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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Program pengendalian penduduk merupakan salah satu strategi dalam 

mensukseskan pembangunan di Indonesia. Semakin besar jumlah penduduk, 

maka biaya pembangunan akan semakin tinggi, misalnya untuk subsidi 

pangan, pendidikan, bahan bakar dan juga subsidi kesehatan.  Oleh karena itu 

pemerintah menggalakkan program KB (keluarga berencana) untuk menekan 

laju pertumbuhan penduduk. 

 Dalam prakteknya, program kependudukan dan keluarga berencana  

dilancarkan oleh berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat seperti iklan 

layanan masyarakat, dilanjutkan ke tingkat provinsi, kabupaten, desa – desa, 

hingga setiap rumah atau kepala keluarga yang bersentuhan langsung oleh 

masyarakat. Kepala BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana 

Nasional) Pusat Dr Sugiri Syarief, MPA dalam acara Gutek (GUbernur Temu 

Kader) yang diterbitkan dalam situs resmi BKKBN mengatakan, tantangan 

baru di dalam pengendalian penduduk tidak hanya hanya sebatas hanya 

mengendalikan angka kelahiran saja, tetapi juga mencakup penurunan angka 

kematian ( kematian bayi dan ibu waktu melahirkan) masih cenderung 

meningkat.
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1  http://mediacenter.malangkota.go.id/tag/pakde-karwo/, diakses pada tanggal 7 November 2011 

http://mediacenter.malangkota.go.id/tag/pakde-karwo/
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 Hal ini menunjukkan bahwa program keluarga berencana tak hanya 

sebatas penyebaran alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, tetapi juga 

segala hal berkaitan kesehatan reproduksi, ibu hamil, melahirkan dan bayi. 

KB 

 Dalam situs media online ANTARA, Sugiri Syarief juga mengatakan 

bahwa  pada tahun 1800, jumlah penduduk Indonesia berjumlah 18 juta jiwa 

dan bertambah pada tahun 1900 menjadi 40 juta jiwa dan jumlahnya menjadi 

205 jiwa pada tahun 2000. Angka tersebut ternyata lebih rendah dibanding 

prediksi para ahli bahwa penduduk Indonesia akan mencapai 285 juta jiwa 

pada tahun 2000. Namun tetap saja ini merupakan angka yang cukup tinggi, 

mengingat makin padatnya perumahan yang ada di sekitar kita.
2
 Oleh karena 

itu, program KB harus terus dimaksimalkan agar angka kelahiran, kematian 

ibu dan juga bayi dapat ditekan lagi. 

Bila melihat angka populasi seperti diatas, nampaknya penggalakan KB 

selama ini belum bisa dikatakan berhasil, namun perlu kita ketahui bagaimana 

sebenarnya program KB ini dapat menyentuh masyarakat hingga yang paling 

primitif sekalipun. Faktanya, para petugas kesehatan di desa-desa atau disebut 

bidan desa juga belum bisa menangani seluruh masyarakat. Ini disebabkan 

karena jumlah tenaga kesehatan berpendidikan yang terbatas. Oleh karenanya 

dibutuhkan kerjasama masyarakat untuk membangun kesadaran akan 

kesehatannya sendiri.  

                                                   
2 http://kepri.antaranews.com/berita/18907/bkkbn-90-persen-keberhasilan-kb-ditentukan-kader, 

diakses pada 7 November 2011 

http://kepri.antaranews.com/berita/18907/bkkbn-90-persen-keberhasilan-kb-ditentukan-kader
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Melihat fenomena diatas maka BKKBN membentuk program kader 

dengan tujuan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya 

sendiri dan warga sekitar di bidang kesehatan. Kader dapat dikatakan pula 

sebagai pasukan lini bawah yang terjun langsung ke rumah-rumah untuk 

membantu anggota keluarga mengatasi masalah kesehatan. Ada banyak hal 

yang disampaikan oleh kader, misalnya tentang pentingnya ber-KB bagi 

kesejahteraan keluarga, kesehatan remaja, balita, juga para lansia.  

