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ABSTRAK

FAKULTAS ILMU KESEHATAN
SKRIPSI, MEI 2019
DESMITHA AYU
PENGARUH MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP PENGETAHUAN DAN
SIKAP BHAYANGKARI TENTANG NARKOBA DICABANG SINTANG
97 Halaman + 17 tabel+ 6 gambar + 11 lampiran

Masalah penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sangat mengkhawatirkan karena
korban bukan hanya orang dewasa, ibu rumah tangga, anak-anak dan remaja pun
menjadi sasaran yang mudah. Peran Bhayangkari dalam membantu tugas Polri untuk
pencegahan Narkoba, tentu perlu pengetahuan dan sikap yang mendukung untuk
melakukan pencegahan Narkoba di masyarakat. Karena itu, perlu media Audio visual
untuk membantu Polri meningkatkan pemahaman dan wawasannya terhadap
pengetahuan dan sikap Bhayangkari tentang Narkoba. Tujuan penelitian ini Untuk
mengetahui pengaruh media audio visual terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap
Bhayangkari tentang Narkoba di Cabang Sintang. Jenis penelitian ini adalah quasi
eksperiment control group pretest–postest design. Populasi dalam penelitian ini seluruh
Bhayangkari Cabang Sintang, pengambilan sampel dengan keteria inklusi dan ekslusi
sebanyak 58 orang. Uji yang digunakan adalah uji wilcoxon.
Hasil penelitian menunjukan terjadi peningkatan pengetahuan pada sikap pada
kelompok ekperimen dengan skor pengetahuan pretes 9,67% meningkatt menjadi
14,45 % dan sikap prettest 7,70% meningkat menjadi 14,88 dengan masing-masing (p
value=0,000). Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada Polri untuk
menggunakan video ini untuk meningkatkan pengetahuan kepada Bhayangkari serta
digunakan sebagai media untuk pencegahan Narkoba pada masyarakat di wilayah kerja
Polres Sintang

Kata kunci
Daftar pustaka

: Bhayangkari, Audio Visual, Narkoba.
: 40 (2010 – 2018)

ABSTRACT
FACULTY OF HEALTH SCIENCE
SKRIPSI, MAY 2019
DESMITHA AYU
DETERMINE THE EFFECT OF AUDIO-VISUAL MEDIA ON THE
KNOWLEDGE AND ATTITUDE INCREASE OF BHAYANGKARI
TOWARDS NARCOTICS SPECIFICALLY IN SINTANG BRANCH.
97 pages + 17 tables + 6 images + 11 attachments

The problem of drug abuse is concerning in Indonesia, because of the victims are not
only adults, housewives, children but also adolescents are easily involved. The role of
Bhayangkari in assisting the task of The Indonesian National Police (Polri) for the
prevention of Narcotics requires a supporting knowledge and attitudes in order to
restrain Narcotics in community. Therefore, Audio visual media is needed for helping
The Indonesian National Police (Polri) to improve the understanding and insight into
Bhayangkari's knowledge and attitudes about drugs. The purpose of this research was
to determine the effect of audio-visual media on the knowledge and attitude increase
of Bhayangkari towards Narcotics specifically in Sintang Branch. This type of research
is a quasi-experimental control group pretest-posttest design. The participant of this
research were all member of Bhayangkari Sintang branch, the sample taking uses
inclusion and exclusion categories of 58 people. The test used is the Wilcoxon test.
The result witnessed an increase in knowledge and attitude in the experimental group,
with the score of knowledge pretest was 9.67% then increased to 14.45%, and the score
of attitude pretest was 7.70% increased to 14.88 with each (p value = 0,000). Based on
the result of this research, it can be advised to the Indonesian National Police (Polri) to
use this video for elevating the knowledge of Bhayangkari, also be used as a prevention
media of Narcotics for the community in the working area of Departmental Police
(Polres) of Sintang.
Keywords
: Audio Visual, drugs, Bhayangkari .
Bibliography : 40 (2010 – 2018)
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DAFTAR SINGKATAN

BNNP

: Badan Narkotika NasionaL Propinsi

DINKES

: Dinas Kesehatan

HAM

: Hak Asasi Manusia

KEPMENKES

: keputusan Mentri Kesehatan

KALBAR

: Kalimantan Barat

NAPZA

: Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya

PERMENKES

: Peraturan menteri Kesehatan

POLRES

: Polisi Resort (Berada Dikabupaten)

POLRI

: Polisi republic Indonesia

POLSEK

: Polisi Sektor

TNI

: Tentara Nasinal Indonesia

WHO

: Word Health Organization

NARKOBA

: Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif lain nya

UNODC

: United Nations Office on Drugs and Crime

DAFTAR ISTILAH

Adiksi

: Ketergantungan

Amfetamin

: Kelompok obat yang secara dramatis mempengaruhi system
saraf pusat, yang dapat menimbulkan perasaan damai.

Bermakna

: mempunyai (mengandung) arti penting

Bhayangkari

: Istri polisi republik Indonesia

Definisi

: Pengertian

Decoding

: Penafsiran kode

Encoding

: Pengkodean

Efektif

: ada pengaruh, akibat nya / manjur

Entri

: Memasukan

Euphoria

: Perasaan senang yang berlebihan

Fly

: Melayang

Hipotesis

: Dugaan sementara

Halusinasi

: Hayalan

Hipomania

: Kondisi perasaan yang bergairah, gembira banyak
disertai

Inhibisi
Kesimpulan

kegiatan yang meningkat

: Hambatan otot- otot dalam bekerja
: pendapat terkahir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya

Komunikasi satu arah : Pengirim berita berkomunikasi tanpa meminta umpan balik
Komunikasi dua arah : Penerima pesan dapat memberi umpan balik
Over dosis

: Kondisi saat tubuh menerima zat atau obat secara
berlebihan

Pecandu

: Ketergantungan sesorang terhadap sesuatu

Persepsi

: Pendapat

Prevalensi

: Jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada suatu
waktu tertentu di suatu wilayah

Populasi

: Sekelompok besar individu dalam stu wilayah tertentu

Receiving

: Menerima

Responding

: Merespon

Relative

: Tergantung

Sebaya

: Seumuran

Strees

: Gangguan emosi

Sampel

: Objek yang diteliti

Sekunder

: Kedua

Stimulus

: Rangsangan

Toleransi

: Atas ukur untuk penambahan atau pengrangan yang masih
diperbolehkan

Weakness

: Keadaan lemah dan ingin tidur terus menerus

Zat adiktif

: Zat- zat yang dapat membuat orang kecanduan

Total sampling

: Keseluruhan sampel

Sumber: kamus besar bahasa Indonesia. KBBI.Web.i

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Narkoba akronim dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif
lainnya (NAPZA). Narkoba merupakan zat yang mempengaruhi kondisi
kejiwaan/psikologi seseorang dan menimbulkan ketergantungan fisik serta
psikologi (Kepmenkes, 2010)
Ketergantungan

dan

kecanduan

pengguna

Narkoba

sangat

mengkhawatirkan karena korban bukan hanya orang dewasa, ibu rumah tangga
anak-anak dan remaja menjadi sasaran yang mudah, karena remaja memiliki sifat
dinamis, energik, selalu ingin mencoba, mudah tergoda dan putus asa sehingga
rentan terhadap penyalahgunaan Narkoba, (Simangunsong, 2014).
Data dari united nation office&drug and crime (UNODC) Sekitar 230 juta
orang, atau 5 persen dari populasi orang dewasa di dunia, setidak nya pernah
mencoba selama tahun 2010, Jumlah pengguna sekitar 27 juta, merupakan 0,6
persen dari populasi orang dewasa dunia, dan membunuh setidaknya 0,2 juta
orang setiap tahun (UNODC, 2012). Di Indonesia, data dari BNNP 2018, angka
prevalensi penyalahgunaan Narkoba, dari yang coba, teratur pakai, suntik, non
suntik, di usia 10 – 59 tahun, di tahun 2014 sebanyak 4.022.228 jiwa, tahun 2015
4.098.029 orang dan tahun 2017 persentase yang coba-coba pakai 56,53%, suntik
1,73, pecandu non suntik seperti sabu, inex, ganja dll 27,25 %.

