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ALASAN MEMILIH KOMUNIKASI ASERTIF

 Cara ibu menyampaikan pesan ketidaksukaan terhadap

kebiasaan merokok ayah dengan cara yang agresif disamping

itu pada ibu yang memiliki balita, dan suami seorang perokok

kadang mereka tidak bisa berbuat apa-apa.

 Sebagai salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perempuan

untuk memberikan dukungan social kepada pasangannya di

dalam hal perubahan perilaku merokok adalah dengan

komunikasi verbal dan komunikasi non verbal sebagai salah

satu bentuk dukungan social secara emosional.



INTERVENSI SEBELUMNYA

 Subyek intervensi pada umumnya hanya dilakukan

pada suami yang perokok, dan secara langsung

bertujuan untuk menghentikan perilaku merokok

tersebut. 

 Metode dan materi intervensi, yang kadang tidak

dipahami subyek, cara berkomunikasi yang tidak

efektif dan faktor emosional dari subyek intervensi

yang tidak diperhatikan



ALASAN MEMILIH IBU/ISTRI NELAYAN

 Istri sebagai partner perempuan sekaligus sebagai

penanggung jawab kesehatan keluarga lebih mudah

mempengaruhi partner laki-laki mengubah perilaku

negatifnya

 Karakteristik nelayan yang lebih banyak menghabiskan

waktunya dilaut membuat peran pengambilan keputusan

banyak dilakukan istri terkait masalah kesehatan dan dalam

ekonomi keluarga.

 Istri sering menjadikan alasan kesehatan anak untuk

mengintervensi perilaku suami



ALASAN UNTUK INTERVENSI PERILAKU 

MEROKOK AYAH DI DALAM RUMAH

 Hasil studi pendahuluan, ditemukan nelayan mulai merokok

pada saat pertama kali melaut yaitu kisaran usia remaja (15-20 

tahun). 

 Intervensi ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa merubah

perilaku ayah untuk tidak merokok dalam rumah akan lebih

mudah untuk dilakukan dibandingkan menghentikan perilaku

merokok itu sendiri.

 Kajian mengenai ayah merokok dan dampaknya terhadap anak

juga masih sedikit dilakukan dibandingkan kajian mengenai

perilaku merokok lainnya



TUJUAN

Untuk meningkatkan intensi ayah untuk merokok

diluar rumah dengan dukungan sosial dari ibu

pada keluarga nelayan. 



TARGET INTERVENSI 

 Pasangan suami istri yang akan diberikan penyuluhan

tentang perokok pasif dan dampaknya

 Istri yang akan diberikan pengetahuan atau teknik assertive 

agar dapat mempengaruhi suaminya untuk tidak merokok

didekat anak demi kesehatan keluarga terutama kesehatan

anak.

 Pembagian stiker pada istri dan warga sekitar tempat

pengabdian



LOKASI PENELITIAN

 Penelitian ini dilakukan di wilayah pesisir yaitu pada

Desa Gunturu Kec.Herlang Kab. Bulukumba

Propinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan daerah

pesisir yang terluas di kab.Bulukumba, dengan mata

pencarian utama kepala keluarga umumnya

keluarga adalah nelayan harian



METODE PELAKSANAAN

 Tahap 1 : Pengumpulan data awal (baseline survey) ➔ untuk
mengetahui gambaran umum mengenai subyek penelitian,
mengetahui gambaran mengenai kebiasaan merokok bapak,
peran ibu atau istri didalam rumah tangga dan pandangan istri
terhadap kesehatan keluarga

 Tahap 2 : Melakukan pre test untuk mengetahui intens ayah untuk
merokok diluar rumah ➔ dengan mengacu pada Theory of
Planned Behaviour (TPB) yang disusun oleh Icek Ajzen.
Intensi adalah indikasi dari seberapa keras keinginan
seseorang untuk mau mencoba, serta seberapa keras usaha
seseorang untuk berusaha



BAGAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR

➢Kepercayaan pada hasil

➢Evaluasi hasil

➢Faktor pengendalian internal 

➢Faktor pengengendalian

eksternal

➢Kepercayaan pada orang lain 

yang dianggap penting 

➢Motivasi dari orang lain yang 

dianggap penting

Sikap yang mengacu pada 

perilaku 

Pengendalian Perilaku

Norma Subyektif PERILAKU 

Niat Perilaku



TAHAP 3 . PELAKSANAAN INTERVENSI

 Penyuluhan kepada suami dan istri nelayan diberikan bertujuan untuk
lebih meningkatkan belief bahwa rokok memiliki dampak negative bagi
diri sendiri maupun orang lain. 

