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ABSTRAK 

Tahap perkembangan keluarga  usia remaja merupakan perkembangan ketika anak 

pertama melewati rentang  usia 13 tahun sampai dengan usia 20 tahun. Berbagai 

permasalahan yang muncul di tahap perkembangan usia remaja ini diantaranya 

yaitu masalah merokok.  Perilaku merokok adalah tindakan yang dilakukan 

seseorang berupa membakar ujung rokok  dan menghisapnya pada batang rokok 

serta dapat menimbulkan asap yang dapat terhisap oleh orang-orang disekitarnya. 

Subjek belum mengetahui penyebab dan dampak akibat merokok secara 

berlebihan, karena subjek belum pernah mendapatkan pendidikan kesehatan 

tentang bahaya merokok.  Penatalaksaan pemberian pendidikan  kesehatan dengan 

Metode 5 As yang terdiri dari (ask, advice, asess, asisst, arange) diberikan dengan 

tujuan untuk menghentikan merokok.  Tujuan Studi Kasus ini adalah untuk 

mengetahui gambaran asuhan keperawatan keluarga pada tahap perkembangan 

keluarga usia anak remaja. Jenis penelitian ini adalah deskriptif  dengan 

menggunakan metode pendekatan studi kasus. Subjek dalam studi kasus ini 

adalah satu klien pada tahap perkembangan keluarga dengan anak remaja yang 

merokok di Wilayah kerja Puskesmas Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. 

Hasil studi menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan keluarga 

dengan anak yang mengalami perokok aktif dalam tahap perkembangan keluarga  

dengan anak usia remaja dengan  dilakukan tindakan keperawatan pendidikan 

kesehatan dengan metode 5 As dapat meningkatkan pengetahuan subjek tentang 

bahaya merokok. Dapat disimpulkan Metode 5 As meningkatkan berhenti 

merokok secara bertahap dan dapat digunakan sebagai suatu metode untuk 

memberikan motivasi berhenti merokok . 

Kata Kunci :  Asuhan Keperawatan Keluarga,  Keluarga Pada Tahap 

Perkembangan Keluarga Usia Remaja.  
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ABSTRACT 

The stage of adolescent family development is the development when the first 

child passes the age range of 13 years to the age of 20 years. Various problems 

that arise at this stage of adolescent development include the problem of smoking. 

Smoking behavior is an action taken by a person in the form of burning the tip of 

a cigarette and sucking it on a cigarette and can cause smoke that can be inhaled 

by people around him. Subjects do not know the causes and effects of excessive 

smoking, because the subject has never received health education about the 

dangers of smoking. Management on the provision of health education with the 5 

As Method consisting of (ask, advice, assess, assist, range) was given with the 

aim of stopping smoking.  The purpose of this case study is to find out the 

description of family nursing at the stage of family development in adolescents. 

This type of research is descriptive using a case study approach. The subject in 

this case study is a client at the stage of family development with adolescent 

children who smoke in the working area of Gondangrejo Public Health Center, 

Karanganyar Regency. The results of the study indicated that the management of 

family nursing with children who were categorized as active smokers in the stage 

of family development with adolescent children by taking health education 

nursing actions with the 5 As method can increase the subject's knowledge on the 

dangers of smoking. It can be concluded that the 5 As method increases smoking 

cessation gradually and can be used as a method to provide motivation to quit 

smoking. 

Key words :  Family Nursing, Family At Adolescent Age Family Development 

Stage.  
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PENDAHULUAN  

Tahap remaja dimulai sejak usia 13 

tahun sampai dengan 20 tahun. Tahap ini 

adalah tahap yang paling rawan karena 

anak mencara identitasnya dalam 

membentuk kepribadiannya, menghendaki 

kebebasan, mengalami perubahan kognitif 

dan biologi, menyita banyak perhatian 

budaya yang muda, oleh karena itu teladan 

dari orang tua sangat diperlukan ( Yohanes 

& Yasinta, 2013). 

