sebagai 

lembaga sosial akan menanamkan nilai-nilai dan ideologi kepada anggota 

keluarganya. Nilai tersebut akan digunakan dalam penanganan persoalan-

persoalan di dalam keluarga yang akan memberikan kontribusi positif bagi upaya 

kesehatan para anggotanya. Individu yang mendapatkan perhatian dan dukungan 

dari keluarga akan lebih patuh terhadap pelayanan kesehatan. 

Tugas keluarga yang berkaitan dengan perawatan diri dalam penelitian ini 

menggambarkan aktivitas keluarga dalam memberikan perawatan kepada anggota 

keluarga yang sakit karena cacat kusta. Keluarga penderita kusta yang 

memberikan motivasi dan pemberian dukungan serta perhatian dalam bentuk 

perasaan dan sikap nyata mampu membuat penderita kusta menjalani 

pengobatannya (Susanto,2013:160). Hutabarat (2008) mengemukakan bahwa 34 

penderita kusta peran keluarga berperan 25 (73,5%) patuh minum obat, sehingga 

dapat disimpulkan ada hubungan antara peran keluarga dengan kepatuhan minum 
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obat pada penderita kusta di Kabupaten Asahan tahun 2007. Menurut Afandy 

(2010) dalam Wulandari dkk (2011) mengemukakan sebesar 72,9% penderita 

kusta di Kabupaten Ngawu mendapatkan dukungan keluarga dengan baik. Peran 

keluarga ini berhubungan dengan upaya pencegahan kecacatan dimana penderita 

dengan dukungan anggota keluarga yang baik melakukan upaya pencegahan 

sebanyak 54,2%. 

B.  Dukungan Sosial 

Dukungan sosial menurut Sarafino (1990) dalam Rustiana (2005:75) adalah 

rasa nyaman, dipedulikan, dihargai, atau dibantu/didukung, yang diterima 

seseorang dari orang atau kelompok lain. Jenis dukungan sosial ada 4 kelompok, 

yaitu dukungan-dukungan emosional, penghargaan, instrumental, dan informasi. 

Orang yang memiliki dukungan sosial tinggi, mungkin akan kurang menilai suatu 

kejadian sebagai penuh stres (mereka tahu pasti ada orang yang membantu 

mereka). Namun, riset menunjukkan bahwa efek dari dukungan sosial tidak selalu 

positif. Dukungan sosial juga dapat mengikis perasaan mandiri, merubah 

keyakinan diri, dan membuat ketergantungan. de Groot (2002) menyatakan ada 

hubungan yang konsisten antara dukungan sosial yang rendah dengan 

menurunnya kesehatan fisik dan mental individu, temuan penelitian dalam skala 

yang cukup besar bahwa pasien kanker yang senantiasa memperoleh dukungan 

sosial ternyata berhubungan positif dengan berkurangnya depresi. 

C. Persepsi Masyarakat Terhadap Penderita Kusta 

Persepsi adalah sebagai pengalaman yang dihasilkan melalui panca indra. 

Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda, meskipun mengamati terhadap 
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objek yang sama (Notoatmodjo, 2007:138). Suryanda (2007) mengemukakan 

mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap penyakit kusta melalui studi kasus 

di Kecamatan Cambai Prabumulih Sumatera Selatan, didapatkan bahwa 

masyarakat umumnya beranggapan bahwa penyakit kusta merupakan penyakit 

kutukan yang diakibatkan oleh perbuatan berdosa pada penderita kusta sendiri dan 

tidak dapat disembuhkan, hal ini mengakibatkan penderita kusta memilih berobat 

ke layanan alternatif tradisional misalnya pelayanan mistis atau budaya yang 

didasarkan pada kepercayaan masyarakat setempat. Persepsi yang baik dalam 

masyarakat memiliki pengetahuan yang baik pula mengenai penyakit kusta, 

sehingga menunjang penerimaan penderita kusta di masyarakat dan masyarakat 

saling memberikan dukungan untuk meminta pertolongan di layanan kesehatan 

serta melakukan pengobatan dan perawatan diri dengan tepat.  
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2.2 KERANGKA TEORI 

Berdasarkan pembahasan materi diatas, pada bagian bab ini akan 

dijelaskan kerangka teori penelitian, seperti pada gambar 2.2 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  :   Variabel yang tidak diteliti 

  :   Variabel yang diteliti 

Gambar 2.2 : Kerangka Teori adopsi dari Teori Lawrence Green (Sumber: 

Notoatmodjo.S, 2007: 178). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. KERANGKA TEORI 

Pada penelitian ini ada dua variabel yang diteliti yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pendampingan 

perawatan diri berbasis keluarga sedangkan variabel terikatnya adalah 

kemandirian perawaatan diri penderita cacat kusta (PCK). 

Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Kerangka Konsep 
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3.2. VARIABEL PENELITIAN 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas atau independen variabel pada penelitian ini yaitu 

pendampingan perawatan diri berbasis keluarga. 

3.2.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat atau dependen variabel pada penelitian ini yaitu kemandirian 

perawatan diri penderita cacat kusta. 

3.2.3. Variabel Pengganggu 

Variabel pengganggu atau confounding variable pada penelitian ini yaitu: 

1. Motivasi penderita, untuk mengendalikan variabel motivasi maka 

responden yang mengikuti penelitian ini yaitu responden yang mengikuti 

jalannya penelitian dari awal hingga akhir penelitian mengartikan 

penderita memiliki motivasi yang baik dalam melakukan perawatan diri, 

apabila terdapat responden yang dropout ditengah-tengah penelitian maka 

akan digantikan dengan responden yang lain.  

2. Umur penderita, untuk mengendalikan variabel umur maka responden 

yang masuk dalam penelitian pendampingan perawatan diri berbasis 

keluarga terhadap kemandirian perawatan diri cacat kusta yaitu kelompok 

usia lansia yaitu  ≥ 46 tahun (Depkes RI: 2009). 

3. Sosial ekonomi, untuk mengendalikan variabel sosial ekonomi maka 

responden yang masuk dalam penelitian ini yaitu responden yang 

berstatus sosial ekonomi rendah, sosial ekonomi rendah bila pendapatan ≤ 

Rp. 1.009.000,00/bulan (Upah Minimum Kabupaten Blora) 
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4. Pekerjaan, untuk mengendalikan variabel pekerjaan maka responden yang 

masuk dalam penelitian ini yaitu responden yang memiliki pekerjaan 

petani dan buruh. 

5. Pendidikan, untuk mengendalikan variabel pendidikan maka responden 

yang masuk dalam penelitian ini yaitu responden yang berpendidikan 

maksimal SMP/Sederajat (Depdiknas: 2003). 

3.3.HIPOTESIS PENELITIAN 

Hipotesis penelitian ini adalah pendampingan perawatan diri berbasis 

keluarga efektif terhadap kemandirian perawatan diri penderita cacat kusta di 

wilayah kerja Puskesmas Kunduran Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora. 
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3.4. DEFINISI OPERASIONAL 

Tabel 3.1 Definisi Operasional dari variabel bebas dan variabel terikat. 

No 

 

Variabel 

 

Definisi 

Operasional 

 

Alat Ukur 

 
Kategori 

Skala 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

 

Variabel 

Bebas: 

Pendampi

ngan 

perawatan 

diri 

berbasis 

keluarga 

 

Peran anggota 

keluarga yang 

tinggal dalam satu 

atap dalam 

kegiatan : 

mengingatkan, 

memberikan 

contoh, membantu 

melakukan 

perawatan diri, 

dan memberi 

motivasi untuk 

membiasakan 

melakukan 

perawatan diri dari 

anggota keluarga 

kepada penderita 

cacat kusta.  

 

Berdasarkan ada 

tidaknya 

pendampingan 

perawatan diri 

berbasis 

keluarga, 

Lembar 

checklist 

kegiatan 

pendampingan 

perawatan diri 

berbasis 

keluarga, lembar 

observasi. 

 

0. Tidak mendapatkan 

Pendampingan 

perawatan diri berbasis 

keluarga, hanya 

diberikan penyuluhaan 

1x diawal penelitian 

1. Mendapatkan 

pendampingan 

perawatan diri berbasis 

keluarga setiap hari 

selama 4 minggu 

mengenai kegiatan 

perawatan diri 

penderita cacat kusta 

. 

 

Nominal 

 

2. 

