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Pengaruh Edukasi Manajemen Diri terhadap Self-Efficacy, Perilaku Manajemen Diri, dan 

Kualitas Hidup Pasien Asma di Rumah Sakit Paru Dr. Rotinsulu Bandung Isni Lailatul 

Maghfiroh * * Mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Padjadjaran Bandung Email 

: isni.lailatul@gmail.com Abstrak Asma merupakan penyakit kronik yang dapat kambuh 

setiap saat, sehingga perlu dilakukan upaya yang tepat agar pasien dapat 

mengontrolnya.  

 

Salah satu upaya yang dapat meningkatkan peran aktif pasien asma dalam pengelolaan 

penyakit adalah edukasi manajemen diri. Keberhasilan proses edukasi dapat dilihat 

dengan adanya peningkatan self-efficacy, perubahan perilaku, dan perbaikan kualitas 

hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh edukasi manajemen diri 

terhadap self-efficacy, perilaku manajemen diri, dan kualitas hidup pasien asma di 

Rumah Sakit Paru Dr. Rotinsulu Bandung. Penelitian quasi-eksperimen ini melibatkan 35 

responden asma dewasa yang terbagi menjadi kelompok intervensi (n=17) dan kontrol 

(n=18) dengan teknik consecutive sampling.  

 

Setiap responden pada kelompok intervensi diberikan edukasi manajemen diri, yang 

terdiri dari penyampaian informasi tentang penyakit, pengisian rencana tindakan 

tertulis, pemantauan gejala secara mandiri, dan follow-up melalui telepon. Kelompok 

kontrol mendapatkan edukasi standar dari rumah sakit. Data pre-test diukur sebelum 

intervensi diberikan dan data post-test self-efficacy diukur pada saat setelah intervensi. 

Data post-test perilaku manajemen diri dan kualitas hidup diukur dua minggu setelah 

intervensi dengan menggunakan kuesioner.  

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa dari hasil uji paired t-test menunjukkan bahwa nilai 

self-efficacy, perilaku manajemen diri, dan kualitas hidup sebelum dan setelah intervensi 



pada kelompok intervensi dan kontrol, mempunyai perbedaan signifikan secara statistik 

(p<0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa edukasi manajemen diri mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap self-efficacy, perilaku manajemen diri, dan kualitas 

hidup. Meskipun semua variabel pada kedua kelompok mengalami peningkatan, namun 

peningkatannya lebih besar pada kelompok intervensi daripada kelompok kontrol.  

 

Dengan demikian, hasil dan protokol edukasi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan telaah dalam edukasi pada pasien asma di rumah sakit. Kata kunci : asma, kualitas 

hidup, self-efficacy The Effect of Self-Management Education on Self-Efficay, 

Self-Management Behavior, and Quality of Life in Asthma Patients at Rumah Sakit Paru 

Dr. Rotinsulu Bandung Isni Lailatul Maghfiroh* * Student in Master of Nursing, 

Universitas Padjadjaran Bandung Email : isni.lailatul@gmail.com Abstract Asthma is a 

chronic disease that can relapse any time, so need proper effort in order that patients 

are able to control it.  

 

One of the effort that was proven to increase the active role of asthmatic patients in 

disease management is self-management education. Education caould be success if 

there are improvement in self-efficacy, behavior, and quality of life. The purpose of this 

study is to examine the effect of self-management education on self-efficay, 

self-management behavior, and quality of life on asthma patients at Rumah Sakit Paru 

Dr. Rotinsulu Bandung. This quasi-experimental study was involved 35 ashtmatic adults 

were divided into intervention group (n=17) and control (n=18) with consecutive 

sampling technique.  

 

Respondents in intervention group was given self-management education which consist: 

delivering information about disease, writting a written action plan, self-monitoring of 

symptoms, and follow-up by telephone. The control group was given standard 

education from the hospital. Pre-test data was measured before intervention and 

post-test data of self-efficacy was measured on the day after intervention. Post-test data 

of self-management behavior and quality of life was measured two weeks after 

intervention using questionnaire.  

 

The analysis using paired t-test of dependent variables before and after intervention in 

intervention and control group, showed that there were statistically significant 

differences (p<0.05). The result indicated that self-management education had a 

positive effect on self-efficacy, self-management behaviors, and quality of life. Although 

all of variables in both groups increased, but the improvement was greater in the 

intervention group than control group.  

 

So, the results of this study and educational protocol was expected to be used as study 



material for education on asthma patients at the hospital. Key words: asthma, quality of 

life, self-efficacy 



 Latar Belakang Asma merupakan masalah kesehatan yang cukup serius dengan 

prevalensi yang cukup tinggi. Menurut World Health Organization (WHO) (2005), asma 

merupakan penyakit kronis termasuk lima besar penyebab kematian terbesar di dunia 

dengan prevalensi 17,4%.  

 

Di Indonesia, penyakit ini menempati angka tertinggi untuk kategori penyakit tidak 

menular dengan presentase sebesar 4,5% dan penderitanya didominasi oleh usia 

produktif yaitu usia kurang dari 40 tahun (Depkes RI, 2013). Penyakit ini mempunyai 

dampak yang cukup besar dalam kehidupan penderitanya. Asma dapat meningkatkan 

angka morbiditas dan menurunkan kualitas hidup penderitanya (Teresa et al., 2012). 

Selain itu, asma juga termasuk penyakit yang berdampak besar pada aspek ekonomi. 

