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MOTTO 

 

“BE SO GOOD THEY CAN’T IGNORE YOU” 
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ABSTRACT 

 

THE INFLUENCE OF COUNSELING ON KNOWLEDGE AND 

PRACTICE OF ENVIRONMENTAL CONTROL IN PARENTS OF 

CHILDREN WITH HOUSE DUST MITES ALLERGIES  

AT UNIVERSITAS AIRLANGGA HOSPITAL 

 

Pre-Experimental Study 

Santi Dwi Lestari 

Faculty of Nursing Universitas Airlangga 

 

Introduction: Allergies can cause complications such as inadequate nutrition, 

impaired sleep quality, and inhibition of child growth and development. There 

was about 15% children who suffered from dust allergies in 2017 in Indonesia. 

Parents lacking of knowledge about environmental control can increase the 

prevalence of allergic relapse in children. Counseling is a method of health 

education that aims to improve knowledge, and practice. The purpose of this study 

was to investigate whether counselings has any influence on allergic related 

knowledge and environmental control measures skills. Methods. The design of 

study was a pre-experiment design. Sampling method employed consecutive 

sampling. There were 14 respondents in this study who were recruited based on 

inclusion criteria. The independent variable was counseling, the dependent 

variable were knowledge and environmental control measures. Data were 

collected using a quissionaire and a check list. Data were analysed using 

Wilcoxon Sign Rank Test with significance level of α<0,05. Results. Based 

Wilcoxon Sign Rank Test there was an influence of counseling on knowledge and 

environmental control measures (knowledge  level, p= 0,001; practice level p= 

0,001). Discussions It is concluded that counseling is significantly increased 

knowledge and environmental control measures level. 

 

Keywords: allergy, house dust mites, environmental control, counseling, 

knowledge,  practice. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengetahuan orang tua dengan anak alergi tungau debu rumah di Poli 

Alergi Rumah Sakit Universitas Airlangga mengenai kontrol lingkungan untuk 

mengurangi populasi tungau debu rumah masih kurang memadai. Survei yang 

dilakukan pada tanggal 5 Maret 2018 pukul 10.15 WIB terdapat 3 dari 3 orang tua 

(100%) belum dapat memberikan jawaban yang tepat saat diberikan pertanyaan 

mengenai cara mencuci linen untuk mengurangi populasi tungau debu rumah. 2 

dari 3 orang tua (66%) belum dapat memberikan jawaban yang tepat mengenai 

cara membersihkan lingkungan untuk mengurangi populasi tungau debu rumah. 

Penelitian mengenai kontrol lingkungan yang telah dilakukan menunjukkan jika 

pengetahuan orang tua dengan anak alergi tungau debu rumah akan kontrol 

lingkungan masih rendah, bahkan pada tahun 2003 setelah diberikan pendidikan 

kesehatan hanya 50% orang tua yang masuk kategori berpengetahuan baik.  

Alergi adalah suatu reaksi hipersensitivitas akibat induksi oleh IgE yang 

spesifik terhadap alergen tertentu, yang berikatan dengan sel mast. Alergen adalah 

bahan yang pada umumnya tidak berbahaya dan banyak ditemukan dalam 

lingkungan tetapi dapat menyebabkan reaksi alergi jika kontak dengan pasien 

alergi (Wistiani & Notoatmojo, 2011). Sehingga dapat disimpulkan bahwa alergi 

tungau debu rumah adalah suatu reaksi hipersensitivitas terhadap alergen tungau 

debu rumah. 
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Tungau debu dan debu adalah alergen dalam ruangan yang paling umum 

ditemui dan paling sering menyebabkan alergi (Reisacher, 2011).  Tungau debu 

rumah menjadi alergen yang paling umum ditemui di dalam ruangan seperti di 

karpet, dan tempat tidur terutama dari kapuk (Wistiani and Notoatmojo, 2011). 

Tungau debu rumah adalah hewan dari kelas araknoidea. Feses dan serpihan jasad 

tungau debu rumah dapat menyebabkan proses alergi (UKK Alergi Imunologi, 

2014). Alergi tungau debu rumah dapat dikurangi dengan kontrol lingkungan, 

namun pengetahuan orang tua akan kontrol lingkungan dinilai masih kurang. 

Prevalensi penyakit alergi di dunia terus mengalami peningkatan selama 

lebih dari 50 tahun. Hasil tes sensitisasi terhadap satu atau lebih umum alergen 

pada tahun 2016 di kalangan anak-anak sekolah mendekati 40%-50% di seluruh 

dunia. Pada tahun 2012, 10,6% atau 7,8 juta anak-anak dilaporkan alergi 

pernafasan (Judarwanto, 2016). Jumlah anak dengan alergi di Indonesia 

diperkirakan mencapai 15 % (Sativa, 2017). Hasil penelitian oleh Universitas 

Indonesia menunjukkan kenaikan persentase anak berusia di bawah 12 tahun 

pengidap alergi polusi dan debu hingga empat kali lipat dalam 20 tahun terakhir, 

dari 2% di tahun 1980 dan mencapai 8% di tahun 2000 (Quamila, 2017). 

Pengetahuan orang tua yang memenuhi kategori baik hanya berjumlah 50% 

setelah diberikan pendidikan kesehatan di Virginia Barat pada tahun 2003. 

Banyaknya akses informasi mengenai kontrol lingkungan untuk 

mengurangi populasi tungau debu rumah, seperti media massa, seminar dan 

pendidikan kesehatan lainnya tidak serta merta membuat pengetahuan orang tua 

akan kontrol lingkungan meningkat. Kurangnya pengetahuan orang tua akan 

kontrol lingkungan dapat meningkatkan prevalensi kejadian alergi pada anak. 
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Alergi dapat menimbulkan komplikasi-komplikasi lain seperti nutrisi yang tidak 

adekuat, terganggunya kualitas tidur, terhambatnya pertumbuhan dan 

perkembangan anak (Judarwanto, 2016). 

 Informasi cara kontrol lingkungan yang tepat akan diberikan kepada 

orang tua dengan anak alergi tungau debu rumah  dalam metode konseling dengan 

media tambahan berupa leaflet diharapkan mampu menjadi solusi kurangnya 

pengetahuan orang tua akan kontrol lingkungan. Metode konseling dipilih karena 

dapat membantu menyelesaikan masalah kesehatan klien tergantung dari kondisi 

yang dihadapi klien. Konseling diharapkan mampu berperan dalam proses 

perubahan perilaku yaitu kesadaran, minat, evaluasi, uji coba, dan adopsi sehingga 

pengetahuan dan tindakan orang tua mengenai kontrol lingkungan tungau debu 

rumah akan meningkat sehingga prevalensi alergi dapat ditekan. 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Adakah pengaruh konseling terhadap pengetahuan orang tua dengan anak 

alergi tungau debu rumah mengenai kontrol lingkungan? 

2) Adakah pengaruh konseling terhadap tindakan orang tua dengan anak alergi 

tungau debu rumah mengenai kontrol lingkungan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adakah pengaruh konseling 

terhadap pengetahuan dan tindakan orang tua dengan anak alergi tungau debu 

rumah mengenai kontrol lingkungan. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Menganalisis pengaruh konseling terhadap pengetahuan orang tua dengan 

anak alergi tungau debu rumah mengenai kontrol lingkungan. 

2) Menganalisis pengaruh konseling terhadap tindakan orang tua dengan 

anak alergi tungau debu rumah mengenai kontrol lingkungan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian dapat menjelaskan pengaruh konseling terhadap 

pengetahuan dan tindakan kontrol lingkungan pada orang tua dengan anak alergi 

tungau debu rumah dengan menggunakan teori keperawatan mengenai 

pengetahuan, sebagai landasan pengembangan ilmu keperawatan yaitu untuk 

membuktikan teori Lawrance Green dalam buku Notoatmodjo. 

1.4.2 Manfaat praktis 

1) Institusi Pelayanan Kesehatan 

Dapat digunakan untuk masukan dan evaluasi bagi institusi pelayanan 

kesehatan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk penyelenggaraan 

konseling kontrol lingkungan untuk pencegahan alergi tungau debu rumah. 

2) Perawat 

Memberikan tambahan pengetahuan bagi perawat dalam membantu 

meningkatkan pengetahuan orang tua dengan anak alergi tungau debu rumah 

untuk kontrol lingkungan yang tepat. 
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3) Peneliti selanjutnya  

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan 

pertimbangan penelitian tentang pengetahuan orang tua dengan anak alergi tungau 

rumah mengenai kontrol lingkungan.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Alergi 

2.1.1 Pengertian Alergi 

Alergi adalah suatu reaksi hipersensitivitas akibat induksi oleh IgE yang 

spesifik terhadap alergen tertentu, yang berikatan dengan sel mast. Alergen adalah 

bahan yang pada umumnya tidak berbahaya dan banyak ditemukan dalam 

lingkungan tetapi dapat menyebabkan reaksi alergi jika kontak dengan pasien 

alergi. Paparan berulang oleh alergen spesifik mengakibatkan reaksi silang 

terhadap sel mast yang berhubungan dengan IgE. Sel mast akan aktif dengan 

melepaskan mediator terlarut yaitu histamin dan kemudian menuju target organ, 

menimbulkan gejala klinis sesuai dengan target organ tersebut. Alergi 

berhubungan erat dengan faktor genetik dan lingkungan. Kondisi lingkungan yang 

semakin kompleks dapat membuat jumlah alergen meningkat (Wistiani & 

Notoatmojo, 2011). 

WHO (2002) mendefinisikan alergi sebagai suatu reaksi hipersensitivitas 

yang diakibatkan oleh suatu mekanisme imunitas tertentu. Sedangkan 

hipersensitivitas didefinisikan sebagai gejala berulang yang bersifat objektif dan 

diawali oleh paparan tehadap suatu stimulus tertentu pada dosis yang dapat 

ditoleransi individu normal (UKK Alergi Imunologi, 2014). 

Berdasarkan cara masuknya ke dalam tubuh, alergen dibagi menjadi 

allergen inhalan, ingestan, parenteral, dan kontaktan. Alergen dalam udara 
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(inhalan) dapat berasal dari dalam dan luar rumah. Beberapa contoh gejala alergi 

adalah rinitis alergi, asma bronkial, dan dermatitis atopik (Baratawijaya, 2009). 

Reaksi alergi dianggap berasal dari masalah multifaktoral, penyebab alergi 

dianggap berasal dari interaksi faktor lingkungan dan genetik dan dapat 

bermanifestasi di banyak organ yang berbeda (gejala alergi khas termasuk asma, 

rinokonjungtivitis, gejala gastrointestinal, dan lesi kulit), yang menyerang semua 

kelompok umur.  

Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI) 

mendefinisikan alergi (atopik) sebagai hasil dari suatu interaksi antara kerentanan 

genetik individu dan paparan faktor lingkungan. Menurut penelitian, faktor 

genetik berkontribusi sekitar 50% terhadap penyakit dengan perkiraan heritabilitas 

mulai dari 36-79% (Jenerowicz et al., 2012). 

2.1.2 Etiologi Alergi 

Penyebab dari alergi belum dapat diketahui dengan pasti, akan tetapi ada 

banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya alergi. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi alergi antara lain yaitu faktor paparan alergi, genetik, dan 

imaturitas usus (Rinawarti, 2017). 

2.1.3 Gambaran Klinis Alergi 

Gejala alergi bermacam macam yaitu diantaranya gangguan saluran 

pernapasan, tenggorokan, mata, telinga, saluran pencernaan hingga kulit dapat 

menurunkan tingkat kesehatan anak, dan membuat anak susah dalam melakukan 

aktifitas sehari hari. Orang tua sering tidak menyadari gejala alergi pada kualitas 

hidup anaknya hingga gejala alergi tersebut menyebabkan gangguan bermain, 

susah tidur, dan sebagainya (Munazir, 2011). 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH KONSELING TERHADAP ... SANTI DWI L



8 

 

 

 

 

2.1.4 Patofisiologi Alergi 

Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh manusia memproduksi antibodi 

berupa jenis protein yang berbeda-beda, yaitu IgA, IgM dan IgG untuk melawan 

virus dan bakteri. Seseorang yang mengalami alergi, sistem imun dalam tubuhnya 

akan bekerja lebih keras dan memproduksi banyak antibodi. Antibodi dalam 

jumlah banyak ini akan bereaksi terhadap adanya zat penyebab alergi atau 

allergen yaitu IgE. Antibodi Imunoglobulin E berikatan dan bereaksi pada cell 

mast. Apabila terpapar zat pemicu alergi atau allergen maka cell mast akan 

menunjukkan gejala dan sel-sel tersebut akan mengeluarkan histamin yang bisa 

berpengaruh pada beberapa tubuh, misalnya muncul merah-merah pada kulit, 

meningkatnya lapisan mucus dan pembengkakan pada lapisan hidung dalam 

bentuk lendir. Perubahan ini biasanya disebut dengan radang yang bisa 

menyebabkan gejala alergi (Sulistiawati, 2008). 

IgE mengikat alergen di permukaan sel dan melepaskan histamin (zat yang 

menimbulkan kepekaan tubuh) yang ada di dalam sel. Histamin mengakibatkan 

hidung berair, hidung tersumbat, kulit gatal, dan sesak napas. Oleh karena itu, 

histamin disebut juga sebagai mediator (perantara) timbulnya gejala alergi 

(Widjaja, 2008). 

2.1.5 Diagnosis Alergi 

Untuk pemeriksaan yang menyeluruh , data yang harus dilengkapi antara 

lain: 

1) Riwayat kesehatan, meliputi riwayat alergi keluarga, riwayat alergi terdahulu 

dan saat ini, faktor sosial dan lingkungan yang dapat memicu alergi. 

2) Pemeriksaan fisik head to toe, untuk mengetahui manifestasi alergi 
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3) Skin prick test 

4) Pemeriksaan lab serologi dan CBC (complete blood count), untuk mendeteksi 

keabnormalitasan limfosit, esinofil, immunoglobulin (Lewis, 2011) 

2.1.6 Pencegahan Alergi 

1) Pemberian ASI eksklusif 

ASI memiliki peran besar dalam kesehatan bayi. ASI dinilai sebagai 

makanan yang paling alamiah dan memiliki efek psikologis pada ibu dan bayi. 

Walaupun demikian, penelitian pemberian ASI dalam pencegahan alergi masih 

terbatas pada desain observasional karena berbenturan dengan masalah etika dan 

tidak memungkinkan dilakukannya randomisasi serta blinding pada subjek 

penelitian. 

American Academy of Pediatrics (AAP) dan Australasian Society of 

Clinical Immunology and Allergy (ASCIA) merekomendasikan pemberian ASI 

eksklusif, sedangkan European Academy of Allergology and Clinical Immunology 

dan komite Eropa menyarankan pemberian ASI hingga usia setidaknya 4-6 bulan 

untuk pencegahan primer alergi. 

Adanya komponen imunomodulator pada ASI, seperti lactoferrin berperan 

dalam modulasi mikrobiota dalam usus yang diketahui berperan dalam 

menghambat munculnya alergi. 

Sebuah penelitian di Qatar menunjukkan anak yang mendapat ASI lebih 

dari 6 bulan bersifat protektif terhadap munculnya penyakit alergi dibandingkan 

kurang dari 6 bulan. Penelitian lain di Jepang menunjukkan pemberian ASI 

selama 4 bulan atau lebih bersifat preventif terhadap asma pada masa anak-anak. 
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Pada beberapa bayi yang tidak memungkinkan diberi ASI, pemberian 

formula hidrolisat parsial atau ekstensif sampai usia 4 – 6 bulan dapat 

memberikan efek pencegahan terhadap dermatitis atopik. Meskipun demikian 

formula hidrolisat tidak dapat menggantikan kedudukan ASI sebagai pilihan 

nutrisi pertama pada bayi (UKK Alergi Imunologi, 2014). 

2) Diet Eliminasi 

Samson dan Caskill membuktikan, dengan diet eliminasi makanan alergen 

selama 3 tahun menunjukkan perbaikan klinis juga didapatkan penurunan kadar 

IgE. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diet eliminasi makanan pencetus 

adalah tatalaksana yang penting pada kasus dermatitis atopik. Walaupun demikian 

diet eliminasi makanan harus tetap memperhatikan kebutuhan nutrisi anak yang 

sedang tumbuh. Diet eliminasi makanan pencetus berdasarkan uji DBPCFC 

(double blind placebo control food challenge) sebenarnya sangat ideal digunakan 

tetapi kurang praktis. Diet eliminasi biasanya dilakukan selama 3-6 minggu, bila 

terjadi perbaikan klinis dilakukan pengenalan kembali dengan makanan tersebut 

secara bertahap (Munasir, 2002). 

 

2.2 Alergi Tungau Debu Rumah 

2.2.1 Alergen Tungau Debu Rumah 

Tungau debu rumah merupakan anggota mikroskopis keluarga Arachnid. 

Tungau debu rumah ini tidak dapat melihat dan tidak mampu minum; mereka 

harus menyerap air dari udara, itulah mengapa mereka dapat hidup dan 

berkembang biak pada kelembaban lebih dari 50%. Tungau debu rumah biasa 

hidup di daerah yang memiliki ketinggian rendah (lebih rendah dari 3500 ft [1077 
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mdpl]) dengan suhu antara 65 dan 84 F (18,5 –29 C). Makanan utama tungau 

debu rumah adalah puing-puing organik manusia seperti rambut rontok dan sel-sel 

kulit. Tungau debu rumah paling banyak ditemui di sprei, kasur, bantal, karpet, 

isian perabotan, boneka, dan binatang. Jutaan tungau debu rumah dapat hidup di 

kasur. Sebuah tungau debu rumah menghasilkan sekitar 10 buah feses setiap hari 

yang mengandung protein alergenik (Reisacher, 2011). 

