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Abstrak
Salahsatupenyebabdariperilakumerokokpadaremajaadalahkurang

mendapatkan perhatian dariorang tua halinidipengaruhikarena
kurangnyapengetahuandariorangtuatentangbahayamerokokpada
remajadanorang tuasebagairolemodeldidepananaknya,sehingga
diperlukanpendidikankesehatanorangtuauntukmencegahagarremaja
tidak merokok.Penelitian inibertujuan untuk mengetahuiPengaruh
PendidikanKesehatandenganFlipcharttentangBahayaMerokokpada
RemajaterhadapSikapOrangTuadiDesaJatirejoWonogiri.

Metodepenelitianinimerupakanpenelitiankuantitatifdenganmetode
quasyexperimentdenganOneGrouppreandposttestwithoutcontrol
design.Teknik pengambilan sample dengan teknik Non probability
samplingwithconsecutivesamplingdenganjumlahsampel35responden.
Analisa data dengan ujiWilcoxon,Sikap orang tua tentang bahaya
merokokpadaremajasebelum diberikanpendidikankesehatansebanyak
16responden(45,7%)setelahdiberikanpendidikankesehatanmenunjukan
nilaisikap positifsebanyak31 responden (88,6%).HasilujiWilcoxon
menunjukannilaiPvalue=0,000sehinggaPvalue<0,05sehinggaterdapat
pengaruhpendidikankesehatandenganflipcharttentangbahayamerokok
pada remaja terhadap sikap orang tua didesa Jatirejo Wonogiri.
Kesimpulan terdapatpengaruh pendidikan kesehatan terhadap sikap
orangtuasebelum dansesudahdiberikanpendidikankesehatantentang
bahaya merokok pada remaja.Hasilpenelitian inimenunjukkan ada
perubahanpretestdanposttestdari(45,7%)menjadi(88,6%)setelahorang
tuadiberikanpendidikankesehatan.Saranuntuktenagakesehatanorang
tuabisadiberikanpendidikankesehatanbahayamerokokpadaremaja,
karena orang tua memilikipengaruh yang penting didalam kehidupan
remaja.

KataKunci :PendidikanKesehatan,Sikap,OrangTua
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Abstract

Oneofthecausesofsmokingbehaviorinadolescentsisthelackof
attentionfrom parents,andthisisinfluencedbythelackofknowledge
from parentsaboutthedangersofsmokinginadolescentsandparentsas
rolemodelsinfrontoftheirchildren.Therefore,parentalhealtheducation
isneeded to preventadolescentsfrom smoking.Thisstudyaimsto
determinetheeffectofhealtheducationwithaflipchartonthedangersof
smoking in adolescents toward the attitudes ofparents in Jatirejo,
Wonogiri.
Thisresearchmethodisaquantitativeresearchwithaquasyexperiment
methodwithOneGrouppreandposttestwithoutcontroldesign.The
samplingtechniqueusedisnon-probabilitysamplingwithconsecutive
sampling,withasampleof35respondents.Dataanalysisisusingthe
Wilcoxon test.Parents'attitudes aboutthe dangers ofsmoking in
adolescents before being given health education are 16 respondents
(45.7%)afterbeinggivenhealtheducation,whichshowsapositiveattitude
scoreof31respondents(88.6%).TheWilcoxontestresultsshow the
valueofPvalue=0.000sothatthePvalueis<0.05.Itmeansthereisan
effectofhealtheducationwithflipchartsaboutthedangersofsmokingin
adolescentstowardtheattitudesofparentsinJatirejo,Wonogiri.
Inconclusion,thereisaneffectofhealtheducationontheattitudesof
parentsbeforeandafterbeinggivenhealtheducationaboutthedangers
ofsmokinginadolescents.Theresultsofthisstudyindicatethatthereare
changesinthepretestandposttestfrom (45.7%)to(88.6%)afterparents
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aregivenhealtheducation.Suggestionsforhealthworkers,theycanuse
healtheducationonthedangersofsmokinginadolescentsusingflipchart,
becauseparentshaveanimportantinfluenceinadolescentlifeprocess.