Oleh karena itu, penanganan yang tepat sangat diperlukan agar hal tersebut di atas 

tidak terjadi.  

 

Penelitian menunjukkan bahwa edukasi untuk penatalaksanaan pasien dengan penyakit 

kronik seperti asma yang banyak direkomendasikan adalah edukasi manajemen diri. 

Edukasi ini akan melibatkan pasien secara penuh terhadap penatalaksanaan dan 

pengambilan keputusan terhadap pengobatan, sehingga pasien dapat berperan aktif 

dalam penatalaksanaan penyakitnya (Smith et al., 2007). Self-efficacy merupakan faktor 

penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan pasien asma dalam mengelola 

penyakitnya (Mancuso et al., 2011).  

 

Self-efficacy merupakan kepercayaan diri pasien terhadap keberhasilan dalam 

kemampuannya untuk mengelola penyakit (Woolfolk, 2004). Self-efficacy merupakan 

prediktor yang kuat terhadap perilaku kesehatan dan menjadi jembatan yang 

menghubungkan antara pengetahuan dan perilaku manajemen diri (Pajares, 2002; 

Mancuso et al., 2011). Salah satu tanda keberhasilan proses edukasi pasien asma dapat 

dilihat dari adanya peningkatan keyakinan diri (self-efficacy) terhadap pengelolaan 

penyakit, perubahan perilaku yang lebih baik, dan adanya perbaikan pada kualitas hidup 

pasien asma, seperti: gejala, distres emosi, kontrol lingkungan, dan aktifitas.  

 

Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengkaji apakah metode edukasi manajemen 

diri yang telah banyak diterapkan di luar negeri, mampu memberikan dampak yang 

positif terhadap variabel-variabel tersebut jika dilakukan di Indonesia, khususnya di Jawa 

Barat. Metodologi Penelitian ini menggunakan desain quasi eksperiment dengan 

pendekatan pre and post control group design. Responden penelitian dibagi menjadi 

kelompok intervensi dan kontrol. Kelompok intervensi mendapatkan edukasi 

manajemen diri yang terdiri dari: penyampaian informasi terkait penyakit asma dan 

pengobatannya, penyusunan lembar rencana tindakan tertulis (written action plan), 

pemantauan gejala secara mandiri (self-monitoring), dan follow-up melalui telepon. 



Kelompok kontrol, mendapatkan edukasi standar dari rumah sakit, yaitu penyampaian 

informasi tentang penyakit dan pengobatan.  

 

Self-efficacy, perilaku manajemen diri, dan kualitas hidup diukur pada saat sebelum dan 

sesudah dilakukan intervensi pada masing-masing kelompok. Hasil post-test 

self-efficacy diukur segera sesudah intervensi diberikan. perilaku manajemen diri dan 

kualitas hidup diukur dua minggu sesudah intervensi diberikan. Hasil Berikut ini akan 

disajikan hasil uji homogenitas dan identifikasi karakteristik responden, perbedaan nilai 

pre-test variabel dependen pada kelompok intervensi dan kontrol, perbedaan nilai 

post-test variabel dependen pada kelompok intervensi dan kontrol, dan perbedaan nilai 

variabel dependen sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok intervensi dan 

kontrol.  

 

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa setiap variabel karakteristik responden yang 

mempunyai frekuensi paling banyak berada pada kategori variabel yang sama pada 

kedua kelompok. Responden yang mengalami asma pada penelitian ini sebagian besar 

perempuan dengan rentang usia 41-55 tahun, tingkat pendidikan SMA, sudah 

menderita asma 1-5 tahun, penghasilan di bawah upah minimum rata-rata (UMR), 

mempunyai kebiasaan tidak merokok, jenis obat yang dipakai adalah simbycort, dan 

gejala asma tidak terkontrol. Semua karakteristik responden pada kedua kelompok 

adalah homogen dengan nilai p>0,05.  

 

Tabel 1: Distribusi frekuensi dan analisis uji homogenitas karakteristik responden pada 

kelompok intervensi dan kontrol No _Variabel _Intervensi (n=17) _Kontrol (n=18) _Nilai 

p _ _ _ _f _% _f _% _ _ _1 _Jenis Kelamin a. Laki-laki b. Perempuan _ 5 12 _ 29,4 70,6 _ 8 10 

_ 44,4 55,6 _0,108 ª _ _2 _Usia Responden a. 18-25 tahun b. 26-40 tahun c. 41-55 tahun _ 

4 4 9 _ 23,5 23,5 52,9 _ 4 3 11 _ 22,2 16,7 61,1 _0,997 ? _ _3 _Pendidikan a. SD b. SMP c. 

SMA d. PT _ 2 3 8 4 _ 11,8 17,6 47,1 23,5 _ 2 2 10 4 _ 11,1 11,1 55,6 23,5 _0,627 ? _ _4 

_Lama Terdiagnosa a. < 1 tahun b. 1-5 tahun c. 6-10 tahun d. >10 tahun _ 1 8 2 6 _ 5,9 

47,1 11,8 35,3 _ 0 9 3 6 _ 0 50,0 16,7 33,3 _0,454 ? _ _5 _Penghasilan a.  

 

Dibawah UMR b. Diatas UMR _ 15 2 _ 88,2 11,8 _ 17 1 _ 94,4 5,6 _0,200 ª _ _6 _Merokok 

a. Ya b. Tidak _ 1 16 _ 5,9 94,1 _ 1 17 _ 5,6 94,4 _0,936 ª _ _7 _Jenis obat a. Simbycort b. 