Alergen tungau debu rumah yang paling banyak ditemui berasal dari 

spesies tungau debu rumah yang umum, yaitu Dermatophagoides farinae dan 

Dermatophagoides pteronyssinus. Tungau debu rumah jarang ditemui di 

lingkungan yang gersang, karena tungau debu rumah membutuhkan kelembaban 

untuk bertahan hidup (Matsui, Abramson & Sandel, 2016). 

Sementara menurut Mantu  et al. (2016), bagian tubuh tungau debu rumah 

yang dapat menjadi alergen yaitu kutikula, organ seksual, saluran pencernaan, 

tungau debu rumah yang sudah mati serta tinja yang merupakan alergen potensial. 

Antigen pada D. pteronyssinus berada di saluran cerna dan kutikula tungau debu 

rumah. Makanan yang masuk ke usus diekskresikan sebagai antigen yang kuat. 

Tiga bulan kehidupan, tungau debu rumah diperkirakan menghasilkan 2000 

partikel tinja, 50 telur, dan 4 kutikula, sehingga secara tidak langsung >95% 

alergen tungau debu rumah berasal dari partikel tinja. 

Tungau debu rumah merupakan organisme yang kompleks dan memiliki 

banyak variasi protein yang dapat merangsang antibody IgE pada individu dengan 

alergi tungau debu rumah (Mantu, Wahongan & Bernadus, 2016). 
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2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Alergi Tungau Debu Rumah 

1) Iklim 

Kondisi iklim tampaknya memiliki dampak yang signifikan  pada pasien 

alergi, terutama mereka yang menderita dermatitis atopik. Iklim dapat 

mempengaruhi organisme secara langsung, tetapi juga, menentukan flora dan 

fauna yang ada dalam wilayah geografis tertentu dengan demikian iklim 

menentukan sumber alergen udara dan makanan. Saat adanya peningkatan suhu 

menyebabkan peningkatan produksi keringat sehingga banyak kehilangan air, dan 

menyebabkan kulit kering dan pruritus. Sedangkan, radiasi UV menyebabkan 

kerusakan mikroorganisme yang mengkolonisasi kulit dan beberapa dari mereka 

dapat bertindak sebagai super antigen  yang berkontribusi pada eksaserbasi lesi 

kulit. Efek positif dari sinar matahari dan angina telah digunakan selama berabad-

abad untuk mengobati penyakit kulit atau disebut ‘Thalassotherapy’ (Jenerowicz 

et al., 2012). 

2) Kelembaban 

Tungau  debu rumah mengandalkan kelembaban yang tinggi untuk 

pertumbuhan dan reproduksi, meskipun mereka dapat bertahan untuk waktu yang 

lama dalam lingkungan dengan kelembaban yang rendah (Wilson & Platts-Mills, 

2018). 

Lingkungan dalam rumah yang memeiliki kelembaban relatif tinggi dapat 

meningkatkan konsentrasi tungau debu rumah dan jamur serta meningkatkan 

risiko asma dan rinitis alergi (UKK Alergi Imunologi, 2014). 
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3) Rokok 

Alergen udara adalah sumber umum terjadinya peradangan, tetapi ada 

banyak iritasi nonalergik lain yang dapat menyebabkan peradangan lokal tanpa 

adanya efek sistemik, seperti asap rokok. Meskipun orang orang menyadari akan 

bahaya rokok tetapi perokok dewasa (diatas 18 tahun) di Amerika Serikat yang 

berjumlah 20,6% orang tetap merokok. Paparan asap rokok pada  ibu  hamil dan 

bayi dapat meningkatkan prevalensi terjadinya asma, asap rokok juga 

menyebabkan  efek adjuvant pada sensitisasi alergen selama 3 tahun pertama 

kehidupan (Reisacher, 2011). 

4) Zat Kimia 

Iritan kimia ada di mana-mana baik di lingkungan di luar dan  di dalam 

ruangan. Produk pembersih dapat melepaskan senyawa alkohol, aldehida, dan 

benzene yang tinggi. Demikian juga, produk hasil pembakaran, seperti karbon 

monoksida dan nitrat oksida. Penting untuk memastikan adanya ventilasi yang 

memadai agar asap yang berasal dari seumber api separti kompor dan perapian 

dapat keluar. Beberapa pasien juga sensitif terhadap rangsangan bau yang 

menyengat (Reisacher, 2011). 

5) Polusi udara 

 Selama bertahun-tahun, polusi udara perkotaan menjadi faktor ekstrinsik 

penting akan terjadinya alergi. Bahan polutan udara yang banyak adalah ozon 

(O3) dan nitrogen dioksida (NO2), dan partikel-partikel yang dihasilkan oleh 

mobil lalu lintas dan asap industri. Studi epidemiologis menunjukkan hubungan 

yang kuat antara polusi udara dan perkembangan eksaserbasi asma dan alergi 

lainnya. Polutan udara mungkin meningkatkan reaksi alergi dengan memodifikasi 
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epitel, mempengaruhi imunitas, dan meningkatkan alergenisitas antigen tertentu 

(atopens).  

Partikel asap knalpot diesel (DEP) menyumbang sebagian besar polusi 

udara (hingga 90%) di kota-kota besar. Paparan DEP dalam jumlah banyak dapat 

menyebabkan iritasi pada hidung dan mata, sakit kepala, gangguan fungsi paru-

paru, perubahan pernafasan, kelelahan dan mual, sementara paparan DEP dalam 

jangka lama biasanya berhubungan dengan batuk kronis, peningkatan produksi 

sputum dan penurunan fungsi paru-paru. Hingga 30% DEP yang dihirup manusia 

dapat tersimpan di alveolus. Data literatur menunjukkan kemampuan DEP untuk 

mengikat protein (misalnya, pada tungau debu rumah), sehingga dapat dianggap 

sebagai pembawa alergen. Mayoritas partikel ini cukup kecil untuk menembus 

jauh ke dalam pernapasan dan memprovokasi gejala alergi (Jenerowicz et al., 

2012). 

6) Kuman dan infeksi.  

Infeksi dapat dikaitkan dengan etiopathogenesis alergi. Infeksi juga 

dipertimbangkan sebagai faktor penting yang berkontribusi terhadap eksaserbasi 

penyakit. Penelitian yang mengamati hubungan antara infeksi virus dan asma dan 

penyakit alergi menyatakan memburuknya kontrol asma terkait dengan infeksi 

rhinovirus. Perlu diketahui bahwa periode peningkatan insiden rawat inap karena 

asma (musim semi, musim gugur) bertepatan dengan peningkatan infeksi 

rhinovirus dalam populasi. Data literatur menunjukkan efek berbahaya dari 

mikroba terlihat pada fase akut infeksi, tetapi juga dapat menyebabkan efek 

jangka panjang dengan meningkatkan respon hiper-bronkus dan meningkatkan 

proses alergi. 
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Telah diketahui bahwa Staphylococcus aureus dapat menyebabkan 

eksaserbasi lesi kulit eczematous yang parah, terutama dengan melepaskan 

exotoxins yang bertindak sebagai superantigen yang menstimulasiaktivasi sel-sel 

sel T-sel dan antigen, juga sebagai sel epidermis (keratinocytes). Berbagai 

penelitian membuktikan kehadiran IgE spesifik antigen dan hasil positif dari skin-

prick test dan tes patch atopi dengan spesies Malassezia pada pasien dermatitis 

atopik dewasa. 

7) Faktor emosional. 

 Tingkat kontrol asma menunjukkan hubungan dengan tingkat kecemasan 

dan intensitas depresi. Banyak pakar merekomendasikan bahwa asma bronkial 

harus diobati sebagai penyakit psikosomatik, karena berbagai faktor psikologis 

terlibat dalam etiopatogenesis. Serangan dyspnoea sering disertai dengan tingkat 

kecemasan, dan deteriorasi suasana hati. Telah diamati bahwa tingkat stres yang 

tinggi dapat mempengaruhi sebanyak 60-70% dermatitis atopik dan menyebabkan 

eksaserbasi penyakit (Jenerowicz et al., 2012). 

2.2.3 Penatalaksanaan Alergi Tungau Debu Rumah  

Pedoman klinis saat ini merekomendasikan pengobatan alergi berupa 

kombinasi pendidikan kesehatan, penghindaran alergen/kontrol lingkungan, 

farmakoterapi, dan imunoterapi alergi (Larsen, Broge & Jacobi, 2016). 

1) Imunoterapi 

Imunoterapi alergi adalah pengobatan yang mempengaruhi mekanisme 

imunologi dasar dan menghasilkan induksi toleransi imunologi. Toleransi yang 

diinduksi menghasilkan modifikasi penyakit, efek klinis dari imunoterapi adalah 

meringankan gejala setelah selesai pengobatan dan / atau pencegahan 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH KONSELING TERHADAP ... SANTI DWI L



16 

 

 

 

 

perkembangan penyakit. Imunoterapi alergi juga membantu menghambat gejala 

yang ada, mencegah perkembangan asma pada anak-anak dengan alergi 

rhinoconjunctivitis dan juga berpotensi mencegah alergi baru. 

2) Farmakoterapi 

 Obat yang digunakan dalam penanganan alergi adalah antihistamin, 

kortikosteroid, obat dekongestan (contoh: epinefrin), obat antipruritic, obat 

penstabil mast cell, (contohnya cromolyn dan nedocromil), leukotriene receptor 

antagonists (Lewis, 2011). 

3) Kontrol lingkungan 

Kontrol lingkungan adalah mengelola rumah sehat berbasis pada upaya 

mengurangi kandungan bahan alergen dalam debu rumah adalah salah satu 

langkah strategis di bidang kesehatan. Penelitian Mahdi (1985), Oribe (2000) dan 

Chang (2006), kontrol lingkungan sebagai tindakan preventif terhadap berbagai 

penyakit atopi dan dapat menjadi basis rekayasa pengelolaan tempat tinggal yang 

sehat (Rofieq, 2012). 

2.2.4 Mekanisme Kontrol Lingkungan Alergi Tungau Debu Rumah 

Tabel 2.1 Prioritas kontrol lingkungan dalam rumah 

Prioritas Kontrol Lingkungan dalam Rumah 

1) Kamar Tidur 

(1) Lapisi kasur dengan plastik atau kain tenun halus; lapisi bantal dan selimut 

dengan kain tenun halus; bantalan kasur, seprai dan semua selimut harus 

dicuci setiap 1-2 minggu 

(2) Jangan menggunakan karpet jika memungkinkan; kurangi perabotan 

berlapis, tirai, pakaian, dll. 

(3) Pembersih udara ruangan; sebaiknya menggunakan filter HEPA 

2) Seluruh Rumah 

(1) Turunkan kelembaban sampai 45 derajat atau kurang 
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(2) Buka jendela atau pintu rumah pada saat ada kelembaban di luar rumah 

rendah 

3) Kontrol lingkungan khusus di luar kamar tidur 

(1) Sebaiknya karpet harus dibersihkan atau dijemur dibawah sinar matahari 

dan dipukul agar debu hilang 

(2) Bersihkan karpet dengan penyedot debu dua kali seminggu 

(3) Hindari perabotan berlapis sebanyak mungkin dan rapikan barang barang 

untuk memudahkan pembersihan  

1) Sprei dan selimut 

Kain tenunan halus adalah bahan yang tepat untuk sarung bantal dan untuk 

selimut. Semua seprai dan kain yang berada di atas kasur harus berbahan yang 

bisa untuk dicuci secara berkala. Meskipun rekomendasi lama telah menekankan 

mencuci dengan air panas, ternyata mencuci dengan air hangat hampir mencapai 

efek yang sama yaitu, menghilangkan sebagian besar alergi alergen tanpa resiko 

(Wilson & Platts-Mills, 2018). Sedangkan menurut William (2011) seprai dan 

sarung bantal harus dicuci tiap minggu dengan air panas. Pencucian menggunakan 

suhu lebih dari 130°F (54,5°C) direkomendasikan untuk mematikan tungau debu 

rumah. Kain khusus anti alergen juga dapat ditempatkan di sekitar bantal dan 

kasur, juga di bawah tempat tidur biasa. 

2) Kelembaban 

Rentang kelembaban 45% hingga 50% biasanya dianggap sebagai ambang 

batas kontrol lingkungan yang tepat untuk mencegah tungau debu rumah, 

sehingga disarankan untuk memasang alat dehumidifier untuk mengurangi 

kelembaban (Wilson & Platts-Mills, 2018). 
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3) Pembersih udara 

Ada banyak kemungkinan metode membersihkan udara dalam rumah 

termasuk berbagai pembersih elektrostatik. Dalam hal ini, pendekatan terbaik 

adalah menggunakan filter partikel udara  efisiensi tinggi (HEPA). Filter HEPA 

diyakini dapat mengurangi gejala pernapasan pada subjek atopik (Wilson & 

Platts-Mills, 2018). 

4) Karpet dan Perabotan 

Beberapa penelitian telah menunjukkan dengan jelas bahwa selain kasur, 

karpet dan bahan berlapis adalah sumber utama tungau debu rumah. Pembersihan 

karpet dengan penyedot debu modern tidak mungkin membersihkan semua 

kotoran dan tungau debu rumah dari karpet. Dengan demikian, penggunaan karpet 

harus dijaga seminimal mungkin, dibersihkan dan dipanaskan di bawah sinar 

matahari (Wilson & Platts-Mills, 2018). Penelitian William (2011) 

merekomendasikan baiknya karpet dibersihkan minimal dua kali dalam seminggu 

dengan penyedot debu untuk mencegah debu berterbangan kembali ke udara. 

5) Penyedot debu 

Penyedotan debu menyebabkan penurunan yang signifikan alergen. Jika 

menambahkan pembersihan dengan uap pada saat menyedot debu akan 

meningkatkan keefektifan dalam mengurangi tungau debu rumah. 

Banyak pekerjaan rumah tangga yang dapat membuat debu berterbangan 

dan meningkatkan paparan debu. Contohnya memindahkan perabotan dan 

melempar bantal, tirai, atau alas tidur dapat membuat tungau debu rumah 

berterbangan di udara. Namun penyedot debu sangat efektif untuk mengurangi 

debu. Pasien direkomendasikan menggunakan masker saat pembersihan namun 
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juga meninggalkan ruangan selama 20 menit setelah pembersihan (Wilson & 

Platts-Mills, 2018). Penelitian William (2011) merekomendasikan pasien yang 

memiliki alergi tungau debu rumah sebaiknya pembersihan dengan penyedot debu 

dilakukan oleh orang lain. 

6) Zat kimia yang dapat digunakan untuk kontrol lingkungan alergi tungau debu 

rumah 

(1) Acaricides direkomendasikan untuk pasien alergi tungau debu rumah.  

(2) Asam tannic, atau zat kimia yang ada dalam teh juga dapat mengubah sifat 

antigen tungau debu tetapi tidak membunuh tungau debu rumah. 

Sayangnya, produk ini perlu sering dilakukan aplikasi ulang dan dapat 

merusak warna kain.  

(3) Benzil benzoat dalam bentuk bubuk mampu membantu membunuh tungau 

debu rumah, tetapi tidak mengubah sifat antigen yang sudah ada. 

Efektivitas dari senyawa ini dapat bertahan sekitar 2 hingga 6 bulan 

(Reisacher, 2011). 

7) Boneka 

Boneka seharusnya dimasukkan ke dalam mesin pengering berkekuatan 

tinggi selama 15 menit dan kemudian disimpan di lemari yang bersih.  

8) Hewan 

 Hewan terlebih yang memiliki bulu dan rambut yang tebal seharusnya 

tidak berada di dalam kamar tidur, terutama dari tempat tidur karena dapat 

menjadi tempat bersarangnya tungau debu rumah (Reisacher, 2011) 

9) Menghindari asap rokok 
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Penghindaran pajanan asap rokok saat kehamilan maupun sesudah 

kelahiran direkomendasikan untuk mencegah alergi. Paparan asap rokok saat 

kehamilan, sesudah kelahiran, masa anak anak dan remaja berhubungan dengan 

peningkatan risiko alergi. Adanya pajanan asap rokok dari lingkungan dalam 

rumah meningkatkan prevalensi wheezing dan asma pada anak (UKK Alergi 

Imunologi, 2014). 

Kebijakan "dilarang merokok" harus dilakukan di rumah tangga, termasuk 

teras dan garasi. Pakaian yang terpapar asap rokok harus segera dicuci untuk 

mencegah partikel iritasi kecil (kurang dari 1 mm) kembali berterbangan di udara 

(Reisacher, 2011) 

 

2.3 Pengetahuan 

2.3.1 Pengertian Pengetahuan 

 Pengetahuan berasal dari tahu yang didapatkan seseorang melalui proses 

pengamatan pada objek tertentu. Pengetahuan dapat diperoleh melalui panca 

indera, seperti indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera 

peraba, dan indera pengecap. Sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui mata 

dan telinga. Pengetahuan atau kognitif sangat berperan dalam pembentukan 

tindakan seseorang (Notoatmodjo, 2007). 

