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ABSTRAK 

Pendahuluan: Asma adalah masalah kesehatan global yang mempengaruhi semua 

kelompok umur, dalam 10 tahun terakhir terjadi kenaikan 1% penderita asma di 

Indonesia menjadi 4,5% dari total keseluruhan penduduk Indonesia dengan tingkat 

kontrol asma sebagian besar pada tingkat tidak terkontrol. Pengetahuan, Sikap dan 

tindakan merupakan faktor penting dalam mengontrol kekambuhan asma. Hasil 

survey data awal di RSUD Dr R Koesma Tuban tingkat kunjungan pasien asma 

berobat ke poli dari tahun ke tahun semakin meningkat dan sebagian besar pasien 

dengan asma yang tidak terkontrol pengetahuan, sikap dan tindakan sudah baik 

sehingga hubungan pengetahuan, sikap dan tindakan pencegahan asma terhadap 

tingkat kontrol asma belum dapat dijelaskan. Metode: Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap dan tindakan pencegahan asma 

dengan tingkat kontrol asma, dengan variabel independen pengetahuan tentang 

asma, sikap pencegahan asma dan tindakan pencegahan asma serta variabel 

dependen adalah tingkat kontrol asma, design penelitian deskriptif korelasional 

dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini adalah pasien asma yang 

berobat rawat jalan di poli paru RSUD Dr R Koesma Tuban sebanyak 63 responden. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Data 

dikumpulkan menggunakan asthma general knowledge questionnaire, kuesioner 

sikap pencegahan asma, kuesioner tindakan pencegahan asma dan kuesioner 

asthma control test, kemudian dianalisis menggunakan uji Spearman Rho dengan 

tingkat signifikansi <0,05. Hasil: Hasil korelasi antara pengetahuan dengan tingkat 

kontrol asma p=0,001, sikap dengan tingkat kontrol asma p=0,000, tindakan dengan 

tingkat kontrol asma p=0,000. Diskusi: Sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk 

mengedukasi penderita asma dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan tindakan 

pencegahan asma sehingga penderita asma tahu bagaimana melakukan tindakan 

yang tepat dalam mengontrol kekambuhan asma. 
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