Seretide c. Berotech d. Ventolin Inhaler e. Lain-lain _ 9 5 1 1 1 _ 52,9 29,4 5,9 5,9 5,9 _ 9 7 

0 0 2 _ 50,0 38,9 0 0 11,1 _0,893 ? _ _8 _Tingkat kontrol gejala a. Terkontrol baik b. 

Terkontrol sebagian c. Tidak terkontrol _ 3 6 8 _ 16,7 33,3 44,4 _ 5 5 8 _ 27,8 27,8 44,4 

_0,621 ? _ _ Tabel 2: Perbedaan rerata nilai pre-test dan post-test self-efficacy pada 

kelompok intervensi dan kontrol No _Self-Efficacy _Kelompok _Nilai p _ _ _ _Intervensi 

_Kontrol _ _ _ _ _Mean _SD _Mean _SD _ _ _1. _Pre-test _68,59 _8,56 _69,06 _6,85 _0,859 _ 

_2.  



 

_Post-test _82,06 _4,35 _71,88 _6,37 _0,000 _ _ Berdasarkan tabel tersebut, diketahui 

bahwa rerata nilai pre-test self-efficacy pada kelompok intervensi dan kontrol, tidak 

terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik dengan nilai p=0,859 (p>0,05). 

Sedangkan rerata nilai post-test self-efficacy terdapat perbedaan yang bermakna secara 

statistikdengan nilai p=0,000 (p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa nilai awal 

self-efficacy tidak terdapat perbedaan pada kedua kelompok tersebut. Tabel 3 : 

Perbedaan rerata nilai pre-test dan post-test perilaku manajemen diri pada kelompok 

intervensi dan kontrol No _Perilaku Manajemen Diri _Kelompok _Nilai p _ _ _ _Intervensi 

_Kontrol _ _ _ _ _Mean _SD _Mean _SD _ _ _1.  

 

_Pre-test _62,35 _5,40 _61,44 _5,62 _0,630 _ _2. _Post-test _71,29 _2,64 _64,39 _5,45 

_0,000 _ _ Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rerata nilai pre-test perilaku 

manajemen diri pada kelompok intervensi dan kontrol, tidak terdapat perbedaan yang 

bermakna dengan nilai p=0,630 (p>0,05). Sedangkan rerata nilai post-test perilaku 

manajemen diri terdapat perbedaan dengan nilai p=0,000 (p<0,05). Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai awal perilaku manajemen diri tidak terdapat perbedaan pada kedua 

kelompok tersebut.  

 

Tabel 4 : Perbedaan rerata nilai pre-test dan post-test kualitas hidup pada kelompok 

intervensi dan kontrol No _Kualitas Hidup _Kelompok _Nilai p _ _ _ _Intervensi _Kontrol _ 

_ _ _ _Mean _SD _Mean _SD _ _ _1. _Pre-test _66,53 _13,65 _67,33 _14,27 _0,866 _ _2. 

_Post-test _77,00 _8,90 _71,83 _12,88 _0,179 _ _ Berdasarkan tabel di atas, diketahui 

bahwa rerata nilai pre-test dan post-test kualitas hidup pada kelompok intervensi dan 

kontrol tidak memiliki perbedaan yang bermakna secara statistik dengan nilai p pada 

kelompok intervensi dan kontrol adalah 0,866 dan 0,179 (p>0,05). Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai awal perilaku manajemen diri tidak terdapat perbedaan pada kedua 

kelompok tersebut.  

 

Tabel 5 : Perbedaan rerata nilai self-efficacy sebelum dan sesudah intervensi pada 

kelompok intervensi dan kontrol di Rumah Sakit Paru Dr. Rotinsulu Bandung No 

_Kelompok _Mean (SD) _Selisih Mean _Nilai p _ _ _ _Sebelum _Sesudah _ _ _ _1. 

_Intervensi _68,59 (8,56) _82,06 (4,35) _13,47 _0,000 _ _2. _Kontrol _69,06 (6,85) _71,88 

(6,37) _2,82 _0,001 _ _ Tabel 5 menjelaskan bahwa rerata nilai self-efficacy sebelum dan 

sesudah intervensi edukasi manajemen diri pada kelompok intervensi dan kontrol, 

terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik dengan nilai p 0,000 dan 0.001 

(p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima atau terdapat 

pengaruh edukasi manajemen diri terhadap self-efficacy pada kelompok intervensi dan 

kontrol.  

 



Selisih dari rerata mean self-efficacy sebelum dan sesudah intervensi pada kedua 

kelompok menunjukkan bahwa keduanya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada dasarnya intervensi yang diberikan pada kelompok intervensi dan kontrol 

mampu memperbaiki nilai self-efficacy, namun intervensi edukasi manajemen diri 

memberikan perubahan nilai self-efficacy yang lebih besar jika dibandingkan dengan 

intervensi standar rumah sakit. Hal ini dibuktikan dari nilai selisih mean pada kelompok 

intervensi yang lebih besar daripada kelompok kontrol (13,47>2,82).  

 

Tabel 6 : Perbedaan rerata nilai perilaku manajemen diri sebelum dan sesudah intervensi 

pada kelompok intervensi dan kontrol No _Kelompok _Mean (SD) _Selisih Mean _Nilai p 

_ _ _ _Sebelum _Sesudah _ _ _ _1. _Intervensi _62,35 (5,40) _71,29 (2,64) _8,94 _0,000 _ _2. 

