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DI PUSKESMAS KECAMATAN MEDAN PETISAH  

 

 

Lia Suyanti Sinaga 1 , Herbert Wau 2  
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ABSTRACT 

The incidence of pulmonary tuberculosis in Puskesmas Kecamatan Medan 

Petisah had declined from 2013 to 2014. Despite the decline, the roles of cadres 

are still not optimal. Training and motivation become supplementary factors to 

the discovery of a suspect. Meanwhile, people are still not aware of the 

consequence of pulmonary tuberculosis and it is considered taboo so that people 

are very difficult to ask to carry out checks at health care units. This study was 

conducted on  July 2015 which aims to examine the relationship between training 

and motivation with the role of cadres in finding pulmonary tuberculosis suspects 

in Puskesmas Kecamatan Medan Petisah. This study used cross sectional design. 

Samples were chosen with total sampling as many as 23 people. The primary data 

were obtained from questionnaires and secondary data were obtained from 

Puskesmas Kecamatan Medan Petisah. Based on the results of the univariate 

analysis, there are 17 cadres with good training, 20 cadres with high motivation, 

and 21 cadres play good role.  The results of the chi-square test of the 

relationship between training and the role of cadre showed that (p = 0.059 > α = 

0.05). The relationship between motivation and the role of cadres showed that (p 

= 0.012 < α = 0.05). In conclusion, there is no relationship between training and 

the role of cadres in finding pulmonary tuberculosis suspects and there is a 

relationship between motivation and the role of cadres in finding pulmonary 

tuberculosis suspects. It is expected to the cadres to further improve their role in 

finding pulmonary tuberculosis suspects because the role of a cadre is highly 

influential in finding pulmonary tuberculosis suspects.  

Keywords : Training, Motivation, Role of Cadre, Pulmonary Tuberculosis 
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PENDAHULUAN 

Masalah penyakit  yang sering 

terjadi di dunia terlebih di Negara 

berkembang salah satunya adalah 

penyakit TB (Tuberkulosis) yang 

menempati urutan ketiga penyebab 

kematian setelah penyakit 

kardiovaskuler dan penyakit saluran 

pernafasan.  Tuberkulosis paru 

menjadi salah satu penyakit yang 

mematikan dimana sepertiga 

penduduk dunia telah terinfeksi 

kuman M.Tuberculosis.  Pada tahun 

2009 WHO mengatakan Asia 

Tenggara menjadi negara dengan 

beban penyakit TB (High Burden 

Countries) dan salah satunya 

Indonesia dan menempati urutan 

ketiga setelah India dan China 

(Depkes RI, 2006). 

Berdasarkan Profil Kesehatan 

Indonesia dilaporkan jumlah 
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penemuan kasus baru BTA positif 

pada tahun 2012 sebanyak 202.301 

kasus dan pada tahun 2013 kasus 

baru BTA positif sebanyak 196.210 

kasus (Kemenkes RI,2014). 

Hasil Riset Kesehatan Dasar 

tahun 2013 tingkat prevalensi 

tuberkulosis paru berdasarkan 

diagnosis dan gejala tuberkulosis 

paru menurut provinsi adalah 0,4%. 

Lima provinsi dengan tuberkulosis 

paru tertinggi adalah Jawa Barat 

(0,7%), DKI Jakarta (0,6%), 

Gorontalo (0,5%), Banten (0,4%), 

dan Papua Barat (0,4%) . 

Berdasarkan jumlah 

penduduk tahun 2012, 

diperhitungkan sasaran penemuan 

kasus baru TB Paru BTA (+) di 

Provinsi Sumatera Utara adalah 

sebesar 21.145 jiwa, dan hasil 

cakupan penemuan kasus baru TB 

Paru BTA (+)  yaitu 17.459 kasus 

atau 60% (Profil Kesehatan  Sumut, 

2012). 