Keywords:HealthEducation,Attitudes,Parents
Reference:51(2009-2019)
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Pendahuluan
Remaja adalah penduduk

dalam rentangusia10hingga19
tahun, masa ini merupakan
periodepersiapanmenujudewasa
yang akan melewati beberapa
tahapan perkembangan penting
dalam hidup,selainkematangan
fisik dan seksualremaja juga
mengalami tahapan menuju
kemandirian sosial dan juga
ekonomi, dan membangun
kemampuanberorganisasi(WHO,
2015).Masaremajaadalahsuatu
masa dimana terjadi transisi
menujudewasa,dimanamasaini
remajainginmelakukantrialdan
errormaksudnyaadalahmereka
ingin melakukan sesuatu yang
baru sehingga segalanya ingin
mereka lakukan, sekaligus
sebagai media untuk
memperkenalkan diri mereka
pada lingkungan sekitarbahwa
mereka bukan anak kecillagi
(Prasetia, 2019). Remaja
seringkalidisebutsebagaimasa
pubertas ataumasaadolesence,
masa kegoncangan,masa yang
belum menemukan kebenaran.
Maka remajaperlu diberikan
pengertian atau himbauan yang
bijak agar remaja tidak
berkembang kearah yang tidak
diinginkan(Andrianto,2019).

Kenakalan remaja adalah
suatu sikap yang tidak terpuji
yangdilakukanremaja,yangakan
berdampakkearahnegatif,kearah
yangbisamenghancurkanmasa
depan.Sepertimencuri,merokok,
minum minuman keras, dan
tawuran yang merugikan masa
depan remaja(Andrianto,2019).
Perilaku merokok remaja pada

tingkatpendidikan banyak yang
melatarbelakangi,sepertihalnya
remaja sedang mencarijatidiri,
rasaingintahuyangtinggiyang
membuatremajainginmencoba
hal-halyang baru salah satunya
merokok.(Aryani,2010)

Berdasarkan data World
HealthOrganization(WHO)Tahun
2018 menunjukkan jumlah
perokok dunia saat ini telah
mencapai1,1milyarorangyang
merokok,terdapatdiantaranya17
jutaremajalaki-lakiyangmerokok
dan 7 juta remaja perempuan
yang merokok. Indonesia
menempatiurutankelimasebagai
negaraperokokdiduniasetelah
negara (China, Rusia,Amerika
Serikat,danJepang).Berdasarkan
dataGlobalYouthTobacoSurvey
(GYTS) tahun (2014), 18,3%
Pelajar indonesia memiliki
kebiasaan merokok, dengan
presentase 33,9% laki-laki dan
untuk perempuan sebesar2,5%.
GYTS melakukan survey pada
pelajartingkatSLTP berusia 13
sampai 15 tahun, dengan
bertambahnya umur jumlah
perokokakansemakinmeningkat.
Berdasarkan Riskesdas tahun
2018didapatkanprevalensiangka
kejadian perokok remaja di
Indonesiaditahun2018untuklaki
-lakisebesar62,9% untukpelajar
perempuan angka kejadiannya
sebesar 4,8% untuk angka
prevalensi kejadian remaja
perokokdiJawaTengahhampir
28,8% remaja yang menghisap
rokok.

Remajamerokokeratkaitanya
dengan krisis psikologis pada
perkembangan remaja, yaitu
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merokok menjadi cara remaja
agarmerekatampakbebasdan
dewasa, ketika mereka
menyesuaikan dirinya dengan
temansebayanyayangmerokok
(Lubis dkk, 2017). Perilaku
merokok diusia remaja pada
umunyasuatupengembanganjati
diri,dimanaremajaingindiberikan
kebebasan melakukan sesuatu
yang diinginkan. Masa remaja
sering diistilahkan dalam masa
adolescene,yang mencakup arti
luas,dalam halmentalremaja,
emosional dan fisik remaja
sangat mempengaruhi
perkembangannya (Diyanita,
2107). Tingginya kebiasaaan
merokok dikalangan remaja
disebabkankarenarasaingintahu
yang tinggi dan juga ingin
melakukankegiatansepertiorang
dewasa(Melda,2017).

Berdasarkan WHO (2019)
penyakityang disebabkan asap
rokokantaralainkankerparu-paru,
asma,penyakit paru obstruksi
kronis,tuberkulosis,menurunkan
fungsi paru, diabetes tipe 2,
dimesia, menurunkan tingkat
kesuburan, disfungsi ereksi,
sindrom kematianbayimendadak,
menopause, kelainan kelahiran,
kehilangan penglihatan.
Kandungan nikotin dalam rokok
dapat menyebabkan kecanduan
dan nikotin dapatmenyebabkan
gangguan konsentrasi dan
kemampuan kognitif remaja,
karena nikotin dapat
meningkatkanfingertappingrate
yaiturespontestperhatian.Akan
tetapihaliniakanberkurangjika
remaja terus menerus merokok
dan akan berpengaruh terhadap
fungsiotakdan psikis(Ismanto
dkk,2015).