_Kontrol _61,44 (5,62) _64,39 (5,45) _2,95 _0,000 _ _ Berdasarkan tabel 6, dapat diketahui 

bahwa rerata nilai perilaku sebelum dan sesudah pada kelompok intervensi dan kontrol, 

terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik dengan nilai p keduanya adalah 

0,000 (p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima atau terdapat 

pengaruh intervensi edukasi manajemen diri terhadap perilaku manajemen diri pasien 

asma baik pada kelompok intervensi maupun kelompok kontrol.  

 

Rerata nilai perilaku manajemen diri sebelum dan sesudah intervensi pada kedua 

kelompok keduanya sama-sama mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa 

pada dasarnya intervensi yang diberikan pada kelompok intervensi dan kontrol mampu 

memperbaiki nilai perilaku. Namun demikian, intervensi edukasi manajemen diri 

memberikan perubahan nilai perilaku yang lebih besar jika dibandingkan dengan 

intervensi standar rumah sakit.  

 

Hal ini dibuktikan dari nilai selisih mean pada kelompok intervensi yang lebih besar 

daripada kelompok kontrol (8,94>2,95). Tabel 7 : Perbedaan rerata nilai kualitas hidup 

sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok intervensi dan kontrol di Rumah Sakit 

Paru Dr. Rotinsulu Bandung No _Kelompok _Mean (SD) _Selisih Mean _Nilai p _ _ _ 

_Sebelum _Sesudah _ _ _ _1. _Intervensi _66,53 (13,65) _77,00 (8,90) _10,47 _0,000 _ _2.  

 

_Kontrol _67,33 (14,27) _71,83 (12,88) _4,5 _0,002 _ _ Berdasarkan tabel 7, dapat 

diketahui bahwa nilai kualitas hidup pasien asma sebelum dan sesudah intervensi pada 

kelompok intervensi dan kontrol, terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik 

dengan nilai p 0,000 dan 0,002 (p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik, 

hipotesis penelitian diterima, yaitu terdapat pengaruh intervensi edukasi manajemen diri 

terhadap perilaku manajemen diri pasien asma pada kelompok intervensi dan kontrol. 

Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya intervensi yang diberikan pada kelompok 

intervensi dan kontrol mampu memperbaiki rerata nilai kualitas hidup, namun intervensi 

edukasi manajemen diri memberikan perubahan nilai kualitas hidup yang lebih besar 



jika dibandingkan dengan intervensi standar rumah sakit yang dibuktikan dari nilai 

selisih mean (10,47>4,5).  

 

Pembahasan Berdasarkan tabel 5, 6, dan 7, intervensi edukasi manajemen diri dapat 

merubah nilai mean self-efficacy, perilaku manajemen diri, dan kualitas hidup pasien 

asma. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi manajemen diri mempunyai pengaruh positif 

terhadap self-efficacy, perilaku manajemen diri, dan kualitas hidup pasien asma di 

Rumah Sakit Paru Dr. Rotinsulu Bandung, dengan nilai p masing-masing variabel 0,000 

(p<0,05). Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang yang menyatakan bahwa 

intervensi edukasi manajemen diri yang terpadu dapat meningkatkan self-efficacy 

(Zografos, 2007), perilaku manajemen diri (Perneger et al, 2002; Zografos, 2007), serta 

meningkatkan kualitas hidup (Perneger et al, 2002; Shaw et al, 2005) pasien asma.  

 

Intervensi edukasi manajemen diri yang diberikan terdiri dari beberapa komponen yang 

terintegrasi yaitu penyampaian informasi tentang asma, follow-up melalui telepon, 

penyusunan written action plan oleh pasien, dan self-monitoring. Berdasarkan beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa edukasi manajemen diri asma yang di dalamnya 

terdapat empat komponen di atas, memberikan pengaruh yang lebih efektif, jika 

dibandingkan dengan hanya penyampaian informasi terkait penyakit saja (Gibson, 2009; 

Shackelford, 2007). Penyampaian informasi yang terdapat didalam rangkaian edukasi 

manajemen diri tersebut, dapat meningkatkan pengetahuan responden terkait 

seluk-beluk asma dan pengelolaannya.  

 

Komponen penyusunan written action plan dapat mendorong pasien asma untuk 

menentukan target untuk memperbaiki kondisinya secara mandiri dan self-monitoring 

mendorong pasien untuk memantau gejala asma yang muncul pada dirinya secara 

teratur. Dengan demikian, pasien pada kelompok intervensi dapat berperan lebih aktif 

dalam memantau dan mengelola penyakitnya. Follow-up yang teratur merupakan 

komponen edukasi manajemen diri asma yang sangat penting (NHLBI, 2007; Smiley, 

2011). Follow-up yang dilakukan melalui telepon, dapat membantu responden dalam 

memecahkan masalah yang sedang dihadapi terkait penatalaksanaan penyakit dan 

memantau kondisi responden secara teratur.  

 

Beberapa hal penting yang disampaikan dalam follow-up adalah memberikan dukungan 

emosional pasien, sehingga keyakinan pasien dalam penatalaksanaan penyakitnya 

menjadi meningkat. Kepercayaan diri pasien yang tinngi dalam mengontrol gejalan dan 

hubungan yang baik dengan tenaga kesehatan akan mendorong perbaikan perilaku 

pasien dalam mengontrol gejala, sehingga kondisi pasien menjadi lebih baik. 

