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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

     Asma merupakan penyakit kronik yang paling  sering dijumpai pada anak-

anak di negara maju, angka kejadian asma mengenai hampir 6 juta anak 

berusia kurang dari 18 tahun di Amerika Serikat. Pada tahun 2003, Survei 

Kesehatan Nasional Dari Centers For Disease Control And Prevention 

mendapatkan prevalens asma seumur hidup adalah 12,5% dan prevalens asma 

saat itu adalah 8,5% pada anak berusia kurang dari 18 tahun (Nelson, 2014). 

     Diseluruh dunia, asma merupakan penyakit yang menjadi perhatian publik 

di masyarakat dan berjumlah 300 juta orang pada tahun 2011, diperkirakan 

penderita asma akan meningkat mencapai 400 juta orang pada tahun 2025. 

Peningkatan prevalensi tersebut diduga karena penyakit asma yang tidak 

terdiagnosa, buruknya kualitas udara dan berubahnya pola hidup masyarakat, 

kurangnya tingkat  pendidikan penderita diperkirakan menjadi penyebab 

meningkatnya penderitas asma (WHO dalam Depkes RI, 2009). 

     Di Indonesia berdasarkan hasil survei RISKESDAS (2013) mencapai 3,5% 

dari jumlah penduduk di Indonesia. Dimana asma menempati 10 besar 

penyebab kesakitan dan kematian di Indonesia. Secara nasional terdapat survei 

di berbagai provinsi di indonesia, sebanyak 18 provinsi yang mempunyai 

prevalensi asma melebihi angka nasional, dari 18 provinsi tersebut terdapat 5 
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provinsi yang teratas yaitu terdiri dari Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara 

Timur, Di Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan.      

 Dari hasil studi pendahuluan di Dinas Kesehatan Kota Surakarta (2015), 

tercatat di puskesmas Sibela penyakit asma yaitu  pada tahun 2013 penderita 

asma  sebanyak 2.112 orang, pada tahun 2014 jumlah penderita asma 

sebanyak 2.363 orang. Dan pada tahun 2015 total penderita asma mengalami 

peningkatan sebanyak 4.425 orang. 

 Dari hasil wawancara pada tanggal 03 Juli 2016 di puskesmas Sibela 

(2015),  tercatat pasien dengan penyakit asma yaitu pada tahun 2013 sebanyak 

663 orang, tahun 2014 sebanyak 764 orang dan 2015 mengalami peningkatan 

sebanyak 845 orang. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 138 penderita asma 

pada anak yang melakukan kunjungan atau berobat, diantaranya usia 1-12 

tahun yang mengalami kekambuhan  sebanyak 85 orang, rata- rata penderita 

asma melakukan kunjungan sebanyak kurang  lebih 10 kali dalam satu tahun. 

     Asma selalu mengalami peningkatan, jadi harus bisa mendapatkan upaya 

untuk pencegahan asma yang baik, hal ini karena kerap kali kurang mendapat 

perhatian atau diabaikan oleh pasien atau keluarga, dalam pemikiran orang 

awam penyakit ini bisa sembuh dengan pemberian obat saja, pencegahan yang 

baik adalah salah satu upaya agar tidak terjadi kekambuhan pada penderitanya, 

jadi penderita tidak harus sering datang ke pelayanan kesehatan untuk berobat, 

penderita asma harus mengetahui apa itu asma, penyebab, tanda dan gejala, 

dampak kekambuhan penyakit asma dan pencegahan yang baik. Jika 

pengetahuan penderita meningkat maka penderita akan melakukan perbuatan 
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yaitu salah satu pencegahan asma sehinggga tidak terulang atau terjadi 

kekambuhan kembali (Satyanto, 2012). 

     Dalam survey pendekatan dengan cara observasi dan wawancara dengan 5 

orang ibu yang mempunyai anak dengan penderita asma di wilayah kerja 

puskesmas Sibela kota Surakarta, 4 dari 5 orang ibu yang mempunyai anak 

dengan penyakit asma mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui apa itu 

penyakit asma, mereka hanya mengetahui bahwa saat terjadi kekambuhan, 

anak mereka mengalami kesulitan untuk bernapas secara tiba-tiba, mereka 

mengatakan tidak mengetahui hal- hal yang bisa menyebabkan asma seperti: 

lingkungan yaitu kelembapan udara, debu dan keletihan. Mereka mengatakan 

tidak mengetahui upaya yang harus dilakukan saat anaknya kambuh,  jika 

anak mereka mengalami kesulitan untuk bernafas mereka langsung membawa 

ke puskesmas untuk berobat. Dan dari 2 orang ibu mengatakan dalam setiap 

bulannya  berkunjung ke puskesmas kurang lebih 2-3 kali. Hal ini juga 

disebabkan oleh berbagai macam penyebab yang belum diketahui seperti 

kurangnya pengetahuan atau informasi. 

     Kekambuhan asma memberi dampak negatif  bagi kehidupan pengidapnya, 

seperti menyebabkan anak sering tidak masuk sekolah dan membatasi 

kegiatan olahraga serta aktivitas seluruh keluarga (Raharjoe, 2015). 