Beberapa faktor yang
melatarbelakangiremajamerokok
antaralainfaktorintrinsikmeliputi
jeniskelamin,faktorkeperibadian,
faktor pekerjaan, faktor
kepercayaan. Dari faktor
ekstrinsik meliputi pengaruh
lingkungan terutama keluarga,
temansebaya,iklim,iklanrokok
dan kemudahan membelirokok
dan serta tidak ada sikap dari
petugas kesehatan (Faridah,
2015).

Peran orangtuadibutuhkan
dalam menghadapi remaja
perokok dengan cara
menanamkanrasadisiplinkepada
anak,memberikan perlindungan
terhadap anak, pengawasan
lingkunganpergaulananak,untuk
anggota keluarga jika ada yang
merokok diharapkan tidak
merokok didepan anak,karena
keluargasebagairolemodeluntuk
anak (Diyanita,2017).Keluarga
memiliki peran yang penting
dalam memberikanteladanyang
baik dengan tidak merokok
didalam rumah dan terdapat
sanksiyang diterapkan apabila
ada anggota keluarga yang
merokok dilingkungan rumah
(Faridah, 2015). Pengetahuan
tentangmerokokdiperlukanuntuk
orang tua,karena peran serta
orang tua sangatpenting agar
dapatmemberipengarahan dan
pengertianpadahalyangpositif,
agar remaja tidak mudah
menerima informasiyang salah
dariluar karena pada umunya
tingkatemosionalremajabelum
stabil(Wulandari,2017).

Pendidikan kesehatan adalah
upaya agar masyarakat
berperilaku hidup sehatdengan
cara bujukan,imbauan,ajakan
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dan memberikaninformasi.
Pendidikan kesehatan adalah
suatu bentuk intervensi yang
ditunjukkankepadaperilaku,agar
perilaku tersebut kondusif dan
mau berperilaku hidup sehat
(Notoatmodjo, 2014). Menurut
Tribowo & Pusphandani,(2015)
tujuan pendidikan kesehatan
secaraumum adalahmengubah
perilakuindvidudanmasyarakat
dalam bidang kesehatanakan
tetapimencakup dalam bidang
yangluassehinggaperilakuperlu
dikategorikan secara mendasar.
Selain itu tujuan pendidikan
kesehatan adalah memberikan
informasi individu atau
masyarakat dan diharapkan
mampu mengubah status
kesehatan masyarakat.
Pengetahuanatauranahkognitif
merupakan domain yang sangat
penting dalam membentuk
tindakan seseorang Overt
Behavior yang didapat setelah
seseorang tahu
setelahmelakukan pengindraan
terhadap objek tertentu
(Notoatmodjo, 2014). Media
adalah suatu perantara untuk
menyampaikan pesan atau
informasidenganperalatanuntuk
mencapai hasil yang efektif,
media untuk menyampaikan
edukasi yaitu mediacetak dan
elektronik(Almunadiadkk,2017).

Mediayangdigunakandalam
penelitiainiadalahmediaflipchart.
Flipchartadalahsuatuderetvisual
atau lembaran yang berisi
gambaran gambaran pada
lembarankertasyangbesar,dan
dipasang bersama sama pada
bagian atasnya (Jalinus dkk,
2016).Mediaflipchartmerupakan
mediacetakyangsederhanadan

cukup efektif.Sederhana dilihat
danprosespembuatannyacukup
mudah, dengan menggunakan
kertasyangberadadisekitarkita
selain itu media papan flipchart
merupakan media yang sangat
efektifkarena dapatdigunakan
sebagai media pengantar
pembelajaran dan pesan yang
secara terencana maupun
langsung disajikan dalam
flipchart.Indikator efektif adalah
ketercapaian tujuan atau
kompetensi yang sudah
direncanakan(Susilana,2009).