Berdasarkan tabel 2 dan 3 nilai self-efficacy yang meningkat, juga diikuti dengan nilai 

perilaku manajemen diri dan kualitas hidup pasien asma yang meningkat. Menurut 



Pajares (2002), self-efficacy merupakan prediktor yang kuat terhadap perilaku 

kesehatan.  

 

Oleh karena itu, pengukuran self-efficacy dalam penelitian ini dilakukan pada saat 

sesudah intervensi yang bertujuan untuk memprediksi perilaku manajemen diri dan 

kualitas hidup pasien dalam dua minggu kedepan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mancuso, Sayles & Allegrante (2010) yang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara self-efficacy dengan sikap pasien terhadap penyakit, 

sehingga semakin baik nilai self-efficacy maka dapat diprediksi sikap pasien terhadap 

penatalaksanaan gejala penyakitnya juga lebih baik.  

 

Berdasarkan tabel 5, nilai p self-efficacy sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok 

intervensi adalah 0,000 (p<0,05) sedangkan pada kelompok kontrol nilai p=0,001 

(p<0,05). Nilai tersebut bermakna bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara 

statistik nilai self-efficacy pada kelompok intervensi dan kontrol. Berdasarkan beda nilai 

rata-rata pada dasarnya intervensi yang diberikan pada kedua kelompok tersebut 

mengalami perubahan tetapi perubahan nilai self-efficacy lebih besar pada kelompok 

intervensi daripada kelompok kontrol.  

 

Hal inilah yang melatarbelakangi nilai p pada kelompok kontrol tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan secara statistik. Berdasarkan tabel 6, nilai p perilaku 

manajemen diri sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok intervensi ataupun 

kontrol adalah 0,000 (p<0,05). Nilai tersebut bermakna bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan secara statistik nilai perilaku manajemen diri pada kelompok intervensi 

ataupun kontrol.  

 

Selisih nilai rerata menunjukkan bahwa pada dasarnya intervensi yang diberikan pada 

kelompok intervensi dan kontrol mengalami perubahan, tetapi perubahan nilai perilaku 

manajemen diri pada kelompok intervensi lebih besar daripada kelompok kontrol. Hal 

ini menunjukkan bahwa intervensi edukasi manajemen diri, dapat meningkatkan 

perilaku manajemen diri pasien asma lebih besar jika dibandingkan dengan kelompok 

kontrol. Berdasarkan tabel 7, nilai p kualitas hidup pre-test dan post-test pada kelompok 

intervensi adalah 0,000 (p<0,05) dan pada kelompok kontrol adalah 0,002 (p<0,05).  

 

Nilai tersebut bermakna bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik nilai 

kualitas hidup pada kelompok intervensi ataupun kontrol. Selisih nilai rerata (mean), 

menunjukkan bahwa pada dasarnya kualitas hidup pada kelompok intervensi dan 

kontrol mengalami perubahan, tetapi perubahan nilainya lebih besar pada kelompok 

intervensi daripada kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi edukasi 

manajemen diri dapat meningkatkan nilai kualitas hidup lebih besar jika dibandingkan 



dengan kelompok kontrol.  

 

Berdasarkan hasil analisis domain (lihat lampiran) didapatkan hasil bahwa pada 

kelompok intervensi dan kontrol, domain yang paling besar peningkatannya dalam 

variabel self-efficacy adalah keyakinan pasien dalam mengontrol gejala (p 0,000), dalam 

variabel perilaku manajemen diri adalah pengelolaan gejala saat serangan (p 0,001), dan 

dalam variabel kualitas hidup adalah munculnya gejala (p 0,000). Hal ini menunjukkan 

bahwa pasien yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dalam menontrol gejala, 

maka perilakunya dalam mengelola gejala saat serangan juga meningkat.  

 

Meningkatnya perbaikan perilaku dalam mengelola gejala tersebut, akhirnya 

mengakibatkan gejala asma yang lebih terkontrol. Hal ini dibuktikan dari nilai p domain 

munculnya gejala pada variabel kualitas hidup memiliki perbedaan yang paling 

signifikan diantara domain yang lainnya. Tabel 1.1, 1.2, dan 1.3 (lihat lampiran), 

menunjukkan bahwa setiap domain dalam self-efficacy, perilaku manajemen diri, dan 

kualitas hidup pada kelompok intervensi dan kontrol, hampir semua mempunyai 

perbedaan yang signifikan secara statistik (p<0,05).  

 

Namun domain yang tidak mempunyai perbedaan secara statistik yaitu: domain 

menghindari pencetus (dalam variabel self-efficacy), domain memantau gejala dan 

menghindari pencetus (dalam variabel perilaku manajemen diri), dan domain distres 

emosi (dalam variabel kualitas hidup) dengan nilai p>0,05. Domain-domain yang tidak 

mengalami perbedaan signifikan secara statistik semua berada di kelompok kontrol. Hal 

ini menunjukkan bahwa intervensi edukasi manajemen diri, dapat meningkatkan nilai 

semua domain pada kelompok intervensi. Sedangkan intervensi standar rumah sakit, 

tidak dapat meningkatkan seluruh domain dalam variabel yang diteliti tersebut.  

 

Pada kelompok kontrol, responden mendapatkan intervensi edukasi standar rumah sakit 

yang terdiri dari penyampaian terkait penyakit dan penggunaan obat. Perbedaan yang 

menonjol antara edukasi manajemen diri dan edukasi standar rumah sakit adalah pada 

proses interaksi saat penyampaian informasi dalam edukasi manajemen diri. Pada 

edukasi manajemen diri, peneliti menggunakan metode diskusi dimana responden 

diberikan kesempatan aktif bertanya tentang informasi yang dibutuhkan, sedangkan 

pada intervensi strandar pada kelompok kontrol, pendekatannya adalah satu arah.  