1

Data Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Pemakai Narkoba di
Kalbar pada tahun 2015 sebanyak 1, 37 %, tahun 2016 1, 9 % dan ditahun 2017
sebanyak 1, 57 %. Di Sintang pelaku Narkoba tahun 2016 terdapat 47 orang, 2017
terdapat 28 orang dan ditahun 2018 terdapat 65 orang. Kasus yang diungkap tahun
2016 terdapat 32 kasus, tahun 2017 terdapat 21 kasus dan tahun 2018 terdapat 43
kasus (Polres Sintang, 2019).
Dampak negatif dari Narkoba sangat luas, baik secara fisik, psikis,
ekonomi, sosial budaya hukum dan HAM (Eleanora, 2011). Dampak pengunaan
Narkoba dapat mengakibatkan kerusakan otak dan cacat permanen, sehingga
Kasus Narkoba merupakan masalah kejahatan yang mengancam kehidupan
berbangsa dan bernegara (Pulungan, 2015). Gangguan Narkoba juga berkaitan
dengan penyakit menular, masalah biopsikologi, sosial, dan kultural (Kepmenkes,
2010)
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Septiningsih &
Ismawati, 2014). Mengatakan bahwa Narkoba merupakan zat kimia yang
berbahaya, merusak kesehatan bagi penggunanya dan mengakibatkan kematian
pada orang dewasa ataupun anak-anak.
Orang tua khususnya ibu mempunyai peranan besar untuk melindungi
keluarga dan anak-anaknya dari pengaruh buruk Narkoba. Untuk itu perlu bekal
pengetahuan dan keterampilan tentang seluk-beluk bahaya dan akibat Narkoba.
Dengan mengetahui segala hal yang terkait risiko dan bahaya Narkoba, orang tua
bisa mendeteksi secara dini segala keanehan yang muncul dalam keseharian

anggota keluarganya, keseharian di rumah maupun aktivitas bersama rekan
sebayanya. Peran ibu sangat penting karena perkembangan kepribadian anak yang
berkelanjutan, ikatan emosional yang kuat antara ibu dan anak, serta interaksi dan
komunikasi orang tua yang berlangsung menetap (Simangunsong, 2013)
Peranan Bhayangkari sangat besar sekali pengaruhnya baik dalam
keluarga, masyarakat, ataupun Institusi Polri khususnya Polres Sintang, karena
selain merupakan ibu rumah tangga Bhayangkari Sintang juga wanita yang bekerja
di berbagai institusi yang ada di Indonesia seperti tenaga medis, guru, wiraswasta
bahkan kejaksaan. Selain itu, Sintang merupakan wilayah yang berbatasan
langsung daratannya dengan Negara Malaysia dan merupakan pusat keramaian
yang sering dikunjungi masyarakat 3 Kabupaten yaitu Sintang, Mempawah dan
Kapuas Hulu.
Berbagai upaya untuk menanggulangi Narkoba banyak dilakukan salah
satunya dengan menggunakan media. Media efektif untuk menginformasikan
bahaya Narkoba (Nadeak, 2018)
Media audio visual

jarang dilakukan dalam pemberian penyuluhan

Narkoba yang sering dilakukan Bhayangkari Cabang Sintang, Bhayangkari
Sintang merupakan organisasi wanita yang bernaung di bawah instansi Polri yang
anggotanya merupakan istri dari Polisi yang berdinas di wilayah Polres Sintang,
yang sebagian besar berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan sisa nya wanita karir
(Bhayangkari cabang, 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh (permata, 2013) terdapat perbedaan
pengetahuan posttest antara kelompok leaflet dengan kelompok audiovisual.
Berdasarkan nilai rata-rata posttest pengetahuan, nampak bahwa rata-rata posttest
kelompok audiovisual memiliki rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan
kelompok leaflet (17,08 > 14,62).
Dari survey pendahuluan yang peneliti lakukan di Asrama Polres Sintang
diketahui bahwa dari 10 responden 8 di antaranya belum tahu jenis- jenis Narkoba,
9 di antaranya belum mengerti akibat atau penyakit yang ditimbulkan akibat
penyalahgunaan Narkoba suntik, Untuk itu penting sekali rasanya kita
meningkatkan pemahaman, dan pengetahuan ibu-ibu khususnya ibu perwira
Bhayangkari Polres Sintang.
Berdasarkan uraian latar belakang peniliti tertarik melakukan penelitian
“Pengaruh media audio visual terhadap pengetahuan dan sikap Bhayangkari
tentang Narkoba di Cabang Sintang”.
1.2 Rumusan masalah
Ketergantungan

dan

kecanduan

pengguna

Narkoba

sangat

mengkhawatirkan karena korban bukan hanya orang dewasa, ibu rumah tangga,
anak-anak dan remaja pun menjadi sasaran yang mudah, karena mereka golongan
yang rentan terhadap penyalahgunaan Narkoba. Berbagai upaya untuk
menanggulangi Narkoba banyak dilakukan oleh pemerintah salah satunya dengan
menggunakan media audio visual. Di Cabang Sintang sendiri penyuluhan tentang

Narkoba dilaksanakan minimal 4 bulan sekali, dengan teknik narasumber
menjelaskan paparan di depan yang berupa power poin, namun fakta dilapangan
masih banyak Bhayangkari yang memiliki pengetahuan rendah tentang Narkoba
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan
penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh media audio visual yang
peneliti buat untuk menambah pengetahuan dan sikap Bhayangkari tentang
Narkoba di Cabang Sintang.
1.3. Tujuan penelitian
1.3.1. Tujuan umum :
Untuk mengetahui pengaruh media audio visual terhadap pengetahuan
dan sikap Bhayangkari Cabang Sintang sebelum dan sesudah diberikan
pengetahuan tentang Narkoba.
1.3.2. Tujuan khusus
1. Mengetahui pengetahuan Bhayangkari sebelum dan sesudah diberi media
audio visual tentang Narkoba pada kelompk eksperimen dan kontrol
2. Mengetahui sikap Bhayangkari sebelum dan sesudah diberi media audio
visual tentang Narkoba melalui media Audio Visual pada kelompok
eksperimen dan kontrol.
1.4 Manfaat penelitian
1.4.1 Bagi Bhayangkari Cabang Sintang

Diharapkan mendapatkan informasih lebih tentang Narkoba sehingga
bisa memberikan edukasi kepada keluarga dan masyarakat yang ada di
lingkungannya serta Audio Visual yang peneliti buat digunakan di organisasi
untuk mengedukasi Bhayangkari di ranting-ranting Cabang Sintang.
1.4.2 Bagi Polres Sintang
Diharapkan audio visual yang peneliti buat dapat digunakan untuk
menambah pengetahuan masyarakat tentang Narkoba.
1.4.3 Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan
khususnya tentang gambaran seberapa besar pengaruh media audio visual
terhadap peningkatan pengetahuan tentang Narkoba.
1.4.4 Bagi Universitas Muhammadiyah Pontianak
Sebagai bahan literatur perpustakaan yang dapat dijadikan referensi dan
penelitan ini dapat dilanjutkan mahasiswa khususnya Fakultas Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Pontianak mengenai promosi kesehatan dan dapat
memotivasi rekan–rekan selanjutnya untuk membuat media yang lebih baik
lagi.