Merokok adalah salah satu gaya 

hidup masyarakat di Indonesia. Penikmat 

rokok tidak hanya kalangan orang dewasa 

dan remaja saja tetapi juga sudah mulai 

merambah pada usia anak-anak. Perilaku 

merokok adalah sesuatu yang dilakukan 

seseorang berupa membakar dan 

menghisapnya serta menimbulkan asap 

yang dapat terhisap oleh orang-orang di 

sekitarnya (Widiansyah,2014). Dari sisi 

kesehatan pengaruh bahan-bahan kimia 

yang terkandung rokok seperti nikotin, CO 

(Karbonmonoksida) dan tar yang dapat 

mengakibatkan tekanan darah meningkat 

dan detak jantung bertambah cepat 

(Komalasari, 2012). 

Faktor lingkungan menjadi 

penyebab utama subjek merokok, sehingga 

subjek harus dijauhkan dari lingkungan 

tempat tinggalnya. Selain lingkungan 

sosial menurut Aldiabat& Cliton (2012), 

faktor penyebab individu merokok adalah 

faktor budaya, organisasi, psikologis, dan 

situsional.  

Berdasarkan data WHO (2017) 

jumlah prevelensi merokok penduduk 

didunia sebanyak (80,8%) yang 

mengkonsumsi tembakau. Sedangkan di 

Indonesia prevelensi merokok pada tahun 

2015 menjadi 29,3% dan berubah menjadi 

35,5% pada tahun 2018. Hal ini di 

buktikan dengan meningkatnya prevelensi 

merokok pada populasi usia 10-18 tahun 

yakni sebesar 1,9% dari tahun 2015 (7,2%) 

ke tahun 2018 (9,1%) berdasarkan data 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). 

Prevalensi di daerah Jawa Tengah yaitu  

sebesar 28,11% pada tahun 2018 

(Dartanto,2018).  

Berbagai usaha yang dilakukan 

pemerintah bersama masyarakat selama ini 

dengan menggunakan spanduk bahaya 

merokok ternyata tidak efektif. Tulisan 

atau slogan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 

juga tidak efektif untuk merubah perilaku 

merokok 

(Yulianto, 2017).  

Hampir setiap tahun lebih dari 

separuh perokok berusaha untuk berhenti 

dari kebiasaanya. Namun, kurang dari lima 

persen para perokok yang berhasil 

melakukan usaha tersebut. Dalam UU 

Kesehatan nomor 36 tahun 2009 secara 

tegas dinyatakan bahwa pemerintah daerah 

wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok  

(KTR) adalah ruangan atau arena yang 



dinyatakan dilarang untuk kegiatan 

produksi, penjualan, iklan, promosi, 

ataupun penggunaan rokok.  

Kampanye anti rokok yang 

dilaksanakan sampai sekarang juga kurang 

membuahkan hasil, terbukti dengan selalu 

naiknya angka perokok setiap tahunya. 

Konsumsi rokok indosenia tertinggi di 

dunia sebesar 44 persen. 

Pendidikan kesehatan adalah usaha 

sadar untuk menyiapkan masyarakat agar 

dapat tumbuh kembang sesuai, selaras, 

seimbang, dan sehat baik fisik, mental, 

sosial, maupun lingkungan melalui 

kegiatan bimbingan, pembelajaran, dan 

atau latihan yang diperlukan bagi 

penerapannya saat ini maupun saat ini 

mampu dimasa yang mendatang 

(Genjir,2017). Tujuan pedidikan kesehatan 

dapat dilakukan dengan menanamkan 

kesadaran dan motivasi kepada individu, 

kelompok, maupun masyarakat, tentang 

kesehatan baik secara langsung ataupun 

tidak langsung, dalam bentuk konseling 

atau penyuluhan kelompok terkait bahaya 

merokok dan keuntungan jikatidak 

merokok (Rahayu, 2010).  