2.3.2 Tingkatan Pengetahuan 

 Notoatmodjo (2007) membagi pengetahuan menjadi 6 tingkatan yaitu: 

1) Tahu (Know) 

Tahu diartikan sebagai dapat mengingat informasi yang telah diberikan 

sebelumnya. Termasuk mengingat kembali (Recall) suatu informasi yang spesifik 
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dari semua informasi atau ransangan yang telah diterima orang tersebut. Tahu 

adalah tingkat pengetahuan paling rendah. Kata perintah yang digunakan untuk 

mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari adalah sebutkan, uraikan, 

definisikan, nyatakan, dan sebagainya. 

2) Memahami (Comprehension) 

 Memahami berarti seseorang mampu untuk menjelaskan dengan benar 

tentang informasi atau objek yang diketahui, dan mampu menginterpretasikan 

materi tersebut dengan benar. Orang yang paham akan objek atau informasi 

tertentu harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan dan 

sebagainya. 

3) Aplikasi (Aplication) 

 Aplikasi adalah kemampuan untuk menggunakan informasi yang telah 

dipelajari pada kondisi nyata atau sebenarya. Aplikasi diartikan mampu 

menggunakan hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam situasi lain. 

4) Analisis (Analysis) 

 Analisis adalah kemampuan menjelaskan informasi ke dalam komponen-

komponen, tetapi terstruktur dan berkaitan dengan satu sama lain. Kemampuan 

analisis dapat dinilai dari penggunaan kata kerja, seperti dapat mengelompokan, 

dan sebagainya. 

5) Sintesis 

 Sintesis berarti mampu meletakkan suatu hubungan bagian-bagian kedalan 

suatu bentuk keseluruhan yang baru dengan kemampuan untuk menyusun 

formula-formula yang telah ada. 
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6) Evaluasi (Evaluation) 

 Evaluasi adalah kemampuan untuk menilai atau justifikasi terhadap suatu 

objek atau informasi. Evaluasi ini didasarkan pada suatu kriteria atau objek yang 

ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria yang sudah ada. Pengukuran 

pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan 

tentang isi informasi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden. 

2.3.3 Cara Memperoleh Pengetahuan 

 Cara memperoleh pengetahuan dibagi menjadi 4, yaitu: 

1) Cara tradisional 

(1) Cara coba-salah (trial and error) 

Cara yang paling sederahana untuk memperoleh pengetahuan 

adalah dengan mencoba atau metode ini lebih dikenal dengan sebutan 

“trial and error”. Cara ini sudah digunakan sebelum adanya kebudayaan 

bahkan mungkin sebelum adanya peradaban. Cara ini dilakukan 

menggunakan kemungkinan dalam menyelesaikan suatu masalah, dan bila 

kemungkinan tersebut gagal maka dicoba lagi menggunakan kemungkinan 

kedua, ketiga, dan seterusnya hingga masalah tersebut terselesaikan. 

(2) Cara kebiasaan atau otoritas 

Cara ini menggunakan kebiasaan yang sudah diwariskan turun 

temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Manusia dalam 

kehidupan sehari-hari melakukan banyak kebiasaan dan tradisi yang 

dilakukan tanpa penalaran apakah kebiasaan tersebut baik atau tidak, benar 

atau salah. Kebiasaan seolah-olah diterima begitu saja dari sumbernya 

seakan akan kebiasaan tersebut adalah kebenaran yang mutlak. Sumber 
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kebiasaan dapat berasal dari pemimpin masyarakat baik formal maupun 

informal, pemuka agama, dan sebagainya. Dapat disimpulkan pengetahuan 

ini didapatkan berdasarkan kekuasaan atau otoritas. 

2) Berdasarkan pengalaman pribadi 

 Pengetahuan berdasarkan pengalaman pribadi diperoleh dengan cara 

mengingat kembali kejadian atau pengalaman yang diperoleh dalam 

menyelesaikan masalah pada masa lalu.  

3) Menggunakan jalan pikir 

Manusia menggunakan jalan pikirnya untuk mendapatkan kebenaran suatu 

pengetahuan, baik secara induksi maupun deduksi. Induksi dan deduksi pada 

dasarnya merupakan cara melahirkan pemikiran secara tidak langsung tentang 

pernyataan yang dikemukakan, kemudian dicari hubungan sehingga dapat ditarik 

suatu kesimpulan. 

Induksi adalah proses pembuatan kesimpulan melalui pernyataan-

pernyataan khusus kepada umum, seddangkan deduksi adalah proses pembuatan 

kesimpulan dari pernyataan umum kepada yang khusus. 

4) Cara moderen 

 Cara moderen dalan memperoleh pengetahuan saat ini lebih sistematis, 

logis dan ilmiah. Cara ini disebut dengan metode penelitian ilmiah atau dapat 

disebut juga metodologi penelitian. Pengetahuan yang didapatkan dengan cara 

moderen diperoleh dengan cara observasi langsung dan mencatat semua fakta 

yang berhubugan dengan objek yang diamati (Notoatmodjo, 2005).  
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2.3.4 Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

1) Pendidikan 

 Pendidikan yang diberikan berhubungan dengan perkembangan menuju 

capaian tertentu, semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah menerima 

informasi sehingga memiliki lebih banyak pengetahuan yang dimiliki. 

2) Usia 

 Usia berpengaruh dalam daya tangkap dan pola pikir seseoang. Pada usia 

dewasaa seseorang mampu mempertimbangkan semua kemungkinan untuk 

menyelesaikan masalah dan mampu berpikir berdasarkan hipotesa, oleh karena itu 

mereka dapat melihat masalah dari berbagi sudut pandang dan 

mempertimbangkan faktor saat menyelesaikan masalah, pemikiran menjadi luas, 

konkrit dan mampu menggabungkan informasi dari berbagai sumer yang berbeda. 

Pada usia madya seseorang akan lebih berperan aktif dalam masyarakat dan 

kehidupan sosial serta lebih banyak melakukan persiapan menyesuaikan diri 

menuju usia tua, selain itu dalam usia madya orang akan lebih menghabiskan 

banyak waktu dengan  membaca. Kemampuan intelektual, pemecahan masalah, 

dan kemampuan verbal belum mengalami penurunan pada usia madya. 

3) Informasi 

 Semakin banyak informasi yang diperoleh semakin tinggi tingkat 

pengetahuan seseorang. Informasi yang diperoleh melalui pendidikan formal 

maupun informal dapat berpengaruh dalam jangka pendek (immediate impact) 

sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan. Banyaknya 

media massa dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang tentang inovasi terbaru. 

Berbagai media massa memiliki andil yang besar dalam pembentukan opini dan 
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kepercayaan masyarakat. Media masa memuat pesan-pesan yang berisikan sugesti 

yang dapat menggiring opini seseorang. Adanya informasi baru dapat 

memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya pengetahuan terhadap hal 

tersebut. 

4) Sosial budaya dan ekonomi 

 Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang tanpa melalui penalaran 

mengenai baik atau buruk akan menambah pengetahuan seseorang. Status 

ekonomi seseorang berpengaruh dalam pengadaan sarana yang diperlukan untuk 

kegiatan tertentu.  

5) Lingkungan 

 Lingkungan berpengaruh dalam proses masuknya pengetahuan ke dalam 

individu yang berada dalam lingkungan tersebut, karena adanya interaksi dengan 

lingkungan tersebut. 

6) Pengalaman 

 Pengalaman sebagai sumber pengetahuan dengan cara menglang kembali 

pengetahuan yang diperoleh dalam menyelesaikan masalah yang telah lalu. 

Pengalaman memberikan pengetahuan dan keterampilan professional serta 

mengembangkan kemampuan mengambil keputusan  (Notoatmodjo, 2007). 

2.4 Tindakan atau Praktik (Practice) 

 Setelah seseorang mengetahui stimulus atau objek kesehatan selanjutnya 

orang tersebut akan mengadakan penilaian atau pendapat terhadap apa yang dia 

ketahui, kemudian ia diharapkan akan melaksanakan atau mempraktikan apa yang 

diketahuinya, hal ini disebut praktik (practice) kesehatan atau dapat juga disebut 

dengan tindakan kesehatan (event behavior) (Notoatmodjo, 2003). 
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 Penelitian Roger (1974) terdapat proses berurutan sebelum seseorang 

mengadopsi tindakan baru, yaitu: 

1) Awarness (kesadaran), yaitu orang tersebut mengetahui stimulus (objek) 

terlebih dahulu 

2) Interest, yaitu orang tersebut mulai tertarik pada stimulus. 

3) Evaluation, yaitu orang tersebut menimbang baik tidaknya stimulus pada 

dirinya. 

4) Trial, yaitu mulai mencoba tindakan baru 

5) Adaption, subjek telah melakukan tindakan baru sesuai pengetahuan terhadap 

stimulus. 

 

2.5 Pendidikan Kesehatan Kesehatan 

2.5.1 Pengertian Pendidikan Kesehatan 

 Pendidikan kesehatan adalah proses perubahan perilaku pada individu, 

kelompok, atau masyarakat untuk lebih mandiri dalam mencapai hidup sehat yang 

dilakukan secara terencana. Pendidikan kesehatan merupakan salah satu bentuk 

intervensi keperawatan yang mandiri untuk membantu klien dalam mengalami 

masalah kesehatannya melalui kegiatan pembelajaran, pada pendidikan kesehatan 

perawat bertugas sebagai pendidik (Suliha, 2002). 

2.5.2 Tujuan Pendidikan Kesehatan 

 Tujuan pendidikan kesehatan menurut WHO yang dikutip oleh 

Notoatmodjo (2003) antara lain: 

1) Kesehatan menjadi sesuatu yang bernilai bagi masyarakat. 
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2) Membantu individu agar mampu secara mandiri maupun kelompok dalam 

mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat. 

3) Mendorong pengembangan dan penggunaan sarana kesehatan yang ada secara 

tepat. 

 

2.6 Peran Orang Tua 

Orang memiliki peranan penting dalam hal membantu anak untuk 

mengatasi masalah alergi, tidak hanya dengan mendatangi dokter, namun juga 

memerlukan informasi dan pengetahuan yang tepat dan benar dalam menangani 

kasus alergi pada anak. Tidak hanya pengetahuan dari segi medis, tetapi juga dari 

lingkungan hidup disekelilingnya, dan makanan yang dikonsumsinya (Graha, 

2010). 

Peran terdiri dari tiga hal, yaitu peran meliputi norma yang dijelaskan 

dengan tempat atau posisi seseorang dalam masyarakat, peran adalah suatu 

konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh seseorang masyarakat sebagai 

individu, peran juga bisa dikatakan sebagai perilaku seseorang sebagai struktur 

sosial masyarakat (Soekanto, 2007). 

Peran orang tua terhadap anaknya menurut Kizzio (2014) yaitu sebagai 

pendidik, pelindung, pengarah, penasehat dan penanggung jawab. Peran orang tua 

sebagai pendidik berbeda dengan peran tenaga pendidik yang ada di lembaga 

pendidikan. Orang tua mengajarkan anak tentang sopan santun dalam keluarga, 

tentang bagaimana seharusnya bersikap baik terhadap orang lain. Orang tua 

mengambil peran penting sebagai pendidik, mengajarkan mana hal yang baik dan 

mana hal yang buruk sejak dini. Orang tua sebagai pelindung,  jenis perlindungan 
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yang biasa diberikan orang tua pada anaknya terdiri dari perlindungan kesehatan, 

keamanan, dan jaminan kesejahteraan. Orang tua sebagai tenaga pengarah 

berperan dalam mengarahkan anaknya pada hal yang baikdan berguna bagi 

kehidupannya. Orang tua sebagai penasehat  merupakan lanjutan dari peran orang 

tua sebagai pendidik. Orang tua sebagai penanggung jawab, dalam hal ini orang 

tua mempunyai peranan untuk bertanggung jawab apabila anak mengalami 

masalah. 

 

2.7 Konseling 

2.7.1 Pengertian Konseling 

 Konseling merupakan kegiatan memberi arahan pada klien untuk 

membantu menyelesaikan masalah. Mortensen dan Schmuller mendefinisikan 

konseling sebagai proses membantu seseorang untuk meningkatkan pemahaman 

dan kemampuan dalam mengatasi masalah (Tamsuri, 2007). 

 Karakteristik konseling antara lain: 

1) Konseling merupakan hubungan belajar mengajar. 

2) Konseling dilakukan dengan tatap muka (face to face) antara konselor dan klien 

(konseli) 

3) Konseling dilakukan untuk menyelesaikan masalah (problem solving) 

4) Tujuan konseling adalah konseli dapat mengenal diri sendiri, menerima diri 

secara realitas, mengembangkan tujuan, dapat memutuskan pilihan, menyusun 

rencana yang lebih baik sehingga dapat berkembang secara konstruktif di 

lingkungannnya. 
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5) Konseling dapat memberi bantuan kepada konseli yang mengembangkan 

pengetahuan, kesehatan mental, serta perubahan sikap, dan perilaku. Kegiatan 

konseling dalam keperawatan merupakan bentuk pelayanan keperawatan 

professional (Anas, 2008). 

2.7.2 Tujuan Konseling 

Empat tujuan utama konseling dalam keperawatan menurut Tamsuri 

(2007) yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan (promoting wellness), mencegah 

penyakit (preventing illness), memulihkan kesehatan (restoring health), dan 

memfasilitasi koping (fasilitating coping). 

2.7.3 Jenis Konseling 

1) Konseling jangka pendek 

 Umumnya dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah klien yang cukup 

mudah, berorientasi pada penyelesaian masalah klien dan keluarga yang 

membutuhkan tindakan segera atau situasi krisis. 

2) Konseling jangka panjang 

 Konseling dilakukan dalam jangka waktu tertentu (dalam beberapa kali 

pertemuan). Klien atau konsuli berkonsultasi pada perawat sebagai konselor saat 

menemui situasi krisis dan dapat dilakukan melalui telepon atau surat. 

3) Konseling motivasi 

 Konseling yang dilakukan dengan berdikusi mengenai perasaan dan minat 

klien. Perawat bertugas membantu klien mengeksplorasi mengapa motivasi atau 

dorongan pada diri klien hilang, dan kemudian mengangkat masalah yang 

ditemukan untuk dicari penyelesaiannya (Tamsuri, 2007). 
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2.7.4 Azas dalam Konseling 

Azas dalam konseling meliputi azas kerahasiaan, azas kesukarelaan, azas 

keterbukaan, azas keterkinian (menyelesaikan masalah yang diungkapkan klien 

saat ini), azas kemandirian (meningkatkan kemandirian klien dalam bidang 

kesehatan), azas kegiatan (diharapkan dapat memberikan dampak berupa 

perubahan perilaku), azas kedinamisan (peningkatan kesehatan diharapkan terjadi 

terus menerus), azas keterpaduan (harus mampu mendukung proses asuhan 

pelayanan kesehatan secara umum), azas keahlian, azas alih tangan (jika menemui 

kondisi yang melampui kemampuan konselor maka konseling diserahkan kepada 

konselor yang lebih ahli) (Tamsuri, 2007). 

2.7.5 Domain Konseling 

 Anas (2008) mendefinisikan proses konseling sebagai suatu proses belajar 

mengajar maka dari itu perawat berperan sebagai tenaga pendidik dan juga 

konselor. Perawat bertugas memahami dan menyelesaikan masalah kesehatan 

klien dalam tiga domain masalah kesehatan, yaitu: 

1) Ranah kognitif, yaitu semua perilaku intelektual (dapat dilihat dalam situasi 

ketidaktahuan klien tentang masalah kesehatan) 

2) Ranah afektif, berkaitan dengan ekspresi perasaan dan penerimaan sikap, opini 

atau nilai (dapat dilihat dalam ketidakmampuan klien dalam mengambil 

keputusan) 

3) Ranah psikomotor, yaitu pembelajaran keterampilan yang membutuhkan 

keutuhan mental dan aktivitas otot (terwujud dalan ketidakmampuan klien 

dalam melakukan tindakan kesehatan) 
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2.7.6 Teori Konseling 

1) Teori belajar 

 Harold Spears dalam Tamsuri (2007) berpendapat belajar adalah kegiatan 

mengamati, mambaca, meniru, mencoba, mendengar atau mengikuti petunjuk. 

Secara umum terdapat tiga teori belajar, yaitu: 

(1) Teori perilaku (Behavioural) 

Teori perilaku berdasarkan kepercayaan bahwa terdapat hubungan 

langsung antara kejadian dan ide. Teori ini berpendapat bahwa manusia 

berinteraksi dengan lingkungan dan bahwa perilaku dapat diprediksi 

melalui suatu mekanisme tertentu. Belajar didefinisikan sebagai perubahan 

penampilan, perkembangan, kebiasaan, prosedur dalam berespons 

terhadap situasi tertentu. 

(2) Teori kognitif 

Pembelajaran adalah proses internal untuk mendapatkan 

pengetahuan dan gagasan baru. 

(3) Teori humanistik 

Teori humanistik adalah pendekatan pembelajaran yang 

menekankan pada nilai kemanusiaan. 

2) Teori perubahan 

(1) Teori pembekuan (frezzing) 

Teori ini digagaskan oleh Kurt Lewin (1970). Menurut teori ini 

perilaku manusia adalah keadaan seimbang antara kekuatan pendorong 

dan kekuatan penahan. Berdasarkan analisis kekuatan medan terdapat tiga 

situasi, yaitu: 
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a) Keadaan seimbang terjadi jika kekuatan pendorong dan kekuatan 

penahan sama kuat. 

b) Perubahan terjadi kearah yang diinginkan jika kekuatan pendorong 

lebih besar daripada kekuatan penahan. 

c) Perubahan terjadi kearah yang tidak diinginkan jika kekuatan 

pendorong lebih lemah dibanding kekuatan penahan. 