Keberhasilan program 

penanggulangan  tuberkulosis  paru 

di dukung dengan partisipatif dari 

seorang kader.  Kader merupakan 

seorang laki-laki maupun perempuan  

yang dipilih dan terlatih dari 

masyarakat untuk  membantu 

petugas kesehatan dalam  penemuan 

suspek TB dilapangan. Seorang 

kader  bertanggung jawab terhadap 

masyarakat  setempat  dan 

diharapkan dapat melaksanakan 

petunjuk yang diberikan oleh 

pembimbingnya dalam jalinan kerja 

dari sebuah tim kesehatan. Dalam 

penemuan suspek kader  memiliki 

peran sebagai pelaku dari sebuah 

sistem kesehatan itu sendiri. Oleh 

karena itu mereka harus dituntun 

serta didukung oleh para 

pembimbing yang lebih terampil dan 

berpengalaman. Kader  harus mampu 

mengetahui kapan dan dimana  

memperoleh petunjuk 

mengenai suspek TB serta  mampu 

merujuk ke UPK (Unit Pelayanan 

Kesehatan) (Depkes RI, 2009). 

Kecamatan Medan Petisah 

memiliki 3 Puskesmas dalam 

melayani masyarakat di wilayah 

kerja yaitu Puskesmas Bestari, 

Puskesmas Rantang dan Puskesmas 

Darussalam. Hasil survey 

pendahuluan Puskesmas Medan 

Petisah di peroleh jumlah penduduk 

wilayah kerja Puskesmas Darussalam  

sebanyak 22.958 orang  yang 

menderita TB paru  tahun 2013 

sebanyak 76 orang dan 2014 

sebanyak 60 orang.  Pada Puskesmas 

Rantang jumlah penduduk sebanyak 

27.845 orang yang mengalami TB 

paru tahun 2013  sebanyak  219 

orang dan tahun 2014 sebanyak 166 

orang. Pada Puskesmas Bestari 

dengan  jumlah   penduduk sebanyak 

30.020 yang menderita TB paru 

tahun  2013 sebanyak  104 orang dan 

tahun 2014 sebanyak 64 orang. 

Adapun jumlah kader yang ada di 

wilayah kerja puskesmas medan 

petisah  yaitu  sebanyak  23 orang.  

Salah satu masalah besar 

dalam penanggulangan  tuberkulosis 

paru yaitu belum optimalnya peran 

kader dalam penemuan suspek 

tuberkulosis paru.  Peran   kader 

dalam  penemuan  suspek 

dipengaruhi oleh  pelatihan dan 

motivasi. Pelatihan merupakan 

bagian  dari  suatu  proses 

pendidikan  yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan atau 

keterampilan seseorang atau 

kelompok. Pelatihan juga merupakan 

cara untuk membekali tenaga kerja 

yang tidak mempunyai pendidikan 
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formal sesuai dengan tugasnya, 

sehingga meningkatkan kualitas 

pekerjaanya, dalam pelatihan ini 

diharapkan agar seseorang lebih 

mudah melaksanakan tugasnya. 

Selain itu motivasi juga 

mempengaruhi peran kader dalam 

penemuan suspek TB paru. Motivasi 

merupakan rangsangan atau 

dorongan untuk mengembangkan 

motif, membangkitkan daya gerak 

atau menggerakkan  seseorang  atau 

diri sendiri untuk  berbuat  sesuatu 

dalam rangka mencapai suatu 

kepuasan atau tujuan (Sulaeman, 

2011). 

Berdasarkan hasil wawancara  

dengan  beberapa kader salah 

satunya  kader yang  menjabat 

sebagai kordinator TB paru yang 

bekerja di wilayah kerja Puskesmas 

Medan Petisah masih belum 

optimalnya  peran  kader dalam 

penemuan suspek tuberkulosis paru.  