Metode penyuluhan 5As adalah 

metode penyuluhan yang disertai dengan 

pendampingan, pada tahun 2013 mulai 

dianjurkan kampanye anti rokok dengan 

menggunakan metode 5As (Ask, Advice, 

Assess, Assist, Arrange),tetapi pada 

pelaksanaannya banyak menemukan 

kendala karena keterbatasan sumber daya 

dan kurangnya dukungan dari pemerintah. 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa terdapat perubahanMetode 5As 

dipakai sebagai program berhenti merokok 

yang diharapkan bisa membantu para 

perokok untuk berhenti. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini adalah deskriptif  

dengan menggunakan metode pendekatan 

studi kasus. Subjek dalam studi kasus ini 

adalah satu klien pada tahap 

perkembangan keluarga dengan anak 

remaja yang merokok di Wilayah kerja 

Puskesmas Gondangrejo Kabupaten 

Karanganyar. Untuk mendapatkan 

kelengkapan informasi yang sesuai dengan 

fokus penelitian maka yang dijadikan 

tehnik pengumpulan data adalah 

wawancara dan observasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil pengkajian 

didapatkan hasil pada subjek dalam masa 

tahap perkembangan usia remaja yaitu 

remaja awal dengan rentang usia 10-13 

tahun. Data Subjektif Sdr. B mengatakan  

belum pernah diberikan pendidikan 

kesehatan mengenai merokok dan belum 

mengetahui dampak rokok bagi kesehatan.  

Data Objektif Sdr.B pernah mencoba 

rokok saat kelas 6 SD  namun pada 

pengkajian kuisioner pre test pengetahuan 



sdr.B sangat belum memahami tentang 

bahaya merokok bagi kesehatannya.  

Diagnosis keperawatan yang 

ditegakkan berdasarkan hasil pengkajian 

adalah Defisit Pengetahuan (D.0111) 

dengan mempunyai kriteria diantaranya 

sifat masalah yang aktual dengan skoring 

diagnosa skor 3, bobot 1, dan nilai 1; 

kemungkinan masalah mudah untuk 

diubah dengan skor 2, bobot 1, dan nilai 2; 

kemungkinan masalah dapat dicegah 

adalah tinggi dengan skor 3, bobot 1, dan 

nilai 1; menonjolnya masalah dirasakan 

harus segera ditangani.dengan skor 2, 

bobot 1, dan nilai 1. Setelah nilai 

dijumlahkan didapatkan hasil skoring yaitu 

5.  

        Pada Intervensi Keperawatan 

Berdasarkan studi kasus pada subjek 

dengan masalah defisit pengetahuan. 

Intervensi pertama yaitu keluarga dan sdr. 

B  mampu mengenal masalah kesehatan 

dengan pengajaran proses penyakit yang 

disebabkan oleh rokok. Pendidikan 

kesehatan merokok yang diberikan adalah 

pendidikan kesehatan dengan metode 5 As.  

Intervensi kedua yaitu keluarga sdr.B 

mampu memutuskan dengan restruksisasi 

potif mengenai dampak merokok bagi 

kesehatan. Melalui rekstuksisasi positif, 

keluarga dan klien mengetahui penyakit 

yang terjadi pada perokok di lingkungan 

sekitar. 

Intervensi ketiga yaitu keluarga 

mampu merawat dengan peningkatan 

keterlibatan keluarga sdr. B sudah 

mencoba merokok namun keluarga tidak 

mengetahui jika sdr. B sudah pernah 

mencoba merokok. Keluarga dapat 

mendampingi dan mengarahkan sdr. B 

pada kegiatan yang bermanfaat untuk 

menghindari agar tidak memicu sdr. B 

melakukan tindakan merokok. 

Intervensi keempat yaitu keluarga  

sdr. B mampu memodifikasi lingkungan 

dengan mendengarkan aktif masalah 

merokok. Lingkungan pergaulan sdr. B 

dengan teman sekolah yang masih 

melakukan tindakan merokok dapat 

dikendalikan. Kemudian keluarga mampu 

memanfaatkan  fasilitas kesehatan dengan 

konsultasi dan bantuan sistem kesehatan. 