 

Variabel 

Terikat 

Kemandiri

an 

perawatan 

diri 

penderita 

cacat 

kusta 

 

Suatu tindakan 

mampu 

melakukan 

perawatan diri 

tanpa adanya 

bantuan dan 

dorongan dari 

orang lain meliputi 

mampu 

melakukan 

perawatan diri 

cacat mata, tangan 

dan kaki secara 

teratur setiap hari. 

 

Kuesioner, 

lembar 

observasi 

 

 

 

Skor  

Tidak Sesuai : 0  

Sesuai: 1 

 

Skor kemandirian 

perawatan diri penderita 

cacat kusta= 

                  

         
     

 

Rasio 
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3.5.Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik (explanatory research). Metode 

atau rancangan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian eksperimen 

semu (quasi experimental) artinya syarat-syarat sebagai peneliti eksperiment tidak 

cukup memadai Penelitian ini menggunakan pendekatan rancangan non 

randomized control group pretest posttest design dalam rancangan ini, 

pengelompokan anggota sample pada kelompok eksperimen dan kelompok 

control tidak dilakukkan secara random atau acak (Notoatmodjo, 2010:62). Hal ini 

dikarenakan eksperimen semu dilakukan sebagai alternatif dari eksperimen murni, 

tatkala pengalokasian faktor peneliti tidak mungkin, tidak etis, dan tidak praktis 

dilakukan randomisasi (Bhisma Murti, 2003:284). 

Tujuan penggunaan rancangan ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari 

intervensi (Pendampingan Perawatan Diri Berbasis Keluarga) pada kelompok 

eksperimen. Pendampingan pada kelompok eksperimen meliputi medampingi 

melaksanakan perawatan diri, mengingatkan penggunaan pelindung diri, dan 

pemberian dukungan dan motivasi dari anggota keluarga kepada penderita cacat 

kusta. Untuk mengetahui seberapa efektif intervensi ini, maka digunakan 

kelompok kontrol atau pembanding. Kelompok kontrol dalam penelitian ini tidak 

diberikan intervensi. 

Rancangan penelitian ini dapat digambarkan sebagi berikut: 

 

 

Gambar 3.2 Sumber : (Bhisma Murti, 2003:286) 

E O1------------------ X -------------- O2 

C O1 ----------------------------------- O2 
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Keterangan : 

E : Kelompok penderita cacat kusta yang mendapatkan intervensi penyuluhan dan 

pendampingan perawatan diri berbasis keluarga (eksperimen) 

C : Kelompok penderita cacat kusta yang hanya diberikan penyuluhan biasa 

     (kontrol) 

O1 : Pretest bagi kedua kelompok penderita cacat kusta 

O2 : Posttest bagi kedua kelompok penderita cacat kusta 

X : Perlakuan atau intervensi dengan pendampingan perawatan diri berbasis 

     Keluarga. 

3.6.POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

3.6.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini seluruh penderita cacat kusta di wilayah kerja 

Puskesmas Kunduran Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora dengan jumlah 

penderita cacat kusta hingga akhir 2014 yaitu 55 orang penderita cacat kusta. 

Tingkat 1 sebanyak 25 penderita dan tingkat 2 sebanyak 30 penderita.   

3.6.2 Sampel Eksperiment dan Kontrol 

Menurut Soekijdo Notoatmojo (1988) ukuran sampel tergantung 2 hal yaitu, 

yang pertama adalah pertimbangan analisis data yang digunakan memerlukan 

besaran sampel tertentu agar hasilnya dapat dipercaya, untuk menentukan jumlah 

sampel minimal, dan yang kedua adalah pertimbangan besarnya dukungan 

(sumber daya) yang ada pada peneliti, untuk menentukan jumlah sampel 

maksimal. Yang dimaksud dengan sumber daya adalah daya dukung antara lain 
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terbatasnya pewawancara. Untuk diketahui juga bahwa sampel yang besar akan 

member hasil yang akurat. 

Menurut teori Sugiyono (2011:91) dalam penelitian eksperimen yang 

sederhana, maka menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang 

mana jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai 20 orang. 

Penelitian ini mengambil besaran jumlah sempel sebanyak 10 orang untuk 

eksperimen dan 10 orang untuk kontrol.  

3.6.3 Teknik Pemilihan Sampel 

Cara pengambilan sampel yang digunakan yaitu non random (purposive 

sampling) yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada suatu pertimbangan 

tertentu yang dibuat oleh peneliti, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang 

sudah diketahui sebelumnya (Notoatmodjo, 2010). 

Tabel 3.2. Rincian Sampel Objek Penelitian. 

No. Kelompok Sampel 

1 Eksperimen : penderita cacat kusta yang diberikan 1x  

penyuluhan dan pendampingan perawatan diri cacat 

kusta berbasis keluarga 

10 orang 

2 Kontrol : Penderita cacat kusta yang hanya diberikan 

penyuluhan 1x saat awal penelitian 

10 orang 

3.6.3.1.Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

1) Inklusi: 

1. Penderita cacat kusta tingkat 1 dan tingkat 2 

2. Penderita cacat kusta yang tinggal dan menetap di wilayah kerja 

Puskesmas Kunduran 

3. Bersedia menjadi responden penelitian 
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4. Penderita cacat kusta yang tinggal serumah bersama anggota keluarganya 

5. Umur ≥ 46 tahun (kelompok usia lansia) 

6. Pekerjaan petani dan buruh 

7. Pendidikan maksimal SMP / sederajat 

2) Eksklusi: 

1. Penderita cacat kusta yang telah meninggal/pindah kependudukan dari 

wilayah kerja Puskesmas Kunduran 

2. Responden yang drop out  

3.7.SUMBER DATA 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

3.7.1 Data Primer 

Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara 

dengan responden sampel penelitian. 

3.7.2 Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain: 

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Blora 

Data kejadian kusta, tingkat kecacatan kusta dan program yang sudah dan 

masih dilaksanakan di Kabupaten Blora. 

2. Puskesmas Kunduran 

Data penderita cacat kusta dan program yang telah dilaksanakan di 

wilayah kerja Puskesmas Kunduran. 
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3.8.INSTRUMEN PENELITIAN DAN TEKNIK PENGAMBILAN DATA 

3.8.1. Instrument Penelitian 

Instrument penelitian sebagai alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah 

(Arikunto,2010:203).  

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi. Observasi 

adalah suatu prosedur yang berencana, antara lain meliputi melihat dan mencatat 

jumlah dan taraf aktivitas tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang 

diteliti. 

Observasi dilakukkan dengan menggunakan instrumen sebagai berikut:  

1. Lembar karakteristik penderita dan keluarga 

Lembar yang berisi identitas penderita cacat kusta dan anggota keluarga 

yang mewakili meliputi nama, alamat, umur, jenis kelamin, pendidikan, 

dan pekerjaan. 

2. Lembar checklist kegiatan pendampingan perawatan diri berbasis 

keluarga untuk Penderita Cacat Kusta (PCK). 

3. Buku panduan berisi informasi mengenai perawatan diri kusta sebagai 

panduan pelaksanaan pendampingan perawatan diri berbasis keluarga. 

4. Kuesioner perawatan diri untuk mengetahui tingkat kemandirian 

penderita cacat kusta setelah adanya pendampingan perawatan diri 

berbasis keluarga setelah jangka waktu yang telah ditentukan. 
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5. Lembar crosscheck perawatan diri digunaakan untuk mengcroscek 

kembali kebenaran pernyataan mengenai perawatan diri penderita cacat 

kusta 

6. Daftar hadir anggota keluarga yang mewakili yang tinggal serumah, 

digunakan untuk mengetahui partisipasi dari anggota. 

3.8.2. Uji Validitas dan Reabilitas 

3.8.2.1.Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrument. Sebuah instrument dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan (Arikunto, 2010:211). Untuk mengetahui 

tentang tingkat validitas instrument dilakukan uji coba dengan menggunakan 

program SPSS V 16. 

Kriteria soal dikatakan valid atau tidak tergantung pada hasil output SPSS 

yang dilihat pada uji signifikasi yang dilakukan dengan membandingkan nilai r 

hitung dengan r table untuk degree of freedom (df) = n – 2, dengan alpha = 0.05 

dalam hal ini n adalah jumlah sample. Bandingkan nilai Correlated Item – Total 

Correlation dengan hasil perhitungan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel 

dan nilai positif maka butir atau pertanyaan tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 

2011:53). 

