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ABSTRAK 

Promosi kesehatan pada hakikatnya adalah suatu kegiatan atau usaha menyampaikan pesan 

kesehatan kepada masyarakat, kelompok, atau individu. Dengan adanya pesan tersebut maka 

diharapkan masyarakat, kelompok, atau individu dapat memperoleh pengetahuan tentang 

kesehatan yang lebih baik. Pengetahuan tersebut akhirnya diharapkan dapat berpengaruh 

terhadap perilaku. Dengan kata lain, adanya promosi tersebut diharapkan dapat membawa 

akibat terhadap perubahan perilaku sasaran. Promosi kesehatan dapat meningkatkan 

pengetahuan dan kewaspadaan terhadap masalah tertentu, mempengaruhi persepsi, 

kepercayaan dan sikap yang dapat mengubah norma-norma sosial, meningkatkan keinginan 

untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada, mengubah mitos yang tidak benar 

tentang penyakit dan sakit. Prinsip pokok promosi kesehatan identik dengan pendidikan 

kesehatan, yaitu proses belajar yang menyangkut 3 persoalan yakni masukan (input), proses, 

dan keluaran (output). 

Media promosi kesehatan merupakan saluran (channel) untuk menyampaikan informasi 

kesehatan  dan digunakan untuk mempermudah penerimaan pesan-pesan kesehatan bagi 

masyarakat atau klien. Berdasarkan fungsinya sebagai penyalur pesan-pesan kesehatan, media 

ini dibagi menjadi 3, yaitu media cetak, media elektronik dan media papan. 

Desain penelitian ini adalah quasi eksperimental dengan pre-test dan post-test control group 

design. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menentukan pengaruh dari suatu tindakan 

pada kelompok eksperimen yang mendapat intervensi. Subjek penelitian dibagi menjadi 2 

kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Terdiri dari masing-masing 15 

responden. 

Hasil analisis statistik menggunakan t test menunjukan tidak ada peningkatan pada pretest dan 

posttest perilaku pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Perbandingan responden 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah p = 0,857. Dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada perubahan yang signifikan terhadap pemberian promosi kesehatan urgensi kawasan 

tanpa rokok (KTR) terhadap perlaku merokok pengunjung dan penjaga kantin di UMY.  
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ABSTRACT 

Basically, health promotion is an activity or an effort tells about health message given to 

society, group or an individual. Through the message, hopefully they might get a better 

knowledge about health. By having the knowledge itself, hopefully it can influence toward 

behavior, especially the behavior of the target. Health promotion can increase the knowledge 

and awareness  on a particular problem, influence a perception, belief and attitude that may 

change social norms, increasing the desire to use the available medicare, change the untrue 

myth about illness and sick. The main principle of helath promotion is similar to health 

education; a learning  process including input, process, and output. 

The media of health  promotion  is a channel to tell health information and it is used to make 

the society or client receive the health messages easier. Based on the function as a teller of 

health messages, media can be divided into three kinds. They are printed media, electronic 

media, and board media. 

The design of this research is experimental quasi with pre-test and post-test control group 

design. This research aims to decide the influence of an action to experimental group with 

intervention. The subject of the research is divided into two groups, namely experimental 

group and controled group. Each group has fifteen respondents. 

According to the result of statistical analysis using t test, there was no increasing on pre-test 

and post-test behavior of experimental group and controled group. The respondents’ 

comparison between experimental group and controled group is p = 0,857. It can be 

concluded that there was no significant change about the urgency health promotion of no 

smoking area towards smoking behavior of consumer and canteen keeper in Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 
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Pendahuluan 

Promosi kesehatan pada hakikatnya 

adalah suatu kegiatan atau usaha 

menyampaikan pesan kesehatan kepada 

masyarakat, kelompok, atau individu. 

Dengan adanya pesan tersebut maka 

diharapkan masyarakat, kelompok, atau 

individu dapat memperoleh pengetahuan 

tentang kesehatan yang lebih baik. 

Pengetahuan tersebut akhirnya diharapkan 

dapat berpengaruh terhadap perilaku. 

Dengan kata lain, adanya promosi tersebut 

diharapkan dapat membawa akibat 

terhadap perubahan perilaku sasaran. 

Promosi kesehatan dapat 

meningkatkan pengetahuan dan 

kewaspadaan terhadap masalah tertentu, 

mempengaruhi persepsi, kepercayaan dan 

sikap yang dapat mengubah norma-norma 

sosial, meningkatkan keinginan untuk 

memanfaatkan pelayanan kesehatan yang 

ada, mengubah mitos yang tidak benar 

tentang penyakit dan sakit. Prinsip pokok 

promosi kesehatan identik dengan 

pendidikan kesehatan, yaitu proses belajar 

yang menyangkut 3 persoalan yakni 

masukan (input), proses, dan keluaran 

(output). 