 Kader kesehatan yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat sekitarnya ini 

akan bertugas secara sukarela membantu pelayanan kesehatan di daerah 

masing-masing. Mereka lebih potensial dalam mempengaruhi lingkungannya 

jika dibandingkan dengan iklan atau petugas kesehatan dari luar daerah. Kader 

lebih mampu menyampaikan pesan – pesan kesehatan secara sempurna kepada 

masyarakat, karena merekalah yang lebih mengenal kultur masyarakat 

sekitarnya.
3
   

 Untuk membujuk masyarakat dalam upaya pembangunan di bidang 

kesehatan ini memang tidak bisa hanya dilakukan melalui proses edukatif, 

karena tidak semua masyarakat mampu  mencerna pesan yang disampaikan 

oleh pegawai kesehatan. Akan lebih cocok apabila pendekatan tersebut 

dilakukan dengan memperhatikan keadaan sosial budaya masyarakat. Dan hal 

tersebut hanya bisa dilakukan oleh kader kesehatan.  

 Kader juga tak sepenuhnya bertanggung jawab dalam hal ini, karena 

mereka bukan tenaga professional. Mereka adalah orang yang membantu 

                                                   
3 http://dr-suparyanto.blogspot.com/, diakses pada 7 November 2011 

 

http://dr-suparyanto.blogspot.com/
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penyampaian sosialisasi kesehatan yang siap datang ke tiap rumah. Namun, 

untuk  memperlancar kegiatan tersebut, maka sebaiknya kader dibekali oleh 

pengetahuan – pengetahuan yang cukup tentang kesehatan, misalnya tentang 

manfaat dan jenis – jenis KB, kesehatan reproduksi, nilai gizi, penyakit 

menular seksual hingga kiat pacaran sehat yang mampu menekan jumlah 

pernikahan usia muda.  

 Dalam proses sosialisasi antara kader dengan masyarakat, tentunya akan 

terjadi komunikasi antarpribadi. Oleh karena itu, selain dibekali ilmu dasar 

kesehatan, mereka juga perlu memiliki communication skill sehingga mampu 

mempengaruhi individu lain agar dapat membuat keputusan yang tepat demi 

kesehatan mereka. Hal ini mempertegas kembali bahwa tidak ada jalan lain 

mensukseskan kesehatan masyarakat kecuali memanfaatkan jasa 

komunikasi.
4
 

 Para ahli kesehatan ataupun ahli ilmu sosial menyadari bahwa masalah 

kesehatan dan masalah penyakit yang dialami manusia tidak hanya 

bersumber dari kesalahan individu, tapi bisa juga disebabkan oleh kesalahan 

masyarakat, keluarga, ataupun kelompok. Berbagai masalah tersebut pada 

umumnya disebabkan karena ketidaktahuan dan kesalahpahaman atas 

berbagai informasi kesehatan. Oleh karena itu, sebaiknya kita harus 

memperhatikan informasi kesehatan yang kita terima. Dan itulah  alasan 

utama  mengapa kita harus mempelajari komunikasi kesehatan. 

                                                   
4 Alo Liliweri, Dasar-Dasar Komunikasi Kesehatan (Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2006), Hal. 

29. 
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Mempelajari ilmu kesehatan sekaligus mendalami communication skill 

nampaknya cukup sulit. Namun kemudian BKKBN menyelenggarakan 

program Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) yang khusus menangani 

kesehatan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Di sanalah pusat 

kegiatan antara kader dan bidan, dimana masyarakat dapat sekaligus 

memperoleh pelayanan KB-kesehatan. Posyandu ini berlangsung sesuai 

jadwal yang ditetapkan Puskesmas setempat.  