Uji validitas dilaksanakan di Kecamatan Medang karena Kecamatan 

Kecamatan Medang merupakan kecamatan yang endemis kusta di Kabupaten 

Blora., dengan pertimbangan Kecamatan Medang dan Kecamatan Kunduran 

mempunyai kemiripan karakteristik dengan sampel eksperimen yaitu dari segi 
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pendidikannya yang rata-rata SD dan SMP/sederajad. Sedangkan jumlah sampel 

yang digunakan untuk uji validitas yaitu 10 sampel, yaitu setengah dari jumlah 

sampel penelitian. 

3.8.2.2.Uji Reliabititas  

Reabilitas instrumen berhubungan dengan tingkat kepercayaan instrumen 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena sudah baik. Suatu tes 

dikatakan memiliki taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap (Arikunto, 2010:221). Untuk menghitung reabilitas 

soal bentuk obyektif digunakaan juga program SPSS V16 dengan menggunakan 

pengujian cronbach’s Alpha. 

Uji reabilitas dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir 

pertanyaan untuk lebih dari satu variabel, setelah membuang butir tes yang tidak 

valid terlebih dahulu. Realibilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik  

memiliki nilai cronbach’s alpha> dari 0,70 (Ghozali, 2011:47).  

3.8.3. Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.8.3.1. Observasi 

Metode observasi digunakan untuk memperoleh gambaran kondisi penderita 

cacat kusta yang terdapat di wilayah kerja Puskesmas Kunduran Kecamatan 

Kunduran Kabupaten Blora. Metode observasi. Metode observasi dalam 

penelitian ini juga digunakan dalam pengamatan secara cermat pendampingan 

perawatan diri berbasis keluarga terhadap kemandirian perawatan diri penderita 

cacat kusta dengan  
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3.8.3.2.Wawancara 

Wawancara merupakan metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan 

data dalam studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti pada pemegang 

program pengendalian penyakit kusta Puskesmas Kunduran untuk mengetahui 

permasalahan perawatan diri kusta penderita cacat kusta, untuk mendapatkan 

waktu yang tepat dalam melaksanakan penelitian. dan untuk mengetahui 

karakteristiknya. 

3.8.3.3.Dokumentasi 

Dokumentasi adalah upaya untuk melakukan pengumpulan data dengan cara 

mengambil data yang berasal dari dokumen asli (Hidayat, 2009:88). Terdapat dua 

cara dokumentasi yaitu manual dan digital. Dokumentasi manual dilakukan 

dengan cara melakukan pencatatan terhadap hasil dari kegiatan penelitian. 

Dokumentasi manual dalam penelitian ini menggunakan bantuan lembar checklist 

kegiatan pendampingan perawatan diri berbasis keluarga dan sedangkan 

dokumentasi digital yaitu dengan cara menggunakan alat kamera. 

3.8.3.4.Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

member seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono, 2011:142). Kuesioner dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui kemandirian perawatan diri sesudah dilakukan pendampingan 

perawatan diri setelah jangka waktu yang telah ditentukan. 
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3.9. PROSEDUR PENELITIAN 

Prosedur penelitian dalam penelitian ini dilakukan meliputi tahap pra 

penelitian, pelaksanaan penelitian dan pasca penelitian berikut: 

3.9.3. Tahap Pra Penelitian 

Tahap pra penelitian yaitu tahap persiapan penelitian meliputi: 

1. Mengurus surat perijinan penelitian dari BAPPEDA Kabupaten Blora dan 

PUSKESMAS Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora, 

2. Koordinasi dengan kepala Puskesmas Kunduran dan pemegang program 

pengendalian penyakit kusta mengenai tempat dan tanggal penelitian dan 

menjelaskan tentang tujuan penelitian pendampingan perawatan diri 

berbasis keluarga dan prosedur pelaksanaan penelitian, 

3. Menyebar undangan para penderita kusta dari kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol yang menjadi sampel penelitian, 

4. Menyebar undangan kepada anggota keluarga yang mewakili untuk 

mendampingi kegiatan perawatan diri sebagai kelompok eksperimen 

penelitian. 

3.9.4. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

3.9.4.2.Kelompok Eksperimen 

1. Melakukan pre-test terhadap penderita kusta mengenai kemandirian 

perawatan diri penderita cacat kusta secara door to door, pengisian 

kuesioner pada penderita cacat kusta dilakukan sebelum diberikan 

penyuluhan dan intervensi, 
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2. Memberikan penyuluhan sebanyak 1x dihari ke-1, sasaran penyuluhan 

ditujukan kepada seluruh sampel penderita cacat kusta, penyuluhan 

membahas mengenai kecacatan kusta, dan cara melakukan perawatan diri 

kusta dengan menggunakan media power point,  

3. Memberikan penyuluhan sebanyak 1x dihari ke-2, sasaran penyuluhan 

ditujukan kepada anggota keluarga yang mewakili dari kelompok 

eksperimen, penyuluhan mengenai penyakit kusta, kecacatan kusta, dan 

cara mendampingi perawatan diri kusta dengan menggunakan media 

power point dan buku panduan pendampingan perawatan diri cacat kusta 

untuk keluarga, 

4. Selama 4 minggu selanjutnya salah satu anggota keluarga yang mewakili 

melakukan pendampingan perawatan diri kusta yang dilakukan setiap hari 

untuk mendampingi penderita cacat kusta dalam melakukan perawatan 

diri cacat kusta. Setiap 1 minggu sekali dalam 4 minggu peneliti 

melakukan monitoring serta crosscheck kegiatan pendampingan 

perawatan diri cacat kusta dan melakukan pengambilan dokumentasi 

lembar checklist kegiatan pendampingan perawatan diri penderita cacat 

kusta, 

5. Minggu ke- 5 melakukan post-test mengenai kemandirian perawatan diri 

penderita cacat kusta secara door to door menggunakan lembar 

kuesioner. 
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3.9.4.3.Kelompok Kontrol 

1. Melakukan pre-test mengenai kemandirian perawatan diri penderita cacat 

kusta, pengisian kuesioner pada penderita cacat kusta dilakukan secara 

door to door sebelum diberikan penyuluhan. 

2. Melakukan penyuluhan hari ke-1, sasaran penyuluhan ditujukan kepada 

seluruh sampel penderita cacat kusta, penyuluhan membahas mengenai 

kecacatan kusta, dan cara melakukan perawatan diri kusta dengan 

menggunakan media power point. 

3. Minggu ke-5 dilakukan post-test mengenai kemandirian perawatan diri 

penderita cacat kusta secara door to door menggunakan kuesioner dan 

lembar observasi.  

3.9.5. Tahap Pasca Penelitian 

Setelah tahap penelitian selesai, maka tahap selanjutnya adalah melakukan 

analisis data untuk mengetahui pengaruh adanya pendampingan perawatan diri 

berbasis keluarga terhadap kemandirian perawatan diri penderita cacat kusta. 

3.10. TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

3.10.1. Teknik Pengolahan Data 

Data yang diperoleh di lapangan kemudian dilakukkan pengolahan data 

secara komputerisasi melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Editing yaitu pengecekan dan perbaikan isian formulir atau kuesioner. 

2. Coding yaitu mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi data 

angka atau bilangan. 
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3. Memasukkan Data (Data Entry) atau Processing yaitu memasukkan kode 

atau hasil coding ke dalam program atau “software” computer. 

4. Pembersihan Data (Cleaning) yaitu pengecekan kembali dan koreksi 

(Notoatmodjo,2010:174) 

Data mentah yang diperoleh peneliti kemudian dianalisis dalam rangka untuk 

memberikan arti yang berguna dalam memecahkan massalah penelitian ini. 

Analisis data yang dilakukkan dalam penelitian ini adalah: 

3.10.2. Analisis Data 

3.10.2.1. Analisis Univariat 

Analisis yang dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penellitian. Analisis 

dilakukan untuk mendiskripsikan semua variabel penelitian cara membuat 

variabel distribusi frekuensi dan presentase disetiap variabel (Notoatmodjo, 

2012:182). 

3.10.2.2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat ini dilakukan terhadap dua variabel yang diduga 

berhubungan atau berkolerasi. (Notoatmodjo, 2012:184). Analisis bivariat yang 

digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai pre-test dan post-test antara 

kelompok eksperimen dan kontrol menggunakan uji t tidak berpasangan, apabila 

tidak terdistribusi normal maka menggunakan uji alternatifnya yaitu Mann-

Whitney, uji normalitas menggunakan Test of Normality Shapiro-Wilk karena 

sampel ≤50, dikatakan terdistribusi normal apabila P>0.05 (Dahlan, 2011:4). 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1. SIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pendampingan 

perawatan diri berbasis keluarga efektif terhadap kemandirian perawatan diri 

penderita cacat kusta di wilayah kerja Puskesmas Kunduran Kecamatan Kunduran 

Kabupaten Blora. 