     Berdasarkan latar belakang di atas dan mengingat bahwa kasus penyakit 

asma pada anak merupakan penyakit kronis dan tertinggi pada anak, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Hubungan Tingkat 
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Pengetahuan Ibu Dengan Kejadian Kekambuhan Asma Pada Anak Di  

Puskesmas Sibela Kota Surakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dari hasil wawancara 

dengan 5 orang ibu yang mempunyai anak dengan penyakit asma mengatakan 

bahwa mereka tidak mengetahui penyebab, faktor pencetus kekambuhan 

asma, dan pencegahan kekambuhan asma. Rata-rata ibu mengatakan 

kekambuhan anaknya dalam satu bulan sebanyak 2-3 kali, sehingga 

berdasarkan data diatas dapat muncul pertanyaan penelitian atau rumusan 

masalah yaitu “Apakah Ada Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Dengan 

Kejadian Kekambuhan Asma Pada Anak Di Puskesmas Sibela Kota 

Surakarta”?. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan antara lain: 

a) Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan kejadian 

kekambuhan Asma pada anak di Puskesmas Sibela Kota Surakarta. 

b) Tujuan Khusus 

1. Mengetahui tingkat pegetahuan ibu dengan Kejadian Kekambuhan 

Asma pada Anak di Puskesmas Sibela Kota Surakarta. 

2. Mengetahui kejadian Kekambuhan Asma Pada Anak Di Puskesmas 

Sibela Kota Surakarta. 



5 
 

3. Menganalisa adanya Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Dengan 

Kejadian Kekambuhan Asma Pada Anak Di Puskesmas Sibela Kota 

Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk : 

a) Bagi institusi pendidikan 

     Skripsi ini sebagai acuan untuk dapat digunakan sebagai data dasar 

untuk penelitian selanjutnya. 

b) Bagi penderita penyakit asma 

     Dapat memberikan informasi yang dapat berguna bagi penderita didalam 

mengelola penyakitnya agar tidak terjadi kekambuhan asma. 

c) Bagi institusi pelayanan kesehatan 

     Dapat memberikan kemajuan untuk mengevaluasi program pengobatan 

penyakit asma melalui upaya peningkatan pengetahuan dan upaya pencegahan 

kekambuhan dengan diadakan pendidikan dan promosi kesehatan. 

d) Bagi peneliti lain 

     Sebagai tambahan ilmu untuk penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan 

ilmu keperawatan anak mengenai penanganan kekambuhan penyakit asma. 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah : 

1. Ningrum (2012) dengan judul: “Hubungan Pengetahuan Tentang Asma 

Dengan Upaya Pencegahan Kekambuhan Pada Penderita Asma Di 

wilayah Kerja Puskesmas Gorang Goreng Taji Magetan”. Jenis penelitian 

yang dilakukan adalah kuantitatif dengan observasi, wawancara dan 
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kuesioner. Populasi dan sampel yang diambil adalah 47 orang. Metode 

penelitian yang digunakan adalah analitik korelasional. Hasil penelitian 

menunjukkan distribusi responden menurut pengetahuan tertinggi adalah 

cukup yaitu sebanyak 23 responden (49%), kemudian kurang sebanyak 20 

responden (43%), dan distribusi terendah adalah baik sebanyak 4 

responden (8%). Sehingga hasil penelitiannya yaitu ada hubungan 

pengetahuan tentang asma dengan upaya pencegahan kekambuhan pada 

penderita asma di wilayah kerja puskesmas gorang goreng taji magetan.  

Perbedaan dengan penelitian diatas adalah tempat, waktu, jumlah 

responden. Persamaan dengan penelitian ini adalah metode penelitian, dan 

sama-sama fokus mengkaji pada objek yaitu tingkat pengetahuan. 

2. Winangsit (2014) dengan judul: “Pengaruh Pendidikan Kesehatan 

Terhadap Perubahan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Keluarga Dalam 

Memberikan Perawatan Pada Penderita Asma Di Desa Sruni Musuk 

Boyolali”. Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimental design, 

rancangan pretest-postest control group design. Populasi yang diambil 

adalah 52 orang. Tekhnik sampling yang digunakan adalah propotional 

random sampling sehingga diperoleh 44 penderita asma yang 

memeriksakan di puskesmas tersebut, sebagai rinciannya 22 eksperimen 

dan 22 kontrol. Hasil penelitian ini pada kelompok eksperimen yang 

diberikan pendidikan kesehatan terdapat perubahan tingkat pengetahun, 

pada kategori rendah terdapat 11 responden menurun menjadi 5 

responden, sehingga ada penurunan sebesar (26,6%). Kategori tingkat 
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pengetahuan cukup terjadi kenaikan dari 8 responden menjadi 13 

responden, meningkat sebesar (23,3%),  tingkat pengetahuan kategori 

baik terjadi kenaikan yaitu dari 3 responden menjadi 4 responden.  

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya  adalah 

pada metode penelitian, tekhnik pengambilan sampel, tempat penelitian, 

populasi dan jumlah sampel penelitian. Persamaan dengan penelitian ini 

terletak pada sama-sama fokus mengkaji tingkat pengetahuan. 

3. Hidayati (2015) dengan judul:  “Hubungan Antara Pengetahuan Tentang 

Pencegahan Asma Dengan Kejadian Kekambuhan Pada Penderita Asma 

Diwilayah kerja Puskesmas Ngoresan Surakarta”. Jenis penelitian ini 

adalah deskriptif korelatif. Jumlah sampel yang diambil adalah 49 orang. 

Hasil penelitian tentang distribusi pengetahuan yang kurang yaitu 16 

responden (33%), selanjutnya pengtahuan sedang 19 responden (39%), 

dan distribusi pengetahuan baik 14 responden (28%). Dan hasil distribusi 

kekambuhan asma jarang 8 responden (16%), kemudian kekambuhan 

kadang 18 responden (37%), dan kekambuhan sering 23 responden 

(47%).  

Perbedaan pada penelitian ini yaitu tekhnik sampling, subjek 

penelitian, dan sampel. Persamaan dengan penelitian ini yaitu pada 

variabel terikat kejadian kekambuhan asma. 

 

 

      