Apabila kekuatan pendorong dan penahan tidak simbang maka 

akan terjadi perubahan yang melalui tiga tahap, yaitu: tahap pertama 

adalah pencairan (unfrezzing), tahap kedua perubahan menuju 

keseimbangan baru (moving), dan yang terakhir yaitu pembekuan kembali 

(refrezzing). 

3) Teori belajar dari Skinner (1904-1990) 

 Skinner berpendapat bahwa hubungan antara stimulus dan respon terjadi 

melalui interaksi dengan lingkungan, dan mengakibatkan perubahan tingkah laku, 

tidak sesederhana yang dirumuskan tokoh-tokoh lain. Menurutnya stimulus 

stimulus yang diberikan saling berhubungan dan akan memengaruhi respon yang 

dihasilkan. Respon respon inilah yang nantinya memengaruhi perilaku seseorang. 

Oleh karena itu untuk memahamai tingkah laku seseorang harus dapat memahami 

hubungan antar stimulus, serta konsekuensi apa yang timbul akibat respon yang 

terjadi. 
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2.7.7 Fase-Fase Konseling 

 Tiga tahap konseling yang dikemukakan oleh Mundakir (2006), yaitu: 

1) Fase orientasi/tahap awal, meliputi perkenalan, membangun sikap keterbukaan, 

mencari dan memperjelas masalah bersama, membuat penaksiran dan 

menyampaikan masalahh, membuat kontrak untuk pertemuan berikutnya. 

2) Fase kerja, meliputi mengeksplor masalah klien, menjaga hubungan tetap baik, 

menentukan masalah bersama dan membahas alternatif penyelesaian masalah, 

memberi kesempatan klien mengevaluasi proses konseling. 

3) Fase terminasi/akhir, meliputi menarik kesimpulan dari konseling, menilai 

keberhasilan konseling, membuat kontrak selanjutnya jika masih diperlukan. 

2.7.8 Teknik-Teknik Konseling 

1) Perilaku attending 

Keterampilan untuk menyapa dan membuat klien mau terbuka dengan konselor 

yang terdiri dari tiga komponen yaitu: kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa 

verbal. 

2) Empati  

Kemampuan konselor untuk meahami apa yang dirasakan klien. 

3) Refleksi 

Kemampuan konselor untuk memantulkan kembali perasaan, pikiran dan 

pengalaman klien sebagai hasil pengamatan perilaku verbal dan non verbal 

klien. 

4) Eksplorasi 

Kemampuan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman dan pikiran yang 

dirasakan oleh klien. 
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5) Menangkap pesan utama 

Konselor harus mampu menangkap pesan utama dari perilaku verbal non 

verbal klien untuk memudahkan memahami ide, perasaan dan pengalaman 

klien. 

6) Bertanya untuk membuka pertanyaan 

Konselor bertanya menggunakan kata mengapa atau apa sebabnya untuk 

memunculkan pernyataan baru dari klien. 

7) Bentuk pertanyaan tertutup 

Konselor mengajukan pertanyaan dalam kata apakah, adakah dan hanya 

dijawab dengan jawaban ya atau tidak oleh klien. 

8) Dorongan minimal 

Tidak terlalu memaksa klien agar klien dapat membuka diri kepada konselor. 

9) Interpretasi 

Konselor mengulas pemikiran, perasaan, perilaku, dan pengalaman klien 

dengan berdasarkan teori yang ada. 

10) Mengarahkan (directing) 

11) Menarik kesimpulan sementara (summarizing) 

Agar pembicaraan dapat maju secara bertahap. 

12) Memimpin 

Konselor harus memimpin arah pembicaraan agar dapat mencapai tujuan. 

13) Fokus 

14) Konfrontasi 

Teknik konseling yang menantang klien untuk melihat apakah adanya 

inkonsistensi antara perkataan dan bahasa tubuhnya. 
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15) Memperjelas (clarifying) 

Dilakukan untuk memperjelas kata yang membingungkan. 

16) Memudahkan (facilitating) 

Membantu klien untuk berbicara dan menyatakan perasaannya dengan mudah. 

17) Diam 

Tidak berbicara sekitar 5 sampai 10 detik. 

18) Mengambil inisiatif  

19) Memberi nasehat 

Konselor memberikan nasehat pada klien yang meminta dengan tetap 

mempertimbangkan kemandirian klien dalam menyelesaikan masalah. 

20) Memberi informasi 

21) Merencanakan 

Konselor membuat rencana program untuk kemajuan klien. 

22) Membuat kesimpulan 

Hal yang harus ada: bagaimana perasaan klien sekarang, memantapkan 

rencana klien, inti pembicaraan selanjutnya  (Hackney dan Sofyan, 2009). 

2.7.9 Teknik Konseling dalam Tiap Fase 

1) Fase awal 

 Teknik konseling yang digunakan meliputi: attending, mendengarkan, 

bermpati, reflex, mengeksplor, bertanya, menangkap pesan utama, memberi 

dorongan yang minimal. 
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2) Fase kerja 

 Teknik konseling yang digunakan meliputi: membuat kesimpulan, 

memimpin, fokus, konfrontasi, memperjelas, memudahkan, mengarahkan, 

memberi dorongan minimal, berinisiatif, memberi nasehat, memberi informasi. 

3) Fase terminasi 

 Teknik konseling yang digunakan meliputi: membuat kesimpulan, 

merencanakan, mengevaluasi, dan mengakhiri konseling (Hackney dan Sofyan, 

2009). 

 

2.8 Lembar Keaslian Penelitian 

 Beberapa penelitian yang sudah ada menunjukkan rendahnya keefektifan 

pendidikan kesehatan tentang kontrol lingkungan alergi tungau debu rumah. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi metode baru dalam 

penyampaian pendidikan kesehatan kontrol lingkungan alergi tungau debu rumah. 

Kata kunci yang digunakan untuk mencari jurnal dalam lembar keaslian 

penelitian ini adalah allergy, dust mite, prevention. 

Tabel 2.2 Lembar Keaslian Penelitian 

Referensi Desain Sampel Intervensi Outcome 

Providing dust 

mite-proof 

covers 

improves 

adherence to 

dust mite 

control 

measures in 

children with 

mite allergy 

and asthma 

(Joseph et al., 

2003) 

 

Quasy 

Experiment 

 

 

 

N=26 

Kriteria: 

1. Usia 6-18 tahun 

2. Memiliki riwayat 

penyakit asma 

3. Menunjukkan hasil 

positif terhadap 

Dermatophagoides 

pteronyssinus atau D. 

farina berdasarkan tes 

prick-puncture kulit 

Jenis: HE 

dalam bentuk 

handuouts pada 

kedua 

kelompok, 

selain itu 

peneliti 

memberikan 

pembungkus 

anti house dust 

mites hanya 

pada kelompok 

intervensi  

Isi HE: cara 

P<0.05, 

perbedaan 

dari 

kelompok  

intervensi 

dan 

kelompok 

pembanding 

tidak terlalu 

signifikan 
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kontrol 

lingkungan 

Dosis: 1x 

Pemberi HE: 

dokter dan 

perawat 

Educational 

intervention to 

control 

cockroach 

allergen 

exposure in 

the homes of 

hispanic 

children in 

Los Angeles: 

Results of the 

La Casa study 

(McConnell et 

al., 2005) 

 

Quasy 

Experiment 

Post test 

only 

N total=150 

N kelompok 

intervensi= 77 

N kelompok 

pembanding=73 

Usia=6-14 tahun 

Variabel independen: 

1. menunjukan hasil 

positif alergi kecoa 

atau 

Dermatophagoides 

pteronyssinus atau D. 

farina 

2. sudah menetap pada 

tempat tinggal selama 

minimal 4 bulan 

3. pengasuh utama bisa 

berbahasa inggris atau 

spanyol 

Variabel dependen: 

1. mengikuti penelitian 

yang bersangkutan 

dengan asma pada 

tahun lalu 

2. ada orang yang 

merokok dalam rumah 

secara berkala 

3. memiliki gangguan 

jantung atau 

pernapasan yang kronis 

Jenis: HE pada 

kelompok 

intervensi 

dalam bentuk 

flipchart 

Dosis: 1x 

Pemberi HE: 

health educator 

Isi: berfokus 

pada keadaan 

rumah sesuai 

dengan 

panduan ‘LA 

CASA’ atau 

‘Los Angeles 

Controlling 

Asthma by 

Stopping 

Allergens’ 

Kelompok 

kontrol 60% 

lebih rendah 

disbanding 

kelompok 

intervensi 

dalam 

perilaku 

kontrol 

lingkungan 

alergi kecoa 

Control of 

Exposure to 

Mite Allergen 

and Allergen-

Impermeable 

Bed Covers 

for Adults 

with Asthma 

(Woodcock et 

al., 2003) 

 

Quasy 

Experiment 

N=1122 

Variabel independen: 

1. Usia 18-50 tahun 

2. Memiliki riwayat 

asma dan 

menggunakan obat 

inhalasi kortikosteroid 

secara berkala 

3. sebelum 

pengacakan, serum 

Dermatophagoides 

pteronyssinus -specific 

Jenis: 

Pemakaian 

sarung tempat 

tidur kedap 

alergen tanpa 

diberikan HE 

 

Paparan 

tungau debu 

antara 

kelompok 

kontrol dan 

intervensi 

(p=0.01) 

atau tidak 

ada 

perbedaan 

yang 

signifikan 
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IgE diukur di 

laboratorium pusat oleh 

immunoassay 

(UniCAP, Pharmacia-

Upjohn), dan 

sensitifitas konsentrasi 

lebih dari 0,35 kU per 

liter 

Variabel dependen: 

1. Pasien yang sudah 

menggunakan sarung 

tidur kedap alergen 

2. mengkonsumsi 

kurang dari 100 mg 

albuterol/hari 

Results of a 

Home-Based 

Environmental 

Intervention 

among Urban 

Children with 

Asthma 

(Morgan et 

al., 2004) 

 

Quasy 

Experiment 

N=937 

Kriteria: 

1. Usia 5-11 tahun 

2. Memiliki riwayat 

MRS yang 

berhubungan dengan 

asma paling tidak 1x 

atau 2x terjadwal 

kunjungan ke klinik 

atau IRD karena 

penyakit yang 

berhubungan dengan 

asma selama 6 bulan 

terakhir 

3. Hasil tes alergen 

positif  minimal 1 dari 

11 alergen dalam 

ruangan 

4. Dalam 3 minggu 

sebelum penelitian 

anak tidak MRS 

berhubungan dengan 

asma atau masuk IRD 

5. Tidak mempunyai 

penyakit kronis lainnya 

Jenis: HE pada 

kelompok 

intervensi 

Dosis: 4x 

Pemberi HE: 

Peneliti 

Isi: Pentingnya 

mitigasi dan 

keefektifannya 

dan model 

perilaku yang 

diperlukan 

untuk 

mencegah 

alergi 

 

 

Prevalensi 

kekambuhan 

alergi antara 

kelompok 

kontrol dan 

intervensi 

(p<0.001) 

Efektivitas 

edukasi untuk 

meningkatkan 

pengetahuan 

masyarakat 

dalam 

penanganan 

rinitis alergi 

Pre-

eksperimen 

N=30 orang 

Usia= 15-59 tahun 

Jenis: HE 

Dosis: 1x 

Pemberi HE: 

apoteker 

Isi: pencegahan 

upaya 

mengurangi 

dan 

Ada 

peningkatan 

pengetahuan 

secara 

signifikan 

setelah 

pemberian 

edukasi 
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(Lorensia et 

al., 2017) 

menghindari 

paparan alergen 

ataupun 

pengobatan 

rinitis alergi 

mengenai 

obatnya, tujuan 

obat, cara 

penggunaan, 

serta 

penggunaan 

khusus dari 

obat dan kapan 

harus ke dokter 

rinitis alergi 

(RA) pretest 

dibanding 

posttest 

(0,000 <p 

(0.05)) 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

3.1 Kerangka Konseptual 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual pengaruh konseling terhadap pengetahuan dan 

tindakan kontrol lingkungan orang tua dengan anak alergi tungau debu rumah 

Input  
Faktor yang berpengaruh: 

1. Faktor predisposisi 

2. Faktor pendukung 

3. Faktor pendorong 

Perilaku kontrol lingkungan orang tua 

untuk mengurangi populasi tungau debu 

rumah 

Proses perubahan perilaku:  

1. Kesadaran 

2. Minat 

3. Evaluasi 

4. Uji coba  

5. Adopsi 

Proses 

Konseling kontrol 

lingkungan alergi 

tungau debu rumah 

Kognitif 

Memahami 

Aplikasi 

Analisis 

Sintesis 

Pengetahuan 

baik 

Output 

Menerima 

Merespons 

Menghargai 

Bertanggung 

jawab 

Persepsi 

Respons 

terpimpin 

Mekanisme 

Adopsi 

Sikap positif Tindakan baik 
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Keterangan: 

   : Diukur 

   : Tidak diukur 

 Lawrence Green dalam buku Notoatmodjo membagi faktor yang 

mempengaruhi perilaku kesehatan menjadi tiga yaitu faktor predisposisi, faktor 

pendukung, dan faktor pendorong. Faktor predisposisi terdiri dari pengetahuan, 

sikap, usia, dan pendidikan. Faktor pendukung terdiri dari pelayanan tenaga 

kesehatan, dan informasi. Faktor pendorong  terdiri dari dukungan keluarga, 

tenaga kesehatan, dan tokoh masyarakat.  

Permasalahan yang terjadi pada orang tua dengan anak alergi tungau debu 

rumah adalah kurangnya informasi dan pendidikan kesehatan tentang cara kontrol 

lingkungan untuk mengurangi populasi tungau debu rumah yang tepat sehingga 

menyebabkan kurangnya pengetahuan dan tindakan orang tua dalam kontrol 

lingkungan. 

 Penelitian ini akan membuktikan pengaruh konseling terhadap 

pengetahuan dan tindakan orang tua tentang cara kontrol lingkungan yang tepat 

untuk mengurangi populasi tungau debu rumah. 

3.2 Hipotesis 

Ada pengaruh konseling terhadap pengetahuan dan tindakan orang tua dengan 

anak alergi tungau  mengenai kontrol  lingkungan yang tepat 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Desain penelitian yang digunakan adalah pra-eksperimen dengan One-

group pre-post test design, yaitu suatu kelompok sebelum diberikan perlakukan 

tertentu diberi pra-tes, kemudian setelah perlakuan, dilakukan pengukuran lagi 

untuk mengetahui akibat dari perlakukan. Pengujian sebab akibat dilakukan 

dengan cara membandingkan hasil pra-tes dengan pasca-tes tanpa melakukan 

pembandingan dengan pengaruh perlakuan yang dikenakan pada kelompok lain 

(Nursalam, 2015). 

Tabel 3.1 Skema desain penelitian 

Subjek Pra-Tes Perlakuan Pasca-Tes 

K O 

Waktu 1 

I 

Waktu 2 

OI 

Waktu 3 

Keterangan 

K : Orang tua dan anak dengan anak alergi tungau debu rumah yang berobat 

di Poli Alergi Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya. 

O : Observasi pengetahuan dan tindakan sebelum konseling. 

I : Intervensi pemberian konseling pada orang tua dengan anak alergi tungau 

debu rumah tentang kontrol lingkungan yang tepat. 

OI : Observasi pengetahuan dan tindakan setelah konseling. 

 

4.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

4.2.1 Populasi  

 Populasi dari penelitian ini adalah orang tua dan anak dengan anak alergi 

tungau debu rumah yang berobat di Poli Alergi Rumah Sakit Universitas 

Airlangga Surabaya pada bulan Juli. 
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4.2.2 Sampel dan Besar Sampel 

 Sampel dalam penelitian ini adalah orang tua dan anak dengan anak alergi 

tungau debu rumah yang berobat di Poli Alergi Rumah Sakit Universitas 

Airlangga Surabaya pada bulan Juli 2018. 

 Kriteria inklusi: 

1) Orang tua dengan anak yang memiliki alergi tungau debu rumah. 

2) Orang tua atau anak dengan anak yang sedang berobat di Poli Alergi 

Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya. 

3) Orang tua atau anak minimal berpendidikan SD. 

4) Orang tua atau anak yang mengikuti program imunoterapi tiap 1 minggu 

dan 3 minggu. 

Kriteria Eksklusi: 

1) Orang tua atau anak yang tidak bisa membaca dan menulis. 

Besar sampel:  

n = 
𝑍𝑎2.p.(1−p)𝑑2    

n = 
1,962.0.08.0.920.152  = 12.6 dibulatkan menjadi 13 orang 

n  = perkiraan besar sampel 

Za = nilai standar normal untuk a = 0,05 (1,96) 

p  = perkiraan proporsi, jika tidak diketahui dianggap 50%  

d  = tingkat kesalahan yang dipilih 

n’= 
𝑛(1−𝑓) = 

13(1−0.1) = 14.4 dibulatkan menjadi 14 orang 

n’  = perkiraan sampel ditambah jumlah drop out 

n = perkiraan jumlah sampel 
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f = perkiraan proporsi drop out 

4.2.3 Teknik Pengambilan Sampel 

 Penelitian ini menggunakan consecutive sampling. Teknik ini memilih 

sampel dengan menetapkan subjek yang memenuhi kriteria penelitian sampai 

kurun waktu tertentu (Nursalam, 2015). 