Media promosi kesehatan 

merupakan saluran (channel) untuk 

menyampaikan informasi kesehatan  dan 

digunakan untuk mempermudah 

penerimaan pesan-pesan kesehatan bagi 

masyarakat atau klien. Berdasarkan 

fungsinya sebagai penyalur pesan-pesan 

kesehatan, media ini dibagi menjadi 3, 

yaitu media cetak, media elektronik dan 

media papan. Guna membuktikan hal 

diatas, maka diperlukan suatu pembuktian 

yang nyata bahwa promosi kesehatan 

dapat membantu permasalahan di atas, 

oleh karena itu, penelitian tentang 

Pengaruh promosi kesehatan urgensi 

kawasan tanpa rokok (KTR) terhadap 

perilaku merokok pengunjung dan penjaga 

kantin di Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta perlu untuk dilakukan.  

Bahan dan Cara 

Metode Penelitian yang diambil 

adalah metode dengan rancangan quasi 

eksperimental. Desain penelitian ini adalah 

pre test-post test control group design. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

penjaga kantin dan penjaga parkir di 

kawasan Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

Sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 30 orang yang terbagi menjadi 2 

kelompok, 15 orang sebagai kelompok 

eksperimen 1 dan 15 orang sebagai 

kelompok kontrol, keduanya diberikan 

promosi kesehatan dan dilakukan 

pengiriman pesan singkat selama 30 hari. 

Kriteria Inklusi dalam penelitian ini terdiri 

dari masih tercatat sebagai penjaga kantin 

UMY dan bersedia menjadi responden 

penelitian. Dan yang dimasukkan dalam 



kriteria eksklusi adalah responden yang 

tidak mengikuti penelitian hingga selesai 

Penelitian ini dilaksanakan di di 

lingkungan Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta selama 1 bulan pada  tahun 

2013. Penelitian ini terdapat 2 variabel, 

yaitu variabel terikat (perilaku pada 

responden) dan variable bebas (promosi 

kesehatan) 

Alat yang diperlukan dalam 

penelitian ini berupa kuesioner untuk 

mengetahui pengetahuan tentang bahaya 

merokok, materi penyuluhan berupa slide 

power point, LCD, dan soundsystem untuk 

penayangannya. 

Penelitian ini dilakukan dalam 4 

tahap, yakni tahap pra-penelitian, 

persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. 

Tahap pra-penelitian berupa observasi dan 

studi pendahululuan dan mengumpulkan 

data data sekunder. Tahap selanjutnya 

berupa pengurusan perijinan ke pihak 

FKIK UMY, dan perijinan ke penanggung 

jawab kantin dan mahasiswa, selain itu 

pada tahap ini dipersiapkan peralatan apa 

saja guna memperlancar penelitian. Tahap 

berikutnya adalah tahap pelaksanaan di 

mana dimulai dengan pretest 

menggunakan kuesioner, sebelum 

diberikan penyuluhan pada kedua 

kelompok eksperimen. Posttest dilakukan 

1 bulan setelah pretest. Tahap terakhir, 

yakni tahap penyelesaian berupa editing, 

coding, tabulasi, pengolahan, dan analisis 

data menggunakan program komputer. 

Pengolahan data untuk membandingkan 

hasil persentase nilai sebelum dan sesudah 

promosi kesehatan tentang bahaya perokok 

pasif dan aktif pada kelompok penjaga 

kantin dan pengunjung kantin di 

lingkungan Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta serta menggunakan statistik 

analisis t test. Pembandingan persentase 

perbedaan nilai pada kedua kelompok 

untuk mengetahui pengaruh promosi 

kesehatan. 

Hasil Penelitian 

Hasil skor rata-rata variabel  perilaku 

dapat dilihat pada grafik di bawah,  pada 

grafik tersebut terlihat bahwa rata-rata 

perilaku penjaga kantin dan pengunjung 

kantin kelompok eksperimen (1,26) di 

bandingkan dengan penjaga kantin dan 

pengunjung kantin kelompok kontrol 

(1,11).  

 

Grafik 1. Rata-rata responden kelompok 

eksperimen dan kelompok 

kontrol. 
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Tabel 1. Uji t test kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. 

 

 

Mean±SD 

P Value 

Equal 

variances 

assumed 

Equal 

variances 

not 

assumed 

Kelompok 

Eksperimen 

-1,26 ± 

1,90738 
,857 ,857 

Kelompok 

Kontrol 

-1,11± 

2,09989 

 

Setelah dilakukan pre test dan post 

test baik pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol untuk mengetahui 

perilaku mengenai kawasan tanpa rokok 

dari masing-masing kelompok, kemudian 

kedua kelompok ini dibandingkan. Dari 

hasil t test tersebut di dapatkan P values 

nya adalah 0,852. Dapat di tarik 

kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan 

perubahan perilaku tentang kawasan tanpa 

rokok pada kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen setelah di beri 

pretest maupun posttest. 