6.2. SARAN 

6.2.1. Bagi Penderita Cacat Kusta  

1. Segeralah pergi ke Puskesmas apabila terdapat luka berbau, panas dan 

bengkak. 

2. Teratur dalam melakukan perawatan diri secara rutin setiap hari dan 

menggunakan pelindung diri saat beraktivitas. 

6.2.2 Bagi Keluarga Penderita Cacat Kusta 

Disarankan pihak keluarga selalu memberikan dukungan dan motivasi 

kepada penderita cacat kusta dengan sepenuh hati, kasih sayang, selalu menjaga 

komunikasi serta membantu penderita cacat kusta dalam menghadapi masalah 

perawatan diri cacat kusta maupun masalah psikologi dan sosialnya. 

6.2.3. Bagi Puskesmas Kunduran 

Disarankan untuk memberikan penyuluhan pendekatan terhadap keluarga 

penderita cacat kusta, diharapkan keluarga dapat membantu penderita cacat kusta 

dalam menyelesaikan masalah kesehatan, psikologi serta sosialnya. 
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LAMPIRAN 3 
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LAMPIRAN 4 

 

DAFTAR POPULASI DAN SAMPEL PENDERITA CACAT 

KUSTA DI WILAYAH PUSKESMAS KUNDURAN 

 

Populasi 

No. Nama Jenis Kelamin Usia 

1 Sujadi L 47 

2 Salami  P 43 

3 Vita P 41 

4 Munjaka L 33 

5 Bajir P 53 

6 Suparmi L 43 

7 Masirun L 75 

8 Joko Utomo L 36 

9 Yahmo L 51 

10 Wagiman L 55 

11 Sujiman L 63 

12 Jayadi L 69 

13 Marsinah P 51 

14 Masriah P 39 

15 Ah.Yusuf L 20 

16 Subiatik L 44 

17 Yamin L 73 
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18 Daman L 76 

19 St.Umidah P 25 

20 Sukinah P 53 

21 Soni L 21 

22 Pasinah P 63 

23 Darmo L 73 

24 Sugiarto L 53 

25 Mutohir L 45 

26 Sri Pujiono L 25 

27 Wagiman L 78 

28 Suwono L 41 

29 Sutrisno L 28 

30 Tomo L 51 

31 Mulyanto  L 28 

32 Wiji P 20 

33 Pujianto L 38 

34 Samidi L 38 

35 Juari L 59 

36 Sripah P 58 

37 Sulipah P 56 

38 Musafiah L 58 

39 Warno L 48 

40 Ngatmi P 65 

41 Siti  P 77 
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42 Sodig L 55 

43 Sakinah  P 57 

44 Yatman L 59 

45 Sarpani L 58 

46 Suparjo L 66 

47 Nurkamid L 48 

48 Mugiono L 59 

49 Jasmin L 58 

50 Seni L 51 

51 Amiyati P 50 

52 Yahmo L 49 

53 Sukilah P 61 

54 Wakidin L 54 

55 Ngatmo L 65 

 

 

Sampel 

No. Nama Kelompok Jenis 

Kelami

n 

Usia Tingkat 

Pendidik

an 

Peker-

jaan 

Nama 

Pendam-

ping 

Status 

Pendam-

ping 

1. Juari Eksperimen L 59 - Buruh Sarmini Istri  

2. Sripah Eksperimen P 58 - Buruh Wanti Suami 

3. Sulipah Eksperimen P 56 SD Buruh Waginah Suami 

4. Musafiah Eksperimen L 58 - Tani Sutriliafin Istri 

5. Warno Eksperimen L 48 SMP Buruh Minar  Anak 



88 

 

6. Ngatmo Eksperimen L 65 - Tani Siti Istri  

7. Siti  Eksperimen P 77 - Buruh Lasmi Istri 

8. Sodig Eksperimen L 55 SD Tani Darsi Istri 

9. Sakinah  Eksperimen P 57 - Buruh Marsiah Istri  

10. Yatman Eksperimen L 59 - Tani Ali Anak 

11. Sarpani Kontrol L 58 - Tani   

12. Suparjo Kontrol L 66 - Buruh   

13. Nurkamid Kontrol L 48 SD Tani   

14. Mugiono Kontrol L 59 SD Buruh   

15. Jasmin Kontrol L 61 - Tani   

16. Seni Kontrol L 51 - Tani   

17. Amiyati Kontrol P 50 - Buruh   

18. Yahmo Kontrol L 49 SD Tani   

19. Sukilah Kontrol P 61 - Tani   

20. Wakidin Kontrol L 54 SD Buruh   
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LAMPIRAN 5 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

KUESIONER 

 

EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN PERAWATAN DIRI 

BERBASIS KELUARGA TERHADAP KEMANDIRIAN 

PERAWATAN DIRI PENDERITA CACAT KUSTA 

 

 

 

No. Responden   : 

Nama Penderita Cacat Kusta : 

Tempat, Tanggal Lahir   : 

Jenis Kelamin    : 

Pendidikan     : 

Pekerjaan     : 

Pendapatan    : 

Nama Fasilitator (keluarga)  : 

Alamat    : 

Tanggal Pengumpulan Data : 
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Kuesioner untuk menilai kemandirian perawatan diri pendertia cacat kusta 

KUESIONER PRE-TEST DAN POST-TEST KEMANDIRIAN 

PERAWATAN DIRI PENDERITA CACAT KUSTA 

 

Nama Penderita Cacat Kusta : 

Hari/tanggal   : 

Petunjuk pengisian! 

1. Hanya boleh diisi oleh peneliti 

2. Isi nama, hari/tanggal penilaian kemandirian perawatan diri penderita 

cacat kusta 

3. Berikan tanda (√) pada kolom yang disediakan dengan memberikan 

informasi yang sejujurnya. 

Perawatan Diri Cacat Mata 

Apakah anda setiap hari memeriksa keadaan mata di pagi dan petang hari 

menggunakan cermin ? 

a) Ya    b) Tidak 

Coba praktekan cara memeriksa mata yang biasa anda lakukan setiap pagi 

dan petang hari!  

No Kegiatan perawatan diri 

Apakah 

dilakukan? 

Ya Tidak 

1. Menyediakan cermin   

2. Memeriksa didepan cermin, apakah ada benda 

asing yang masuk? 

1. Ada 

2. Tidak ada 

  

Apabila ada, bersihkan kotoran secara hati-

hari dengan kain basah yang lembut 

  

3. Memeriksa didepan cermin,  

1. Apakah mata berwarna kemerahan? 

2. Tutuplah 1 sisi mata secara bergantian 

apakah terdapat pandangan kabur ? 

1. Ya 
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2. Tidak 

Apabila ya, berikan tetes mata   

4. Memeriksa apakah mata mengalami luka pada 

mata? 

- Ya 

- Tidak 

  

Apabila ya, tutup mata menggunakan 

bantalan bersih, dan dianjurkan untuk ke 

puskesmas. 

  

 

Apakah saat diluar rumah anda selalu menggunakan pelindung mata 

(kacamata/selendang/topi) ? 

1. Ya     b) Tidak 

No Kegiatan perawatan diri 

Apakah 

dilakukan? 

Ya Tidak 

5 Apakah anda bisa menunjukan pelindung 

mata yang biasa anda gunakan saat 

beraktivitas diluar rumah? (boleh diisi lebih 

dari satu) 

Kacamata 

Topi 

Selendang 

Kerudung 

Lainnya, sebutkan 

………………………………………. 

  

 

Perawatan Diri Cacat Tangan 

Apakah anda setiap hari selalu melakukan perawatan tangan dengan merendam 

tangan? 

a) Ya    b)Tidak 

Coba praktekan cara melakukan perawatan diri cacat kusta bagian tangan 

yang biasa anda lakukan setiap hari! 

No Kegiatan perawatan diri 

Apakah 

dilakukan? 

Ya Tidak 
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6. Menyediakan ember/baskom dengan air 

bersih 

  

7. Menyediakan minyak / vaselin / bodylotion   

8. Menyediakan batu apung   

9. Memeriksa telapak tangan    

Apakah ada kemerahan, melepuh atau 

terluka? 

1. Ada 

2. Tidak ada 

(jika tidak ada, nomor 13 dikosongkan) 

  

10. Merendam tangan menggunakan air bersih 

dengan suhu normal selama 20 menit  

  

11. Menggosok kulit yang menebal dengan batu 

apung. 