4.3 Variabel Penelitian 

4.3.1 Variabel Independen 

 Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau menentukan 

variabel lain. Suatu kegiatan stimulus (perlakuan) yang dimanipulasi oleh peneliti 

menciptakan suatu dampak pada variabel dependen (Nursalam, 2015). Variabel 

independen pada penelitian ini adalah konseling kontrol lingkungan yang 

diberikan pada orang tua atau anak. 

4.3.2 Variabel Dependen 

 Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel 

lain. Variabel respons atau dependen akan muncul sebagai akibat dari manipulasi 

variabel-variabel lain (Nursalam, 2015). Variabel dependen pada penelitian ini 

adalah pengetahuan dan tindakan orang tua atau anak dalam kontrol lingkungan 

untuk mengurangi populasi tungau debu rumah. 

4.4 Definisi Operasional 

Tabel 4.2 Definisi Operasional Penelitian Pengaruh Konseling Terhadap 

Pengetahuan Kontrol Lingkungan Orang Tua dengan Anak Alergi Tungau Debu 

Rumah di Poli Alergi Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya 

Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat 

Ukur 

Skala Skor 

Variabel 

independen: 

Konseling 

tentang 

kontrol 

Informasi 

yang 

diberikan 

pada orang 

tua tentang 

Sasaran: Orang 

tua dengan anak 

alergi tungau 

debu rumah atau 

anak dengan 

SAK   
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lingkungan 

pencegahan 

kekambuhan 

alergi 

tungau debu 

rumah 

dengan 

media 

leaflet 

kontrol 

lingkungan 

alergi 

tungau debu 

rumah 

alergi tungau 

debu rumah 

diatas 10 tahun 

Materi yang 

diberikan 

mengenai alergi, 

alergi tungau 

debu rumah, 

kontrol 

lingkungan, 

mekanisme 

kontrol 

lingkungan. 

Konseling 

individu 

dilakukan dalam 

dua kali 

pertemuan 

dengan materi 

yang sama, 

penelitian 

dilakukan selama 

2 minggu dengan 

tiap 

pertemuannya 

dilakukan pada 

minggu yang 

berbeda durasi 

konseling tiap 

pertemuan 15 

menit dengan 

tahap: 

1. Fase orientasi: 

perkenalan, dan 

mengidentifikasi 

masalah 

2. Fase kerja: 

membahas 

alternatif 

penyelesaian 

masalah 

3. Fase 

terminasi: 

membuat 

kesimpulan, dan 

evaluasi 

Lingkungan 
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Variabel 

dependen: 

Pengetahuan 

Jawaban 

yang 

diberikan 

orang tua 

dan anak 

diatas 10 

tahun pada 

kuisoner 

tentang cara 

kontrol 

lingkungan 

pencegahan 

kekambuhan 

alergi 

tungau debu 

rumah  

Pengetahuan 

orang tua 

tentang: 

1) Definisi alergi 

2) Penyebab 

alergi 

3) Karakteristik 

tungau debu 

rumah 

4)Cara kontrol 

lingkungan 

untuk 

mengurangi 

populasi tungau 

debu rumah  

 

Kuisoner Ordinal Penilaian 

jawaban: 

Benar = 1 

Salah = 0 

Total 

skor = 10 

Baik: jika 

hasilnya 

76-100% 

Cukup: 

bila 

hasilnya 

56-75% 

Kurang: 

jika 

hasilnya 

≤55% 

Variabel 

dependen: 

Tindakan 

Tindakan 

yang dipilih 

orang tua 

dan anak 

diatas 10 

tahun pada 

check list 

tentang cara 

kontrol 

lingkungan 

pencegahan 

kekambuhan 

alergi 

tungau debu 

rumah 

Tindakan orang 

tua tentang:  

1) Cara memilih 

linen yang tepat 

2) Cara memilih 

air dengan suhu 

sesuai untuk 

kontrol 

lingkungan  

3) Cara mencuci 

linen yang tepat 

4) Cara 

membersihkan 

ruangan yang 

sesuai untuk 

kontrol 

lingkungan 

Check 

list 

Ordinal Penilaian 

jawaban: 

Benar = 1 

Salah = 0 

Total 

skor = 4 

Baik: jika 

hasilnya 

76-100% 

Cukup: 

bila 

hasilnya 

56-75% 

Kurang: 

jika 

hasilnya 

≤55% 

4.5 Instrumen Penelitian 

1) Instrumen Kuisioner Data Demografi  

Berisi nama, umur, dan pendidikan; umur anak; pernahkah mendapat 

informasi mengenai kontrol lingkungan, kapan dan apa sumbernya. 

2) Instrumen Pengetahuan Kontrol Lingkungan  

Peneliti menggunakan instrumen berupa kuisoner dengan pilihan ganda 

untuk mengetahui pengetahuan. Pertanyaan pada kuisoner pengetahuan 
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dikembangkan dari pertanyaan Continuing Medical Education examination 

bersumber dari The American Academy of Allergy, Asthma & Immunology 

(AAAAI) yang dicantumkan di lembar lampiran. Pertanyaan-pertanyaan pada 

kuisoner jika dijawab dengan benar maka mendapat skor 1 dan apabila salah 

mendapat skor 0.  

3) Instrumen Tindakan Kontrol Lingkungan 

Peneliti menggunakan instrumen berupa check list untuk mengetahui 

tindakan orang tua terhadap cara kontrol lingkungan untuk mengurangi 

populasi tungau debu rumah yang tepat. Tindakan pada check list jika 

dilakukan dengan benar maka mendapat skor 1 dan apabila salah mendapat 

skor 0. 

Tabel 4.3 Isi Instrumen 

No. Variabel Sub Variabel No. Item Pertanyaan 

1. Pengetahuan 1) Definisi alergi 1, 2 

2) Penyebab alergi 3 

3) Karakteristik tungau 

debu rumah 

4, 5 

4) Cara kontrol 

lingkungan 

6, 7, 8, 9, 10 

2. Tindakan 1) Memilih linen yang 

tepat untuk kontrol 

lingkungan 

1 

2) Memilih air dengan 

suhu sesuai untuk 

mencuci linen yang tepat 

untuk kontrol lingkungan  

2 

3) Cara mencuci linen 

yang tepat untuk kontrol 

lingkungan 

3 

4) Cara membersihkan 

ruangan yang tepat untuk 

kontrol lingkungan 

4 
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4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian akan dilakukan di Poli Alergi Rumah Sakit Universitas 

Airlangga Surabaya pada bulan Juli 2018. 

4.7 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data 

Prosedur pengambilan atau pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1) Tahap persiapan  

(1) Peneliti mengajukan permohonan ijin untuk persetujuan pembimbing 

skripsi ke bagian kemahasiswaan Fakultas Keperawatan.  

(2) Peneliti mengajukan permohonan ijin pengambilan data awal ke bagian 

Akademik Fakultas Keperawatan dan Rumah Sakit Universitas Airlangga 

Surabaya. Peneliti melakukan studi pendahuluan ke Poli Alergi Rumah 

Sakit Universitas Airlangga Surabaya untuk mendapatkan data awal 

penelitian. 

(3) Peneliti mempersiapkan instrumen penelitian.  

(4) Peneliti melakukan ujian proposal pada tanggal 3 Mei 2018. 

(5) Peneliti melakukan permohonan ijin penelitian ke bagian Akademik 

Fakultas Keperawatan dan Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya 

17 Mei 2018 dengan nomor surat 1511/UN3.1.13/PPd/2018. 

(6) Peneliti melakukan uji etik pada tanggal 3 Juli 2018 dan telah dinyatakan 

laiak etik dengan nomor sertifikat 160/KEH/2018. 

2) Tahap pelaksanaan  

(1) Responden yang diteliti adalah orang tua dengan anak alergi tungau debu 

rumah yang datang untuk melakukan pemeriksaan di Poli Alergi Rumah 
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Sakit Universitas Airlangga Surabaya. Penelitian dilakukan pada saat 

orang tua sedang menunggu giliran diperiksa atau setelah pemeriksaan. 

(2) Peneliti memperkenalkan diri diri pada responden, membuat kontrak, 

melakukan informed consent sebagai persetujuan menjadi responden 

penelitian, menjelaskan manfaat dan tujuan dari penelitian kepada 

responden.  

(3) Pengumpulan data pra-tes tentang pengetahuan dan tindakan cara kontrol 

lingkungan untuk mengurangi populasi tungau debu rumah dibagikan 

kepada orang tua.  

(4) Pemberian konseling tentang cara kontrol lingkungan untuk mengurangi 

populasi tungau debu rumah  dan rasional dari masing masing cara kontrol 

lingkungan dengan media leaflet pada pertemuan pertama. 

(5) Evaluasi pada orang tua tentang pemahaman materi konseling yang belum 

dapat dipahami dengan jelas. 

(6) Membuat janji konseling untuk pertemuan berikutnya di minggu 

selanjutnya dan menentukan tempat konseling apakah tetap dilakukan di 

Poli Alergi atau dilakukan di rumah responden. 

(7) Pemberian konseling tentang cara kontrol lingkungan untuk mengurangi 

populasi tungau debu rumah  dan rasional dari masing masing cara kontrol 

lingkungan dengan media leaflet pada pertemuan kedua diawali dengan 

melakukan review hasil konseling sebelumnya. 

(8) Evaluasi pada orang tua tentang pemahaman materi konseling yang belum 

dapat dipahami dengan jelas. 
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(9) Pengumpulan data pasca-tes tentang pengetahuan dan tindakan cara 

kontrol lingkungan untuk mengurangi populasi tungau debu rumah 

dibagikan kepada orang tua dilakukan setelah konseling tahap dua telah 

dilakukan. 

(10) Reward berupa souvenir diberikan kepada responden setelah 

menyelesaikan pengisian kuisioner. 

3) Pengolahan data kemudian dilakukan coding yang dilanjutkan dengan skoring, 

setelah itu dilakukan uji analisa menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test dan 

didapatkan hasil. 

4.8 Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah seluruh 

kuesioner dari responden telah terkumpul oleh peneliti. Selanjutnya data akan 

diolah dengan tahapan sebagai berikut: 

1) Editing yaitu proses pemeriksaan kembali kelengkapan data yang telah 

diperoleh dan apakah ada kekeliruan dalam pengisian kuisoner. 

2) Coding yaitu mengklasifikasikan jawaban responden dengan memberikan 

kode pada masing-masing jawaban untuk memudahkan dalam penganalisaan 

data 

3) Scoring yaitu mengelompokan jawaban responden yang sama secara teliti dan 

teratur, lalu dihitung dan dijumlahkan.  

Penelitian ini menggunakan skor benar=1, salah=0 kemudian dihitung dengan 

rumus (Azwar, 2007): 

P = f/N x 100% 

P = presentase 
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f = jumlah jawaban yang benar 

N = jumlah skor maksimal  

Setelah presentase diketahui kemudian diintrepetasikan dengan kriteria 

(Arikunto, 2007): 

Baik : jika hasilnya 75-100% 

Cukup : jika hasilnya 56-75% 

Kurang : jika hasilnya ≤55% 

4) Entry yaitu memasukkan data hasil tabulasi ke dalam program komputer 

(master sheet penelitian). 

5) Analisis data dilakukan dengan uji statistik Wilcoxon Signed Rank Test untuk 

mengetahui komparatif dua sampel berkorelasi jika data berbentuk ordinal 

dengan tingkat kemaknaan p < 0,05 maka hipotesis diterima. 
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4.9 Kerangka Kerja 

 

 

  

 

  

4.10 Masalah Etik 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Populasi 

Orang tua dengan anak alergi tungau debu rumah yang berobat di Poli Alergi 

Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya yang berjumlah 18 orang perbulan  

 

Consecutive sampling 

Orang tua dengan anak alergi tungau debu rumah yang berobat di Poli Alergi 

Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya pada Juli 2018 

 

Pra Tes 

Kuisioner pengukuran pengetahuan dan check list tindakan orang tua sebelum 

diberikan konseling di Poli Alergi Universitas Airlangga Surabaya 

 

Intervensi Konseling 

Topik tentang cara kontrol lingkungan untuk mencegah kekambuhan alergi tungau 

debu rumah dan rasionalnya 

 

Pasca Tes 

Kuisioner pengukuran pengetahuan dan check list tindakan orang tua sesudah 

diberikan konseling di Poli Alergi Universitas Airlangga Surabaya 

 

Analisa Data 

Menggunakan uji statistik Wilcoxon Signed Rank Test 

Laporan Hasil Penelitian 
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4.10 Masalah Etik  

 Sebelum penelitian, peneliti mengajukan surat permohonan rekomendasi 

dari Wakil Dekan I Program Studi Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya dan permintaan izin kepada Direktur Rumah 

Sakit Universitas Airlangga Surabaya. Peneliti melakukan uji etik pada tanggal 3 

Juli 2018 dan telah dinyatakan laik etik dengan nomor sertifikat 160/KEH/2018. 

Setelah mendapatkan persetujuan peneliti harus menjunjung tinggi masalah etika 

kepada responden dengan cara sebagai berikut: 

1) Lembar persetujuan (Informed consent) 

 Peneliti menerangkan tujuan dilaksanakannya penelitian. Lembar 

persetujuan diisi secara sukarela. Jika responden bersedia untuk berpartisipasi 

maka mereka harus menandatangani lembar persetujuan. Jika menolak, maka 

peneiliti tidak akan memaksa  dan tetap menghormati hak subjek. 

2) Tanpa nama (Anonimity) 

 Peneliti akan memberi kode pada lembar jawaban kuisioner yang telah 

diisi oleh responden. Peneliti juga akan menuliskan kode pada lembar 

pengumpulan data atau hasil penelitian yang disajikan sehingga kerahasiaan 

identitas responden tetap terjaga. 

3) Kerahasiaan (Confidentiality) 

 Responden mempunyai hak untuk meminta data yang diberikan harus 

dirahasiakan dan peneliti mempunyai kewajiban untuk menjamin kerahasiaan 

tersebut. Informasi dari responden hanya disajikan dan dilaporkan pada pihak 

yang terkait penelitian. 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

Bab ini akan dijelaskan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh 

konseling terhadap pengetahuan dan tindakan kontrol lingkungan  pada orang tua 

dengan anak alergi tungau debu rumah di Poli Alergi Universitas Airlangga yang 

dilaksanakan pada tanggal 9 Juli – 16 Juli 2018. Pada bagian hasil peneliti akan 

menguraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, data umum 

karakteristik responden, dan data khusus, kemudian dilakukan pembahasan 

mengenai hasil yang telah didapat sesuai dengan teori yang telah dikemukakan. 

 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Poli Alergi Universitas Airlangga Surabaya yang 

berlokasi di Kampus C Universitas Airlangga Mulyorejo Surabaya. Rumah sakit 

ini memiliki 8 lantai terdiri dari 4 instalasi rawat inap, laboratorium, radiologi, 

rehabilitasi medik, 23 unit rawat jalan atau poli, farmasi, dan IGD. Poli Alergi 

tergabung di dalam Poli Anak dan hanya beroperasi setiap hari Senin. Jumlah 

penderita yang berkunjung ke Poli Alergi Rumah Sakit Universitas Airlangga 

berkisar 18 anak perbulan Poli Alergi ditangani oleh satu orang dokter dan satu 

orang bidan. Konseling dilakukan di ruangan yang berada tepat di belakang Poli 

Alergi.  
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5.1.2 Karakteristik Demografi Responden 

Data karakteristik demografi responden menguraikan karakteristik 

responden dalam penelitian ini. Terdapat 14 responden yang merupakan orang tua 

anak dengan alergi tungau debu rumah yang berobat di Poli Alergi Rumah Sakit 

Universitas Airlangga Surabaya. Data terdiri dari umur responden, pendidikan 

terakhir, umur anak, apakah responden telah mendapat informasi mengenai 

tungau debu rumah atau tidak, kapan responden terakhir kali mendapatkan 

informasi tersebut, dan dari mana sumbernya. 

Tabel 5.1 Karakteristik responden penelitian  

No. Karakteristik Demografi 

Responden 

Kategori n % 

1. Umur responden  20 – 29 tahun 4 28.5 

30 – 39 tahun 7 50 

> 40 tahun  3 21.5 

2. Umur anak dengan alergi <1 tahun  (bayi) 1 7 

1 – 3 tahun  (batita) 4 28.5 

3 – 5 tahun (balita) 5 36 

5 – 6 tahun (pra sekolah) 1 7 

6 – 18 tahun (anak usia sekolah) 3 21.5 

Keterangan: n= jumlah 

 Berdasarkan Tabel 5.1 mayoritas responden berumur 30 – 39 tahun yaitu 

sebanyak 7 orang (50%) dan mayoritas umur anak berkisar 3 – 5 tahun yaitu 5 

anak  (36%). 

Tabel 5.2 Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan 

No. Karakteristik Demografi 

Responden 

Kategori n % 

1. 

  

Pendidikan SD 1 7 

SMP 1 7 

SMA 8 57 

Perguruan Tinggi 4 29 

Keterangan: n= jumlah 
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 Berdasarkan Tabel 5.2 mayoritas pendidikan terakhir responden adalah 

SMA sebanyak 8 orang (57%). 

