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Latar belakang :  PMO adalah komponen DOTS (Directly Observed Treatment Short 

Course) yang bertugas untuk memantau pengobatan TBC (Tuberkulosis). Pasien TBC 

memiliki masalah terkait penyakit TBC dan efek samping obat anti tuberkulosis 

(ESOAT). Terdapat korelasi yang kuat antara tingkat pengetahuan dan sikap PMO 

tentang TBC dan pengobatannya dengan kepatuhan berobat pasien. Ilmu yang benar akan 

mendorong seorang muslim untuk beriman kepada Allah SWT, sedangkan sikap 

diturunkan dari pengetahuan. Seorang muslim yang memiliki pengetahuan baik akan 

memiliki sikap baik pula dan Allah akan meningkatkan derajatya. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengetahuan dan sikap PMO sebelum dan sesudah pelatihan tentang 

efek samping OAT.  

Metode : Dilakukan pelatihan tentang ESOAT pada 32 orang PMO. Sebelum dan 

sesudah pelatihan PMO diberikan kuisioner untuk menilai pengetahuan dan sikap. Hasil 

pre test dan post test dilakukan scoring. Setelah 2 bulan dilakukan FGD (Focus Group 

Discussion) untuk mengetahui ESOAT pada pasien dan bagaimana PMO mengatasinya. 

Analisis data dilakukan secara bivariat dan uji statistik yang digunakan adalah uji Chi 

Square dan T Test Paired Sample Correlations dengan tingkat kemaknaan 95%. 

Hasil : Pengetahuan PMO tentang ESOAT mengalami peningkatan yang bermakna (p = 

0,003). Terdapat peningkatan sikap PMO tentang TBC dan ESOAT setelah pelatihan 

meski tidak bermakna (p =  0,187) karena scoring rerata sikap PMO sebelum pelatihan 

sudah baik. Hasil FGD menunjukkan bahwa PMO mampu mengenali efek samping OAT 

ringan dan berat dan mampu mengatasi beberapa efek samping ringan. Menuntut ilmu 

pengetahuan adalah wajib hukumnya. Pengetahuan yang baik menghasilkan sikap yang 

baik pula baik dalam menunaikan tugasnya sebagai PMO maupun sebagai umat muslim. 

Kesimpulan : Terdapat peningkatan pengetahuan dan sikap PMO mengenai efek 

samping OAT setelah pemberian pelatihan tentang tentang efek samping OAT. 
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