Konsultasi dan bantuan sistem kesehatan 

dengan pendidikan kesehatan mengenai 

rokok dapat disampaikan kepada subjek 

usia remaja dengan masalah merokok oleh 

pihak fasilitas pelayanan kesehatan 

terdekat. Keluarga mampu melakukan 

hidup sehat dan bersih untuk bisa 

mengurangi rokoknya dan bisa 

melakukannya dengan baik.  

Implementasi yang diberikan yaitu 

dengan pendidikan  kesehatan mengenai 

Metode 5 As salah satunya yaitu pada 

pertemuan ketiga  dilakukan penyampaian 

pendidikan kesehatan dengan metode 5 As 

(Ask, Advice) pada subjek  mengenai  



berapa banyak menghisap rokok dalam 

sehari dan memberikan nasehat tentang 

bahaya merokok dengan menggunakan 

media  ppt dan tanya jawab antara klien 

dan perawat. Selanjutnya  pada pertemuan 

keempat dilakukan  penyampaian 

pendidikan kesehatan dengan metode 5 As 

(Asess , Assist , Arrange ) yaitu membuat 

skala dimana 0 tanpa motivasi berhenti 

merokok, 10 sangat termotivasi berhenti 

merokok, dan dengan mendampingi pasien 

untuk membuat program berhenti merokok 

, setelelah diberikan pendidikan kesehatan 

kemudian memberikan jadwal kunjungan.  

Pada tabel 1 di bawah ini menunjukkan  

bahwa terdapat perbedaan skor 

pengetahuan sebelum diberikan 

pendidikan kesehatan metode 5 As.  

Tabel 1 Hasil Pengkajian Observasi  

Awal Subjek Sebelum Diberikan 

Pendidikan Kesehatan Metode 5 As 

Subjek Aspek yang 

dinilai 

Score  

Sdr. B Pengetahuan 

 

5 

 

 

Pada tabel 2 dibawah ini menunjukkan 

bahwa terdapat perubahan skor 

pengetahuan setelah dilakukan pendidikan 

kesehatan  metode 5 As kurang lebih 5 kali 

kunjungan kepada subjek.  

 

 

 

Tabel 2  Hasil Evaluasi Subjek 

Sesudah Diberikan Pendidikan Kesehatan 

Metode 5 As. 

Subjek Aspek yang 

dinilai 

Score  

Sdr. B Pengetahuan 

 

7 

 

Evaluasi di keluarga ini 

menggunakan evaluasi sumatif yang 

dilakukan pada akhir kunjungan. Pada hari 

Sabtu, 20 Februari 2021 didapatkan hasil 

bahwa S: sdr. B mengatakan sudah 

mengetahui bahaya merokok dan cara 

pencegahannya. Sdr. B akan melakukan 

arahan yang diberikan mahasiswa dengan 

baik. O: sdr. B tampak kooperatif dan 

mendengarkan informasi tentang bahaya 

merokok dan cara pencegahananya dengan 

cukup baik. A: masalah defisit 

pengetahuan teratasi dan keluarga mampu 

memenuhi 5 fungsi keluarga dengan baik. 

P: pertahankan intervensi. Berikan 

pendidikan kesehatan tentang merokok 

menggunakan metode 5 As.  

Hasil studi kasus ini menunjukkan 

bahwa setelah diberikan metode 5 As 

dengan menggunakan media ppt dan 

bookleat dr. B mengalami peningkatan 

skor pengetahuan  dibandingkan dengan 

pengukuran awal ( pretest). 

Metode 5 As merupakan bentuk 

konseling yang disertai dengan 

pendampingan/ diskusi yang diharapkan 

bisa membantu para perokok untuk 

berhenti merokok. Dalam proses 



pemberian metode 5 As, penulis mengajak 

Sdr. B untuk menentang pikiran dan emosi 

yang salah dengan menampilkan bukti-

bukti yang bertentangan dengan keyakinan 

mereka tentang masalah yang dihadapi, 

mengganti pemikiran negatif terhadap 

dirisendiri menjadi pemikiran yang positif 

serta dapat digunakan untuk mengarahkan 

perilaku berhenti merokok yang bertujuan 

untuk menuntun seseorang mengatasi 

masalah yang dihadapinya.  