 Penyuluhan dihadiri oleh sekitar 20 suami dan istri nelayan yang 
dilakukan selama 2 jam di rumah kepada Desa Gunturu



TAHAP 3 . PELAKSANAAN INTERVENSI

 Pelatihan berkomunikasi

asertif yang ditujukan kepada

ibu yang memiliki anak balita

dan suami merokok. 

 Dilakukan selama 3 hari di

kantor desa dan rumah kepala

desa Gnturu

 Dihaidir oleh sekitar 22 ibu



TAHAP 3 . PELAKSANAAN INTERVENSI

 Pembagian stiker bertujuan untuk menjaga keberlangsungan intervensi
(sustainability)

 Stiker diberikan kepada sekitar 50 KK yang berada di wilayah intervensi



TAHAP 4 

Tahapan post-test bertujuan untuk melihat intensi ayah 

untuk merokok di luar rumah

Tahap terakhir dalam kegiatan ini adalah tahap monitoring  

➔ untuk melihat apakah ibu mempratekkan cara

berkomunikasi asertif saat mengingatkan ayah untuk tidak

merokok dalam rumah

TAHAP 5 



UJI STATISTIK

Seluruh uji statistic terhadap pre test dan post test 

dilakukan dengan metode non parametric test dengan

pertimbangan jumlah sampel n= < 30. Perhitungan

analisis menggunakan Wilcoson signed ranks test dengan

tingkat keyakinan 95% pada asumsi signifikansi

sebesar 5%.



HASIL INTERVENSI

PENYULUHAN KESEHATAN

 Terdapat peningkatan pemahaman pada subjek intervensi

setelah diberikan intervensi penyuluhan kesehatan

mengenai bahaya asap rokok namun peningkatan tersebut

tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap subjek

penelitian

 Tantangan berupa : waktu pelaksanaan yang sangat singkat. 

Kehadiran anak di dalam kegiatan penyuluhan dan tidak

terbiasanya subjek penelitian dengan kondisi formal dan

paper and pencil test



 Tidak terdapat peningkatan perubahan keterampilan komunikasi

asertif pada subjek intervensi (ibu) setelah diberikan intervensi

pelatihan komunikasi asertif

 Tantangan penelitian : jadwal pelaksanaan yang berbarengan

dengan acara keluarga, rendahnya pendidikan para ibu juga

merupakan tantangan yang dihadapi di dalam pelatihan

komunikasi ini. 

 Bahasa “ilmu pengetahuan” yang terdapat di dalam materi

pelatihan benar-benar harus diturunkan sejauh mungkin agar 

dapat dan mudah dipahami oleh peserta pelatihan

HASIL INTERVENSI

PELATIHAN KOMUNIKASI ASERTIF



 Stiker diberikan kepada seluruh subjek kegiatan dan juga

kepala dusun untuk disebarkan kepada seluruh warganya.

 Tidak ada tantangan di dalam penyebaran stiker ini, hanya

saja pada beberapa kasus stiker dipasang atau dimainkan

dimainkan oleh anak sehingga menjadi rusak sebelum

sempat ditempel.

HASIL INTERVENSI 

PEMBAGIAN STIKER 



KESIMPULAN

 Peningkatan intense pada ayah untuk merokok diluar

rumah belum terjadi. 

 Adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan pada

ayah dan ibu mengenai bahaya rokok bagi diri sendiri

dan keluarga.

 Tidak terjadinya peningkatan keterampilan di dalam

berkomunikasi secara asertif pada ibu. 

 Anak juga ikut melarang ayah merokok di dekat anak

setelah melihat stiker. 



SARAN

 Untuk memaksimalkan hasil kegiatan penelitian ini

dibutuhkan waktu yang lebih panjang untuk dapat

melihat efek yang terjadi dari intervensi yang diberikan

 Sebagai tujuan jangka menengah perlu juga dilakukan

advokasi kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan

peraturan larangan merokok di tempat umum atau

disekitar keluarga.  