Darihasilstudipendahuluan
dilakukan wawancara dengan 5
orang,4diantaranyamengatakan
merokoksudahmenjadihalyang
biasa dikalangan remaja desa
Jatirejo,dansikaporangtuabiasa
saja kalau melihat remaja
merokok, dan 1 orang
mengatakan tidak senang dan
mencoba melarang kalau
melihatremajaperokokdandari
sudutpandang obyektifterlihat
sambilmerokok,daridatadiatas
untuk mengatasi perilaku
merokok pada remaja bisa
dilakukan dengan pendidikan
kesehatan.

Berdasarkan latar belakang
diatas peneliti tertarik dalam
melakukan penelitian tentang
pengaruh pendidikan kesehatan
denganflipcharttentang bahaya
merokok pada remaja terhadap
sikaporangtuadidesaJatirejo
Wonogiri.

Metodologi
Penelitian inidilakukan dari

tanggal5julisampai5agustus
2020 berlokasidiDesa Jatirejo,
Jatiroto, Wonogiri. Jenis
penelitian ini yaitu penelitian



7

kuantitatif. Metode yang
digunakan adalah quasy
experimentdenganOneGrouppre
and post testwithout control
design,artinya hanya melakukan
intervensipada satu kelompok
saja tanpa perbandingan.
Kelompok perlakuan diukur
dengan mengunakan kuesioner
untukmengetahuisikaporangtua
tentang bahaya merokok pada
remaja sebelum dilakukan
perlakuan(pretest)dandilakukan
pengukuran ulang (post test)
setelah dilakukan pendidikan
dengan media flipcharttentang
bahaya merokok pada remaja
(Sugiono,2015).

Sampelyangdigunakandalam
penelitian inidengan tekniknon
probability sampling with
consecutive sampling, yaitu
pemilihansampelyangdilakukan
dengan memilih semua individu
yang ditemui dan memenuhi
kriteriapemilihansampaijumlah
sampelyangdiinginkanterpenuhi
(Dharma,2010).Penelitidalam
melakukan tindakan berdaarkan
hasilhitungdenganrumusslovin
didapatkan35responden

HasildanPembahasan
Tabel4.1KarakteristikResponden

BerdasarkanUsia(n=35)

Tabel4.1 menunjukkan distribusi
frekuensiusiayangdikategorikan
berdasarkan Depkes (2009)
diketahui bahwa mayoritas
respondenusiaadalah36-45tahun
sebanyak 15 responden (42,9%).
Menurut pendapat peneliti
meningkatnya usia akan
meningkatkan pula kemampuan
seseorang dalam mengambil
keputusan,mengendalikanemosi,
berfikir rasional, dan toleransi
terhadap pandangan orang lain
dalam halinisebagaiorang tua
memilikikewajibanuntukmenjadi
contoh serta mendidik anaknya
untuk tetap menjaga gaya hidup
sehat yang jauh dari perilaku
merokokdidalam keluarga.Halini
sesuai dengan teori yang
mengatakanbahwaperan orang
tuadibutuhkandalam menghadapi
remaja perokok dengan cara
menanamkanrasadisiplinkepada
anak, memberikan perlindungan
terhadap anak, pengawasan
lingkunganpergaulananak,untuk
anggota keluarga jika ada yang
merokok diharapkan tidak
merokok didepan anak, karena
keluargasebagairolemodeluntuk
anak(Diyanita,2017).

Tabel4.2FrekuensiKarakteristik
RespondenBerdasarkanJenis

Kelamin(n=35)

Jenis
Kelamin

Frekuensi Persentase

Laki-laki 21 60
Perempuan 14 40
Total 35 100

Tabel 4.2 menunjukkan
distribusiresponden berdasarkan
jenis kelamin diketahui bahwa
mayoritasresponden adalah laki-
lakisebanyak21responden(60%).
Menurutpendapatpenelitidalam

Usia Frekuensi Persentase
26-35
tahun
36-45
tahun
46-55
tahun

8
15
12

22,9
42,9
34,3

Total 35 100
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penelitian ini responden lebih
banyakberjenis kelamin laki–laki
karena selain sebagai kepala
keluarga yang memiliki peran
utama didalam keluarga untuk
memberikan contoh kepada
anaknya yang masih remaja,
sebagailaki– lakibanyak juga
kepala keluarga yang merokok
karena laki– lakisangattidak
pedulidengan kesehatannya dan
kurangmemperhatikangayahidup
sehat dibandingkan dengan
perempuan yang memiliki rasa
cemas akan kesehatannya serta
mau memanfatkan fisilitas
kesehatan untuk tetap menjaga
gayahidupsehat.