  

12. Mengolesi tangan yang masih dalam keadaan 

basah menggunakan minyak kelapa/vaselin/ 

bodylotion yang bersih 

  

13. Apabila ada luka, setelah tangan diolesi 

minyak, berikan antiseptic (betadine) lalu 

balutlah luka menggunakan kain bersih. 

  

 

Apakah anda saat beraktifitas selalu menggunakan pelindung tagan/ kaos tangan ? 

a) Ya    b) Tidak 

No Kegiatan perawatan diri 

Apakah 

dilakukan? 

Ya Tidak 

14. Apakah anda bisa menunjukan pelindung 

tangan yang biasa anda gunakan saat 

beraktivitas ? (boleh diisi lebih dari satu) 

1. Sarung tangan 

2. Lainnya, sebutkan: 

……………………………. 

  

 

Apakah anda setiap hari rutin melakukan latihan otot tangan? 

a) Ya    b) Tidak 
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No Kegiatan perawatan diri 

Apakah 

dilakukan? 

Ya Tidak 

15. Apakah  jari-jari tangan mengalami bengkok? 

1. Ya 

2. Tidak 

  

Apabila Ya, lakukan latihan otot-otot jari 

tangan 

1. Meluruskan jari-jari 

2. Melatih ibu jari (menegakan ibu jari 

ke posisi menunjuk keatas) tahan 

sampai 10 detik 

3. Gunakan 2-3 karet gelang, pisahkan 

dan rapatkan jari-jari tangan 

berulang-ulang kali 

  

 

Perawatan Diri Cacat Kaki 

Apakah anda setiap hari selalu merendam kaki anda selama 20 menit ? 

a) Ya    b)Tidak 

No Kegiatan perawatan diri 

Apakah dilakukan? 

Ya Tidak 

16. Menyediakan ember/baskom dengan air 

bersih 

  

17. Menyediakan minyak / vaselin / bodylotion   

18. Menyediakan batu apung   

19. Memeriksa telapak kaki    

Apakah ada kemerahan, melepuh atau 

terluka? 

1. Ada 

2. Tidak ada 

(jika tidak ada, nomor 23 dikosongkan ) 

  

20. Merendam kaki menggunakan air bersih 

dengan suhu normal selama 20 menit  

  

21. Menggosok kulit yang menebal dengan batu   
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apung. 

22. Mengolesi kaki yang masih dalam keadaan 

basah menggunakan minyak kelapa/vaselin/ 

bodylotion yang bersih 

  

23. Apabila ada luka, setelah kaki diolesi 

minyak, berikan antiseptic (betadine) lalu 

balutlah luka menggunakan kain bersih. 

  

 

Apakah anda saat beraktivitas selalu menggunakan alas kaki ? 

a) Ya    b) Tidak 

No Kegiatan perawatan diri 

Apakah 

dilakukan? 

Ya Tidak 

24. 

 

Menggunakan alas kaki   

Apakah anda bisa menunjukan pelindung kaki 

yang biasa anda gunakan saat beraktivitas ? 

(boleh diisi lebih dari satu) 

1. Sepatu (bagian dalam yang lembut) 

2. Sandal (bagian dalam yang lembut) 

3. Lainnya, sebutkan: 

…………………………………… 

  

 

Apakah anda setiap hari rutin melakukan latihan otot kaki ? 

a) Ya    b) Tidak 

No Kegiatan perawatan diri 

Apakah 

dilakukan? 

Ya Tidak 

25. Apakah kaki semper? 

1. Ya 

2. Tidak 

  

Apabila ya, lakukan latihan otot kaki dan 

mencegah kekakuan 

  

1. Duduk, sedapat mungkin mengangkat 

kaki yang lunglai 

  

2. Apabila masih ada kekuatan, latih 

dengan menggunakan beban, 
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menggunakan plastic yang diisi benda 

(beras/batu/yang lain) diletakkan di 

punggung kaki kemudian diangkat dan 

ditahan supaya tidak jatuh atau 

dengan cara yang lainya, 

sebutkan………………………....….. 

……………………………………….... 
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Kuesioner  untuk anggota keluarga yang mendampingi perawatan diri cacat 

kusta 

LEMBAR KEGIATAN PENDAMPINGAN PERAWATAN DIRI CACAT 

KUSTA BERBASIS KELUARGA  

Nama Pendamping : 

Hari/Tanggal  : 

Petunjuk pengisian ! 

1. Diisi oleh salah satu anggota keluarga yang mendampingi kegiatan 

perawatan diri cacat kusta 

2. Isi nama, hari/tanggal kegiatan pendampingan perawatan diri cacat kusta 

3. Berikan tanda (√) pada kolom yang disediakan dengan memberikan 

informasi yang sejujurnya. 

4. Isilah pernyataan dengan jawaban sejujur-jujurnya ! 

No Kegiatan Pendampingan Perawatan 

Diri  

Berbasis Keluarga 

Apakah anda 

lakukan? 

 

Apakah penderita 

melakukan 

saran/nasehat 

anda? 

Ya Tidak Ya Tidak 

A. Cacat Mata 

1. Mengingatkan memeriksa mata 

menggunakan cermin/membantu 

memeriksa mata penderita jika diperlukan  

    

 Apa yang anda lakukan apabila penderita tidak melakukan nasehat/saran yang anda 

berikan? (boleh diisi lebih dari satu) 

1.  Membacakan buku panduan perawatan diri  

2. Meminta penderita untuk mengambil cermin dan mintalah penderita untuk 

memeriksa matanya 

3. Memberikan contoh cara memeriksa mata 

4. Lainnya, 

sebutkan………………………………………................................................ 

 

2. Mengingatkan untuk membersihkan 

menggunakan air bersih dan memberi tetes 

mata. 
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 Apa yang anda lakukan apabila penderita tidak melakukan nasehat/saran yang anda 

berikan? (boleh diisi lebih dari satu) 

1. Membacakan buku panduan perawatan diri  

2. Meminta penderita untuk membersihkan menggunakan air bersih dan 

memberikan tetes mata 

3. Lainnya, 

sebutkan………………………………………................................................ 

 

3. Mengingatkan penggunaan pelindung mata 

(kerudung/topi/kaca mata) saat penderita 

diluar rumah. 

    

 Apa yang anda lakukan apabila penderita tidak melakukan nasehat/saran yang anda 

berikan? (boleh diisi lebih dari satu) 

1. Membacakan buku panduan perawatan diri  

2. Meminta penderita untuk mengambil pelindung mata dan mintalah penderita 

untuk memakai pelindung mata 

3. Lainnya, 

sebutkan………………………………………................................................ 

 

4. Mengingatkan penggunaan pelindung mata 

saat tidur (kelambu/selimut/kain penutup 

mata) 

    

 Apa yang anda lakukan apabila penderita tidak melakukan nasehat/saran yang anda 

berikan? ((boleh diisi lebih dari satu)) 

1. Membacakan buku panduan perawatan diri  

2. Mintalah penderita untuk tidur ditempat yang berselambu 

3. Mintalah penderita untuk dapat mengambil selimut/kain penutup mata untuk 

dipakainya 

4. Lainnya, 

sebutkan………………………………………................................................ 

 

B. Cacat Tangan 

1. Mengingatkan untuk merendam tangan 

selama 20 mnt menggunakan air bersih 

bersuhu normal dan menggosok kulit yang 

kasar 

    

 Apa yang anda lakukan apabila penderita tidak melakukan nasehat/saran yang anda 

berikan? (boleh diisi lebih dari satu) 
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1. Membacakan buku panduan perawatan diri  

2. Meminta penderita untuk dapat mengambil perlengkapan merendam dan 

meminta untuk melakukan rendaman tangan selama 20 menit 

3. Mengajarkan cara merendam menggosok yang benar  

4. Lainnya, 

sebutkan………………………………………................................................ 

2. Mengingatkan untuk mengolesi pelembab 

(minyak/vaselin) 

    

 Apa yang anda lakukan apabila penderita tidak melakukan nasehat/saran yang anda 

berikan? (boleh diisi lebih dari satu) 

1. Membacakan buku panduan perawatan diri  

2. Meminta penderita untuk mengambil minyak/vaselin untuk dapat dioleskan 

ke tangan penderita  

3. Lainnya, 

sebutkan………………………………………................................................ 