Tabel 5.3 Distribusi responden berdasarkan informasi mengenai kontrol            

                lingkungan. 

No. Karakteristik Demografi 

Responden 

Kategori n % 

1. Pernah mendapat 

informasi mengenai 

kontrol lingkungan 

Ya 5 36 

Tidak 9 64 

2. Terakhir kali 

mendapatkan informasi 

mengenai kontrol 

lingkungan 

<3 bulan 1 7 

>3 bulan 4 28.5 

3. Sumber informasi Pendidikan kesehatan lain 5 36 

Internet 1 7 

Keterangan: n= jumlah 

 Berdasarkan Tabel 5.3 mayoritas responden belum pernah mendapatkan 

informasi lain mengenai kontrol lingkungan sebelum konseling yaitu sebanyak 9 

orang (64%). Sebanyak 4 responden mendapatkan informasi mengenai kontrol 

lingkungan lebih dari 3 bulan yang lalu atau 28.5% dari jumlah responden. Semua 

responden yang telah mendapat informasi mengenai kontrol lingkungan 

bersumber dari pendidikan kesehatan lain atau 36% dari jumlah responden, dan 1 

responden yang mengakses informasi mengenai kontrol lingkungan melalui 

internet selain mendapat pendidikan kesehatan lain atau 7% dari jumlah 

responden. 
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5.1.3 Variabel yang Diukur 

 Data khusus yang diteliti pada penelitian ini adalah pengetahuan dan 

tindakan sebelum dan sesudah pemberian kontrol lingkungan. 

Tabel 5.4 Pengetahuan Orang Tua Sebelum dan Sesudah Diberikan Konseling  

Mengenai Kontrol Lingkungan di Poli Alergi Rumah Sakit Universitas        

Airlangga Surabaya 

No. Tingkat Pengetahuan Sebelum Sesudah 

N % N % 

1. Baik 1 7 12 86 

2. Cukup 5 36 1 7 

3.  Kurang 8 57 1 7 

 Jumlah 14 100 14 100 

 Mean 4,79 8,64 

 Standard Deviation 2,007 1,393 

Wilcoxon Signed Rank Test (p) = 0,001 

Keterangan: n = jumlah 

 Berdasarkan Tabel 5.4 menunjukkan hasil uji Wilcoxon Signed Rank Test. 

Wilcoxon Signed Rank Test digunakan untuk menguji perbedaan hasil pra tes dan 

pasca tes. Hasil pra tes diketahui bahwa tingkat pengetahuan sebagian besar 8 

responden mendapatkan nilai kurang (57%) sebelum diberikan  konseling. Terjadi 

peningkatan tingkat pengetahuan setelah diberikan konseling yaitu 12 responden 

(86%) memiliki tingkat pengetahuan baik. Hasil uji Wilcoxon Signed Rank Test 

diperoleh p = 0,001 sehingga p < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan antara hasil pra tes dan pasca tes. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh konseling terhadap pengetahuan kontrol lingkungan orang tua 

dengan anak alergi tungau debu rumah. 
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Tabel 5.5 Tindakan Orang Tua Sebelum dan Sesudah Diberikan Konseling  

Mengenai Kontrol Lingkungan di Poli Alergi Rumah Sakit Universitas     

Airlangga Surabaya 

No. Tingkat Tindakan Sebelum Sesudah 

N % n % 

1. Baik 1 7 9 64 

2. Cukup 6 43 5 36 

3.  Kurang 7 50 0 0 

 Jumlah 14 100 14 100 

 Mean 2,00 3,64 

 Standard Deviation 1,359 0,497 

Wilcoxon Signed Rank Test (p) = 0,001 

Keterangan: n = jumlah 

 Berdasarkan Tabel 5.5 diketahui sebagian besar yaitu 7 responden (50%) 

masuk ke dalam kategori tingkat tindakan kurang sebelum diberikan konseling. 

Tingkat tindakan mengalami peningkatan setelah diberikan konseling, yaitu 

menjadi 9 responden (64%) masuk dalam kategori baik. Hasil uji menggunakan 

Wilcoxon Signed Rank Test diperoleh p = 0,001 sehingga p < 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara hasil pra tes dan pasca tes. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh konseling terhadap tindakan kontrol 

lingkungan orang tua dengan anak alergi tungau debu rumah. 

 

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Pengaruh Konseling terhadap Pengetahuan   

 Pengetahuan orang tua sesudah diberikan konseling mengalami 

peningkatan dibandingkan sebelum konseling. Sebelum diberikan konseling 

tingkat pengetahuan mayoritas responden berada dalam kategori kurang 

sedangkan hanya satu responden yang berada dalam kategori baik. Setelah 

diberikan konseling, hasil pasca tes menunjukkan bahwa konseling dapat 

memfasilitasi peningkatan tingkat pengetahuan orang tua terhadap kontrol 
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lingkungan untuk anak alergi menjadi lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan 

mayoritas responden masuk dalam kategori baik, satu responden dalam kategori 

cukup dan satu responden yang berada dalam kategori kurang. 

 Penelitian yang dilakukan Lorensia (2017) menunjukkan bahwa edukasi 

efektif dalam meningkatkan pengetahuan. Pendidikan kesehatan kontrol 

lingkungan dengan metode konseling merupakan metode yang tepat untuk orang 

tua dengan anak alergi, karena konseling dapat memberi bantuan kepada 

responden untuk mengembangkan pengetahuan, dan perilaku (Anas, 2008). 

Hal ini sesuai dengan temuan penelitian, bahwa teori Lawrence Green 

dalam buku Notoatmodjo (2007) yang membagi faktor yang mempengaruhi 

perilaku kesehatan menjadi tiga yaitu faktor predisposisi, faktor pendukung, dan 

faktor pendorong. Faktor predisposisi terdiri dari pengetahuan, sikap, usia, dan 

pendidikan. Faktor pendukung terdiri dari pelayanan tenaga kesehatan, dan 

informasi. Faktor pendorong terdiri dari dukungan keluarga, tenaga kesehatan, 

dan tokoh masyarakat. Adanya faktor pendukung dalam hal ini informasi dapat 

meningkatkan pengetahuan seseorang. 

Tingkat pengetahuan juga dipengaruhi oleh proses pembelajaran 

(Notoatmodjo, 2003). Proses pembelajaran dipengaruhi oleh kondisi subjek 

belajar antara lain daya tangkap, intelegency, ingatan, motivasi dan sebagainya. 

Rogers (1974) berpendapat bahwa sebelum menerima suatu objek pembelajaran 

terjadi proses yang berurutan yaitu: awareness (subjek menyadari objek 

pembelajaran),  interest (subjek merasa tertarik kepada objek), evaluation (subjek 

mengeveluasi baik buruknya objek), trial (subjek mulai mencoba melakukan 
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sesuatu yang sesuai dengan objek atau stimulus), adaption (subjek berperilaku 

baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran dan sikap yang didapatkan). 

 Notoatmodjo (2007) berpendapat, salah satu faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan adalah pendidikan. Pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan 

diharapkan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan semakin tinggi pula 

pengetahuan yang dimilikinya. Selain pendidikan banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi pengetahuan seseorang antara lain umur dan pengalaman. 

Semakin cukup umur maka kemampuan berpikir akan lebih matang. Pengalaman 

pribadi pun dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan (Notoatmodjo, 2005). 

Beberapa responden yang memiliki tingkat pengetahuan cukup dan satu 

responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik sebelum diberikan konseling 

dapat terjadi karena responden sebelumnya sudah mendapatkan informasi kontrol 

lingkungan dari sumber lain yaitu pendidikan kesehatan yang didapatkan 

reponden saat anak responden tes alergi dan responden aktif mencari informasi 

melalui internet. 

Data demografi responden menunjukkan sebagian besar umur responden 

berada pada kategori 30 – 39 tahun sehingga sebagian besar responden masih 

tergolong umur produktif yang masih mampu mencerna berbagai informasi 

sehingga responden masih dapat aktif dan terus belajar sehingga tingkat 

pengetahuan yang dimiliki menjadi lebih baik. Tabel 5.4 menunjukkan terjadi 

perubahan pengetahuan dari 57% responden berada dalam kategori tingkat 

pengetahuan kurang menjadi 86% responden berada dalam kategori tingkat 

pengetahuan baik. Sesuai dengan teori Notoatmodjo (2005), pemberian informasi 

dapat memfasilitasi proses belajar individu dari yang tidak tahu menjadi tahu. 
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Konseling dapat menjadi pilihan terbaik dalam pemberian pendidikan 

kesehatan karena konseling menerapkan komunikasi secara dua arah antara klien 

dan pemberi konseling sehingga ketidaksamaan persepsi dapat dikurangi. 

Kelebihan konseling lainnya adalah isi konseling berdasarkan masalah yang 

dihadapi oleh klien sehingga masalah kesehatan yang dialami klien dapat 

dipecahkan. Namun demikian, pemberian konseling tidak dapat mengubah 

pengetahuan semua responden. Terdapat satu orang responden yang belum 

mengalami peningkatan pengetahuan; hal ini kemungkinan disebabkan beberapa 

faktor diantaranya: usia responden yang lebih tua daripada responden lainnya, dan 

kurangnya konsentrasi responden selama proses konseling berlangsung. 

5.2.2 Pengaruh Konseling terhadap Tindakan  

 Tindakan orang tua sesudah diberikan konseling mengalami peningkatan 

dibandingkan sebelum konseling. Sebelum diberikan konseling tingkat tindakan 

mayoritas responden berada dalam kategori kurang sedangkan hanya satu 

responden yang berada dalam kategori baik. Setelah diberikan konseling, hasil 

pasca tes menunjukkan bahwa konseling dapat memfasilitasi peningkatan tingkat 

tindakan orang tua terhadap kontrol lingkungan untuk anak alergi menjadi lebih 

baik. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 5.5 sebagian besar responden menjadi 

kategori  tingkat tindakan baik, dan beberapa masuk ke dalam kategori tingkat 

tindakan cukup. 

 Pendidikan kesehatan kontrol lingkungan dengan metode konseling 

merupakan metode yang tepat untuk orang tua dengan anak alergi, karena 

konseling dapat memberi bantuan kepada responden untuk mengembangkan 

pengetahuan, dan perilaku (Anas, 2008).  Teori Skinner (1904-1990) berpendapat 
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bahwa perilaku adalah suatu keteraturan tertentu  dalam hal perasaan (afeksi), 

pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu 

aspek di lingkungan. 

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang (covert behavior) (Notoatmodjo, 2007). Proses 

perubahan pengetahuan responden melalui konseling akan menghasilkan 

perubahan tindakan kontrol lingkungan untuk alergi tungau debu rumah.  

Tindakan adalah realisasi dari pengetahuan dan sikap seseorang dalam 

suatu perbuatan yang nyata (Notoatmodjo, 2003). Perubahan tindakan dapat 

terjadi melalui proses atau tahapan perubahan yaitu pengetahuan, sikap, dan 

tindakan, yang artinya apabila seseorang telah mempunyai pengetahuan yang 

baik, sikap yang positif, maka tindakan secara otomatis akan baik, namun dalam 

penelitian lain dihasilkan bahwa proses tersebut tidak sepenuhnya melalui 

tahapan-tahapan tersebut. Seseorang dapat berperilaku baik meskipun 

pengetahuan dan sikap yang dimiliki masih negatif (Notoatmodjo, 2007). 

Maulana (2009) menyatakan bahwa tindakan seorang individu dapat muncul tidak 

harus didasari dari pengetahuan dan sikap. Sementara menurut Rogers (2003), 

apabila sebuah perilaku tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran maka 

perilaku tersebut tidak akan berlangsung lama. 

 Perbandingan tindakan responden sebelum dan sesudah konseling dapat 

dilihat pada Tabel 5.5 sebelum diberikan konseling mayoritas responden masuk 

dalam kategori tingkat tindakan kurang, sedangkan hanya satu responden yang 

masuk kategori tingkat tindakan baik. Berdasarkan tabulasi data observasi 

tindakan, rata rata responden belum dapat memilih linen yang tepat dan memilih 
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air bersuhu yang tepat untuk kontrol lingkungan. Setelah diberikan intervensi 

konseling, tingkat tindakan mayoritas responden mengalami peningkatan menjadi 

kategori baik, dan beberapa masuk ke dalam kategori tingkat tindakan cukup. 

 Pengetahuan responden meningkat menjadi kategori baik setelah 

dilakukan konseling kontrol lingkungan dapat terjadi karena metode konseling 

digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dialami responden. Lawrence 

Green (1991) dalam teorinya PRECEDE dan PROOCEDE menyebutkan bahwa 

pemberian pendidikan kesehatan dapat merubah faktor predisposisi, faktor 

pendukung, dan faktor pendorong. Dalam penelitian ini memfokuskan faktor 

predisposisi yaitu untuk merubah pengetahuan yang merupakan salah satu faktor 

terbentuknya tindakan yang baru. Proses pembentukan tindakan melewati 

tahapan-tahapan, seperti presepsi, respon terpimpin, mekanisme, dan adopsi 

(Notoatmodjo, 2007). 

Konseling dapat menjadi pilihan terbaik dalam pemberian pendidikan 

kesehatan karena konseling menerapkan komunikasi secara dua arah antara klien 

dan pemberi konseling sehingga ketidaksamaan persepsi dapat dikurangi. 

Kelebihan konseling lainnya adalah isi konseling berdasarkan masalah yang 

dihadapi oleh klien sehingga masalah kesehatan yang dialami klien dapat 

dipecahkan.   

 Beberapa responden masih belum dapat memilih air dengan suhu yang 

tepat untuk kontrol lingkungan; hal ini kemungkinan disebabkan beberapa faktor 

antara lain: kurangnya antusias responden, kurangnya konsentrasi responden dan 

ruangan penelitian yang menggunakan air conditioner sehingga dapat 

menyebakan suhu tubuh responden menjadi lebih dingin. 
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5.3 Keterbatasan 

1) Situasi di poli yang kurang kondusif sehingga dapat menurunkan tingkat 

konsentrasi responden. 
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran dari penelitian pengaruh 

konseling terhadap pengetahuan dan tindakan control lingkungan pada orang tua 

dengan anak alergi tungau debu rumah di Poli Alergi Rumah Sakit Universitas 

Airlangga Surabaya. 

6.1 Simpulan 

1) Terjadi peningkatan pada tingkat pengetahuan orang tua mengenai kontrol 

lingkungan setelah diberikan konseling. 

2) Terjadi peningkatan pada tingkat tindakan orang tua mengenai kontrol 

lingkungan setelah diberikan konseling. 

 

6.2 Saran 

1) Bagi responden 

Orang tua diharapkan menerapkan pengetahuan yang telah 

didapatkan dari kegiatan konseling untuk mengurangi angka kekambuhan 

alergi. 

2) Bagi Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya 

Metode konseling diharapkan dapat menjadi pilihan metode 

promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai 

kontrol lingkungan. 
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3) Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data awal bagi 

peneliti berikutnya dalam menganalisis dan meneliti pengetahuan orang 

tua terhadap kontrol lingkungan. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

meneliti variabel sikap yang belum diteliti di penelitian ini, melakukan uji 

validitas terhadap kuisioner yang digunakan dan memilih tempat lain 

untuk pengambilan data penelitian selain di poli, atau bisa melakukan door 

to door untuk pengambilan data penelitian. 
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Lampiran 1 

 

PENJELASAN PENELITIAN BAGI RESPONDEN PENELITIAN 

 

Nama : Santi Dwi Lestari  

NIM : 131411131090 

Prodi : Pendidikan Ners  

Fakultas : Keperawatan  

Universitas : Airlangga 

 

Saya bermaksud melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir. 

 

Judul Penelitian : Pengaruh Konseling Terhadap Pengetahuan dan Tindakan 

Kontrol Lingkungan pada Orang Tua dengan Anak Alergi 

Tungau Debu Rumah 

 

Tujuan Penelitian 

Menjelaskan pengaruh konseling terhadap pengetahuan dan tindakan kontrol 

lingkungan pada orang tua atau anak dengan anak alergi tungau debu rumah. 

 

Perlakuan yang diterapkan pada subyek 

Desain penelitian ini adalah pra eksperimen, yaitu suatu kelompok sebelum 

diberikan konseling kontrol lingkungan / cara menjaga kebersihan lingkungan 

untuk anak alergi tungau debu rumah diberikan pra tes, kemudian setelah 

konseling dilakukan pengukuran lagi untuk mengetahui efek dari konseling. 

Perlakuan yang diterapkan peneliti sebagai berikut:  

1. Pada proses pengumpulan data, peneliti mencatat identitas orang tua atau anak 

sesuai data dari Poli Alergi Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya. 

2. Peneliti memberikan penjelasan mengenai tujuan dan prosedur penelitian. Jika 

bersedia menjadi responden, responden diminta untuk mengisi informed 

consent penelitian.  

3. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan di kuesioner pra tes yang 

membutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit.  

4. Selama proses pengisian kuesioner peneliti memberikan penjelasan apabila 

responden tidak mengerti dengan maksud pertanyaan. 

5. Peneliti memberikan konseling sesi pertama dengan waktu kurang lebih 15 

menit dengan materi alergi, alergi tungau debu rumah, dan mekanisme control 

lingkungan lalu  membuat janji untuk sesi konseling berikutnya. 

6. Peneliti memberikan konseling sesi kedua dengan waktu kurang lebih 15 

menit. 

7. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan di kuesioner pasca tes yang 

membutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit.  

 

 

Manfaat 

Orang tua akan mendapatkan informasi tentang kontrol lingkungan yang tepat 

untuk anak alergi tungau debu rumah. 
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Bahaya potensial 

Tidak ada bahaya potensial dalam penelitian ini. 

 

Hak untuk undur diri 

Keikutsertaan orang tua dalam penelitian ini bersifat sukarela dan berhak untuk 

mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan dampak yang merugikan orang 

tua atau anak dan apabila dalam penelitian ini orang tua tidak bersedia dijadikan 

responden maka peneliti akan mencari orang tua anak lainnya untuk dijadikan 

responden. 

 

Jaminan kerahasiaan data 

Dalam penelitian ini, semua data dan informasi identitas orang tua dan anak akan 

dijaga kerahasiaanya yaitu dengan tidak mencantumkan identitas orang tua dan 

anak secara jelas dan pada laporan penelitian nama orang diubah menjadi kode. 

 

Adanya insentif untuk subyek 

Seluruh subyek penelitian tidak mendapatkan insentif berupa uang/biaya 

transportasi tetapi akan memperoleh souvenir. 

 

Harapan Peneliti 

Setelah mendapatkan informasi yang cukup mengenai kontrol lingkungan, orang 

tua atau anak dapat menjadikan informasi sebagai rekomendasi cara kontrol 

lingkungan alergi tungau debu rumah yang tepat. 

 

Informasi tambahan 

Subjek penelitian dapat menanyakan semua hal yang berkaitan dengan penelitian 

ini dengan menghubungi peneliti : 

Santi Dwi Lestari 

Telp. : 085608168222 

Email : santidwltr@gmail.com 

 

Demikian penjelasan dari saya selaku peneliti, dengan penjelasan ini besar 

harapan saya agar orang tua dapat berpartisipasi dalam penelitian yang saya 

laksanakan. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan partisipasi responden 

dalam penelitian ini.  

 

Surabaya, 23 April 2018 

Dosen Pembimbing      Peneliti 

 

 

 

Dr. Ninuk Dian K, S.Kep. Ns., MANP         Santi Dwi Lestari 
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Lampiran 2 

 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

Kepada Yth,  

Responden  

Di Tempat 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : Santi Dwi Lestari 

NIM   : 131411131090 

Fakultas  : Keperawatan Universitas Airlangga 

Saat ini, saya sedang melakukan penelitian tentang “Pengaruh Konseling 

Terhadap Pengetahuan dan Tindakan Kontrol Lingkungan pada Orang Tua 

dengan Anak Alergi Tungau Debu Rumah” sebagai syarat kelulusan. Saya mohon 

kesediaan dan persetujuan ibu untuk membantu pelaksanaan penelitian ini dengan 

bersedia menjadi responden, menandatangai lembar persetujuan, mengisi 

kuesioner beserta konseling. Jawaban responden akan dijaga kerahasiaannya 

karena hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian.  

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan 

kesediaannya saya ucapkan terima kasih. 

 

     Surabaya, 23 April 2018 

             Peneliti 

 

 

Santi Dwi Lestari 
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Lampiran 3 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : 

Umur : 

Alamat : 

Telah mendapatkan penjelasan mengenai: 

1. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Konseling Terhadap Pengetahuan 

dan Tindakan Kontrol Lingkungan pada Orang Tua dengan Anak Alergi 

Tungau Debu Rumah” 

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek 

3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian 

4. Bahaya yang akan timbul 

5. Prosedur penelitian 

Saya juga mendapatkan kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai 

penelitian tersebut. Oleh karena itu saya (BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA*) 

secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan penuh kesadaran serta 

tanpa keterpaksaan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa 

tekalan dari pihak manapun 

 Surabaya,   2018 

          Peneliti,       Responden, 

 

 

 

Santi Dwi Lestari           (                               ) 

Saksi 

 

(                                    ) 
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Lampiran 4 

       Kode responden  

LEMBAR KUISONER DATA DEMOGRAFI 

1. Nama : 

2. Umur : 

3. Pendidikan terakhir (berilah tanda √ pada jawaban yang anda pilih) : 

( ) SD 

( ) SMP 

( ) SMA 

( ) Perguruan tinggi 

4.  Umur anak yang memiliki alergi tungau debu rumah : 

5.  Mendapat informasi mengenai kontrol lingkungan selain dari sesi 

konseling penelitian ini : Ya / Tidak (coret salah satu) 

6.  Jika iya, kapan anda mendapatkan informasi ini? 

7.  Sumber informasi (berilah tanda √ pada jawaban yang anda pilih) : 

 ( ) Media massa 

 ( ) Internet 

 ( ) Pendidikan kesehatan lain 

 ( ) Seminar 

 Lainnya, sebutkan… 
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LEMBAR KUESIONER PENGETAHUAN 

Petunjuk pengisian kuesioner: 

Pilihlah jawaban yang sesuai menurut anda dengan memberika tanda “X” pada 

pilihan jawaban yang telah disediakan untuk jawaban yang benar. Jangan mengisi 

apapun pada kolom kode. 

NO. PERTANYAAN KODE 

1. Alergi adalah… 

a. Penyakit yang disebabkan oleh virus dengan gejala bintil-

bintil merah berisi cairan di seluruh badan. 

b. Respon tidak normal dari kekebalan tubuh yang ditandai 

gejala berulang setelah adanya paparan terhadap suatu hal 

yang biasanya tidak berbahaya di lingkungan (contoh debu, 

makanan tertentu) 

c. Penyakit infeksi bakteri yang menyerang selaput lendir 

pada hidung dan tenggorokan.  

 

2. Alergi dapat menyerang… 

a. Mata 

b. Saluran pernapasan 

c. Seluruh organ 

 

3. Penyebab utama alergi tungau debu rumah adalah… 

a. Genetik dan lingkungan 

b. Kuman/bakteri 

c. Virus 

 

4. Salah satu hal yang dapat memicu alergi adalah tungau debu 

rumah. Bagian tungau debu rumah yang dapat menyebabkan 

alergi adalah… 

a. Ludah 

b. Kotoran (tinja) 

c. Urin 

 

5. Kondisi bagaimanakah tempat yang dibutuhkan tungau debu  
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rumah untuk hidup… 

a. Lembab 

b. Kering 

c. Dingin 

6. Tujuan kontrol lingkungan / menjaga kebersihan ruangan 

adalah… 

a. Mencegah kekambuhan gejala alergi 

b. Menyembuhkan alergi 

c. Mencegah timbulnya alergi lain 

 

7. Bagaimana cara mencuci pakaian, sprei, dan selimut untuk 

mengurangi populasi tungau debu rumah yang tepat? 

a. Mencuci dengan air dingin 

b. Mencuci dengan air tanpa deterjen 

c. Mencuci dengan air panas bersuhu diatas 50 derajat celcius 

atau hangat hangat kuku 

 

8. Sebaiknya berapa jangka waktu minimal perbersihan karpet? 

a. Dua kali seminggu 

b. Seminggu sekali 

c. Dua minggu sekali 

 

9. Bagaimanakah cara pembersihan rumah yang tepat? 

a. Menggunakan sapu  

b. Menggunakan penyedot debu atau lap basah 

c. Menggunakan kemoceng 

 

10.  Saat memindahkan perabotan, melempar bantal, menyingkap 

tirai dapat menyebabkan tungau debu rumah berterbangan di 

udara. Berapa lama debu dapat beterbangan di udara? 

a. Sekitar 1-3 menit 

b. Sekitar 10-20 menit 

c. Sekitar 60-90 menit 

 

 

  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH KONSELING TERHADAP ... SANTI DWI L



76 

 

 

 

 

LEMBAR CHECK LIST TINDAKAN 

 

NO. TINDAKAN BENAR SALAH 

1.  Orang tua atau anak memilih linen yang sesuai 

untuk mengurangi populasi tungau debu rumah 

  

2. Orang tua atau anak memilih air dengan suhu 

sesuai untuk mencuci berdasarkan cara kontrol 

lingkungan yang tepat 

  

3.  Orang tua atau dapat memperagakan cara 

mencuci linen yang sesuai untuk mengurangi 

populasi tungau debu rumah 

  

4.  Orang tua atau dapat memperagakan cara 

membersihkan ruangan yang sesuai untuk 

mengurangi populasi tungau debu rumah 
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Lampiran 5 

SATUAN ACARA KONSELING I 

Topik               : Pengaruh konseling terhadap tingkat pengetahuan kontrol 

lingkungan pada orang tua dengan anak alergi tungau debu 

rumah 

Sasaran : Orang tua dengan anak alergi tungau debu rumah 

Hari/Tanggal : Disesuaikan 

Tempat : Poli Alergi Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya 

Tujuan Instruksional Umum: 

 Setelah mendapat konseling selama ±15 menit sebanyak 2 kali pertemuan 

tentang kontrol lingkungan, orang tua memahami cara kontrol lingkungan yang 

tepat untuk mengurangi populasi tungau debu rumah sehingga dapat menekan 

angka kekambuhan gejala alergi tungau debu rumah. 

Tujuan Instruksional Khusus: 

Setelah mendapat konseling kontrol lingkungan, orang tua dapat: 

1. Menjelaskan pengertian alergi 

2. Mengidentifikasi penyebab alergi  

3. Mengidentifikasi karakteristik tungau debu rumah  

4. Mengidentifikasi cara kontrol lingkungan untuk mencegah kekambuhan gejala 

alergi 

5. Mengidentifikasi rasional tindakan kontrol lingkungan. 

  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH KONSELING TERHADAP ... SANTI DWI L



78 

 

 

 

 

Materi Konseling Metode Media dan 

Alat Peraga 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Konseling Kriteria Evaluasi 

1. Pengertian Alergi 

2. Mengidentifikasi 

penyebab alergi 

3. Mengidentifikasi 

karakteristik 

tungau debu 

rumah 

4. Mengidentifikasi 

cara kontrol 

lingkungan untuk 

mencegah 

kekambuhan 

gejala alergi 

5. Mengidentifikasi 

rasional tindakan 

kontrol 

lingkungan 

Konseling individu Leaflet Waktu yang 

diperlukan 

±20-30 

menit 

Fase orientasi (±5 menit): 

1. Mengucapkan salam 

2. Perkenalan 

3. Menjelaskan tujuan, 

durasi, dan 

kerahasiaan reponden 

dalam konseling 

4. Menunjukkan sikap 

menerima dan 

bersahabat 

5. Mencari dan 

memperjelas masalah 

bersama 

6. Membuat penaksiran 

dan menyampaikan 

masalah 

Fase Kerja (±10-20 menit): 

1. Menggali masalah 

klien 

2. Mendengarkan dengan 

efektif dan 

menyamakan 

1. Evaluasi struktur 

a. Responden 

siap 

menerima 

konseling 

b. Konseling 

dilakukan di 

Poli Alergi 

Rumah 

Sakit 

Universitas 

Airlangga 

Surabaya 

2. Evaluasi Proses 

a. Responden 

mengikuti 

konseling 

dengan 

antusias 

b. Responden 

mengajukan 

pertanyaan 
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perspektif 

3. Menentukan masalah 

bersama dan 

membahas alternatif 

penyelesaian masalah 

4. Memberi kesempatan 

klien mengevaluasi 

proses konseling 

Fase terminasi (±5 menit):  

1. Menarik kesimpulan 

dari konseling 

2. Menilai keberhasilan 

konseling 

3. Kesepakakatan 

mengakhiri konseling 

4. Membuat janji untuk 

konseling lanjutan  

dan 

menjawab 

prertanyaan 

dengan baik 

3. Evaluasi hasil: 

Pengetahuan dan 

tindakan kontrol 

lingkungan untuk 

mencegah 

kekambuhan gejala 

alergi tungau debu 

rumah pada  

responden benar 
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SATUAN ACARA KONSELING II 

Topik               : Pengaruh konseling terhadap tingkat pengetahuan kontrol 

lingkungan pada orang tua dengan anak alergi tungau debu 

rumah 

Sasaran : Orang tua dengan anak alergi tungau debu rumah 

Hari/Tanggal : Disesuaikan 

Tempat : Disesuaikan 

Tujuan Instruksional Umum: 

 Setelah mendapat konseling selama ±20 - 30 menit sebanyak 2 kali 

pertemuan tentang kontrol lingkungan, orang tua memahami cara kontrol 

lingkungan yang tepat untuk mengurangi populasi tungau debu rumah sehingga 

dapat menekan angka kekambuhan gejala alergi tungau debu rumah. 

Tujuan Instruksional Khusus: 

Setelah mendapat konseling kontrol lingkungan, orang tua dapat: 

1. Menjelaskan pengertian alergi 

2. Mengidentifikasi penyebab alergi  

3. Mengidentifikasi karakteristik tungau debu rumah  

4. Mengidentifikasi cara kontrol lingkungan untuk mencegah kekambuhan gejala 

alergi 

5. Mengidentifikasi rasional tindakan kontrol lingkungan. 

6. Mengevaluasi tindakan kontrol lingkungan yang dilakukan orang tua setelah 

konseling pertama. 
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Materi Konseling Metode Media dan 

Alat Peraga 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Konseling Kriteria Evaluasi 

1. Pengertian Alergi 

2. Mengidentifikasi 

penyebab alergi 

3. Mengidentifikasi 

karakteristik 

tungau debu 

rumah 

4. Mengidentifikasi 

cara kontrol 

lingkungan untuk 

mencegah 

kekambuhan 

gejala alergi 

5. Mengidentifikasi 

rasional tindakan 

kontrol 

lingkungan 

Konseling individu Leaflet Waktu yang 

diperlukan 

±20 – 30  

menit 

Fase orientasi (±5 menit): 

1. Mengucapkan salam 

2. Perkenalan 

3. Menjelaskan tujuan, 

durasi, dan 

kerahasiaan reponden 

dalam konseling 

4. Menunjukkan sikap 

menerima dan 

bersahabat 

5. Mencari dan 

memperjelas masalah 

bersama 

6. Membuat penaksiran 

dan menyampaikan 

masalah 

Fase kerja (±10 – 20 menit): 

1. Mereview hasil 

konselng sebelumnya 

2.  Menggali masalah 

klien 

3. Mendengarkan dengan 

efektif dan 

1. Evaluasi struktur 

a. Responden siap 

menerima konseling 

b. Konseling dilakukan 

di Poli Alergi Rumah 

Sakit Universitas 

Airlangga Surabaya 

2. Evaluasi Proses 

a. Responden mengikuti 

konseling dengan 

antusias 

b. Responden 

mengajukan 

pertanyaan dan 

menjawab prertanyaan 

dengan baik 

3. Evaluasi hasil: Pengetahuan 

dan tindakan kontrol 

lingkungan untuk mencegah 

kekambuhan gejala alergi 

tungau debu rumah pada  

responden benar 
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menyamakan 

perspektif 

4. Menentukan masalah 

bersama dan 

membahas alternatif 

penyelesaian masalah 

5. Memberi kesempatan 

klien mengevaluasi 

proses konseling 

Fase terminasi (±5 menit):  

1. Menarik kesimpulan 

dari konseling 

2. Menilai keberhasilan 

konseling 

3. Kesepakakatan 

mengakhiri konseling 

4. Mengucapkan terima 

kasih karena telah 

bersedia berpartisipasi 

dalam konseling 

kontrol lingkungan 

alergi tungau debu 

rumah 
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Lampiran 6 

MATERI KONSELING 

1. Definisi Alergi 

Alergi adalah suatu reaksi hipersensitivitas (berlebihan) sistem kekebalan 

tubuh terhadap bahan yang pada umumnya tidak berbahaya dan banyak 

ditemukan dalam lingkungan tetapi dapat menyebabkan reaksi alergi jika kontak 

dengan pasien alergi (Wistiani and Notoatmojo, 2011). 

2. Penyebab Alergi 

Penyebab dari alergi belum dapat diketahui dengan pasti, akan tetapi ada 

banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya alergi. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi alergi antara lain yaitu faktor paparan alergi, genetik, dan 

kematangan organ usus (Rinawarti, 2017). 

3. Gejala Alergi 

Alergi dapat menyerang seluruh organ, gejala alergi yang sering terjadi 

yaitu diantaranya gangguan saluran pernapasan, tenggorokan, mata, telinga, 

saluran pencernaan hingga kulit (Munazir, 2011). 

4. Karakteristik Tungau Debu Rumah 

Tungau debu rumah tidak dapat melihat dan tidak mampu minum; mereka 

harus menyerap air dari udara, karena itu tungau ini dapat hidup dan berkembang 

biak pada kelembaban lebih dari 50%.  

Makanan utama tungau debu rumah adalah puing-puing organik manusia 

seperti rambut rontok dan sel-sel kulit. Tungau debu rumah paling banyak ditemui 

di sprei, kasur, bantal, karpet, perabotan, boneka, dan binatang. Jutaan tungau 

debu rumah dapat hidup di kasur. Sebuah tungau debu rumah menghasilkan 

sekitar 10 buah feses setiap hari yang dapat menyebabkan alergi (Reisacher, 

2011). 