1.5 Keaslian Penelitian
Tabel: 1.1
No
1

Judul
Penelitian
pengaruh
pendidikan
kesehatan
melalui
media
video
terhadap
pengetahu
an bahaya
napza pada
remaja
kelas
x
man
maguwoha
rjo
Yogyakart
a
Pendidika
n melalui
Edutainme
nt Film
untuk
Meningkat
an
Pengetahu
an dan
Sikap
Sejak Dini
Tentang
Bahaya
Penyalahg
unaan
Narkoba
pada Anak
Sekolah
Dasar di

Peneliti

Variabel

Metode

Hasil Penelitian

Setiyaji,
Wiyani, &
Suwarsi,
2017

V. bebas:
Audio
visual
Variable
terikat:
pengetahu
an bahaya
napza

pra
eksperimen
dengan
rancangan
penelitian
one group
pretest
posttest
design

Ada perubahan -V.bebas
yang signifikan audio
terhadap
visual
pengetahuan
-metode
remaja sebelum
pra
diberikan
eksperim
pendidikan
ent
kesehatan
tentang bahaya
NAPZA
ratarata
nilainya
10,02 menjadi
sebesar 11,44

V.terikat:
pengetahuan
dan sikap
Popolasi dan
sampel
Bhayangkari
Sintang
Tempat:
Polres Sintang
saluran
komunikasi
konvesional
saat arisan

Fibriana
& Setyo
W, 2013

V. bebas:
media
edutainme
nt
V.terikat :
Pengetahu
an anak
sekolah
tentang
Narkoba

Pra
eksperiment
pretest dan
post test

Bahwa tingkat
pengetahuan
tentang Narkoba
dan bahaya
penyalahgunaan
nya mengalami
peningkatan
setelah
mendapatkan
pendidikan.

V.bebas: audio
visual
Durasi
penelitian 8
hari

Durasi
penelitian: 1
bulan

Persamaan

V.terikat:
penegtahu
an tentang
Narkoba

Perbedaan

Kecamata
n
Limbanga
n
Kabupaten
Kendal
(Satri
Efektifitas
V. Bebas:
Quasi
Mayu
pendidikan
Pendidika eksperimen
Santi,
kesehatan
n
Pre and
Febriana
mengguna
Kesehatan
posttest
kan media Sabrian, Mengguna
without
& Darwin
audiovisua
kan Media
control
Karim,
l terhadap
Audiovisu
(kontrol
diri
2014)
perilaku
al
sendiri
pencegaha
V. Terikat:
n filariasiS
Perilaku
Pencegaha
n Filariasis

Ada perbedaan
perilaku
responden
sebelum dan
sesudah
diberikan
pendidikan
kesehatan
menggunakan
media
audiovisual,
Perbedaan nilai
mean sebelum
dan sesudah
diberikan
pendidikan
adalah 1,250
Keaslian penelitian

Kesimpulan perbedaan penelitian ini dengan

V.bebas:
audio
visual

V.terikat:
pengetahuan
tentang
Narkoba

sebelumnya pada aspek

variabel bebasnya adalah media audio visual tentang Narkoba khusus tentang
Narkoba suntik, variable terikat nya berbeda dari penelitian sebelum nya dimana
pada penelitian ini adalah peningkatan pengetahuan dan sikap Bhayangkari
terhadap Narkoba, selanjutnya saluran komunikasi yang penulis gunakan untuk
pemberian pretest dan posttest adalah saluran komunikasi konvesional yaitu saat
Bhayangkari Cabang Sintang melakukan arisan bulanan dan pemberian intervensi
kelompok eksperiment melalui media social grup whatshap dan pada kelompok

kontrol tidak diberikan perlakuan apapun, tempat penelitian yang peneliti lakukan
adalah wilayah kerja Bhayangkari Cabang Sintang di Polres Sintang, dan waktu
penelitian 23-30 Maret 2019.

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
V.1 Hasil
V.1.1. Gambaran Umum Lokasi
Bhayangkari Cabang Sintang yang berada di bawah naungan
Polres Sintang, Polres Sintang yang beralamatkan di jalan DR. Wahidin
Sudiro Husodo Sintang kode pos 78611. Lokasi penelitian dilakukan di aula
serba guna yang persis berada di samping gedung Bhayangkari Cabang
Sintang.
Cabang Sintang memiliki 14 ranting, Bhayangkari ranting merupakan
istri-istri Polri yang berdinas di Polsek, Serawai, Kayan Hulu, Kayan Hilir,
Kelam, Tebelian, Sepauk, Ambalau, Ketunggau Hilir, Ketungau Huulu,
Ketungau Tengah, Dedai, Tempunak, Binjai.
V.1.2. Gambaran proses penelitian
Pengisian kusioner postest pada kelompok eksperiment dan kontrol
dilakukan pada tanggal 23 Mei 2019, tanggal 23 Mei peneliti membuat group
whatshap untuk kelompok eksperiment dimana didapatkan 29 orang yang
berkenan dimasukan kedalam group whatshap, tanggal 24 peneliti
memberikan perlakuan dengan membagikan setengah dari audio visual
kepada kelompok eksperimen dengan tujuan, peneliti ingin melihat reaksi
kelompok eksperiment apakah mereka tertarik dan antusias untuk melihat
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lanjutan dari audio visual yang peneliti buat, tanggal 25 maret di jam yang
sama peneliti selanjutnya membagikan kembali sambungan audio visual
sampai selesai dan mengecek kembali apakah responden sudah menonton
semuanya.
Pada kelompok kelompok kontrol peneliti tidak memberikan
intervensi apapun, pada tanggal 30 maret kelompok eksperiment dan kontrol
mengisi kembali kusioner posttes. Peneliti memberikan 3 pertanyaan terkait
penelitian dan memberikan hadiah kepada ibu Bhayangkari yang bisa
memberikan jawaban yang benar.
Tahapan proses penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut:
1. Tahap persiapan
Tahap persiapan yang dilakukan adalah:
a. Mempersiapkan kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian
dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan pembimbing
pertama dan kedua sampai kuesioner dinyatakan siap digunakan untuk
mewawancari responden.
b. Mengurus dan mengajukan permohonan surat izin penelitian kepada
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak yang
ditujukan kepada ketua Bhayangkari Cabang Sintang tanggal tanggal
19 Januari 2019 untuk mendapatkan izin penelitian dari Bhayangkari
Cabang Sintang.
c. Menyiapkan kamera untuk dokumentasi penelitian.

