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Asthma is a disease that causes the top ten deaths in Indonesia. Behavior, 
knowledge and nutrient intake is very influential to the intensity of the recurrence of 
asthma. Nutritional counseling with a leaflet is a method for nutritionists to provide 
the knowledge that will improve the health of the patient, so the patient will gain 
additional knowledge about asthma and the appropriate diet for asthma sufferers. 
This study to know the Effect Of Nutrition Counselling To Knowledge Of Diet And 
Frequency Recurrence Asthma For Patients Asthma In Balai Besar Kesehatan Paru 
Masyarakat Surakarta.This type of research is quantitative research with Quasi 
Experimental Design with pretest-posttest design. The samples were all patients who 
underwent outpatient asthma in Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta. 
A total of 30 people with data capture techniques using purporsive sampling. Using 
research instruments form the identity of the subject and a questionnaire (attached) 
data analysis using t-test and Wilcoxson test. Results showed at the beginning of the 
study before being given nutritional counseling, the average score was 15.83 
knowledge of the whole subject, and after being given nutritional counseling mean 
knowledge score across subjects was 20.10. There is a significant increase of 
29.67%. Results of statistical tests Wilcoxson p-value of 0.004 (p <0.05). There is a 
significant Nutrition Counselling To Knowledge Of Diet And Frequency Recurrence 
Asthma For Patients Asthma In Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta. 
 
PENDAHULUAN 

Asma merupakan sepuluh besar penyakit yang menyebabkan kematian di 
Indonesia, hal itu tergambar dari data studi Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 
diberbagai provinsi di Indonesia. Hasil RISKESDAS menunjukkan prevalensi 
asma di Indonesia sebesar 3,5% (RISKESDAS, 2007).  

Asma adalah penyakit obstruksi saluran pernapasan akibat penyempitan 
saluran napas yang sifatnya reversibel (penyempitan dapat hilang dengan 
sendirinya) yang ditandai oleh episode obstruksi pernapasan diantara dua interval 
asimtomatik. Namun, ada kalanya sifat reversibel (penyempitan baru akan  hilang 
setelah mendapatkan pengobatan). Penyumbatan saluran napas yang 
menimbulkan manifestasi klinis asma adalah akibat terjadinya bronkokonstriksi, 
pembengkakan mukosa bronkus dan hipersekresi lendir karena hiperreaktivitas 
saluran pernapasan terhadap beberapa stimulus (Purnomo, 2008).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas frekuensi kekambuhan asma 
seseorang antara lain obat-obatan yang dikonsumsi, aktivitas sehari-hari serta 



pola makan. Pola makan dipengaruhi oleh wawasan pengetahuan dan perilaku 
seseorang.  

Perilaku, pengetahuan dan asupan zat gizi sangat berpengaruh kepada 
intensitas kambuhnya asma pada penderita asma. Pendidikan kesehatan 
merupakan salah satu bentuk intervensi yang dapat dilakukan pada pasien asma 
untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan dalam meningkatkan 
kesehatan. Perilaku merupakan faktor terbesar kedua setelah faktor lingkungan 
yang mempengaruhi kesehatan individu, kelompok atau masyarakat. Oleh sebab 
itu dalam rangka membina dan meningkatkan kesehatan masyarakat, intervensi 
perilaku merupakan langkah yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan 
(Notoatmodjo, 2007).  

Menurut Notoatmodjo (2007) untuk mencapai perubahan perilaku dari suatu 
pendidikan kesehatan, dipengaruhi oleh banyak faktor, yang meliputi faktor materi 
atau pesannya, pendidik atau petugas yang melakukannya, dan alat-alat bantu 
yang dipakai untuk mendukung proses promosi kesehatan. Selain konseling gizi, 
ada beberapa macam media alat bantu yang mendukung proses pendidikan 
kesehatan antara lain TV, video, poster, bookleat, leaflet dan lain-lain.  

Media leaflet adalah sebuah media yang berbentuk kertas berisikan informasi 
pengetahuan berupa tulisan dan gambar. Kelebihan media leaflet ini adalah kata-
kata yang berstruktur sederhana namun mudah dimengerti dan dipahami, selain 
itu media leaflet ringan dan mudah dibawa.  