Dari hasil uji t test menunjukkan 

tidak ada perbedaan yang signifikan atau 

bermakna pada kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen terhadap perilaku 

mengenai kawasan tanpa rokok pada 

pengunjung dan penjaga kantin setelah di 

berikan pre test maupun post test. Menurut 

Septalia (2010) “Penyuluhan adalah 

kegiatan pendidikan yang dilakukan 

dengan cara menyebarkan pesan, 

menanamkan keyakinan, sehingga 

masyarakat tidak saja sadar, tahu dan 

mengerti, tetapi juga mau dan bisa 

melakukan suatu anjuran yang ada 

hubungannya dengan kesehatan”. Promosi 

kesehatan sangat berperan penting dalam 

proses pemberdayaan masyarakat melalui 

proses pembelajaran, yang dilakukan oleh 

dan untuk masyarakat, sesuai dengan 

lingkungan sosial, dan budaya setempat 

sehingga masyarakat mampu menolong 

dirinya sendiri dalam bidang kesehatan 

(Azwar, 2008). Menurut Rahayu (2010), 

faktor - faktor yang perlu diperhatikan 

terhadap sasaran dalam keberhasilan 

penyuluhan kesehatan adalah : tingkat 

pendidikan, tingkat sosial ekonomi, adat 

istiadat, kepercayaan masyarakat, dan 

ketersediaan waktu di masyarakat. 

Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengaruh promosi kesehatan urgensi 

kawasan tanpa rokok (KTR) terhadap 

perilaku merokok pengunjung kantin 

di Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta tidak memberikan 

perubahan yang signifikan. 

2. Pengaruh promosi kesehatan urgensi 

kawasan tanpa rokok (KTR) terhadap 

perilaku merokok penjaga kantin di 

Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta tidak memberikan 

perubahan yang signifikan. 

 



Saran 

Untuk penelitian selanjutnya dapat 

dilakukan penelitian untuk menilai 

perilaku dengan pengetahuan terhadap 

pelaksanaan kawasan tanpa rokok dengan 

responden yang berbeda dan menggunakan 

metode promosi kesehatan yang berbeda. 

Daftar Pustaka 

1. Achyadi. (2003). Framewoek 

Convention on Tobacco Control 

(FCTC) dan Kita. Jakarta: Interaksi 

Media Promosi Kesehatan 5, 10 – 11. 

2. Aditama Y.T. (2004). Sepuluh 

Program Penanggulangan Rokok, 

MKI. Jakarta, 7, 255 - 259 

3. Arikuntoro, Suharsimi. (2002). 

Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik. Jakarta: PT.  

4. Barber,S., Adioetomo, S., Ahsan, A., 

& Setynoaluri, D. (2008). Tobacco 

Economics In Indonesia. (I. U. 

Disease, producer) diakses pada 29 

Januari 2013 dari World Lung 

Foundation : 

(http://www.worldlungfoundation.org/

downloads/tobacco_Barber.pdf). 

5. Crofton, John dan David Simpson,.  

(2002). Tembakau Ancaman Global. 

Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 

6. Depkes, RI, 2008. Laporan Hasil Riset 

Kesehatan Dasar, Riskesdas 

Indonesia, Tahun 2007, Jakarta: CV. 

Kiat Nusa 

7. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah. (2010). Fatwa 

Hukum merokok 6/SM/MTT/III/2010. 

Majelis Tarjid dan Tajdid Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah. 

8. Mangku, Sitepoe. (1997). Usaha 

Mencegah Bahaya Merokok. Jakarta: 

Gramedia. 

9. Notoatmodjo. (2007). Promosi 

Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta: 

Salemba Medika 

10. Pusat Promosi Kesehatan. (2011). 

Pedoman Pengembangan Kawasan 

Tanpa Rokok. Jakarta : Kementerian 

Kesehatan Replubik Indonesia. 

11. Republik Indonesia. (1945). Undang-

Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

12. U.S. Department of Health and Human 

Services. (2002). Making Health 

Communication Programes Work. 

Public Health Service. National 

Institutes of Health, National cancer 

Institute. 

13. WHO, (2008). WHO Report on The 

Global Tobacco Epidemic 2008 (citied 

2009 April 2008). Available from : 

URL:http://www.who.int/. Diakses 

tanggal 4 Februari 2013 pukul 12.35 

WIB 

14. WHO. (2010). World Health Statistics 

(2010). World Health Organization. 

France: World Health Organization. 

 

http://www.worldlungfoundation.org/downloads/tobacco_Barber.pdf
http://www.worldlungfoundation.org/downloads/tobacco_Barber.pdf
http://www.who.int/