d. Menyiapkan peralatan penelitian seperti lembar kuesioner yang sudah
diperbanyak sesuai dengan jumlah responden, dan media yang
digunakan.
e. Bertemu dengan ketua Bhayangkari untuk menentukan waktu dan
tempat penelitian dilaksanakan
2. Tahap pelaksanaan
Pelaksanaan penelitian dilakukan setelah peneliti mendapatkan izin
dari organisasi Bhayangkari Cabang Sintang pada tanggal 23-30 Maret
dengan tahapan sebagai berikut:
a. Tahapan pretest
a) Melakukan persiapan penelitian saat Bhayangkari Cabang Sintang
melakukan arisan, selanjutnya membagi responden sesuai dengan
kriteria inklusi dan eksklusi masing-masing sebanyak 62 sampel
b) Melakukan pengisian kuesioner yang didampingi dan dibantu oleh
peneliti untuk memudahkan responden menjawab pertanyaan yang
diajukan.
c) Mengambil dokumentasi penelitian berupa foto atau gambar
menggunakan kamera digital pada saat responden sedang mengisi
kuesioner
d) Membuat group wa untuk kelompok eksperiment dimana pemilihan
kelopok eksperimen yaitu Bhayangkari yang berkenan untu

dimasukan group dan sudah dipastikan datang saat posttest yaitu
berjumlah 29 orang
e) Membagikan tontonan media audio visual digroup whatshap pada
tanggal 24 selanjutnya mengobservasi antusias peserta dalam
menanggapi media audio visual, tanggal 24 membagikan lagi media
audio visual dan melihat dan memastikan bahwa mereka sdah
menonton.
b. Tahapan posttest
a) Pada saat arisan peneliti meminta waktu kembali untuk membagikan
kusioner yang sama pada kelompok eksperiment

dan kontrol

sebanyak 59 orang,
b) Memberikan doorprize kepada responden yang bisa menjawab 3
pertanyaan yang peneliti berikan
c) Melaporkan kepada ketua Bhayangkari bahwasanya penelitian sudah
selesai dilaksakan pada tanggal 30 Maret 2019.
3. Tahap akhir
Tahap akhir dari penelitian ini adalah melakukan analisis data
terhadap hasil penelitian meliputi pengolahan hasil kuesioner
menggunakan program komputer dan analisis data sesuai dengan tujuan
penelitian. Selanjutnya menyimpulkan hasil pengolahan data sebagai
jawaban dari masalah penelitian dan menyusun laporan yang kemudian
dikonsultasikan dengan pembimbing pertama dan kedua.

Persiapan
penelitian
1.
2.
3.
4.

Membuat kuesioner.
Mengurus surat izin penelitian.
Menyiapkan alat dokumentasi (kamera digital).
Kosulidasi
Izin penelitian kepada ketua Bhayangkari

Tanggal 23 maret melakukan pretes
Tanggal 24 dan 25 maret
Memberikan perlakukan melalui whatshap
Melakukan posttest tanggal 30 maret

Inklusi
58 orang

Eksklusi
4 orang (Kontrol)
Matching
(Yang pernah
mengikuti tot
narkoba)

Kontrol
29 orang

- Ibu yang berkenan dimasukan ke
dalam group wa
- Bersedia dijadikan responden.

- Bersedia dijadikan responden.

Data Primer
Kusioner
Analisis data & kesimpulan

Gambar V.1 Alur Proses Penelitian

Kasus
29 orang

V.1.3. Karakteristik responden
1. Umur
Umur adalah waktu hidup sejak dilahirkan atau tentang waktu hidup
sejak dilahirkan sampai saat diteliti.
Tabel 5.1
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur Responden
Umur

Kelompok Eksperimen
N
%
20-29
3
10,3
30-39
19
65,5
40-50
7
24,1
Total
29
100%
Sumber: Data primer 2019

Kelompok Kontrol
N
%
3
10,3
21
72,4
5
17,2
29
100%

Total
N
6
40
12
58

Berdasarkan Tabel 5.1 diketahui bahwa proporsi responden lebih
banyak berumur 30-39 tahun sebanyak 40 responden, dibandingkan dengan
responden 20-29 tahun sebanyak 6 responden dan 40-50 tahun sebanyak 12
responden.
2. Lama Pernikahan
Tabel 5.2
Distribusi frekuensi berdasarkan lama pernikahan
Lama
Kelompok
Kelompok Kontrol
Total
Pernikahan
Eksperimen
N
%
N
%
N
0 – 3 Tahun
2
6,9
3
10,3
5
4 – 8 Tahun
2
6,9
4
13,8
6
9 – 13 Tahun
9
31,0
15
51,7
24
≥ 13 Tahun
16
55,2
7
24,1
23
Total
29
100
29
100
58
Sumber: Data primer 2019

Berdasarkan Tabel 5.2 diketahui bahwa proporsi responden lebih
bnayak pada kelompok ekperimen yaitu pernikahan lebih dari 13 tahun,
sedangkan pada kelompok kontrol lebih banyak pada pernikahan 9-13
tahun sebanyak 15 orang.
3. Pendidikan
Tabel 5.3
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Responden
Pendidikan

Kelompok
Kelompok
Total
Eksperimen
Kontrol
N
%
N
%
N
SMA
19
65,5
15
51,7
34
D III
3
10,3
6
20,7
9
S1
7
24,1
8
27,6
15
Total
29
100%
29
100%
58
Sumber: Data primer 2019
Berdasarkan Tabel 5.3 diketahui bahwa proporsi responden lebih
banyak tamatan SMA sebanyak 34 responden, dibandingkan dengan
responden tamatan D III sebanyak 9 responden dan S1 sebanyak 15
responden.
4. Pekerjaan
Tabel 5.4
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Responden
Pekerjaan

Kelompok
Eksperimen
N
%
PNS
3
10,3
Wiraswasta 5
17,2
IRT
21
72,4
Total
29
100%
Sumber: Data primer 2019

Kelompok
Kontrol
N
3
8
18
29

Total
%
10,3
27,6
62,1
100%

N
6
13
39
58

Berdasarkan Tabel 5.4 diketahui bahwa proporsi responden lebih
banyak pekerjaan IRT sebanyak 39 responden, dibandingkan dengan
responden PNS sebanyak 6 responden dan Wiraswasta sebanyak 13
responden.
5. Terakhir mendapatkan informasi tentang Narkoba
Tabel 5.5
Distribusi Frekuensi berdasarkan terakhir mendapatkan media
Waktu

Pretest
Eksperimen
N
%
1
3,4

Kontrol
N
%
1
3,4

Posttets Pengetahuan
Eksperimen Kontrol
N
%
N
%
14
48,3
1
3,4

Kurang
dari
1
minggu
Lebih dari 2
6,9
4
13,8 4
13,8
2
1 minggu
Bulan lalu 5
17,2 1
3,4 1
3,4
3
Lebih dari 21
72,4 23 79,3 10
34,5
23
1 bulan
Sumber: Data primer 2019
Berdasarkan tabel 5.5 di atas maka dapat disimpulkan