Konseling gizi dengan media leaflet adalah suatu wadah bagi ahli gizi untuk 
memberikan pengetahuan kepada pasien. Pasien mendapatkan tambahan ilmu 
pengetahuan tentang penyakit asma dan diet yang sesuai untuk penderita asma. 
Dengan bertambahnya pengetahuan pasien, nantinya mampu merubah sikap dan 
perilaku pasien untuk menjadi lebih baik dalam kehidupan sehari-harinya. Setelah 
terwujudnya sikap dan perilaku yang baik, tentunya ini berpengaruh kepada 
aplikasi penerapan pola makan pasien sehari-harinya, dan ini dapat mengurangi 
frekuensi kekambuhan pasien asma.  

Menurut data BBKPM Surakarta pada tahun 2011 jumlah pasien asma 
sebesar 3287 dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 3578 
pasien, tercatat peningkatan sebesar 8,85%. Ini menjadi perhatian bagi peneliti 
akan tingkatan jumlah pasien yang semakin tahun semakin meningkat. 
Didapatkan pula angka kunjungan pasien asma untuk konseling gizi pada tahun 
2012 sejumlah 42 pasien. Angka ini sangat kecil sekali dibandingkan dengan 
angka jumlah pasien asma dalam satu tahunnya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Susetyowati (2001) dan Safarida (2004) 
memaparkan bahwa ada perubahan yang signifikan pada asupan makan, status 
gizi dan parameter biokimia pada kelompok pasien gagal ginjal kronik dengan 
hemodialisa yang menerima konseling gizi dengan media booklet. Selain itu 
penelitian yang dilakukan oleh Afsesta (2003) menunjukkan bahwa pemberian 
konseling gizi menggunakan modul berpengaruh secara signifikan pada 
pengetahuan, sikap, dan praktek gizi ibu nifas. Penelitian yang dilakukan oleh 
Agusta (2013) menunjukkan bahwa ada hubungan antara mengonsumsi olahan 
kacang-kacangan dengan serangan asma.  



Pada penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa metode pendidikan 
kesehatan dengan cara pemberian media dapat meningkatkan pengetahuan 
pasien asma. Secara teoritis, perubahan dimulai dengan peningkatan 
pengetahuan yang selanjutnya mengarah kepada perubahan perilaku yang 
terwujud dalam bentuk tindakan, yang nantinya akan tercermin dalam 
pemenuhan asupan zat gizi.  

Terkait dengan ini maka peneliti bermaksud untuk meneliti pengaruh 
konseling gizi dengan media leaflet terhadap pengetahuan tentang diet asma dan 
frekuensi kekambuhan asma  pasien asma rawat jalan di Balai Besar Kesehatan 
Paru Masyarakat Surakarta.   

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif jenis quasi eksperimen 
dengan rancangan penelitian one group pretest posttest design, artinya 
mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan melibatkan suatu kelompok 
kerja. Kelompok subjek diukur pengetahuan sebelum dilakukan intervensi 
kemudian diukur pengetahuan lagi setelah intervensi (Murti, 2003). 

Teknik pengambilan data adalah dengan menggunakan metode cross 
sectional yaitu rancangan penelitian dengan mengikutkan subjek yang sama 
dimana data yang dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan atau point time 
(Arikunto, 2006). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Karakteristik Subjek 
 

Subjek dalam penelitian ini adalah pasien asma rawat jalan di 
BBKPM Surakarta. Diketahui bahwa rata-rata umur pasien adalah 43,7 
tahun dan dari 30 subjek penelitian diantaranya berjenis kelamin laki-laki 
sebanyak 10 orang (33,3%) dan perempuan sebanyak 20 orang (66,7%). 

 
b. Hasil Penelitian 

1. Perbandingan skor pengetahuan  
 

Tabel 1.  perbandingan skor pengetahuan sebelum dan sesudah 
diberikan koseling gizi 

Variabel  ẋ  ±SD p 

 
Skor 

Pengetahuan 

Sebelum 15,8 ±3,14  
0,000  

 
Sesudah 

 
 

20,1 

 
 

±3,41 

*Paired t-test.  
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan p < 0,5 maka H0 

ditolak, maka ada pengaruh maka ada pengaruh yang signifikan terhadap 
skor pengetahuan sebelum diberikan perlakuan dan sesudah diberi 
perlakuan. Pengetahuan adalah hal yang sangat penting dan 
berpengaruh dalam membentuk perilaku kesehatan seseorang. Dalam 