Halinisesuaidenganteoriyang
mengatakan bahwa gaya hidup
sehat yang dijalani dapat
menentukan kualitas hidup dan
kesehatantubuh.Seseorangyang
memilikigaya hidup yang positif
dan pola hidup yang sehat
cenderungmemilikikualitashidup
yang lebih memadai,begitu juga
sebaliknya (Susanti,2018).Gaya
hidupsehatmerupakansalahsatu
indikatorkualitashidupseseorang.
Seseorang yang memiliki gaya
hidup sehat akan menjalankan
kehidupannya dengan
memperhatikanfaktor-faktoryang
mempengaruhikesehatan seperti
makanan, pikiran, kebiasaan
olahraga, dan lingkungan yang
sehat.Haliniakanmenyebabkan
tingkat kesehatan seseorang
menjadibaik,kesehatanyangbaik
menjadikan kualitas hidup
seseorangmeningkat(Anne,2010).

Tabel4.3KarakteristikResponden

BerdasarkanPendidikan(n=35)
Pendidika
n

Frekuensi Persentase

SD
SMP
SMA
Perguruan
Tinggi

7
7

18
3

20,0
20,0
51,4
8,6

Total 35 100

Tabel 4.3 menunjukkan
distribusiresponden berdasarkan
pendidikan diketahui bahwa
mayoritasrespondenadalahSMA
sebanyak 18 responden (51,4%).
Menurut pendapat peneliti
pendidikan dapat mempengaruhi
carapandangseseorangterhadap
informasibaru yang diterimanya,
maka dapat dikatakan bahwa
semakin tinggi tingkat
pendidikannya, semakin mudah
seseorang menerima informasi
yang didapatnya dalam hal ini
dengan tingkat pendidikan
responden yang rata-rata adalah
SMA bisa memahamiinformasi
yang diberikan peneliti tentang
bahaya merokok pada remaja
sehingga orang tua bisa
memberikan sikap pencegahan
baikpadadirisendiri,keluargadan
khususnyaanakremajaagartetap
menjagagayahidupsehat.Halini
sesuai dengan teori yang
mengatakan bahwa pengetahuan
yang memadai tentang bahaya
rokokbagikesehatan diharapkan
membuat orang yang belum
merokoktetaptidakmerokokdan
paraperokokyangsudahterlanjur
bisamenghentikankebiasaanyang
sangatberbahayaini(Putri,2010).

Tabel4.4KarakteristikResponden
BerdasarkanPekerjaan(n=35)

Pendidik
an

Frekuensi Persentase

Petani
Wirausah

16
16

45,7
45,7



9

a
PNS

3 8,6

Total 35 100

Tabel 4.4 menunjukkan
distribusiresponden berdasarkan
pekerjaan diketahui bahwa
mayoritasrespondenadalahpetani
dan wirausaha sebanyak 16
responden (45,7%). Menurut
pendapatpenelitipekerjaanorang
tua juga mempengaruhiperilaku
anakremajaterkadangorangtua
tidakbisamembagiwaktuantara
pekerjaan dan mengurus anak,
hingga anak lebih suka
menghabiskan waktu bermain di
luar rumah jika hal itu tidak
diperhatikan akan membuat
seorang anak, mencari tempat
dimana anak akan lebih merasa
nyaman, seperti keluar rumah,
jalan bersama teman sebaya
karena proses pertemanan yang
tidak dibatasi oleh orang tua
mendorong anakuntukberteman
dengansiapasajaterutamaanak
remajayangsudahmerokok.

Halinisesuaidenganteoriyang
mengatakan bahwa orang tua
kesehariannyamemangsibukdan
kurang tahu kegiatan anak-
anaknyasepertiapa,Istriataupun
ibu juga sibuk dengan urusan
rumah tangga dan membantu
suamimencarinafkah sehingga
sebagian besar kegiatan anak-
anaknyatidaktahu,orangtuatahu
jikadiberitahuolehanakmaupun
orang lain.Halinimenyebabkan
munculrasaingintahu,anak-anak
mencoba-coba untuk merokok
dimana lingkungan bermain juga
ikutmendukung,dengandemikian,
anaktelahbelajarmenjadiseorang
perokok(Nisadkk,2014).