6,9
10,3
79,3

bahwa

responden rata-rata mendapatkan pengetahuan tentang Narkoba lebih dari
1 bulan yang lalu.
6. Jenis Media
Tabel 5.6 Distribusi informasi media
Media
elektronik
TV
Radio

Pretest
Eksperimen
N
%
16
55,2
0
0

Posttets Pengetahuan
Kontrol Eksperimen Kontrol
N %
N
%
N
%
19 65,5 10
34,5
19
65,5
1
3,4 1
3,4
6
20,7

Media
7
24,1
social
Media Non elektronik
Koran
3
10,3
Leaflet
1
3,4
Sumber: Data primer 2019

14

48,3 9

31,0

18

62,1

5
4

17,2 4
13,8 0

13,8
0

6
2

20,7
6,9

Berdasarkan tabel 5.6 di atas dapat disimpulkan bahwa kelompok
eksperimen pretest sering mendapatkan informasi mengenai Narkoba
memalui media elektronik yaitu TV sebesar 55,2% dibandingkan dengan
kelompok eksperimen posttest yang sering mendapatkan infromasi melalui
media elektronik yaitu TV sebesar 34,5%.
V.1.4. Uji normalitas
Analisis awal dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa
kedua kelompok berangkat dari titik yang tolak sama, Apabila hal ini
dipenuhi langkah selanjutnya adalah memberi perlakuan.
Uji normalitas data sampel dilakukan dengan uji Shapiro wilk (karena
jumlah responden kurang dari 50). Kriteria data sampel terdistribusi secara
normal apabila nilai p > 0,05. Hasil uji terhadap data sampel sebagaimana
yang terlihat pada tabel.
Tabel 5.7 Hasil Uji Normalitas dengan UJi Shapiro wilk
No
1
2
3

Variabel
P
Kelompok eksperimen pretest 0,169
pengetahuan
Kelompok eksperimen pretest 0,001
sikap
Kelompok
Kontrol
pretest 0,010
pengetahuan

Keterangan
Normal
Tidak Normal
Tidak Normal

4
5
6
7
8

Kelompok Kontrol pretest sikap
Kelompok eksperimen posttest
pengetahuan
Kelompok eksperimen posttest
sikap
Kelompok
kontrol
posttest
pengetahuan
Kelompok kontrol posttest sikap
Sumber: Data primer 2019
Berdasarkan

tabel

5.7

0,002
0,000

Tidak Normal
Tidak Normal

0,001

Tidak Normal

0,020

Tidak Normal

0,085

Normal

hasil

perhitungan

normalitas

dengan

menggunakan uji Shapiro-wilk diperoleh nilai p pretest pengetahuan pada
kelompok eksperimen dan kontrol adalah 0,169 > 0,05 yang artinya
distribusi datanya normal dan kontrol pretest pengetahuan 0,010 < 0,05
yang artinya distribusi datanya tidak normal. Nilai p pretest sikap pada
kelompok eksperimen dan kontrol adalah 0,001 dan 0,002 < 0,05 yang
artinya distribusi datanya tidak normal.
Berdasarkan hasil perhitungan normalitas dengan menggunakan uji
Shapiro-wilk (karena jumlah sampel kurang dari 50) diperoleh nilai p
posttest pengetahuan pada kelompok eksperimen dan kontrol adalah 0,000
dan 0,020 < 0,05 yang artinya distribusi datanya tidak normal. Nilai p
posttes sikap pada kelompok eksperimen dan control adalah 0,001 < 0,05
yang artinya distribusi datanya tidak normal dan yang kontrol 0,085 > 0,05
yang artinya distribusi datanya normal

V.1.5. Analisis univariat
a. Pengetahuan
Kategori pengetahuan dalam penelitian ini didasarkan pada
normalitas data. Berdasarkan hasil uji normalitas, data berdistribusi
normal pada kelompok pretest eksperimen digunakan nilai mean yaitu
5, 41 Responden dikategorikan memiliki pengetahuan baik apabila ≥ 5,
41 dan kurang baik apabila < 5, 41.
Tabel 5.8
Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden
Kelompok

Pretest Pengetahuan
Baik
Kurang
Baik
N
%
N
%
Eksperimen 14
48,3 15 51,7
Kontrol
21
72,4 8
27,6
Sumner: Data primer 2019

Posttets Pengetahuan
Baik
Kurang
Baik
N
%
N
%
17
58,6 12
41,4
13
44,8 16
55,2

Berdasarkan tabel 5.8 di atas diketahui pada kelompok
eksperimen responden yang memiliki pengetahuan baik mengalami
peningkatan pada saat pretest 48, 3% menjadi 58, 6% pada saat posttest.

Grafik V.1
Analisis Peritem Pengetahuan Responden Yang Menjawab Benar
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P7

P8

P9

P10

9

10

Posttest Eksperimen
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kelompok kontrol
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30
20
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18
16

15

17
16

19
21

12

10

22
10

10
8

8

6

0
P1

P2

P3

P4

P5

Pretest Kontrol

P6

P7

P8

P9

4
P10

Posttest Kontrol

Sumber: Data primer 2019
Berdasarkan Grafik V.1 di atas diketahui bahwa pada kelompok
eksperimen responden yang paling sedikit menjawab benar pada
pertanyaan pengetahuan no 9 tentang “apa akibat lansung dari
pemakaian Narkoba” Pada saat pretest 13, 8% yang menjawab benar,

namun pada posttest kelompok eksperimen mengalami peningkatan
menjadi 58,6% responden yang menjawab benar dan pada keseluruhan
item pertanyaan mengalami peningkatan.
Sedangkan pada kelompok kontrol responden yang paling sedikit
menjawab pertanyaan juga terdapat pada no 9 sebanyak 20,7% yang
menjawab benar, pada posttest kelompok kontrol mengalami kenaikan
31,0% Namun pada pertanyaan no 5, 6, 7, 8 responden yang menjawab
benar mengalami penurunan yanitu pada item pertanyaan tentang
pecandu Narkoba.
Dari tabel di atas dapat dilihat seluruh item pengetahuan pada
kelompok eksperimen mengalami peningkatan signifikian berbanding
terbalik dengan kelompok kontrol hanya beberapa item saja yang
mengalami peningkatan.
b. Sikap
Kategori sikap dalam penelitian ini didasarkan pada normalitas
data. Berdasarkan hasil uji normalitas, data berdistribusi tidak normal
pada kelompok pretest eksperimen digunakan nilai median yaitu 7.
Responden dikategorikan memiliki sikap mendukung apabila ≥ 7 dan
tidak mendukung apabila < 7.
Tabel 5.9
Distribusi Frekuensi Sikap Responden
Kelompok

Pretest Sikap

Posttets Sikap

Mendukung

Tidak
Mendukun
g
N
%
N
%
Eksperimen
22
75,9 7
24,1
Kontrol
17
58,6 12 41,4
Sumber: Data primer 2019