Notoatmodjo (2007) disampaikan bahwa untuk mencapai perubahan 
perilaku kesehatan seseorang diperlukan penambahan pengetahuan. 
Penambahan pengetahuan dapat dilakukan dengan cara pendidikan 
kesehatan. Ada banyak hal yang dilakukan dalam pendidikan kesehatan, 
diantaranya konseling. Konseling yang digunakan  dalam penelitian ini 
yaitu konseling gizi asma, yang dilakukan secara berhadapan kepada 
subjek. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil 
adanya perubahan yang signifikan terhadap pengetahuan tentang diet 
asma sebelum dan sesudah diberikan konseling gizi asma dengan p-
value sebesar 0,000 (p<0,05). Ini senada dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Afsesta (2003) yang memaparkan bahwa pemberian 
konseling gizi menggunakan modul berpengaruh secara signifikan pada 
pengetahuan, sikap dan praktek gizi ibu nifas. 

 
2. Perbandingan frekuensi kekambuhan asma sebelum dan sesudah 

perlakuan 

Tabel 2. perbandingan frekuensi kekambuhan asma sebelum dan 
sesudah diberikan koseling gizi 

Variabel  ẋ  ±SD p 

 
Frekuensi 

Kekambuhan 

Sebelum 1,30 ±0,466  
0,005  

 
Sesudah 

 
 

1,57 

 
 

±0,504 

*Wilcoxon 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa p-value sebesar 

0,005 (p<0,05) maka H0 ditolak, berarti secara statistik dapat disimpulkan 
bahwa ada perbedaan yang signifikan terhadap frekuensi kekambuhan 
asma sebelum diberikan perlakuan dan sesudah diberikan perlakuan. 
Bertambahnya pengetahuan subjek dipengaruhi oleh konseling gizi yang 
dilakukan oleh ahli gizi secara tatap muka. Ahli gizi menyampaikan saran 
dan edukasi gizi untuk mengurangi frekuensi kambuhnya asma. Adanya 
konseling gizi asma subjek mendapatkan pengetahuan yang lebih. 
Menurut Notoatmodjo (2010) pengetahuan berhubungan erat dengan 
sikap dan perilalu pasien dalam menerapkan pola hidup sehat sehari-
hari. Sehingga ini dapat membantu pengurangan frekuensi kekambuhan 
asma pasien.  

 
KETERBATASAN PENELITIAN 

Kelemahan dalam penelitian ini adalah secara visual peneliti tidak 
dapat menilai keaslian data frekuensi kekambuhan asma subjek, karena saat 
pengambilan datanya hanya menggunakan media komunikasi, secara fisik 
peneliti tdak dapat mengetahui apakah data yang diberikan subjek sesuai 
dengan yang disampaikan oleh subjek. 

Faktor perancu dalam penelitian ini pun tidak diperhatikan dalam 
penelitian ini. Faktor perancunya adalah pendidikan dan tingkat ekonomi. 



Maka dari itu penelilti tidak dapat memastikan apakah hasil penelitian ini 
sepenuhnya dipengaruhi oleh perlakuan atau tidak, untuk itu demi 
kesempurnaan penelitian selanjutnya perlu diperhatikan faktor-faktor 
perancunya.  

KESIMPULAN DAN SARAN 
a. Kesimpulan 

1. Pengetahuan tentang diet asma pasien asma sebelum diberikan 
konseling gizi termasuk dalam kategori cukup.  

2. Frekuensi kekambuhan asma pasien asma sebelum diberikan konseling 
gizi adalah 22 orang termasuk dalam kategori persistent dan 8 orang 
ternasuk dalam kategori intermittent.  

3. Pengetahuan tentang diet asma pasien asma setelah diberikan konseling 
gizi termasuka dalam ketegori baik.  

4. Frekuensi kekambuhan asma pasien asma setelah diberikan konseling 
gizi adalah 15 orang termasuk dalam ketegori persistent dan 15 orang 
termasuk dalam kategori intermittent.  

5. Ada pengaruh konseling gizi dengan media leaflet terhadap pengetahuan 
pasien asma tentang diet asma.  

6. Ada pengaruh konseling gizi dengan media leaflet terhadap frekuensi 

kekambuhan asma pasien asma. 
 

b. Saran 
1. Perlu dilakukan konseling gizi terpadu untuk keluarga terdekat pasien 

atau pasangan hidup untuk meningkatkan pemahaman dalam 
mengurangi frekuensi kambuhnya asma. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat faktor-faktor lain yang 
dapat mengurangi frekuensi kambuhnya asma.  
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