 

Menurut Shackelford (2007), edukasi manajemen diri yang dilakukan dengan metode 

pendekatan diskusi dua arah pada setiap masing-masing pasien, lebih efektif jika 

dibandingkan dengan edukasi satu arah. Pada pendekatan satu arah, edukator lebih 

aktif menyampaikan informasi, sedangkan pasien cenderung pasif. Pada pendekatan 

edukasi dua arah, edukator lebih banyak memberikan peluang kepada pasien tentang 



informasi yang belum diketahui terkait penyakit asma dan penatalaksanaannya.  

 

Dengan demikian, penyampaian informasi lebih tepat karena pasien mendapatkan 

informasi yang benar-benar diperlukan. Metode diskusi dua arah, juga dapat menggali 

masalah responden yang berhubungan dengan penatalaksanaan penyakit, sehingga 

solusi dapat ditemukan dan disepakati bersama. Pada kelompok kontrol, pelaksanaan 

follow-up dilakukan saat obat pasien habis, sehingga pemantauan terhadap perbaikan 

kondisi tidak bisa dilakukan secara teratur. Dengan demikian, akan sulit memantau 

perbaikan kondisi pasien dengan baik.  

 

Hal ini Penyusunan written action plan tidak dilakukan dalam intervensi standar rumah 

sakit, sehingga pasien tidak mempunyai target tertentu untuk memperbaiki kondisinya. 

Beberapa hal inilah yang mungkin dapat mempengaruhi adanya peningkatan yang tidak 

lebih besar nilainya jika dibandingkan pada kelompok intervensi. Berdasarkan tabel 2, 3 

dan 4 menunjukkan bahwa dari hasil uji perbedaan nilai pre-test self-efficacy, perilaku 

manajemen diri, dan kualitas hidup antara kelompok intervensi dan kontrol tidak 

terdapat perbedaan yang bermakna dengan nilai p masing-masing 0,859, 0,630 dan 

0,866 (p>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa nilai awal masing-masing variabel antar 

kelompok adalah sama.  

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan nilai self-efficacy, perilaku manajemen 

diri, dan kualitas hidup adalah dikarenakan intervensi edukasi manajemen diri yang 

diberikan dan bukan disebabkan oleh faktor perbedaan nilai awal masing-masing 

variabel. Tabel 2, 3 dan 4 juga menunjukkan bahwa setelah diberikan intervensi, nilai 

self-efficacy dan perilaku manajemen diri pada kelompok intervensi dan kontrol, 

mempunyai perbedaan yang bermakna secara statistik dengan nilai p=0,000 (p<0,05), 

sedangkan pada kualitas hidup tidak terdapat perbedaan yang bermakna dengan nilai 

p=0,179 (p>0,05).  

 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai post-test self-efficacy dan perilaku manajemen diri 

pada kelompok intervensi dan kontrol, mempunyai pengaruh yang positif setelah 

diberikan intervensi edukasi manajemen diri ataupun intervensi standar rumah sakit. 

Namun, intervensi pada kelompok intervensi dan kontrol tidak memberikan perbedaan 

yang signifikan pada variabel kualitas. Hasil tersebut serupa dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Klien et al (2001), menunjukkan bahwa sesudah diberikan intervensi 

edukasi manajemen diri selama dua tahun, kualitas hidup pasien pada pertengahan 

tahun pertama tidak mengalami perbaikan, tetapi setelah satu tahun kualitas hidup 

mengalami perbaikan yang signifikan.  

 

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa kualitas hidup pasien asma pada tahap 



awal sesudah pemberian intervensi mungkin saja tidak mengalami perbaikan yang 

signifikan dan seiring perjalanan waktu, kualitas hidup pasien akan meningkat. 

Perubahan nilai self-efficacy, perilaku manajemen diri, dan kualitas hidup yang terjadi 

pada kelompok kontrol juga mungkin disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya 

adalah upaya responden kelompok kontrol dalam mencari informasi tentang penyakit 

asma melalui media lain. Selain itu kemungkinan dapat disebabkan oleh pemberian 

edukasi yang lebih intens oleh tenaga kesehatan kepada responden kelompok kontrol.  

 

Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya interaksi peneliti dengan tenaga kesehatan dan 

terpaparnya tenaga kesehatan terhadap metode yang peneliti terapkan pada kelompok 

intervensi. Berdasarkan tabel 1, menunjukkan hasil uji homogenitas pada 

masing-masing karakteristik responden dengan mempunyai nilai p>0.05, yang 

menujukkan bahwa responden pada kedua kelompok sudah homogen. Hal tersebut 

juga didukung oleh karakteristik responden yang dominan pada kelompok intervensi 

dan kontrol adalah sama.  

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel 

outcome pada penelitian ini adalah karena pengaruh intervensi manajemen diri yang 

diberikan dan bukan disebabkan oleh perbedaan karakteristik pasien. Selain itu, adanya 

perbaikan nilai pada self-efficacy, perilaku manajemen diri, dan kualitas hidup pasien 

asma kemungkinan juga dapat didukung oleh beberapa karakteristik responden. Usia 

merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan perilaku manajemen diri pasien 

asma (Ahmad & Grimes, 2011; CDC, 2011). Pada penelitian ini responden didominasi 

oleh usia dewasa.  