Mendukung

Tidak
Mendukung

N
29
18

N
0
11

%
100
62,1

%
0
37,9

Berdasarkan tabel 5.9 di atas Pada pretest sikap baik kelompok
eksperimen 75,9% responden yang mendukung, kelompok kontrol pada
pretest 58,6% yang mendukung. Namun pada posttest sikap jumlah
responden dengan sikap mendukung pada kelompok eksperimen 100%
lebih banyak bila dibandingkan dengan kelompok kontrol, yaitu sebesar
62,1%
Grafik V.2
Analisis Peritem Sikap Responden Yang Menjawab Benar
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Berdasarkan grafik V.2 di atas diketahui responden yang paling
sedikit menjawab mendukung yaitu pernyatan sikap no 7 tentang
“pengedar dan pemakai Narkoba harus ditempatkan dipenjara” dan no
8

tentang “menurut saya pencegahan Narkoba harus dimulai dari

pemerintah”. Pada saat pretest kelompok eksperimen sebanyak 31,0%
responden yang menjawab mendukung. Namun pada saat posttest
mengalami peningkatan yaitu sebannyak 65,5% responden yang
menjawab mendukung.namun dan pada keseluruhan item pertanyaan
mengalami peningkatan.
Sedangkan pada kelompok kontrol mengalami peningkatan hanya
pada pada item pertanyaan no 7 dan 8 namun pada item pertanyaan
lainnya cenderung mengalami penurunan.

Dari tabel di atas dapat dilihat seluruh item pernyataan sikap pada
kelompok eksperimen mengalami peningkatan signifikian hal ini
berbanding terbalik dengan kelompok kontrol hanya beberapa item saja
yang mengalami peningkatan.
V.1.6. Analisis Bivariat
V.1.6.1 Perbedaan pengetahuan pretes dan postest pada kelompok
ekperimen dan kelompok kontrol
Berdasarkan hasil uji normalitas data berdistibusi tidak normal
maka menggunakan uji Wilcoxon berikut ini hasil uji Wilcoxon:
Tabel 5.10
Hasil uji Wilcoxon pada kelompok ekperimen
Pengetahuan N
Prettest
Posttest

29

Mean
Rank
9,67
13,45

Delta
Mean
3,78

P Value
0,000

Tabel 5.10 di atas menunjukan bahwa terjadi peningkatan mean
pengetahuan pada kelompok ekperimen sebesar 3,78 (Delta mean).
Hasil uji Wilcoxon diperoleh p value =0,000 (<0, 05), maka Ha
diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan
pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan media audio visual tentang
Narkoba pada kelompok ekperimen.

Tabel 5.11
Hasil uji Wilcoxon pada kelompok kontrol
Pengetahuan N
Prettest
Posttest

Mean
Rank
10,22
12,38

29

Delta
Mean
2,16

P Value
0,244

Tabel 5.11 di atas menunjukan bahwa terjadi peningkatan mean
pengetahuan pada kelompok ekperimen sebesar 2,16 (Delta mean).
Hasil uji Wilcoxon diperoleh p value =0,244 (>0,05), maka H0 diterima.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan
pengetahuan sebelum dan sesudah pada kelompok kontrol.
V.1.6.2

Perbedaan sikap sebelum dan sesudah pada kelompok ekperimen
dan kelompok kontrol.
Tabel 5.12
Hasil uji Wilcoxon pada kelompok ekperimen
Sikap
N
Mean
Delta
P Value
Rank

Mean

Prettest 29

7,70

7,18

Posttest

14,88

0,000

Tabel 5.12 di atas menunjukan bahwa terjadi peningkatan mean
sikap pada kelompok ekperimen sebesar 7, 18 (Delta mean). Hasil uji
Wilcoxon diperoleh p value =0,000 (<0,05), maka Ha diterima. Oleh
karena itu, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan sikap sebelum dan
sesudah diberikan media audio visual tentang Narkoba pada kelompok
ekperimen.

Tabel 5.13
Hasil uji Wilcoxon pada kelompok kontrol
Sikap

N

Prettest 29
Posttest

Mean
Rank
10,50
10,50

Delta
Mean
0

P Value
0,420

Tabel 5.13 di atas menunjukan bahwa tidak terjadi peningkatan
mean sikap pada kelompok kontrol sebesar 0 (Delta mean). Hasil uji
Wilcoxon diperoleh p value =0,420 (>0,05), maka H0 diterima. Oleh
karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan sikap sebelum
dan sesudah pada kelompok kontrol.
V.2 Pembahasan

Gambar 5.1
Kantor Polres Sintang
Penelitian ini dilakukan pada Bhayangkari Cabang Sintang yang
bertempat di Polres Sintang pada bulan maret tahun 2019. Penelitian ini
dilakukan pada Bhayangkari yang sudah pernah mengikuti TOT Narkoba di

Polres Sintang. Responden seluruh nya berjumlah 58 orang 29 sebagai kelompok
eksperimen dan 29 orang sebagai kelompok kontrol.
Proses penelitian ini dilakukan di Aula Serbaguna Polres Sintang, setelah
melakukan pretest untuk kelompok eksperimen dibuatkan group whattshap dan
diberikan media audio visual yang berisi pesan tentang bahaya dan pencegahan
Narkoba sedangkan pada kelompok kontrol tidak diberikan intervensi. Jarak
pretest dengan intervensi sebaiknya tidak dilakukan dengan waktu jauh ataupun
terlalu berdekatan, karena jika jaraknya terlalu jauh ditakutkan terjadinya
paparan-paparan dari luar dan jika terlalu dekat sampel masih mengigat soal
pretest dan bisa menyebabkan bias pada penelitian (Safitri, et al., 2014)
Pertimbangan tersebut maka peneliti melakukan pretest dan intervensi tidak
lebih dr 24 jam, pada kunjungan berikut kurang lebih 1 minggu kemudian
diberikan kuesioner posttest pada respondent.
1.

Pengetahuan
Berdasarkan hasil penelitian, uji statistic menggunakan uji wilcoxon
yang dijelaskan pada tabel 5.10, pada kelompok ekperimen didapatkan nilai
p value sebesar 0,000 maka ha diterima dimana audivisual efektif untuk
meningkatkan pengetahuan Bhayangkari tentang Narkoba di Polres Sintang.
Sedangkan pada kelompok kontrol didapatkan bahwa uji didapatkan
nilai p value sebesar 0,244 ≥ 0,000 maka tidak ada perubahan terhadap
pengetahuan kelompok kontrol.

pada analisis univariat yang dilakukan pada grafik V.1 menunjukan
bahwa jumlah responden yang memiliki Berdasarkan Grafik V.1 di atas
diketahui bahwa pada kelompok eksperimen responden yang paling sedikit
menjawab benar pada pertanyaan pengetahuan no 9 tentang “apa akibat
lansung dari pemakaian Narkoba” Pada saat pretest 13, 8% yang menjawab
benar, namun pada posttest kelompok eksperimen mengalami peningkatan
menjadi 58,6% responden yang menjawab benar dan pada keseluruhan item
pertanyaan mengalami peningkatan.
Terdapat beberapa kelebihan Audio Visual yaitu memberikan pesan
yang dapat diterima secara lebih merata oleh siswa, Sangat bagus untuk
menerangkan suatu proses, Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, Lebih
realistis, dapat diulang–ulang sesuai dengan kebutuhan dan dapat
Memberikan kesan yang mendalam yang dapat mempengaruhi penonton.
(Susilana et al, 2009).
Audio visual berarti mendengar dan melihat, media audio visual dapat
membantu seseorang untuk menambah ataupun meningkatkan wawasannya,
dikarenakan media audio visual lebih menarik untuk dilihat dan didengar
karena menggunakan konsep 3D (tiga dimensi) sehingga lebih mudah
dipahami.
(Colin, 2015). Mengatakan bahwa seseorang dapat mengigat
pembelajaran dari yang kita dengar 30%, dari yang kita liat 40% dan dari
yang kita lihat, dengar, katakan dan kerjakan sekaligus sebanyak 90%.