Di Kecamatan Tumpang misalnya, Posyandu diadakan sebulan sekali dan 

tempat pelaksanaanya bervariasi. Biasanya di tempat yang mudah dijangkau, 

seperti ketua RT (Rukun Tetangga) atau RW (Rukun Warga). Kegiatan yang 

dilakukan saat posyandu midalnya pemberian imunisasi pada bayi, 

penimbangan berat badan, penyuluhan tentang gizi atau menyangkut 

kesehatan ibu, termasuk yang hamil, menyusui serta ber-KB.  

  Lokasi Kecamatan Tumpang ini dipilih sebagai tempat penelitian dengan 

alasan bahwa laju pertumbuhan penduduk di daerah ini cukup pesat, angka 

kelahiran bayi sejak Januari 2011 hingga bulan Oktober 2011 jumlahnya 

mencapai 1.919 jiwa. 
5
 Puskesmas Tumpang, adalah institusi kesehatan yang 

menangani masalah penyakit dan juga KB di Kecamatan Tumpang, termasuk 

15 desa di dalamnya.  

Untuk men-handle wilayah yang cukup luas ini, Puskesmas Tumpang 

memiliki 13 orang bidan, namun mereka tidak mungkin bisa merambah 

hingga ke pelosok-pelosok desa. Di sisi lain, Puskesmas Tumpang  juga 

                                                   
5 Data Laporan kelahiran bayi periode Januari-Oktober 2011, Puskesmas Tumpang  
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memiliki 356 kader kesehatan. Jumlah ini memang cukup banyak, namun 

pasti ada saja hambatannya, termasuk saat mensosialisasikan KB. Dan untuk 

menyukseskan penyampaiannya, kader memerlukan keahlian berkomunikasi 

yang baik.   

Melihat fenomena tersebut, peneliti sengaja mengambil MODEL 

KOMUNIKASI KESEHATAN KADER DESA DALAM SOSIALISASI 

KELUARGA BERENCANA PADA MASYARAKAT (Studi pada Kader 

di Desa Tumpang) sebagai judul karena fenomena tersebut sangat menarik dan 

penting untuk diteliti. Model komunikasi seperti apa yang digunakan model 

komunikasi kader saat bersosialisasi dan apa kelebihan serta kekurangan yang 

mempengaruhinya perlu ditelusuri dan dicari tahu. Penelitian ini mampu 

menunjukkan bagaimana  proses penyebaran KB yang dilakukan oleh orang-orang di 

lini bawah. Karena pada dasarnya, KB tidak akan bisa sukses tanpa orang-orang 

tersebut, yang melakukan komunikasi antarpribadi dengan masyarakat.  

B. Rumusan Masalah : 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan  

masalah penelitian sebagai berikut : 

Bagaimana model komunikasi kesehatan kader desa dalam sosialisasi 

KB di desa Tumpang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Memperhatikan rumusah masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat 

diklasifikasikan menjadi 2, yakni secara umum dan secara khusus.  
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1. Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

model komunikasi kesehatan yang digunakan oleh kader – kader 

kesehatan dalam mensosialisasikan program keluarga berencana pada 

masyarakat.  

2. Sedangkan secara spesifik penelitian ini bertujuan mengetahui dan 

menganalisis kader kesehatan dalam menyampaikan informasi 

kesehatan pada masyarakat di desa Tumpang dan apa kekurangan serta 

kelebihannya.  

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Pengetahuan komunikasi kesehatan dapat membantu kita untuk 

meningkatkan kesadaran tentang resiko dan solusi terhadap masalah 

kesehatan. Penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan untuk 

pengembangan komunikasi kesehatan atau kontribusi bagi penelitian 

tentang komunikasi kesehatan.  

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberi masukan 

atau referensi bagi kegiatan promosi kesehatan, sosialisasi keluarga 

berencana dan program penekanan laju pertumbuhan penduduk. Lebih 

lanjut lagi peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat membantu 

menghasilkan inovasi kreatif dalam penelitian tentang promosi atau 

sosialisasi kesehatan. 