 

3. Mengingatkan dan mengajarkan membalut 

luka pada tangan dan mengistirahatkan 

tangan yang luka 

    

 Apa yang anda lakukan apabila penderita tidak melakukan nasehat/saran yang anda 

berikan? (boleh diisi lebih dari satu) 

1. Membacakan buku panduan perawatan diri  

2. Meminta penderita untuk dapat menyiapkan alat dan bahan membalut luka 

3. Mengajarkan penderita cara membalut luka  

4. Lainnya, 

sebutkan………………………………………................................................ 

 

4. Mengingatkan untuk menggunakan 

pelindung diri saat berkatifitas (sarung 

tangan) 

    

 Apa yang anda lakukan apabila penderita tidak melakukan nasehat/saran yang anda 

berikan? (boleh diisi lebih dari satu) 

1. Membacakan buku panduan perawatan diri  

2. Meminta penderita mengambil sarung tangan / pelindung tangan dan 

mintalah penderita untuk memakaikannya  

3. Lainnya, 

sebutkan………………………………………................................................ 

 

5. Mengingatkan dan mendampingi     
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melakukan kegiatan latihan otot tangan 

untuk tangan yang bengkok 

 Apa yang anda lakukan apabila penderita tidak melakukan nasehat/saran yang anda 

berikan? (boleh diisi lebih dari satu) 

1. Membacakan buku panduan perawatan diri  

2. Meminta penderita untuk mengambil karet gelang dan meminta penderita 

untuk latihan otot 

3. Mengajarkan cara latihan otot tangan sesuai dengan buku panduan   

4. Lainnya, 

sebutkan………………………………………................................................ 

 

C. Cacat Kaki  

1. Mengingatkan untuk merendam kaki 

selama 20 mnt menggunakan air bersih 

bersuhu normal dan menggosok kulit yang 

kasar 

    

 Apa yang anda lakukan apabila penderita tidak melakukan nasehat/saran yang anda 

berikan? (boleh diisi lebih dari satu) 

1. Membacakan buku panduan perawatan diri  

2. Meminta penderita untuk dapat mengambil perlengkapan merendam dan 

meminta untuk melakukan rendaman kaki selama 20 menit 

3. Mengajarkan cara merendam menggosok yang benar  

4. Lainnya, 

sebutkan………………………………………................................................ 

2. Mengingatkan untuk mengolesi pelembab 

(minyak/vaselin) 

    

 Apa yang anda lakukan apabila penderita tidak melakukan nasehat/saran yang anda 

berikan? (boleh diisi lebih dari satu) 

1. Membacakan buku panduan perawatan diri  

2. Meminta penderita untuk mengambil minyak/vaselin untuk dapat dioleskan 

di kaki penderita  

3. Lainnya, 

sebutkan………………………………………................................................ 

 

3. Mengingatkan dan membantu membalut 

luka pada kaki dan mengistirahatkan kaki 

yang luka 

    

 Apa yang anda lakukan apabila penderita tidak melakukan nasehat/saran yang anda 
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berikan? (boleh diisi lebih dari satu) 

1. Membacakan buku panduan perawatan diri  

2. Meminta penderita untuk mengambil perlengkapan dan bahan untuk 

membalut luka 

3. Mengajarkan penderita cara membalut luka  

4. Lainnya, 

sebutkan………………………………………................................................ 

 

4. Mengingatkan dan mendampingi 

melakukan latihan otot kaki 

    

 Apa yang anda lakukan apabila penderita tidak melakukan nasehat/saran yang anda 

berikan? (boleh diisi lebih dari satu) 

1. Membacakan buku panduan perawatan diri  

2. Mengajarkan cara latihan otot kaki dan meminta penderita untuk dapat 

menirukannya 

3. Lainnya, 

sebutkan………………………………………................................................ 

 

5. Mengingatkan untuk selalu melindungi 

kaki dari terjadinya luka, mengingatkan 

untuk menggunakan sepatu/sandal 

(pelindung kaki) saat beraktifitas  

    

 Apa yang anda lakukan apabila penderita tidak melakukan nasehat/saran yang anda 

berikan? (boleh diisi lebih dari satu) 

1. Membacakan buku panduan perawatan diri  

2. Meminta penderita untuk mengambil sepatu/ sandal  

3. Meminta penderita untuk memakaikannya  

4. Lainnya, 

sebutkan………………………………………................................................ 

 

NB : Bila luka berbau, panas dan bengkak segeralah laporkan kepada 

   petugas kesehatan. 
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 “KELOMPOK EKSPERIMEN” 

 

LEMBAR CROSSCHECK KEGIATAN PENDAMPINGAN 

PERAWATAN DIRI BERBASIS KELUARGA KEPADA 

PENDERITA CACAT KUSTA  

Nama Penderita Cacat Kusta : 

Hari/Tanggal   : 

Petunjuk pengisian! 

1. Diisi oleh peneliti saat melakukan observasi dan croscek kegiatan 

pendampingan perawatan diri  

2. Isi nama, hari/tanggal kegiatan pendampingan perawatan diri cacat kusta 

3. Berikan tanda (O) pada option yang telah disediakan sesuai dengan 

informasi yang didapatkan. 

Pendampingan Keluarga 

1. Apakah terdapat anggota keluarga yang mengingatkan untuk melakukan 

perawatan diri dan menggunakan alat pelindung diri saat beraktivitas? 

a) Ya    b) Tidak 

2. Apakah anggota keluarga selalu membantu anda dalam melaksanakan 

kegiatan perawatan diri? 

a) Ya    b) Tidak 

3. Apakah adanya pendampingan dari keluarga dalam melakukan perawatan 

diri sangat membantu anda? 

a) Ya    b) Tidak 

4. Apakah dengan adanya pendampingan keluarga anda termotivasi untuk 

melakukan perawatan diri secara mandiri setiap hari? 

a) Ya     b) Tidak 

5. Apakah anggota keluarga menyarankan anda untuk periksa ke Puskesmas 

apabila luka mengalami panas, memerah, bengkak dan berbau busuk? 

a) Ya    b) Tidak 
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Kuesioner Croscek Praktek Perawatan Diri Penderita Cacat Kusta 

Petunjuk!  

Checklist penilaian praktek kemandirian perawatan diri penderita cacat 

kusta  

 

Coba praktekan cara melakukan perawatan diri cacat kusta bagian mata yang 

biasa anda lakukan setiap hari! 

No Kegiatan perawatan diri 

Apakah 

dilakukan? 

Ya Tidak 

1. Menyediakan cermin   

2. Memeriksa didepan cermin, apakah ada benda 

asing yang masuk? 

1. Ada 

2. Tidak ada 

  

Apabila ada, bersihkan kotoran secara hati-

hari dengan kain basah yang lembut 

  

3. Memeriksa didepan cermin,  

3. Apakah mata berwarna kemerahan? 

4. Tutuplah 1 sisi mata secara bergantian 

apakah terdapat pandangan kabur ? 

1. Ya 

2. Tidak 

  

Apabila ya, berikan tetes mata   

4. Memeriksa apakah mata mengalami luka? 

1. Ya 

2. Tidak 

  

Apabila ya,tutup mata menggunakan bantalan 

bersih, dan anjurkan untuk ke puskesmas. 

  

5. Apakah anda bisa menunjukan pelindung 

mata yang biasa anda gunakan saat 

beraktivitas diluar rumah? (boleh diisi lebih 

dari satu) 

1. Kacamata 

2. Topi 

3. Selendang 

4. Kerudung 
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5. Lainnya, sebutkan 

………………………………………. 

 

Coba praktekan cara melakukan perawatan diri cacat kusta bagian tangan yang 

biasa anda lakukan setiap hari! 

No Kegiatan perawatan diri 

Apakah 

dilakukan? 

Ya Tidak 

1. Menyediakan ember/baskom dengan air 

bersih 

  

2. Menyediakan minyak / vaselin / bodylotion   

3. Menyediakan batu apung   

4. Memeriksa telapak tangan    

Apakah ada kemerahan, melepuh atau 

terluka? 

1. Ada 

2. Tidak ada 

(jika ada, isilah nomor 8 ) 

  

5. Merendam tangan menggunakan air bersih 

dengan suhu normal selama 20 menit  

  

6. Menggosok kulit yang menebal dengan batu 

apung. 

  

7. Mengolesi tangan yang masih dalam keadaan 

basah menggunakan minyak kelapa/vaselin/ 

bodylotion yang bersih 

  

8. Apabila ada luka, setelah tangan diolesi 

minyak  berikan antiseptic (bitadine), balutlah 

luka menggunakan kain bersih. 