Adapun yang mempengaruhi mereka 

dalam penemuan suspek TB yaitu 

Pelatihan dan Motivasi . Pelatihan 

yang dilaksanakan kader masih 

banyak yang tidak ikut dalam 

pelatihan tersebut sehingga 

mengurangi keterampilan  kader  

dalam penemuan suspek. Selain itu 

kurangnya  motivasi  yang  di 

berikan  kepada  kader  terutama  

dari  segi  insentif.  Dari  suspek  

atau  pasien TB  masih cenderung 

beranggapan TB itu penyakit yang 

memalukan padahal kader sudah 

berusaha menginformasikan bahwa 

pengobatan  gratis.   

Berdasarkan  latar belakang 

di atas maka peneliti ingin 

melakukan penelitian tentang 

hubungan pelatihan dan motivasi 

dengan peran  kader  dalam 

penemuan suspek TB paru di 

Puskesmas Medan Petisah Tahun  

2015.  

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian analitik 

dengan rancangan Cross sectional 

yaitu peneliti  melakukan observasi 

atau pengukuran  variabel pada satu 

saat namun bukan berarti semua 

subjek diamati  pada saat  yang  

sama. Dan yang menjadi lokasi 

penelitian adalah di Puskesmas 

Kecamatan Medan Petisah 

(Puskesmas Bestari, Puskesmas 

Darussalam dan Puskesmas Rantang) 

Tahun 2015. Penelitian ini  dilakukan 

mulai bulan Juni-Juli 2015. Populasi 

adalah skeseluruhan objek peneltian 

atau objek yang diteliti 

(Notoatmojdjo, 2010). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh 

kader TB yang ada di Puskesmas 

Kecamatan  Medan Petisah 

(Puskesmas Bestari, Puskesmas 

Darussalam dan Puskesmas Rantang) 

Tahun 2015 yang menjalankan  

peran dalam penemuan 

suspek TB Paru yaitu sebanyak 23 

orang. Sampel merupakan bagian 

dari populasi yang dipilih dengan 

cara tertentu hingga dianggap dapat 

mewakili populasinya (Notoatmodjo, 

2010). Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah 

menggunakan total sampling 

mengambil seluruh sampel yaitu 23 

orang. Adapun dalam pengolahan 

data yaitu dimulai dari Editing, 

Coding (pemberian kode), 

Processing, Cleaning dan 

Tabulating. Analisis data yang  

digunakan adalah analisis univariat 

dan bivariat.  
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HASIL PENELITIAN 

Analisa Univariat 

Berdasarkan hasil univariat 

didapat bahwa distribusi frekuensi 

umur dari 23 responden, mayoritas 

responden berumur 38-45 tahun 

sebanyak 11 orang (47,8%) dan 46-

64 tahun sebanyak 11 orang (47,8%). 

Minoritas responden berumur >65 

tahun sebanyak 1 orang (4,3%). 

Berdasarkan jenis kelamin dari 23 

responden seluruhnya berjenis 

kelamin perempuan yaitu sebanyak 

23 orang (100%). Distribusi 

responden jenis pekerjaan dari 23 

responden, mayoritas responden 

memiliki pekerjaan IRT sebanyak 16 

orang (69,5%) dan minoritas 

responden memiliki pekerjaan 

wiraswasta sebanyak 7 orang 

(30,4%). Distribusi frekuensi asal 

puskesmas dari 23 responden, 

mayoritas berasal dari puskesmas 

Darussalam sebanyak 9 orang (39,1) 

sedangkan minoritas berasal dari 

puskesmas Rantang dan Bestari 

sebanyak 7 orang (30,4%). 

Berdasarkan distribusi frekuensi 

pelatihan dari  23 responden, 

mayoritas responden pelatihannya  

baik sebanyak 17 orang (73,9%) dan 

minoritas pelatihanya tidak baik 

sebanyak 6 orang (26,1%).  

Hasil distribusi frekuensi 

berdasarkan motivasi dari 23 

responden, mayoritas motivasinya 

tinggi sebanyak 20 orang (87,0%) 

dan minoritas motivasinya rendah 

sebanyak 3 orang (13,0%). 