 

Pasien asma dewasa memiliki perilaku manajemen diri yang baik jika dibandingkan 

dengan pada anak dan remaja (Johnston & Sear, 2006; Waltraud et al, 2006; Kroegel, 

2009). Pasien asma dewasa dapat mengenali gangguan yang terjadi pada dirinya 

dengan baik, sehingga mereka mampu berpartisipasi aktif dalam menentukan 

penatalaksanaan terhadap penyakit. Dengan demikian, pendekatan edukasi manajemen 

diri yang dilakukan dalam penelitian ini mungkin akan lebih cocok jika diterapkan pada 

usia dewasa daripada anak-anak, remaja, dan lansia.  

 

Pendidikan juga merupakan faktor penting yang berkontribusi dalam menentukan 

keberhasilan suatu proses edukasi (CDC, 2011). Dalam penelitian ini pendidikan pasien 

didominasi tingkat SMA. Hal ini menujukkan bahwa mayoritas responden berada pada 

tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Tingkat pendidikan pasien dapat mempengaruhi 

kemampuan pasien dalam penatalaksanaan gejala. Semaikin baik tingkat pendidikan 

seseorang, maka kemampuan pasien dalam memahami pengetahuan tentang penyakit 

akan lebih baik, sehingga perilaku manajemen diri dan status kesehatan pasien menjadi 



lebih baik.  

 

Lama terdiagnosa asma merupakan salah satu faktor karakteristik pasien yang 

berhubungan dengan keberhasilan edukasi manajemen diri ini. Menurut Osman et al 

(2002), edukasi manajemen diri akan memberikan manfaat berupa perubahan perilaku 

manajemen diri yang lebih baik jika dilakukan pada pasien yang baru terdiagnosa asma, 

jika dibandingkan dengan pasien yang telah lama terdiagnosa. Dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa lama terdiagnosa asma didominasi pada 1-5 tahun.  

 

Pada rentang ini, pasien sebelumnya sudah mendapatkan informasi terkait terkait 

penyakit, sehingga memungkinkan adanya peningkatan rasa percaya diri dalam 

pengelolaan penyakit. Dengan demikian, intervensi edukasi manajemen diri mungkin 

akan lebih efektif jika diberikan pada pasien yang masih awal terdiagnosa. Proses 

edukasi manajemen diri yang diterapkan dalam penelitian ini, pada dasarnya 

menerapkan model konsep teori keperawatan Peplau.  

 

Peplau menjelaskan bahwa kemampuan seseorang dalam memahami diri sendiri & 

orang lain, menggunakan dasar hubungan antar manusia. Hubungan tersebut 

mencakup proses interpersonal, perawat-klien, dan masalah kecemasan (Peplau, 1992). 

Proses intrerpersonal pasien ditingkatkan dengan mepenanaman persepsi positif pasien 

dan hubungan perawat klien juga terbina dengan adanya komunikasi yang intens pada 

saat follow-up dilakukan. Sedangkan masalah kecemasan pasien, ditanggulangi dengan 

menjelaskan kepada pasien tentang berbagai hal terkait pentingnya kestabilan 

psikologis terhadap kekambuhan asma dan berbagai cara manajemen stres.  

 

Tindakan edukasi manajemen diri ini, sangat mendukung proses pembentukan persepsi 

yang positif pasien terhadap kemampuannya dalam mengelola penyakit. Hal ini 

dilakukan dengan menjelaskan hasil pengkajian self-efficacy kepada pasien. 

Pengetahuan tentang tingkat keyakinannya dalam mengelola penyakit, akan membantu 

pasien dalam memahami kondisinya dengan baik. Jika ditemukan nilai self-efficacy yang 

jelek, peneliti menjelaskan kepada pasien bahwa hal tersebut akan mempengaruhi 

keberhasilannya dalam mengelola gejala. Selain itu, dukungan dan penanaman persepsi 

positif juga dilakukan saat follow-up melalui telepon.  

 

Pasien juga dilatih untuk memahami kondisinya dengan baik melalui self-monitoring, 

sehingga kemampuan pasien dalam mengelola penyakit menjadi lebih baik. Hasil 

penelitian ini merupakan bukti ilmiah yang dapat memberikan kontribusi peningkatan 

keilmuan keperawatan medikal bedah, khususnya pada edukasi pasien asma. Metode 

edukasi dengan pendekatan manajemen diri ini sangat efektif meningkatkan beberapa 

variabel outcome pasien asma, yaitu self-efficacy, perilaku manajemen diri, dan kualitas 



hidup pasien asma.  

 

Intervensi standar yang diberikan oleh rumah sakit, pada dasarnya juga dapat 

meningkatkan variabel-vriabel tersebut, namun karena perbaikan nilainya tidak lebih 

besar daripada kelompok intervensi, maka intervensi edukasi ini diharapkan dapat 

memberikan pertimbangan dalam memberikan intervensi standar rumah sakit. 

Kesimpulan dan Saran Hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, menunjukkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan secara statistik nilai pre-test self-efficacy, 

perilaku manajemen diri, dan kualitas hidup pasien asma antara kelompok intervensi.  