  

9. Apakah anda bisa menunjukan pelindung 

tangan yang biasa anda gunakan saat 

beraktivitas ? (boleh diisi lebih dari satu) 

1. Sarung tangan 

2. Lainnya, sebutkan: 

……………………………. 

  

10. Apakah  jari-jari tangan mengalami bengkok?   
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1. Ya 

2. Tidak 

Apabila Ya, lakukan latihan otot-otot jari 

tangan 

1. Meluruskan jari-jari 

2. Melatih ibu jari (menegakan ibu jari 

ke posisi menunjuk keatas) tahan 

sampai 10 detik 

3. Gunakan 2-3 karet gelang, pisahkan 

dan rapatkan jari-jari tangan 

berulang-ulang kali 

  

 

Coba praktekan cara perawatan diri kusta pada bagian kaki yang biasa anda 

lakukan  setiap hari! 

No Kegiatan perawatan diri 

Apakah 

dilakukan? 

Ya Tidak 

1. Menyediakan ember/baskom dengan air 

bersih 

  

2. Menyediakan minyak / vaselin / bodylotion   

3. Menyediakan batu apung   

4. Memeriksa telapak kaki    

Apakah ada kemerahan, melepuh atau 

terluka? 

1. Ada 

2. Tidak ada 

(jika tidak ada, nomor 8 dikosongkan ) 

  

5. Merendam kaki menggunakan air bersih 

dengan suhu normal selama 20 menit  

  

6. Menggosok kulit yang menebal dengan batu 

apung. 

  

7. Mengolesi kaki yang masih dalam keadaan 

basah menggunakan minyak kelapa/vaselin/ 

bodylotion yang bersih 

  

8. Apabila ada luka, setelah kaki diolesi minyak 

berikan antiseptic (bitadine), balutlah luka 

menggunakan kain bersih. 
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9. Apakah kaki semper? 

1. Ya 

2. Tidak 

  

Apabila ya, lakukan latihan otot kaki dan 

mencegah kekakuan 

  

Lingkarkan kaki menggunakan sarung dan 

tarik tahan selama 4 detik 

  

Duduk, sedapat mungkin mengangkat kaki 

yang lunglai 

  

Apabila masih ada kekuatan, latih dengan 

menggunakan beban, menggunakan plastic 

yang diisi benda (beras/batu/yang lain) 

diletakkan di punggung kaki kemudian 

diangkat dan ditahan supaya tidak jatuh. 

  

10. 

 

Menggunakan alas kaki   

Apakah anda bisa menunjukan pelindung kaki 

yang biasa anda gunakan saat beraktivitas ? 

(boleh diisi lebih dari satu) 

2. Sepatu (bagian dalam yang lembut) 

3. Sandal (bagian dalam yang lembut) 

4. Lainnya, sebutkan: 

……………………………. 
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LAMPIRAN 6 

BUKU PANDUAN PENDAMPINGAN PERAWATAN DIRI 

CACAT KUSTA 
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LAMPIRAN 7 

 

HASIL UJI VALIDITAS DAN REABILITAS 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items N of Items 

.843 .823 25 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

P1 11.30 22.900 .694 .806 

P2 11.30 22.900 .794 .806 
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P3 11.70 22.900 .749 .802 

P4 11.40 23.156 .786 .809 

P5 11.60 23.600 .683 .812 

P6 10.90 26.100 .000 .824 

P7 11.60 22.711 .685 .803 

P8 11.60 23.822 .634 .814 

P9 11.10 24.989 .721 .822 

P10 11.30 27.344 .680 .845 

P11 11.60 23.822 .734 .814 

P12 11.60 22.711 .685 .803 

P13 11.50 26.056 .642 .835 

P14 11.50 22.944 .684 .806 

P15 11.60 23.822 .734 .814 

P16 10.90 26.100 .000 .824 

P17 11.60 22.711 .685 .803 

P18 11.60 23.822 .734 .814 

P19 11.10 24.989 .671 .822 

P20 11.30 27.344 .680 .845 

P21 11.60 23.822 .644 .814 

P22 11.60 22.711 .685 .803 

P23 11.60 22.711 .685 .803 

P24 11.20 23.289 .753 .808 
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P25 11.50 28.500 .684 .853 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

11.90 26.100 5.109 25 



123 

 

Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Setelah Adanya Penghilangan Nomor yang 

Tidak Valid. 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items N of Items 

.743 .735 23 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

P1 10.2000 21.511 .688 .773 

P2 10.2000 21.511 .688 .773 

P3 10.1000 18.322 .646 .723 

P4 10.5000 19.833 .677 .748 
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P5 10.6000 21.822 .606 .772 

P6 10.3000 17.344 .633 .707 

P7 10.5000 18.056 .714 .718 

P8 10.3000 17.344 .633 .707 

P9 10.4000 16.711 .811 .694 

P10 10.5000 18.056 .714 .718 

P11 10.3000 17.344 .633 .707 

P12 10.2000 17.733 .652 .714 

P13 10.4000 20.267 .629 .756 

P14 10.2000 21.511 .688 .773 

P15 10.3000 17.344 .633 .707 

P16 10.5000 18.056 .634 .718 

P17 10.2000 17.733 .652 .714 

P18 10.3000 18.233 .670 .724 

P19 10.5000 18.056 .614 .718 

P20 10.3000 17.344 .633 .707 

P21 10.2000 18.400 .691 .726 

P22 10.2000 22.400 .764 .784 

P23 10.4000 19.378 .666 .742 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items N of Items 

10.8000 20.400 4.51664 23 
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LAMPIRAN 8 
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LAMPIRAN 9 
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DATA MENTAH HASIL PENELITIAN 

Kelompok Eksperimen (Pre-test)  Kelompok Kontrol (Pre-test) 
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Kelompok Ekperimen (Posttest)  Kelompok Kontrol (Posttest) 
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LAMPIRAN 11 

ANALISIS DATA PENELITIAN 

Hasil Uji SPSS Perbedaan Tingkat Kemandirian Perawatan Diri Cacat Kusta 

Sebelum Adanya Perlakuan (Pre-test) antara Kelompok Eksperimen dan Kontrol 

Descriptives 

 Pendampingan Statistic Std. Error 

Skor 

Kemandiri

an 

Tidak Ada 

Pendampingan 

Keluarga 

Mean 43.0435 3.26971 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 35.6469  

Upper Bound 50.4401  

5% Trimmed Mean 43.4783  

Median 43.4783  

Variance 106.910  

Std. Deviation 1.03397E1  

Minimum 21.74  

Maximum 56.52  

Range 34.78  

Interquartile Range 14.13  

Skewness -.782 .687 

Kurtosis .612 1.334 

Ada Pendampingan 

Keluarga 

Mean 46.9565 6.20994 

95% Confidence Interval Lower Bound 32.9087  
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for Mean Upper Bound 61.0044  

5% Trimmed Mean 47.1014  

Median 43.4783  

Variance 385.633  

Std. Deviation 1.96375E1  

Minimum 17.39  

Maximum 73.91  

Range 56.52  

Interquartile Range 40.22  

Skewness .281 .687 

Kurtosis -1.060 1.334 

Tests of Normality 

 

Pendampingan 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Skor_Kemandirian Tidak Ada Pendampingan 

Keluarga 
.178 10 .200

*
 .928 10 .433 

Ada Pendampingan Keluarga .182 10 .200
*
 .910 10 .278 

a. Lilliefors Significance Correction       

*. This is a lower bound of the true significance.      
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Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Skor_ 

Kemandiria

n 

Equal 

variances 

assumed 

3.461 .079 -.558 18 .584 -3.91304 7.01815 -18.65762 10.83153 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-.558 13.634 .586 -3.91304 7.01815 -19.00346 11.17738 
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Hasil Uji SPSS Perbedaan Tingkat Kemandirian Perawatan Diri Cacat Kusta 

Sesudah Adanya Perlakuan (Post-test) antara Kelompok Eksperimen dan Kontrol 

Descriptives 

 Pendampingan Statistic Std. Error 

Skore_ 

Kemandi

rian 

Tidak Ada 

Pendampingan 

Keluarga 

Mean 65.2174 3.88881 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 56.4203  

Upper Bound 74.0145  

5% Trimmed Mean 65.4589  

Median 69.5652  

Variance 151.229  

Std. Deviation 1.22975E1  

Minimum 43.48  

Maximum 82.61  

Range 39.13  

Interquartile Range 18.48  

Skewness -.479 .687 

Kurtosis -.779 1.334 

Ada 

Pendampingan 

Keluarga 

Mean 89.5652 4.16020 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 80.1542  