Tabel4.5SikapOrangTuaSebelum
diberikanPendidikanKesehatan

denganFlipchart(n=35)
Sikap
Orangtua
Sebelum

Frekuensi Persentas
e

SikapPositif 16 45,7

SikapNegatif 19 54,3

Total 35 100

Tabel4.5 diketahuibahwa sikap
orangtuatentangbahayamerokok
pada remaja sebelum diberikan
pendidikan kesehatan dengan
flipchart adalah sikap negatif
sebanyak 19 responden (54,3%).
Menurut pendapat penelitihasil
penelitianmenunjukansikaporang
tua yang negatif sebelum
diberikanpendidikankesehatanhal
inidipengaruhiolehbelum adanya
informasiataupengetahuanyang
dimilikiorangtuatentangbahaya
merokoksehinggaorangtuatidak
memberikan sikap yang tegas
pada anakremaja.Halinidapat
dikait dengan teori yang
mengatakan bahwa pengetahuan
merupakan hasil penginderaan
manusiaatauhasiltahusesorang
terhadapobjekmelaluiinderayang
dimiliki(mata,hidung,telingadan
sebagainya. Sebagian besar
pengetahuan tersebut sangat
dipengaruhi melalui indera
pendengaran (telinga)dan indera
penglihatan(mata)(Notoadmodjo,
2010).

Tabel4.6SikapOrangTuaSesudah
DiberikanPendidikanKesehatan

denganFlipchart(n=35)
Sikap
Orangtua

Frekuensi Persentas
e

SikapPositif 31 88,6

SikapNegatif 4 11,4

Total 35 100

Tabel 4.6 diketahui bahwa
sikap orang tua tentang bahaya
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merokok pada remaja sesudah
diberikan pendidikan kesehatan
dengan flipchart adalah sikap
positif sebanyak 31 responden
(88,6%).Menurutpendapatpeneliti
faktor-faktoryang mempengaruhi
sikaporangtuapositifantaralain
dipengaruhi oleh pendidikan
responden yang mayoritas
memilikipendidikanSMA.Halini
sejalan dengan teori yang
mengatakan bahwa pendidikan
akanmemengaruhisikaporangtua
tentang merokok,semakin tinggi
tingkatpendidikanorangtuamaka
semakinbaikpulasikaporangtua
tentang merokok begitu pula
sebaliknya semakin rendah
pendidikan orang tua maka
semakin buruk pula sikap orang
tua tentang merokok (Mailani,
2011). Media flipchart dibuat
semenarik mungkin sehingga
responden tertarik untuk
memperhatikan jalannya
pendidikan kesehatan dan faktor
lian karena responden percaya
denganpemberimateri,hasilsikap
orangtua yang positif setelah
diberikan pendidikan kesehatan
dengan media Flipchart
menunjukkan bahwa informasi
yang yang disampaikan kepada
orangtuadapatdipahamidengan
jelas tentang bahaya merokok
pada remaja serta proses
pemberian pendidikan kesehatan
yangkondusifdantenangkarena
orang tua sangat kooperatif
sehinggadapatmenimbulkanhasil
yang cukup efektif,halinijuga
menunjukan bahwa media
pendidikan kesehatan yang
digunakan dapat memberikan
pemahaman yang mudah bagi
responden.

Kesimpulan
Hasil kesimpulan penelitian

menunjukkananalisaujiwilcoxon
nilaiP value= 0,000 sehingga P
value<0,05makaH0ditolakdan
Ha diterima sehingga dapat
disimpulkan terdapat pengaruh
pendidikan kesehatan dengan
flipcharttentangbahayamerokok
padaremajaterhadapsikaporang
tua di desa Jatirejo Wonogiri.
Menurutpendapatpenelitihalini
dipengaruhiolehmudahnyaorang
tua dalam memahamiinformasi
yangdiberikanolehpenelitidengan
media yang mudah dipahami.
Media merupakan alat bantu
menyampaikan pesan-pesan
kesehatan, dimana alat bantu
tersebut memiliki fungsi yaitu
menimbulkan minat sasaran
pendidikan, mencapai sasaran
yang lebih baik,mempermudah
penyampaianbahanatauinformasi
kesehatan,mendorong keinginan
oranguntukmengetahui,kemudian
lebihmendalamidanakhirnyalebih
mendapatkan pengertian yang
lebihbaik(Notoadmojo,2012).
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