Distribusi frekuensi 

berdasarkan peran kader dalam 

penemuan suspek tuberkulosis paru, 

dari 23 responden mayoritas peran 

kader  baik sebanyak 21 orang 

(91,6%) dan minoritas responden 

perannya kurang baik sebanyak 2 

orang (8,7%). 

Tabel 1 Frekuesi  Berdasarkan Karakteristik  

2 Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

      0 

       23 

 

0 

100 

 Total         23 100 

3 Jenis Pekerjaan   

 IRT          16         69,5 

 Wiraswasta           7         30,4 

 Total           23         100 

4 Asal Puskesmas   

 Darussalam         9       39,1 

 Rantang         7       30,4 

 Bestari         7       30,4 

 Total          23           100 

Hubungan Pelatihan dan Motivasi Lia &  Herbert 

No Variabel Jumlah Persentase(%) 

1 Umur 

38-45 tahun 

 

11 

 

47,8 

 46-64 tahun 

>65 

11 

1 

47,8 

4,3 

 Total 23 100 
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Tabel 2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pelatihan,Motivasi 

dan Peran  

No Variabel Jumlah Persentase (%) 

 Variabel independen   

1 Pelatihan    

 Baik  17 73,9 

 Tidak baik 6 26,1 

 Total  23 100 

    

2 Motivasi    

87,0  Tinggi 20 

Rendah 3 13,0 

 Total  23 100 

 Variabel Dependen   

3 Peran Kader dalam 

Penemuan Suspek 

Tuberkulosis Paru 

  

 Baik  

Kurang baik 

21 

2 

91,6 

8,7 

 Total  23 100 

 

Analisa Bivariat 

Hasil penelitian tentang 

hubungan pelatihan dengan peran 

kader dalam penemuan suspek 

tuberkulosis paru di peuskesmas 

kecamatan medan petisah adalah 

sebagai berikut: 

Berdasarkan tabel 3 

menunjukkan bahwa dari 17 

responden dengan pelatihan baik  

seluruhnya berperan baik  dalam 

penemuan suspek sebanyak 17 orang 

(100%). Dari 6 responden dengan 

pelatihan tidak baik mayoritas kader 

berperan baik dalam penemuan 

suspek TB paru sebanyak 4 orang 

(66,7%) dan minoritas berperan 

kurang baik sebanyak 2 orang 

(33,3%). Hasil dari analisis bivariat 

dengan menggunakan uji chi-square 

diperoleh nilai probalitas 0,059 pada 

kemaknaan 5% (α=0,05) maka 

disimpulkan bahwa probalitas 

(0,059>0,050) maka berarti  tidak 

ada hubungan pelatihan dengan 

peran kader dalam penemuan suspek 

TB paru di Puskesmas Kecamatan 

Medan Petisah. Berdasarkan tabel 4 

menunjukkan bahwa dari 20 

responden dengan motivasi tinggi 

seluruhnya  berperan baik dalam 

penemuan suspek TB paru sebanyak 

20 orang (100,0%). Dari 3 responden 

dengan motivasi rendah mayoritas 

berperan kurang baik  dalam 

penemuan suspek TB  paru sebanyak 

2 orang (66,7%) dan minoritas 

berperan baik sebanyak 1 orang 

(33,3%). 

Hasil dari analisis bivariat 

dengan menggunakan uji chi-square 

diperoleh nilai probalitas 0,012 pada 

kemaknaan 5% (0,05) maka 

disimpulkan bahwa probalitas 

(0,012)  < α  (0,05) maka berarti  ada 

hubungan motivasi dengan peran  

Hubungan Pelatihan dan Motivasi Lia &  Herbert 
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kader dalam penemuan suspek TB 

paru di Puskesmas Kecamatan 

Medan Petisah Tahun 2015. 