 

Nilai post-test self-efficacy dan perilaku manajemen diri menunjukkan perbedaan yang 

signifikan, tetapi kualitas hidup tidak mempunyai perbedaan yang signifikan secara 

statistik pada kelompok intervensi dan kontrol. Hasil perbedaan nilai self-efficacy, 

perilaku manajemen diri, dan kualitas hidup pada kelompok intervensi sebelum dan 

sesudah intervensi menujukkan terdapat perbedaan signifikan secara statistik dan 

demikian pula pada kelompok kontrol. Intervensi edukasi manajemen diri dan intervensi 

standar rumah sakit, pada dasarnya dapat meningkatan nilai variabel self-efficacy, 

perilaku manajemen diri, dan kualitas hidup pasien asma, tetapi pada kelompok 

intervensi peningkatannya lebih besar daripada kelompok kontrol.  

 

Selain itu, Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa intervensi edukasi 

manajemen diri dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap self-efficacy, 

perilaku manajemen diri, dan kualitas hidup pasien asma di Rumah Sakit Paru Dr. 

Rotinsulu, Bandung. Penelitian lanjutan disarankan untuk meneliti metode edukasi ini 

dengan outcome yang lain seperti: kondisi fisik ataupun perbaikan gejala. Selain itu, 

peneliti lanjutan juga dapat mengembangkan alat bantu pelaksanaan edukasi 

manajemen diri dengan desain yang lebih inovatif, misalkan dengan memanfaatkan 

media atau aplikasi yang menarik dan terintegrasi dengan semua komponen edukasi 

manajemen diri seperti written action plan dan lembar self-monitoring. Hal ini 

dilatarbelakangi oleh pengisian lembar pemantauan gejala dan written action plan yang 

tidak diisi dengan lengkap oleh sebagian besar responden.  

 

Penyajian informasi yang menarik, efisien, dan terintegrasi akan banyak membantu 

tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi manajemen diri. Berdasarkan hasil analisis 

domain, pada kelompok kontrol, masih ditemukan beberapa domain yang tidak 

berubah seperti: keyakinan dalam menghindari pencetus, perilaku pasien dalam 

memantau gejala dan menghindari pencetus, dan distres emosi. Beberapa domain di 

atas, merupakan domain yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pasien dalam 

mengelola penyakitnya dengan baik.  
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Domain Self-Efficacy Terdapat 3 sub-variabel atau domain dalam self-efficacy yaitu: 

penatalaksanaan asma, menghindari pencetus, dan mengontrol gejala.  

 

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan rerata nilai setiap domain self-efficacy 

dan nilai p pada kelompok intervensi dan kontrol. Tabel 1.1 : Nilai rerata domain 

self-efficacy Kel _Sub Variabel _Rerata Skor _Selisih mean _Nilai p* _ _ _ _Pre _Post _ _ _ 

_1 _penatalaksanaan asma menghindari pencetus mengontrol gejala _61.60 52.60 57.40 

_71.50 65.20 70.80 _9.9 12.6 13.4 _0.001 0.003 0.000 _ _2 _penatalaksanaan asma 

menghindari pencetus mengontrol gejala _65.30 57.40 61.75 _67.20 63.00 64.00 _1.9 5.6 

2.25 _0.004 0.212 0.037 _ _ Rerata Skor Domain Perilaku Manajemen Diri Terdapat 5 

sub-variabel atau domain dalam perilaku manajemen diri yaitu: memantau gejala, 

menghindari pencetus, mengelola gejala saat serangan, menggunakan obat, dan 

komunikasi dengan tenaga kesehatan.  

 

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan rata-rata nilai setiap sub-variabel perilaku 

manajemen diri dan nilai p sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok intervensi 

dan kontrol. Tabel 1.2 : Nilai rerata domain perilaku manajemen diri Kel _Sub Variabel 

_Rerata Skor _Selisih mean _Nilai p* _ _ _ _Sebelum _Sesudah _ _ _ _1 _memantau gejala 

menghindari pencetus mengelola gejala saat serangan menggunakan obat komunikasi 

dengan tenkes _53.50 70.00 58.17 71.50 71.00 _64.00 77.50 68.00 80.00 73.00 _10.5 7.5 

9.83 8.5 2 _0.031 0.058 0.001 0.017 - _ _2 _memantau gejala menghindari pencetus 

mengelola gejala saat serangan menggunakan obat komunikasi dengan tenkes _56.50 

71.50 62.50 73.00 70.00 _60.25 77.00 65.00 75.25 73.00 _3.75 5.5 2.5 2.25 3 _0.065 0.126 

0.037 0.019 - _ _ Rerata Skor Domain Kualitas Hidup Terdapat 4 sub-variabel atau 

domain dalam kualitas hidup yaitu: munculnya gejala, distres emosi, stimulus 

lingkungan, dan batasan aktifitas.  



 

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan rata-rata nilai setiap sub-variabel kulaitas 

hidup dan nilai p sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok intervensi dan 

kontrol: Tabel 1.3: Nilai rerata skor domain kualitas hidup Kel _Sub Variabel _Rerata Skor 

_Selisih mean _Nilai p * _ _ _ _Sebelum _Sesudah _ _ _ _1 _munculnya gejala distres 

emosi, stimulus lingkungan batasan aktifitas _67.20 77.33 63.33 93.25 _80.20 87.00 78.67 

102.75 _13 9.7 15.34 9.5 _0.000 0.015 0.014 0.001 _ _2 _munculnya gejala distres emosi, 

stimulus lingkungan batasan aktifitas _74.20 78.67 72.67 96.75 _81.20 82.00 77.00 102.50 

_7 3.33 4.33 5.75 _0.005 0.300 0.039 0.007 _ _ Keterangan : Kel 1 : Kelompok intervensi 

Kel 2 : Kelompok kontrol * Paired t-test  
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