5. Definisi Kontrol Lingkungan 

Kontrol lingkungan adalah mengelola rumah sehat berbasis pada upaya 

mengurangi kandungan bahan penyebab alergi dalam debu rumah (Rofieq, 2012). 
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6. Mekanisme Kontrol Lingkungan 

Tabel Prioritas Kontrol Lingkungan dalam Rumah 

1. Kamar Tidur 

(4) Lapisi kasur dengan plastik atau kain tenun halus; lapisi bantal dan selimut 

dengan kain tenun halus; bantalan kasur, seprai dan semua selimut harus 

dicuci setiap 1-2 minggu 

(5) Jangan menggunakan karpet jika memungkinkan; kurangi perabotan 

berlapis, tirai, pakaian, dll. 

(6) Pembersih udara ruangan; sebaiknya menggunakan filter HEPA 

2. Seluruh Rumah 

(3) Turunkan kelembaban sampai 45 derajat atau kurang 

(4) Buka jendela atau pintu rumah pada saat ada kelembaban di luar rumah 

rendah 

3. Kontrol lingkungan khusus di luar kamar tidur 

(4) Sebaiknya karpet harus dibersihkan atau dijemur dibawah sinar matahari 

dan dipukul agar debu hilang 

(5) Bersihkan karpet dengan penyedot debu dua kali seminggu 

(6) Hindari perabotan berlapis sebanyak mungkin dan rapikan barang barang 

untuk memudahkan pembersihan  

1) Sprei dan selimut 

Kain tenunan halus adalah bahan yang tepat untuk sarung bantal dan untuk 

selimut. Semua seprai dan kain yang berada di atas kasur harus berbahan yang 

bisa untuk dicuci secara berkala. Meskipun rekomendasi lama telah menekankan 

mencuci dengan air panas, ternyata mencuci dengan air hangat hampir mencapai 

efek yang sama yaitu, menghilangkan sebagian besar alergi alergen tanpa resiko 

(Wilson and Platts-Mills, 2018). Sedangkan menurut William (2011) seprai dan 

sarung bantal harus dicuci tiap minggu dengan air panas. Pencucian menggunakan 

suhu lebih dari 130°F (54,5°C) direkomendasikan untuk mematikan tungau debu 

rumah. Kain khusus antialergen juga dapat ditempatkan di sekitar bantal dan 

kasur, juga di bawah tempat tidur biasa. 

2) Kelembaban 
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Rentang kelembaban 45% hingga 50% biasanya dianggap sebagai ambang 

batas kontrol lingkungan yang tepat untuk mencegah tungau debu rumah, 

sehingga disarankan untuk memasang alat dehumidifier untuk mengurangi 

kelembaban (Wilson and Platts-Mills, 2018). 

3) Pembersih udara 

Ada banyak kemungkinan metode membersihkan udara dalam rumah 

termasuk berbagai pembersih elektrostatik. Namun, sebagian besar atau semua 

jenis pembersih elektrostatik menghasilkan ozon. Dalam hal ini, pendekatan 

terbaik adalah menggunakan filter partikel udara  efisiensi tinggi (HEPA). Filter 

HEPA diyakini dapat mengurangi gejala pernapasan pada subjek atopik (Wilson 

and Platts-Mills, 2018). 

4) Karpet dan Perabotan 

Beberapa penelitian telah menunjukkan dengan jelas bahwa selain kasur, 

karpet dan bahan berlapis adalah sumber utama tungau debu rumah. Pembersihan 

karpet dengan penyedot debu modern tidak mungkin membersihkan semua 

kotoran dan tungau debu rumah dari karpet. Dengan demikian, penggunaan karpet 

harus dijaga seminimal mungkin, dibersihkan dan dipanaskan di bawah sinar 

matahari (Wilson and Platts-Mills, 2018). Penelitian William (2011) 

merekomendasikan baiknya karpet dibersihkan minimal dua kali dalam seminggu 

dengan penyedot debu untuk mencegah debu berterbangan kembali ke udara. 

5) Penyedot debu 

Penyedotan debu menyebabkan penurunan yang signifikan alergen. Jika 

menambahkan pembersihan dengan uap pada saat menyedot debu akan 

meningkatkan keefektifan dalam mengurangi tungau debu rumah. 

Banyak pekerjaan rumah tangga yang dapat membuat debu berterbangan 

dan meningkatkan paparan debu. Contohnya memindahkan perabotan dan 

melempar bantal, tirai, atau alas tidur dapat membuat tungau debu rumah 

berterbangan di udara. Namun penyedot debu sangat efektif untuk mengurangi 

debu. Pasien direkomendasikan menggunakan masker saat pembersihan namun 

juga meninggalkan ruangan selama 20 menit setelah pembersihan (Wilson and 

Platts-Mills, 2018). Penelitian William (2011) merekomendasikan pasien yang 
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memiliki alergi tungau debu rumah sebaiknya pembersihan dengan penyedot debu 

dilakukan oleh orang lain. 

6) Zat kimia yang dapat digunakan untuk kontrol lingkungan alergi tungau debu 

rumah 

a. Acaricides direkomendasikan untuk pasien alergi tungau debu rumah.  

b. Asam tannic, atau zat kimia yang ada dalam teh juga dapat mengubah sifat 

antigen tungau debu tetapi tidak membunuh tungau debu rumah. 

Sayangnya, produk ini perlu sering dilakukan aplikasi ulang dan dapat 

merusak warna kain.  

c. Benzil benzoat dalam bentuk bubuk mampu membantu membunuh tungau 

debu rumah, tetapi tidak mengubah sifat antigen yang sudah ada. 

Efektivitas dari senyawa ini dapat bertahan sekitar 2 hingga 6 bulan 

(Reisacher, 2011). 

7) Boneka 

Boneka seharusnya dimasukkan ke dalam mesin pengering berkekuatan 

tinggi selama 15 menit dan kemudian disimpan di lemari yang bersih.  

8) Hewan 

 Hewan terlebih yang memiliki bulu dan rambut yang tebal seharusnya 

tidak berada di dalam kamar tidur, terutama dari tempat tidur karena dapat 

menjadi tempat bersarangnya tungau debu rumah (Reisacher, 2011) 

9) Menghindari asap rokok 

Penghindaran pajanan asap rokok saat kehamilan maupun sesudah 

kelahiran direkomendasikan untuk mencegah alergi. Paparan asap rokok saat 

kehamilan, sesudah kelahiran, masa anak anak dan remaja berhubungan dengan 

peningkatan risiko alergi. Adanya pajanan asap rokok dari lingkungan dalam 

rumah meningkatkan prevalensi wheezing dan asma pada anak (UKK Alergi 

Imunologi, 2014). 

Kebijakan "dilarang merokok" harus dilakukan di rumah tangga, termasuk 

teras dan garasi. Pakaian yang terpapar asap rokok harus segera dicuci untuk 

mencegah partikel iritasi kecil (kurang dari 1 mm) kembali berterbangan di udara 

(Reisacher, 2011) 
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Lampiran 7 

 

KUNCI JAWABAN KUISIONER PENGETAHUAN 

NO. PERTANYAAN 

1. Alergi adalah… 

a. Penyakit yang disebabkan oleh virus dengan gejala bintil-bintil merah 

berisi cairan di seluruh badan. 

b. Respon tidak normal dari kekebalan tubuh yang ditandai gejala berulang 

setelah adanya paparan terhadap suatu hal yang biasanya tidak berbahaya di 

lingkungan (contoh debu, makanan tertentu) 

c. Penyakit infeksi bakteri yang menyerang selaput lendir pada hidung dan 

tenggorokan.  

 

Jawaban: b. Respon tidak normal dari kekebalan tubuh yang ditandai gejala 

berulang setelah adanya paparan terhadap suatu hal yang biasanya tidak 

berbahaya di lingkungan (contoh debu, makanan tertentu) 

 

Sumber: Alergi adalah suatu reaksi hipersensitivitas akibat induksi oleh IgE 

yang spesifik terhadap alergen tertentu, yang berikatan dengan sel mast. 

Alergen adalah bahan yang pada umumnya tidak berbahaya dan banyak 

ditemukan dalam lingkungan tetapi dapat menyebabkan reaksi alergi jika 

kontak dengan pasien alergi (Wistiani & Notoatmojo, 2011). 

2. Alergi dapat menyerang… 

a. Mata 

b. Saluran pernapasan 

c. Seluruh organ 

 

Jawaban: c. Seluruh organ  

 

Sumber: Gambar 2.1 Gambaran Klinis Alergi (Larsen, Broge & Jacobi, 

2016) 

3. Penyebab utama alergi tungau debu rumah adalah… 
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a. Genetik dan lingkungan 

b. Kuman/bakteri 

c. Virus 

 

Jawaban: a. Genetik dan lingkungan 

 

Sumber: Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI) 

mendefinisikan alergi (atopik) sebagai hasil dari suatu interaksi antara 

kerentanan genetik individu dan paparan faktor lingkungan. (Jenerowicz et 

al., 2012). 

4. Salah satu hal yang dapat memicu alergi adalah tungau debu rumah. 

Menurut Anda bagian tungau debu rumah yang dapat menyebabkan alergi 

adalah… 

a. Ludah 

b. Kotoran (tinja) 

c. Urin 

 

Jawaban: b. Kotoran (tinja) 

 

Sumber: Penelitian Mantu  et al. (2016), bagian tubuh tungau debu rumah 

yang dapat menjadi alergen yaitu kutikula, organ seksual, saluran 

pencernaan, tungau debu rumah yang sudah mati serta tinja yang merupakan 

alergen potensial. 

5. Kondisi bagaimanakah tempat yang dibutuhkan tungau debu rumah untuk 

hidup… 

a. Lembab 

b. Kering 

c. Dingin 

Jawaban: a. Lembab 

 

Sumber: Lingkungan dalam rumah yang memeiliki kelembaban relatif 

tinggi dapat meningkatkan konsentrasi tungau debu rumah dan jamur serta 
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meningkatkan risiko asma dan rinitis alergi (UKK Alergi Imunologi, 2014) 

6. Tujuan kontrol lingkungan adalah 

a. Mencegah kekambuhan gejala alergi 

b. Menyembuhkan alergi 

c. Mencegah timbulnya alergi lain 

 

Jawaban: a. Mencegah kekambuhan gejala alergi 

 

Sumber: Kontrol lingkungan adalah mengelola rumah sehat berbasis pada 

upaya mengurangi kandungan bahan alergen dalam debu rumah (Rofieq, 

2012). 

7. Bagaimana cara mencuci pakaian, sprei, dan selimut untuk mengurangi 

populasi tungau debu rumah yang tepat… 

a. Mencuci dengan air dingin 

b. Mencuci dengan air tanpa deterjen 

c. Mencuci dengan air panas bersuhu diatas 50 derajat celcius 

 

Jawaban: c. Mencuci dengan air panas bersuhu diatas 50 derajat celcius 

 

Sumber: Penelitian William (2011) seprai dan sarung bantal harus dicuci 

tiap minggu dengan air panas. Pencucian menggunakan suhu lebih dari 

130°F (54,5°C) direkomendasikan untuk mematikan tungau debu rumah. 

8. Sebaiknya berapa jangka waktu minimal perbersihan karpet… 

a. Dua kali seminggu 

b. Seminggu sekali 

c. Dua minggu sekali 

 

Jawaban: a. Dua kali seminggu 

 

Sumber: Penelitian William (2011) merekomendasikan baiknya karpet 

dibersihkan minimal dua kali dalam seminggu 

9. Bagaimanakah cara pembersihan rumah yang tepat… 
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a. Menggunakan sapu  

b. Menggunakan penyedot debu atau lap basah 

c. Menggunakan kemoceng 

 

Jawaban: b. Menggunakan penyedot debu atau lap basah 

 

Sumber: Penyedot debu sangat efektif untuk mengurangi debu (Wilson & 

Platts-Mills, 2018). 

10.  Saat memindahkan perabotan, melempar bantal, menyingkap tirai dapat 

menyebabkan tungau debu rumah berterbangan di udara. Menurut Anda 

berapa lama debu dapat beterbangan di udara 

a. Sekitar 1-3 menit 

b. Sekitar 10-20 menit 

c. Sekitar 60-90 menit 

 

Jawaban: b. Sekitar 10-20 menit 

 

Sumber: Pasien direkomendasikan meninggalkan ruangan selama 20 menit 

setelah pembersihan (Wilson & Platts-Mills, 2018). 
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Lampiran 8 

Analisis Data Pengetahuan dan Tindakan 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. 

Deviation 

Minimu

m 

Maximu

m 

Pra Tes Pengetahuan 14 4.79 2.007 1 8 

Pra Tes Tindakan 14 2.00 1.359 0 4 

Pasca Tes 

Pengetahuan 

14 8.64 1.393 5 10 

Pasca Tes Tindakan 14 3.64 .497 3 4 

 

 

Test Statistics
a
 

 Pasca Tes 

Pengetahuan 

- Pra Tes 

Pengetahuan 

Pasca Tes 

Tindakan - 

Pra Tes 

Tindakan 

Z -3.311
b
 -3.228

b
 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

.001 .001 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

Ranks 

 N Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Pasca Tes Pengetahuan 

- Pra Tes Pengetahuan 

Negative 

Ranks 

0
a
 .00 .00 

Positive Ranks 14
b
 7.50 105.00 

Ties 0
c
   

Total 14   

Pasca Tes Tindakan - 

Pra Tes Tindakan 

Negative 

Ranks 

0
d
 .00 .00 

Positive Ranks 13
e
 7.00 91.00 

Ties 1
f
   

Total 14   

a. Pasca Tes Pengetahuan < Pra Tes Pengetahuan 

b. Pasca Tes Pengetahuan > Pra Tes Pengetahuan 

c. Pasca Tes Pengetahuan = Pra Tes Pengetahuan 

d. Pasca Tes Tindakan < Pra Tes Tindakan 

e. Pasca Tes Tindakan > Pra Tes Tindakan 

f. Pasca Tes Tindakan = Pra Tes Tindakan 
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Kontrol Lingkungan 
Alergi Tungau Debu 

Rumah

PROGRAM STUDI
 PENDIDIKAN NERS FAKULTAS 

KEPERAWATAN 
UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

Apakah pengertian alergi?

 Alergi adalah reaksi kekebalan tubuh 
yang berlebihan terhadap bahan yang 
umumnya tidak berbahaya dan banyak 
ditemukan di lingkungan tetapi dapat 
menyebabkan reaksi alergi jika kontak dengan 
pasien alergi

Apakah penyebab alergi?

 Faktor yang mempengaruhi alergi, yaitu:
Ÿ  Faktor paparan alergi
Ÿ  Genetik
Ÿ  Kematangan organ usus

Apa saja gejala dari alergi?

Gambar 1. Gejala alergi
 
 Alergi dapat menyerang seluruh organ.
Gejala alergi yang sering terjadi yaotu 
d i a n t a r a n y a  g a n g g u a n  p e r n a p a s a n , 
tenggorokan, mata, telinga saluran pencernaan 
hingga kulit.

Bagaimanakah karakteristik tungau debu 
rumah?

 Tungau debu rumah tidak dapat melihat 
dan minum, sehingga mereka harus menyerap

air dari udara, karena itu tungau debu rumah 
hanya daapat hidup dan berkembang biak pada 
kelembaban lebih dari 50%.
 Makanan utama tungau debu rumah 
adalah puing puing organik manusia seperti 
rambut rontok, dan sel kulit mati. Tungau ini 
paling banyak ditemui di sprei, bantal, karpet, 
perabotan, boneka dan binatang. Sebuah 
tungau debu rumah menghasilkan 10 buah 
feses tiap hari yang dapat menyebabkan alergi.

Gambar 2. Tungau debu rumah 

Apa yang dimaksud dengan kontrol 
lingkungan?

 Kontrol lingkungan adalah mengelola 
rumah sehat berbasis pada upaya mengurangi 
kandungan bahan penyebab alergi dalam 
tungau debu rumah. 
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DON’TDO

Hal yang dilakukan:

1. Sprei harus dicuci 
tiap 1-2 minggu dengan 
air bersuhu 54.5 derajat 
celcius.

2. Gunakan pembersih 
udara dengan filter 
HEPA

3. Dehumidifier dapat 
menurunkan 
kelembaban udara
  

4. Buka jendela atau 
pintu rumah saat 
kelembaban di luar 
rumah lebih rendah
5. Jemur karpet 
dibawah sinar matahari 
untuk mematikan 
tungau

6. Bersihkan karpet  
dengan penyedot debu 
minimal 2 kali 
seminggu
7. Pasien tidak berada 
diruangan  yang 
dibersihkan hingga 20 
menit sesudah 
dibersihkan
8. Bantal yang 
direkomendasikan 
adalah bantal lateks 
dan acrylic

H a l y a n g t i d a k b o l e h d i l a k u k a n :

1. Hindari perabotan 
berlapis

2. Hewan peliharan 
berbulu dan berambut 
tebal seperti anjing dan 
kucing tidak boleh berada 
di kamar tidur terutama di 
kasur

3. Kebijakan “dilarang 
merokok”harus 
diterapkan di rumah. 
Pakaian yang terpapar 
asap rokok harus segera 
dicuci agar partikel iritasi 
tidak berterbangan lagi

4. Tidak menggantung 
pakaian di kamar selain 
di dalam lemari

5. Tidak menyimpan 
buku di dalam kamar 
tidur

6. Tidak menyimpan 
boneka dengan bulu atau 
rambut yang lebat di 
kamar tidur

7. Tidak menggunakan 
bantal dan kasur yang 
berbahan kapuk atau 
bulu angsa

Santi Dwi Lestari 
131411131090
085608168222

santidwltr@gmail.com
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