 

 

Tabel 3. Hubungan Pelatihan Dengan Peran Kader dalam Penemuan Suspek 

Tuberkulosis Paru  

 

No 

 

Pelatihan 

Peran Kader Dalam 

Penemuan Suspek TB  

Total P 

value 

  Baik  Kurang baik    

 n % n % n %  

1 Baik  17 100,0 0 0 17 100 0,059 

 

Tabel 4. Hubungan Motivasi  Dengan Peran Kader dalam Penemuan Suspek 

Tuberkulosis Paru  

 

No 

 

Motivasi 

Peran Kader Dalam 

Penemuan Suspek TB  

Total P 

Value 

  Baik  Kurang baik   

 n % n % n %  

1 Tinggi 20 100,0 0 0 20 100 0,012 

2 Rendah 1 33,3 2 66,7 3 100 

 

 

PEMBAHASAN 

Hubungan Pelatihan dengan Peran  

Kader dalam Penemuan   Suspek   

Tuberkulosis Paru  

Hasil penelitian menunjukkan 

tidak ada hubungan pelatihan dengan 

peran kader dalam penemuan suspek 

TB paru di Puskesmas Kecamatan 

Medan Petisah Tahun 2015, dengan 

(p-value 0,059>0,050). Hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan 

penelitian Awusi, dkk (2009)  

tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi penemuan penderita 

TB paru di Kota Palu Provinsi 

Sulawesi Tengah yang menyatakan 

bahwa ada hubungan yang bermakna 

antara pelatihan dengan penemuan 

penderita TB paru. Menurut 

Notoatmodjo, (2010) menyatakan 

pelatihan dapat meningkatkan peran 

kader dalam penemuan suspek TB 

paru karena saat pelatihan kader akan 

dibekali dengan materi tentang TB 

paru yang dapat menambah 

pengetahuan, wawasan dan 

keterampilan dalam penemuan 

suspek TB paru. Dari hasil penelitian 

ini terlihat bahwa pelatihan memiliki 

peran andil dalam penemuan suspek 

TB paru. Dimana pelatihan dapat 

meningkatkan kinerja kader dalam 

melakukan tugasnya. Akan tetapi 

dalam penelitian ini pelatihan tidak 

berhubungan dengan peran kader 

dalam penemuan suspek TB paru. 

Hal ini dikarenakan bahwa peran 

kader tidak hanya ditentukan oleh 

pelatihan. Adapun faktor yang dapat 

mempengaruhi peran kader selain 

pelatihan adalah pengetahuan yang 

dimiliki kader, lamanya menjadi 

kader, tinggi rendahnya minat kader, 

rasa tanggung jawab kader dan 

motivasi yang dimiliki kader. 

Adapun motivasi dapat berupa  

Hubungan Pelatihan dan Motivasi Lia &  Herbert 
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imbalan/insentif dan kemampuan 

yang dimiliki oleh kader (Sukanto, 

2008). Hasil penelitian terhadap 23 

kader TB paru di Puskesmas 

Kecamatan Medan Petisah diketahui 

bahwa dari 17  responden dengan 

pelatihan  baik seluruhnya berperan 

baik sebanyak 17 orang (100%). 

Menurut asumsi peneliti  pelatihan 

baik dari responden menunjukkan  

bahwa responden  mengikuti setiap 

proses yang di berikan oleh petugas 

kesehatan. Selain itu, responden yang 

mengikuti pelatihan  menambah 

wawasan, keterampilan dan memiliki 

peluang lebih besar dalam 

menemukan suspek Tuberkulosis 

Paru. Dengan adanya faktor 

pendukung seperti pengetahuan, 

minat dan rasa tanggung jawab yang 

tinggi dapat meningkatkan peran 

kader dalam penemuan suspek TB 

paru. Dari 6 responden dengan 

pelatihan tidak baik akan tetapi 

berperan baik yaitu sebanyak 4 orang 

(66,7%) . Menurut asumsi peneliti 

bahwa dengan tidak mengikuti 

pelatiahan kader dapat berperan baik. 