Audio visual yang peneliti buat merupakan audio visual gerak dengan alur
cerita yang menarik dan latar musik yang sesuai, sehingga dapat merangsang
indera pendengaran dan penglihatan Bhayangkari, menyebabkan pesan
pencegahan narkoba didalam konten lebih menarik untuk dilihat, didengar
dan mudah dipahami oleh Bhayangkari Cabang Sintang.
Selain itu Kemajuan teknologi yang berkembang cepat dan inovatif dalam
komunikasi Internet partisipatif, di kenal dengan "media sosial,"
memberikan peluang untuk memodifikasi perilaku kesehatan.Semua lapisan
masyarakat mengadopsi teknologi ini baik di komputer maupun perangkat
seluler, dan mereka semakin menggunakan media sosial ini untuk masalah
yang berhubungan dengan kesehatan (Korda, H., & Itani, Z. 2013)
Dapat disimpulakan bahwa Audio visual dengan dukungan dukungan
media social salah satu nya dari aplikasi smartphone whatshapp juga
memiliki peranan penting menambah pengetahuan seseorag karena dijaman
sekarang, hampir semua sorang memiliki akses ke aplikasi whatshaap dapat
digunakan sebagai media penyampaian informasi Audio Visual yang mudah
menjangkau semua orang dimanapun berada untuk menambah pengetahuan
Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan (Rahayu, 2013).
Ada perbedaan pemahaman bahaya Narkoba sebelum dan sesudah
pemberian bimbingan kelompok dengan menggunakan media video. Pada
bimbingan

kelompok

dengan

menggunakan

media

video

dapat

meningkatkan pemahaman siswa kelas VIII-D SMP Negeri 2 Ngoro tentang
bahaya Narkoba.
Pada keseluruhan item pertanyaan pada kelompok kontrol yang
mempunyai pengetahuan baik saat prettest adalah 21 orang (72,4) dan saat
postest yang mempunyai pengetahuan baik sebanyak 13 orang (44,8%). pada
pertanyaan no 5, 6, 7 dan 8 keadaan tersebut terjadi dikarenakan responden
tidak yakin dengan jawaban pada saat pretest sehingga mereka merubah
jawaban mereka saat postest. Namun pada item pertanyaan lain nya
mengalami sedikit kenaikan walaupun tidak signifikan hal ini dapat saja
terjadi dikarenakan responden menerima paparan paparan dari luar yang
tidak bisa dikontrol oleh peneliti.
audio visual sangat penting dalam sistem pendidikan karena audio
visual dapat digunakan untuk mendorong proses belajar mengajar dan
membuatnya lebih mudah serta menarik. Audio visual adalah alat terbaik
untuk membuat pengajaran menjadi efektif dan penyebaran pengetahuan
terbaik (Rasul, etc, 2011)
Hal ini, sejalan dengan penelitian (Setiyaji, dkk 2017) yang berjudul
“pengaruh pendidikan kesehatan melalui media audio terhadap penegtahuan
bahaya napza pada remaja” Pengetahuan sebelum pendidikan kesehatan
rata-rata adalah 10,02 mengalami kenaikan sesudah di berikan pendidikan
kesehatan menjadi 11,44 dengan nilai signifikansi variabel pengetahuan

0,000 (P value <0,1). Hal ini mempunyai arti bahwa pendidikan kesehatan
melalui teknik audio visual mempunyai pengaruh signifikan terhadap
peningkatan pengetahuan remaja.
Dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukan ada nya pengaruh
media audio visual dalam meningkatkan pengetahuan Bhayangkari tentang
Narkoba, sehingga diharapkan kepada Instasi terkait khususnya Polri, dapat
membuat dan menggunakan media audio visual untuk memberikan
pemahaman kepada Bhayangkari ataupun masyarakat tentang bahaya
Narkoba ataupun himbauan lainnya yang berguna untuk meningkatkan
pengetahuan.
2. Sikap
Berdasarkan hasil penelitian, uji statistik menggunakan uji wilcoxon
yang dijelaskan pada tabel 5.12 pada kelompok ekperimen didapatkan nilai p
value sebesar 0,000 dengan nilai mean rank pada saat prettest sebesar 7,70
sedangkan pada saat posttest 14,88 dengan delta mean 7,18. Maka ha diterima
yang menunjukan ada efektifitas audio visual terhadap pengingkatan sikap
Bhayangkari tentang Narkoba di Cabang Sintang
Pada kelompok kontrol didapatkan bahwa uji nilai p value sebesar 0,420
≥ 0,05 dengan nilai mean rank pada saat prettest sebesar 10,50 sedangkan pada
saat postest sebesar 10,50 dengan delta mean 2,16. Pada analisis univariat
yang dilakukan pada tabel 5.9 didapatkan bahwa jumlah responden pada

kelompok ekperimen yang mempunyai sikap mendukung pada saat pretest
adalah 22 orang (75,9) sedangkan yang mempunyai sikap mendukung pada
saat postest sebanyak 29 (100%).
Sikap pada kelompok kontrol pada saat prettest yang mempunyai sikap
mendukung adalah 17 orang (58,6%), yang mempunyai sikap kurang
mendukung pada saat prettest adalah 12 orang (41,4%). Kemudian yang
mempunyai sikap mendukung pada saat posttest yaitu 18 orang (62,1%)
sedangkan yang sikap kurang mendukung pada saat posttest sebanyak 11
(37,9%).
Hal ini, sejalan dengan penelitian (yanti, dkk 2015) yang berjudul
“Pengaruh Pendidikan Kesehatan Dengan Menggunakan Media Audiovisual
Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Remaja Mengenai Upaya Pencegahan
Penyakit Menular Seksual “Hasil uji statistik didapatkan ada pengaruh
sebelum (pre-test) dan setelah (post test) pemberian pendidikan kesehatan
dengan menggunakan media audiovisual terhadap sikap remaja pada
kelompok eksperimen dengan p value (0.000) < alpha (0.05).Hal ini
mempunyai arti bahwa pendidikan kesehatan melalui teknik audio visual
mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan pengetahuan remaja.
Pada penelitian ini, kemampuan awal sikap pada kelompok eksperimen
dan kontrol relative sama, namun sikap saat postest pada kelompok kontrol
mengalami penurunan, yaitu pada pertanyaan no 2 tentang sikap mengucilkan
pengguna Narkoba, no 4 sikap mereka tentang tidak perlu nya remaja