Pada penelitian Notoatmojo (2017)  

yaitu peningkatan pengetahuan dan 

pemahaman responden tentang bahaya 

merokok dapat terjadi akibat proses 

pemberian edukasi yakni pendidikan 

kesehatan. Pendidikan kesehatan 

merupakan suatu proses belajar yang 

dalam merupakan suatu proses belajar 

dalam pendidikan itu terjadi pro, lebih baik 

dan lebih matang pada diri individu, 

kelompok atau masyarakat. 

Hasil analisis ini terdapat 

perbedaan  sebelum dilakukan pendidikan 

kesehatan dengan metode 5 As dan 

sesudah dilakukan pendidikan kesehatan 

dengan metode 5 As.  Sebelum dilakukan 

pendidikan kesehatan dengan metode 5 As 

pengetahuan Sdr. B terhadap bahaya 

merokok dan dampaknya kurang. Dan 

terdapat peningkatan pengetahuan Sdr. B 

setelah diberikan pendidikan metode 5As 

untuk menghentikan rokonya. Pada data 

subjektif  Sdr. B saat diberikan pendidikan 

kesehatan tentang merokok data obyektif 

Sdr. B sangat memotivasi untuk berhenti 

merokok dengan perlahan. 

Dalam proses pemberian 

pendidikan kesehatan dengan metode 5 As 

terjalin kedekatan baik penulis dan Sdr. B 

sehingga suasana lebih cair dan materi 

dapat terserap lebih maksimal. Metode 5 

As dilakukan dengan mengendalikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

terbentuknya perilaku merokok pesan yang 

disampaikan tentang akibat merokok 

terhadap kesehatan, ekonomi, lingkungan 

sampai terjadi pemahaman dan penerimaan 

subjek, karena metode 5 As dilakukan 

secara berulang disertai pendampingan. 

Perubahan sikap tergantung dari 

cara atau metode yang digunakan dalam 

penyampaian pesan. Serta salah satu fungsi 

media penuluhan adalah merangsang 

sasaran penyuluhan atau pendidikan 

kesehatan untuk meneruskan pesan-pesan 

ang disampaikan kepada orang lain. Pada 

prinsipnya semakin banyak panca indera 

yang diguanakn untuk menerima informasi 

dan pengetahuan yang diperoleh 

(Notoatmodjo, 2012). 

Efektivitas metode 5 As didasarkan 

pada tahap-tahap pelaksanaanya yang 

terdiri dari Ask adalah menanyakan pada 

pasien berapa banyak menghisap rokok 

dalam sehari baik frekuensi maupun 

intensitasnya. Advice dengan memberi 

nasehat pada pasien tentang pentingnya 



berhenti merokok, manfaat yang akan 

diperoleh dan akibat yang ditimbulkan jika 

terus merokok baik bagi pasien maupun 

buat anak dan anggota keluarga yang lain. 

Asess, dengan membuat skala antara 0-10, 

dimana 0 tanpa motivasi berhenti 

merokok, 10 sangat termotivasi berhenti 

merokok. Jika pasien dalam skala 0 perlu 

digali mengapa tidak ada motivasi dan apa 

yang disukai dan tidak disukai tentang 

rokok. Jika pasien sangat termotivasi beri 

konseling atau pendampingan serta jadwal 

untuk datang lagi. Assist, dengan 

mendampingi pasien untuk membuat 

program berhenti merokok yang idealnya 

selama dua minggu. Arrange, dengan 

memberikan jadwal kunjungan satu 

minggu kemudian untuk terus memberikan 

motivasi pada responden.  

Lima tahap yang dikerjakan pada 

metode 5 As dilakukan berulang disertai 

pendampingan kepada responden. 

Penyuluhan yang berulang disertai dengan 

pendampingan menjadi sarana yang baik 

untuk meningkatkan pemahaman dari 

subjek dan menghasilkan motivasi yang 

kuat untuk berhenti merokok serta siap 

untuk berperilaku berhenti merokok. 

