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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masa remaja (Adolescence) adalah masa terjadi transisi dari masa 

kanak-kanak menuju masa dewasa, biasanya antara usia 13 sampai 20 tahun. 

Terdapat banyak variasi dalam perkembangan fisik, kognitif dan psikososial 

demikian juga dengan kesempatan, tantangan, perubahan, ketrampilan dan 

tekanan (Potter & Perry, 2005). Remaja masa kini lebih banyak menghadapi 

tuntutan dan harapan, serta bahaya dan godaan yang lebik kompleks. Banyak 

dari remaja yang menghadapi masalah atau menghindari masalah dengan 

mencari ketenangan melalui minum minuman keras (Santrock, 2005). 

WHO (2011) mencatat bahwa sebanyak 2,5 juta penduduk dunia 

meninggal akibat minuman keras. Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku 

minum-minuman keras, dimana perilaku ini biasanya dipengaruhi oleh rasa 

solidaritas dan nilai-nilai kelompoknya. Teman sebaya menjadi faktor 

dominan, karena dengan merekalah remaja bergabung dalam kelompoknya 

sehingga dapat membentuk berbagai perilaku. Diantaranya munculah perilaku 

menyimpang seperti ikut-ikutan atau coba-coba terhadap minuman keras. 

Perilaku simbolisasi ini dilakukan dengan tujuan supaya mereka bisa 

dikatakan dewasa dengan kata lain orang dikatakan dewasa apabila sudah 

minum alkohol. 
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Salah satu upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah 

dengan dilakukan pendidikan kesehatan.Pendidikan kesehatan menurut 

Machfoed (2005) adalah proses perubahan yang bertujuan untuk mengubah 

individu kelompok dan masyarakat menuju hal-hal positif secara terencana 

melalui proses belajar. Pendidikan kesehatan pada prinsipnya bertujuan agar 

masyarakat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kesehatan (Notoatmodjo, 

2005).  

Contoh-contoh metode untuk melakukan pendidikan kesehatan 

tersebut adalah dengan metode leafleat dan metode audiovisual. Leafleat 

adalah lembaran kertas berukuran kecil mengandung pesan tercetak untuk 

disebarkan kepada umum sebagai informasi mengenai suatu hal (Efendy, 

2012). Sedangkan media audiovisual adalah media perantara atau penggunaan 

materi dan penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran sehingga 

membangun kondisi yang dapat membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 

Di desa Gunung Wates jumlah remaja yang menyalah gunakan alkohol 

kebanyakan berumur antara 15-20 tahun. Berdasarkan wawancara terhadap 

kepala desa, di desa ini hampir seluruh remaja mengkonsumsi minuman keras. 

Kebiasaan ini dilakukan ketika ada acara hajatan dan pada saat malam 

minggu. Berdasarkan wawancara terhadap 8 remaja di daerah tersebut jumlah 

penyalahgunaan alkohol di daerah tersebut semakin bertambah. Ini dilihat dari 

jumlah orang pengguna alkohol sebelumnya hanya berjumlah sekitar 35 

orang. 
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Berdasarkan uraian diatas, untuk lebih meningkatkan pengetahuan 

remaja dalam menanggulangi penyalahgunaan minum minuman keras maka 

peneliti mencoba melakukan penelitian tentang perbedaan pengaruh 

pendidikan kesehatan menggunakan leafleat dengan audiovisual terhadap 

tingkat pengetahuan remaja tentang bahaya minuman keras di desa Wates 

Simo Boyolali. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah ada perbedaan pengaruh 

pendidikan kesehatan menggunakan leafleat dengan audiovisual terhadap 

tingkat pengetahuan remaja tentang bahaya minuman keras di desa Wates 

Simo Boyolali”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui perbedaan pengaruh pendidikan kesehatan 

menggunakan leafleat dengan audiovisual terhadap tingkat pengetahuan 

remaja tentang bahaya minuman keras di desa Wates Simo Boyolali. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan remaja tentang bahaya 

minuman keras  sebelum dilakukan dengan pendidikan kesehatan 

menggunakan leafleat. 
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b. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan remaja tentang bahaya 

minuman keras  setelah dilakukan dengan pendidikan kesehatan 

menggunakan leafleat 

c. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan remaja tentang bahaya 

minuman keras sebelum diakukan  pendidikan kesehatan 

menggunakan audiovisual. 

d. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan remaja tentang bahaya 

minuman keras setelah diakukan  pendidikan kesehatan menggunakan 

audiovisual 

e. Untuk mengetahui keefektifan pendidikan kesehatan antara antara 

metode leafleat dengan metode audiovisual. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis sebagai 

berikut: 

1. Bagi remaja di desa Wates 

Untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang bahaya minuman 

keras/beralkohol. 

2. Bagi institusi pendidikan 

a. Sebagai sumber bacaan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa 

khususnya yang terkait dengan dampak mengkonsumsi minuman 

keras/beralkohol. 
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b. Sebagai  bahan masukan dalam kegiatan proses belajar mengajar 

terutama mengenai metode yang efektif dalam pelaksanaan pendidikan 

kesehatan. 

3. Bagi peneliti 

a. Memberikan pengalaman nyata dalam melaksanakan penelitian 

sederhana secara ilmiah dalam rangka mengembangkan diri dalam 

melaksanakan fungsi perawat sebagai peneliti. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman bagi peneliti sendiri mengenai pengetahuan tentang 

dampak mengkonsumsi minuman keras/beralkohol. 

E. Keaslian Penelitian 

Sejauh pengetahuan peneliti, penelitian dengan judul “Perbedaan 

Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Bahaya Minuman Keras Antara 

Pendidikan Kesehatan Menggunakan Leafleat Dengan Audiovisual Di Desa 

Wates Simo Boyolali” belum pernah dilakukan. Adapun penelitian sejenis 

adalah sebagai berikut: 

1. Cahyaningsih (2008), Efektifitas penyampaian informasi seks bebas 

melalui metode audiovisual dan leafleat terhadap peningkatan pengetahuan 

remaja di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah 

metode audiovisual lebih efektif daripada pembagian leafleat untuk 

meningkatkan pengetahuan remaja tentang seks bebas. 

2. Puspitasari (2012), Perbedaan promosi kesehatan dengan media leafleat 

dan media audiovisual terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap 
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mahasiswa dalam pencegahan hepatitis B dengan imunisasi di Akademi 

Kebidanan PKU Muhammadiyah Surakarta. 

Hasil penelitian ini adalah promosi kesehatan dengan media leaflet lebih 

baik daripada dengan media audiovisual terhadap peningkatan 

pengetahuan dan sikap dalam pencegahan hepatitis B dengan imunisasi. 

3. Junita (2009), Perbedaan pendidikan kesehatan antara media 

leafleatdengan media audiovisual terhadap perilaku ibu balita gizi kurang 

dan gizi buruk di Kabupaten Bireuen Aceh. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan dengan 

media leafleat lebih efektif dibandingkan dengan metode audiovisual. 

4. Mintarsih (2007), Pendidikan kesehatan menggunakan leafleat dan 

audiovisual dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja tentang 

reproduksi di Kabupaten Tasikmalaya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan menggunakan 

media leafleat lebih efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja 

terhadap kesehatan reproduksi. 

 

 

 