mendapatkan pendidikan tentang Narkoba, no 5 sikap penting nya mengikuti
penyuluhan, 6 sikap mereka yang mengganggap remaja merokok retan
terhadap Narkoba, dan no 9 penting nya peran orang tua khusus nya ibu dalam
pencegahan Narkoba, keadaan tersebut terjadi dikarnakan responden tidak
yakin dengan jawaban pada saat pretest sehingga mereka merubah jawaban
mereka saat postest. Sedangkan pada kolompok eksperiman mengalami
kenaikan pada keseluruhan item pertanyaan.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hanif, 2017)
Hasil uji analisa sikap pencegahan penyalahgunaan narkoba nilai pre-test
adalah 89,37 dan post-test adalah 94,34.Hasil uji Wilcoxon Signed Ranks Test
didapatkan nilai Asymp.sig 2-tailed 0,001 <0, 05, sehingga ada perbedaan
yang signifikan terhadap sikap pencegahan penyalahgunaan Narkoba sebelum
dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan melalui audio visual.
Sikap merupakan kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara
tertentu terhadap hal-hal tertentu. Sikap ini dapat bersifat positif, dan dapat
pula bersifat negatif. Dalam sikap positif, kecendrungan tindakan adalah
mendekati, menyenangi, mengharapkan obyek tertentu. Sedangkan dalam
sikap membenci, tidak menyukai obyek tertentu (Sarwono,2001).
Menurut UU No 36 tahun 2009, penyuluhan kesehatan diselenggarakan
guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan
masyarakat untuk hidup sehat dan aktif berperan serta dalam upaya kesehatan
(Tindaon, 2018).

Allport (1954) menjelaskan bahwa sikap itu mempunyai 3 komponen
pokok, yaitu: Kepercayaan (keyakinan), ide, dan konsep terhadap suatu objek,
Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek. Kecenderungan
untuk bertindak (tend to behave). Ketiga komponen ini secara bersama-sama
membentuk sikap yang utuh (total attitude).
Gagne menyimpulkan bahwa sikap merupakan kemampuan internal
yang mempengaruhi perilaku seseorang yang didasari oleh emosi,
kepercayaan serta faktor intelektual. Rosenberg & Hovland, 1960 (Wawan,
2011) sikap merupakan predisposisi untuk merespon sejumlah stimulus
berupa pengetahuan, konsep sikap dalam hal ini lebih dipandang sebagai
interverning variabel (variable antara), antara stimulus yang dapat diobservasi
dengan respon yang terobservasi.
Dalam penentuan sikap, pengetahuan, pikiran, keyakinan, dan emosi
memegang peranan penting. Sehingga bhayangkari

yang memiliki

pengetahuan yang baik, dan sikap yang baik mempengaruhi perilaku nya
untuk melakukan pencegahan narkoba dilingkungan sekitar nya.
Ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rakhmawati,
2014), diketahui adanya hubungan pengetahuan dengan perilaku ibu (p<0,05)
dan terdapat hubungan sikap dengan perilaku ibu (p<0,05. Dapat disimpulkan
Bahwa sikap yang baik berpeluang untuk berprilaku baik begitu juga
sebaliknya.

Menurut (Agam dan Uplane, 2013) Media audio visual sangat berharga
dalam merubah sikap responden karena banyak gambar, grafik atau bentuk
visual lainnya, sehingga dapat mempengaruhi responden yang memiliki akses
ke informasi audiovisual yang disampaikan.
Media audio visual merupakan salah satu metode yang dapat dilakukan
sebagai upaya untuk merangsang masyarakat terutama ibu rumah tangga, agar
mampu menjadi inovator di lingkungan rumah tangganya sendiri (Wirawan,
2014).
Istilah media sosial digunakan untuk merujuk pada sekelompok
teknologi berbasis Internet yang memungkinkan pengguna untuk dengan
mudah membuat, mengedit, mengevaluasi, dan /atau menautkan ke konten
atau kepembuat konten lainnya yang bisa diakses dimanapun kapanpun baik
melalui Komputer ataupun smartphone.
Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa Audio visual melalui media
whatshap merupakan media yang dapat membantu seseorang untuk
menambah ataupun meningkatkan pemahaman dan wawasan nya terhadap
pengetahuan, dikarenakan media audio visual cenderung lebih menarik untuk
dilihat dan didengarkan sehingga lebih mudah dipahami menurut para
responden audio visual dalam penelitian ini sangat menarik, mudah dipahami
dan mereka juga antusias untuk menonton audio visual tentang Narkoba.
Selain itu pengaksesan audio visual melalui aplikasi whatshapp juga
sangat mudah diakses oleh ibu- ibu yang memiliki smartphone. Diiharapkan

nanti nya media ini bisa digunakan untuk keperluan pencegahan Narkoba
dimasyarakat oleh intansi terkait. Media audio visual ini dapat meningkatkan
sikap Bhayangkari terhadap pencegahan Narkoba
V.3 Keterbatasan Penelitian
Meskipun peneliian ini telah dilakukan secara optimal, namun peneliti
menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari segala kekurangan dikarnakan
keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Tidak samanya besar kelompok umur pada kelompok eksperimen dan kontrol.
2. Karena banyak nya ibu- ibu Bhayangkari peserta arisan yang hadir saat pretest
dan postest dapat mengganggu konsentrasi Ibu Bhayangkari yang menjadi
responden saat pengisian kusioner.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
VI.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal
sebagai berikut:
1. Ada Perbedaan bermakna antara pengetahuan Bhayangkari tentang Narkoba
sebelum dan sesudah media audio visual pada kelompok ekperimen pada saat
pretest sebesar 48,3%. Sedangkan setelah posttest sebesar 58,6%, dengan
peningkatan sebesar 3,78, perubahan pengetahuan tersebut signifikan dengan
p value 0,000. Sedangkan pada kelompok kontrol pada saat pretest sebesar
72,4% saat posttest sebesar 44,8% perubahan penurunan pengetahuan tersebut
tidak signifikan dengan p value 0,244.
2. Ada Perbedaan bermakna antara sikap Bhayangkari tentang Narkoba sebelum
dan sesudah media audio visual pada kelompok ekperimen pada saat pretest
sebesar 75,9% setelah posttest sebesar 100% dengan peningkatan sebesar 24,1
% perubahan sikap tersebut signifikan dengan p value 0,000. Sedangkan pada
kelompok kontrol pada saat pretest sebesar 58,6% saat posttest sebesar 62,1%
perubahan pengetahuan tersebut tidak signifikan dengan p value 0,420.

VI.2. Saran
1. Polres Sintang
1) Tim penyuluh yang memberikan materi tentang Narkoba bisa memberikan
variasi media seperti audio visual (video) agar Bhayangkari yang mengikuti
tidak merasa bosan.
2) Audio visual ini terbukti meningkatkan pengetahuan dan sikap dan
digunakan sebagai media untuk pencegahan Narkoba di wilayah kerja
Polres Sintang agar disebarluaskan.
2. Bhayangkari
1) Hendaknya menyediakan waktu khusus untuk memberikan penyuluhan
ataupun TOT agar Bhayangkari bisa fokus mengikuti kegiatan tersebut.
2) Peningkatan pengetahuan ibu-ibu juga bisa dilakukan dengan memberikan
konten audio visual kedalam group whattshap.
3. Peneliti selanjutnya
Peneliti selanjutnya mengujicobakan media audio visual pada anak sekolah dan
keluarga.
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