Hal ini dikarenakan motivasi menjadi 

faktor pendorong bagi kader dalam 

mencari dan menemukan suspek TB 

paru.  Ini terlihat dari kuesioner 

bahwa kader memiliki motivasi yang 

tinggi baik itu dari segi bonus, 

penghargaan dan pujian yang 

diberikan menjadi pendorong bagi 

kader untuk melakukan pekerjaanya 

yaitu mencari dan menemukan 

suspek TB paru. Hal ini juga sejalan 

dengan yang dilakukan oleh  Wijaya, 

(2013) bahwa dorongan dapat 

menimbulkan suatu perilaku 

pencarian untuk menemukan tujuan-

tujuan tertentu, dimana tujuan 

tersebut tercapai akan dapat 

memenuhi kebutuhan.  

Hubungan Motivasi dengan Peran 

Kader dalam penemuan Suspek 

TB Paru  

Hasil menunjukkan ada 

hubungan motivasi dengan peran 

kader dalam penemuan suspek TB 

paru di Puskesmas Kecamatan 

Medan Petisah Tahun 2015, dengan 

(p-value 0,012>0,050). Hasil 

penelitian ini  sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Wahyudi, (2010) tentang hubungan 

pengetahuan,sikap dan motivasi 

kader dengan penemuan suspek 

tuberkulosis paru di Puskesmas 

Sanankulon Tahun 2010, 

menyatakan  ada  hubungan  

motivasi dengan penemuan suspek 

TB paru. Motivasi merupakan 

dorongan atau rangsangan yang 

diberikan untuk memperoleh suatu 

tujuan yang dapat meningkatkan 

kualitas kinerja kader dalam 

melakukan tugasnya. Selain itu, 

motivasi merupakan dorongan 

terhadap  kebutuhan  dan  keinginan 

yang ditujukan  untuk  memperoleh 

pemenuhan atas kebutuhan atau 

keinginan tersebut. Oleh karena, 

semakin  tinggi  motivasi  kader 

maka semakin baik pula upaya 

penemuan  suspek  Tuberkulosis 

Paru yang dilakukan oleh kader TB 

(Robin, 2008). Hasil penelitian 

terhadap 23 kader TB paru di 

Puskesmas Kecamatan Medan 

Petisah diketahui bahwa 20 

responden yang memiliki motivasi 

tinggi dengan peran baik adalah 

sebanyak 20 orang (100%).  Menurut 

asumsi peneliti, motivasi tinggi dari 

responden menunjukkan bahwa 

responden  memiliki  tanggung 

jawab  terhadap  tugasnya. Ini 

terlihat  dari  usia  kader  yang  masih 

produktif serta bersemangat dalam  
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mencari  dan  menemukan  suspek 

TB paru. Selain itu, pemberian 

insentif,  penghargaan dan pujian 

dari puskesmas menjadi pendorong 

bagi kader untuk meningkatkan 

kinerja mereka dalam mencari dan 

menemukan  suspek TB. Responden 

yang memiliki motivasi rendah 

dengan  peran   kurang baik 

sebanyak  2 orang (66,7%).  Menurut 

asumsi  peneliti  hal  ini  dikarenakan 

dalam  penemuan  suspek   TB paru 

di  Puskesmas  Medan Petisah 

adanya  perbedaan  pemberian  bonus 

antar sesama kader sehingga 

mengurangi rasa keinginan mereka 

dalam  melaksanakan  tugasnya  

yaitu  menemukan  suspek  TB  paru.  

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang dilakukan, dapat 

diambil kesimpulan dan saran 

sebagai berikut: 

1. Tidak ada hubungan pelatihan 

dengan peran kader dalam 

penemuan suspek TB paru di 

Puskesmas Kecamatan Medan 

Petisah Tahun 2015 

2.  Ada hubungan motivasi 

dengan peran kader dalam 

penemuan suspek TB paru di 

Puskesmas Kecamatan Medan 

Petisah Tahun 2015 

SARAN  

1. Bagi Kader TB 

Kader TB lebih meningkatkan 

ketrampilan dan tidak 

mengharapkan imbalan dalam 

melaksanakan tugasnya. 

