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ABSTRAK 

 

Romdiana Widyawati 

Pemanfaatan Media Poster untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Praktik 

Ibu Rumah Tangga dalam Pemenuhan Kebutuhan Yodium Di Kecamatan 

Jambon Kabupaten Ponorogo Tahun 2011, 

VI + 87 halaman + 48 tabel + 4 gambar + 19 lampiran 

 

Kecamatan Jambon merupakan daerah pegunungan. Beberapa desa yang 

terletak di daerah tersebut antara lain desa Krebet dan desa Sidoharjo, kedua desa 

ini mendapat julukan sebagai kampung idiot. Pemeriksaan TGR dilakukan pada 

188 siswa SD Krebet 1, hasilnya didapatkan persentase TGR sebesar 23,4% yang 

menunjukkan pada indikator prevalensi GAKY sedang. Jumlah keseluruhan 

penderita GAKY selain gondok di desa Krebet adalah 83 orang. Tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui perbedaan pengetahuan dan praktik ibu rumah 

tangga dalam pemenuhan kebutuhan yodium dengan pemanfaatan  media poster 

di kecamatan Jambon kabupaten Ponorogo tahun 2011. 

Jenis penelitian ini adalah Quasi Experiment dengan rancangan penelitian 

Pretest-Postest with Control Group Design yang terdiri dari kelompok intervensi 

dan kelompok kontrol. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu rumah 

tangga yang memiliki balita 0-60 bulan dan ibu hamil di desa Krebet dan desa 

Sidoharjo kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo yang berjumlah 685. Sampel 

berjumlah 60 orang. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner, media poster 

dan formulir FFQ. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat 

(menggunakan uji Mann-Whitney dengan P=0,05). 

Hasil dari penelitian ini, ada perbedaan antara kelompok intervensi dengan 

kelompok kontrol terhadap peningkatan pengetahuan (p=0,000) dan praktik 

(p=0,037) dalam pemenuhan kebutuhan yodium. 

Saran yang diberikan kepada petugas kesehatan untuk lebih aktif melakukan 

pemeriksaan, memberi motivasi dan rutin mengadakan penyuluhan dengan 

menggunakan media yang menarik. Bagi ibu rumah tangga yang menjadi 

responden diharapkan untuk lebih meningkatkan praktik pemenuhan kebutuhan 

yodium dan dapat menularkan praktik yang sudah dilakukan kepada ibu rumah 

tangga lainnya. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar meneliti tentang 

pemanfaatan media promosi kesehatan lainnya. 
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