Upper Bound 98.9763  
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5% Trimmed Mean 90.0966  

Median 95.6522  

Variance 173.073  

Std. Deviation 1.31557E1  

Minimum 69.57  

Maximum 100.00  

Range 30.43  

Interquartile Range 27.17  

Skewness -.905 .687 

Kurtosis -1.205 1.334 

 

Tests of Normality 

 

Pendampingan 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Skor_Kema

ndirian 

Tidak Ada 

Pendampingan 

Keluarga 

.238 10 .114 .924 10 .392 

Ada 

Pendampingan 

Keluarga 

.278 10 .027 .748 10 .003 

a. Lilliefors Significance 

Correction 
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Mann-Whitney Test 

Ranks 

 Pendampingan N Mean Rank Sum of Ranks 

Skor_Kemandirian Tidak Ada Pendampingan 

Keluarga 
10 6.75 67.50 

Ada Pendampingan Keluarga 10 14.25 142.50 

Total 20   

 

Test Statistics
b
 

 Skore_Kemandiri

an 

Mann-Whitney U 12.500 

Wilcoxon W 67.500 

Z -2.869 

Asymp. Sig. (2-tailed) .004 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .003
a
 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Pendampingan 
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 LAMPIRAN 12 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buku Panduan dan Hand Out Penyuluhan 

 

Kelompok Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Penyuluhan Perawatan Diri Cacat Kusta 
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Praktek Perawan Diri Cacat Kusta 

 
Pemberian Alat Pelindung Diri  
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Penyuluhan Kepada Anggota Keluarga Penderita Cacat Kusta Kelompok 

Eksperimen 

Kelompok Kontrol  

 

Penyuluhan Perawatan Diri Cacat Kusta Kelompok Kontrol 
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Praktek Perawatan Diri Cacat Kusta 

 

 

Pembagian Alat Pelindung Diri 



140 

 

 

Pemberian Alat Pelindung Diri 
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Pretest dan Postest 

 

Pre-test 

 

 Post-test  
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Foto Bersama Penderita Cacat Kusta Wilayah Kerja Puskesmas Kunduran 

 

 

Puskesmas Kunduran 
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LAMPIRAN 13 

PETA KECAMATAN KUNDURAN 
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LAMPIRAN 14 

PERSETUJUAN KEIKUTSERTAAN DALAM 

PENELITIAN 

 

LEMBAR PENJELASAN KEPADA CALON SUBJEK 

 

     Saya, Candra Kusumadewi, Mahasiswa S1 Peminatan Epidemiologi dan 

Biostatistika, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Semarang akan melakukan penelitian 

yang berjudul “Efektivitas Pendampingan Perawatan Diri Berbasis Keluarga 

Terhadap Kemandirian Perawatan Diri Penderita Cacat Kusta (Studi kasus di 

wilayah kerja Puskesmas Kunduran Kec. Blora Kab.Blora)”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendampingan perawatan diri berbasis 

keluarga terhadap kemandirian perawatan diri penderita cacat kusta. Saya 

mengajak Bapak/Ibu/Saudara untuk ikut dalam penelitian ini. Penelitian ini 

membutuhkan 20 subjek penelitian, dengan jangka waktu keikutsertaan masing 

masing subjek sekitar satu bulan. 

 

a. Kesukarelaaan untuk ikut penelitian 

Keikutsertaan Bapak/Ibu/Saudara dalam penelitian ini adalah bersifat 

sukarela, dan dapat menolak untuk ikut dalam penelitian ini atau dapat 

berhenti sewaktu-waktu tanpa denda sesuatu apapun. 

 

b. Prosedur penelitian 

Kelompok Eksperimen 

6. Melakukan pre-test terhadap penderita kusta mengenai kemandirian 

perawatan diri penderita cacat kusta secara door to door, pengisian 

kuesioner pada penderita cacat kusta dilakukan sebelum diberikan 

penyuluhan dan intervensi.  

7. Memberikan penyuluhan sebanyak 1x dihari ke-1, sasaran penyuluhan 

ditujukan kepada seluruh sampel penderita cacat kusta, penyuluhan 

membahas mengenai kecacatan kusta, dan cara melakukan perawatan diri 

kusta dengan menggunakan media power point,  
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8. Memberikan penyuluhan sebanyak 1x dihari ke-2, sasaran penyuluhan 

ditujukan kepada anggota keluarga yang mewakili dari kelompok 

eksperimen, penyuluhan mengenai penyakit kusta, kecacatan kusta, dan 

cara mendampingi perawatan diri kusta dengan menggunakan media 

power point dan buku panduan pendampingan perawatan diri kusta untuk 

keluarga. 

9. Selama 4 minggu selanjutnya salah satu anggota keluarga yang mewakili 

melakukan pendampingan perawatan diri kusta yang dilakukan setiap hari 

untuk mendampingi penderita cacat kusta dalam melakukan perawatan 

diri cacat kusta. Setiap 1 minggu sekali dalam 4 minggu peneliti 

melakukan monitoring serta croscek kegiatan pendampingan perawatan 

diri cacat kusta dan melakukan pengambilan dokumentasi lembar cheklist 

kegiatan pendampingan perawatan diri penderita cacat kusta. 

10. Minggu ke- 5 melakukan post-test mengenai kemandirian perawatan diri 

penderita cacat kusta secara door to door menggunakan lembar 

kuesioner. 

Kelompok Kontrol 

1. Melakukan pre-test mengenai kemandirian perawatan diri penderita cacat 

kusta, pengisian kuesioner pada penderita cacat kusta dilakukan secara 

door to door sebelum diberikan penyuluhan. 

2. Melakukan penyuluhan hari ke-1, sasaran penyuluhan ditujukan kepada 

seluruh sampel penderita cacat kusta, penyuluhan membahas mengenai 

kecacatan kusta, dan cara melakukan perawatan diri kusta dengan 

menggunakan media power point. 

3. Minggu ke-5 setelah dilakukan penyuluhan mengenai perawatan diri 

kusta, dilakukan post-test mengenai kemandirian perawatan diri penderita 

cacat kusta secara door to door menggunakan kuesioner dan lembar 

observasi.  

c. Kewajiban Subjek Penelitian 

Bapak/Ibu/Saudara diminta memberikan jawaban ataupun penjelasan yang 

sebenarnya terkait dengan pertanyaan yang diajukan untuk mencapai tujuan 

penelitian ini. 

 

d. Risiko dan efek samping dan penangananya 

Tidak ada resiko dan efek samping dalam penelitian ini. 

 

e. Manfaat 

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini dapat menambah 

pengetahuan serta mampu membiasakan penderita cacat kusta melakukan 

perawatan diri cacat kusta secara mandiri dan rutin, dan diharapkan dapat 
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digunakan sebagai masukan bagi instansi kesehatan dalam upaya 

penanggulangi kecacatan kusta. 

 

f. Kerahasiaan 

Informasi yang didapatkan dari Bapak/Ibu/Saudara terkait dengan penelitian 

ini akan dijaga kerahasiaanya dan hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah 

(ilmu pengetahuan). 

g. Kompensasi / ganti rugi 

Dalam penelitian ini tersedia dana untuk kompensasi atau ganti rugi untuk 

Bapak/Ibu/Saudara, yang diwujudkan dalam bentuk uang. 

 

h. Pembiayaan 

Penelitian ini dibiayai oleh peneliti sendiri. 

 

i. Informasi tambahan 

Penelitian ini dibimbing oleh dr. Arulita Ika Fibriana, M.Kes., sebagai 

pembimbing skripsi. 

 

Bapak/Ibu/Saudara diberikan kesempatan untuk menanyakan semua hal yang 

belum jelas sehubungan dengan penelitian ini. Bila sewaktu-waktu ada efek 

samping atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut, Bapak/Ibu/Saudara dapat 

menghubungi  

Candra Kusumadewi, no Hp 085727928169 di Kost Griya Bunda, Jl. Cempaka 

Sari, Sekaran, Gunungpati, Semarang. 

Bapak/Ibu/Saudara juga dapat menanyakan tentang penelitian ini kepada Komite 

Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Universitas Negeri Semarang, dengan nomor 

telefon (021) 8508107 atau email kepk.unnes@gmail.com 

 

 

Semarang,    Januari 2015 

Hormat saya, 

 

 

 

Candra Kusumadewi 

NIM.6411410097 

 