2.Bagi Puskesmas 

Pihak puskesmas lebih 

memperhatikan kader dan 

memberikan pelatihan dan 

motivasi untuk mendukung 

kader dalam melakukan 

tugasnya. 

3.  Peneliti Selanjutnya 

Mengkaji lebih dalam lagi 

bagaimana peran kader TB paru 

dalam melaksanakan tugasnya 

dan juga sekaligus 

menyempurnakan penelitian  

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Azwar Azrul. 2011. Pengantar 

Administrasi Kesehatan.: 

BINARUPA AKSARA 

Awusi, dkk. 2009. Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi 

Penemuan Penderita 

Tuberkulosis Paru di Kota 

Palu Propinsi Sulawesi 

Tengah. BKM. Vol. 25. 

No. 2 Juni 2009. 

Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan Kementerian 

Kesehatan Republik 

Indonesia. 2013. Riset 

Kesehatan Dasar Tahun 2013 

Depkes RI. 2003. Pedoman Pelatihan 

Kader Kelompok Usia Lanjut 

Bagi Petugas Kesehatan. 

Jakarta : Departemen 

Kesehatan 

Departemen Kesehatan RI. 2009. 

Buku Saku Kader Program 

Penanggulangan TB. Jakarta 

Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia. 2006. Pedoman 

Nasional  Penanggulangan 

Tuberkulosis : Jakarta 

Fadilah, Nur, dkk. 2014. Perilaku 

Kader dalam Penemuan 

Suspek Tuberkulosis. JKMN. 

Vol.8. No. 6 Januari 2014 

Maryun Yayun. 2006. Beberapa 

factor yang berhubungan 

dengan kinerja kader petugas 

program tb paru  

terhadap cakupan penemuan 

kasus baru BTA positif di 

Hubungan Pelatihan dan Motivasi Lia &  Herbert 

18 



 
 

 
 

Kota Tasikmalaya Tahun 

2006. Skripsi 

Moeheriono.  2012. Indikator Kinerja 

Utama (IKU). Jakarta: 

Rajawali Pers 

Rachman,Taufiq. 2009. Manajemen 

Sumber Daya Manusia. 

Jakarta: Citapustaka Media 

Perintis 

Riyanto, Agus. 2009. Pengolahan 

dan Analisis Data Kesehatan. 

Yogyakarta: Nuha Medika 

            Sastroasmoro, Sudigdo. 2011. Dasar-

dasar Metodologi penelitian 

Klinis. Malang: Sagung Selo 

Sulaeman. 2011. Manajamen 

Kesehatan Teori dan Praktik 

Puskesmas. Yogyakarta: 

Gajah Mada University Press 

           Soekanto, Soerjano.  2006. Sosiologi 

Suatu Pengantar, Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada 

           Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan. 2012 

Bandung: Citra Umbara 

           Virandola Dicky. 2011. Analisis 

Penemuan Kasus Suspek 

Tuberkulosis di Kecamatan 

Taman Sari Kota Administrasi 

Jakarta Barat 2011. Thesis 

Wahyudi Eko. 2010. Hubungan     

Pengetahuan, Sikap dan Motivasi 

Kader Dengan Penemuan Suspek 

Tuberkulosis Paru di Puskesmas 

Sanankulon Tahun 2010 Thesis 

Wahyuni, Chatarina Umbul, dkk. 2013. 

Pelatihan Kader  Kesehatan untuk 

Penemuan Penderita Suspek 

Tuberkulosis Paru. JKMN. Vol. 8. 

No. 2 Oktober 2013 

Widoyono. 2011. Penyakit Tropis.  

Jakarta : Penerbit Erlangga 

Wijaya, Made Kusuma. 2013. 

Pengetahuan, Sikap dan Motivasi 

Terhadap Keefektifan Kader Dalam 

Pengendalian Tuberkulosis Paru. 

Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol. 8. 

No.2. Tahun 2013. Hal. 117-127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan Pelatihan dan Motivasi Lia &  Herbert 

19 