 

KESIMPULAN 

 Hasil Pengkajian didapatkan data 

fokus masalah bahaya merokok Sdr. B 

belum pernah diberikan pendidikan 

kesehatan mengenai merokok dan belum 

mengetahui dampak rokok bagi kesehatan. 

Sdr.B mengatakan sudah pernah mencoba 

rokok saat kelas 6 SD  namun pada 

pengkajian kuisioner pre test pengetahuan, 

sdr.B sangat belum memahami tentang 

bahaya merokok bagi kesehatannya.  

Diagnosis Defisit Pengetahuan 

(D.0111), dengan hasil skoring prioritas 

masalah asuhan keperawatan keluarga 

yaitu 5. 

Intervensi utama yang dilakukan 

pada studi kasus ini yaitu pendidikan 

kesehatan tentang bahaya merokok dengan 

metode 5 As. 

Implementasi keperawatan 

dilakukan selama 5 kali kunjungan dengan 

intervensi yang telah ditetapkan yaitu 

pendidikan kesehatan menggunakan 

metode 5 As untuk mengurangi merokok 

dengan cara bertahap Pada pertemuan 

ketiga  dilakukan penyampaian pendidikan 

kesehatan dengan metode 5 As ( Ask, 

Advice), dan Pertemuan keempat 

dilakukan  penyampaian pendidikan 

kesehatan dengan metode 5 As (Asess , 

Assist , Arrange ).  

Hasil Evaluasi didapatkan  data 

Subjektif sdr. B mengatakan sudah 

mengetahui bahaya merokok dan cara 

pencegahannya. Sdr. B akan melakukan 

arahan yang diberikan mahasiswa dengan 

baik. Pada data Obajektif sdr. B tampak 

kooperatif dan mendengarkan informasi 

tentang bahaya merokok dan cara 



pencegahananya dengan cukup baik. 

Assesment masalah defisit pengetahuan 

teratasi dan keluarga mampu memenuhi 5 

fungsi keluarga dengan baik. Planning 

pada evaluasi hari terakhir yaitu 

pertahankan intervensi. Berikan 

pendidikan kesehatan tentang merokok 

menggunakan metode 5 As.  

  

SARAN 

Bagi Puskesmas Hasil Karya Tulis 

Ilmiah ini dapat diaplikasikan oleh kader 

posyandu maupun petugas kesehatan dari 

puskesmas dalam memberikan pendidikan 

kesehatan kepada masyarakat terutama 

pada remaja. Tentang pendidikan 

kesehatan mengenai merokok 

menggunakan metode 5 As. 

Bagi institusi pendidikan diharapkan 

hasil Karya Tulis Ilmiah ini dapat 

digunakan dalam pengembangan ilmu 

keperawatan yang tidak hanya berfokus 

pada rumah sakit, namun juga puskesmas 

sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama 

sehingga dapat berfokus pada orang sakit 

tapi juga pada orang yang sehat yang  

mendapatkan informasi mengenai masalah 

kesehatan dan  dapat diberitahukan pada 

masyarakat sebagai tindakan pencegahan.  

Bagi keluarga klien, dimana klien 

masih berusia remaja diharapkan keluarga 

ikut berpartisipasi dan mengarahkan klien 

pada kegiatan yang positif dan bermanfaat, 

sehingga dapat menghindari perilaku 

merokok. 

Bagi klien dimana masih berada 

dalam usia remaja diharapkan mengetahui 

perilaku positif dan negatif, mengetahui 

keuntungan dan kerugian pada hal yang 

dicoba  khususnya merokok, serta 

memikirkan jangka panjang yang akan 

berpengaruh pada masa depan. 

Bagi Penulis Dapat mengaplikasikan 

Asuhan Keperawatan Keluargga 

khususnya pada keluarga usia remaja 

dengan merokok dalam pemberian 

pendidikan kesehatan dengan metode  5 

As.  
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