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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi 

2.1.1 Pengertian komunikasi 

Secara etimologis kata komunikasi atau communication dalam bahasa inggris 

berasal dari bahasa latin communis yang berarti “sama”, communicatio atau 

communicare yang berarti “membuat sama” (to make common). Istitah pertama 

(communis) paling sering disebut sebagai asal kata komunikasi, yang mana merupakan 

akar dari kata-kata latin lainnya yang mirip. Komunikasi berlangsung apabila antara 

orang-orang yang terlibat terdapat kesamaan makna mengenai suatu hal yang 

dikomunikasikan. Sedangkan secara teriminologis komunikasi berarti penyampaian 

suatu peryataan oleh seoarang kepada orang lain. 

Gordon I. Zimmerman merumuskan bahwa tujuan komunikasi dibagi menjadi 

dua kategori besar. Pertama, komunikasi untuk menyeleseikan tugas-tugas yang 

penting bagi kebutuhan kita untuk memberi makan dan pakaian kepada diri sendiri, 

memuaskan kepenasaran kita akan lingkungan dan menikmati hidup. Kedua, 

komunikasi menciptakan dan memumpuk hubungan dengan orang lain. Jadi 

komunikasi mempunyai fungsi isi yang melibatkan informasi yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas, fungsi hubungan yang melibatkan pertukaran informasi 

mengenai bagaimana hubungan kita dengan orang lain (Dedy Mulyana, 2008 : 4). 

Jadi kesimpulan pengertian komunikasi adalah merupakan proses pengiriman 

dan penerimaan  pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu 

dengan efek perubahan perilaku dari peneriman pesan atau komunikan. Proses 

komunikasi pada hakikatnya merupakan sebuah proses penyampaian pikiran atau 

perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran dalam 

hal ini bisa berupa gagasan, informasi, opini dan lain-lain. Sedangkan perasaan bisa 
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berupa keyakinan, keraguan, kepastian, kekhawatiran, kemarahan, keberanian dan 

sebagainya yang mana timbul dari hati. 

 2.1.2 Unsur-Unsur Komunikasi 

Bedasarkan pada definisi Charles Osgood, Gerald Miller dan Melvin L. De 

Fleur tentang komunikasi, unsur-unsur komunikasi dapat dikategorikan kedalam enam 

kategori yang saling bergantung sama lain. (Hafied Cangara : 24-27) 

a) Sumber (Source) 

Sumber sering disebut sebagai pengirim (sender), penyandi (encoder), 

komunikator, pembicara atau originator. Sumber adalah pihak yang berinisiatif atau 

mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Sumber bisa berupa seorang individu, 

kelompok, organisasi, perusahaan atau bahkan suatu negara. Untuk menyampaikan 

apa yang ada dalam hatinya (perasaan) atau dalam kepala (pikiran), sumber harus 

mengubah perasaan atau pikiran tersebut kedalam seperangkat simbol verbal atau 

nonverbal yang idealnya dipahami oleh penerima pesan. Proses inilah yang disebut 

penyadian (encoding). 

b) Pesan (Message) 

Pesan adalah sebuah bentuk dari apa yang dikomunikasikan oleh sumber 

kepada penerima. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal atau nonverbal yang 

mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud sumber tadi. Pesan mempuyai tiga 

komponen yaitu makna, simbol yang digunakan untuk menyampaikan makna dan 

bentuk atau organisasi pesan. 

Simbol terpenting adalah kata-kata  (bahasa), yang dapat merepresentasikan 

objek (benda), gagasan dan perasaan baik ucapan (percakapan, wawancara, diskusi, 

ceramah) ataupun tulisan (surat, esai, artikel, novel, puisi, pamflet). Pesan juga 

dapat dirumuskan secara nonverbal, seperti melalui tindakan atau isyarat anggota 

tubuh (acungan jempol, anggukan kepala, senyuman, tatapan mata), juga melalui 

lukisan, patung, tarian dan sebagainya. 
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c) Saluran atau Media (Channel) 

Saluran atau media adalah alat yang digunakan sumber untuk 

menyampaikan sumber untuk menyampaikan pesan pesannya kepada penerima. 

Media bisa jadi menyesuaikan bentuk pesan yang disampaikan kepada penerima 

bisa berupa media verbal ataupun nonverbal. 

 

d) Penerima (Receiver) 

Penerima adalah orang yang menerima pesan dari sumber. Berdasarkan 

pengalaman masa lalu, rujukan nilai, pengetahuan, persepsi, pola pikir dan 

perasaanya, penerima pesan menerjemahkan atau menafisirkan seperangkat simbol 

verbal atu nonverbal yang dia terima menjadi gagasan yang dapai dipahami. Proses 

ini disebut penyadian balik (decoding). 

 

e) Efek (Effect) 

Efek adalah suatu hal yang terjadi pada penerima setelah menerima pesan 

yang telah disampaikan oleh sumber / pengirim. Efek bisa lihat dari personal 

opinion, public opinion dan majority opinion. Melalui efek inilah, dapat diketaui 

apakah ada perubahan seperti apa yang diharapkan atau diinginkan oleh pengirim / 

komunikator. 

 

2.2 Komunikasi Kesehatan 

2.2.1 Pengertian Komunikasi Kesehatan 

Definisi komunikasi kesehatan sebenarnya melekat pada hubungan konseptual 

antara “komunkasi” dengan “kesehatan” sehingga konsep komunikasi memberikan 

peranan pada kata yang mengikutinya. Elayne Clift dan Vicki Freimuth mengatakan 

bahwa komunikasi kesehatan ialah pendidikan kesehatan, yakni suatu pendekatan yang 
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menekankan pada usaha mengubah perilaku kesehatan audiens (skala makro) agar 

mereka mempunyai kepekaan terhadap masalah kesehatan tertentu yang sudah 

didefinisikan dalam satuan waktu tertentu ( Liliweri, 2013 : 47). 

Lain halnya dengan definisi komunikasi kesehatan dari Health Communication 

Partnership’s M/MC Health Communication Materials Database yaitu, Seni dan teknik 

penyebarluasan informasi kesehatan yang bermaksud memengaruhi dan memotivasi 

individu, mendorong lahirnya lembaga atau institusi baik sebagai peraturan ataupun 

sebagai organisasi di kalangan audiens yang mengatur perhatian terhadap kesehatan. 

Komunikasi kesehatan meliputi informasi tentang pencegahan penyakit, promosi 

kesehatan, kebijaksanaan pemeliharaan kesehatan, regulasi bisnis dalam bidang 

kesehatan, yang sejauh mungkin mengubah dan membaharui kualitas individu dalam 

suatu komunitas atau masyarakat dengan mempertimbangkan aspek ilmu pengetahuan 

dan etika ( Liliweri, 2013 : 44) 

Dapat disimpulkan bahwa, komunikasi kesehatan ialah studi yang mempelajari 

bagaimana cara menggunakan strategi komunikasi untuk menyebarluaskan informasi 

kesehatan yang dapat memngaruhi individu dan komunitas agar mereka dapat membuat 

keputusan yang tepat berkaitan dengan pengelolaan kesehatan. 

2.2.2 Unsur-Unsur Komunikasi Kesehatan 

Alo Liliweri (2013 : 48) mengemukakan bahwa komunikasi kesehatan meliputi unsur–

unsur : 

1) Proses komunikasi manusia demi mengatasi masalah kesehatan. 

2) Komunikasi yang sama dengan komunikasi pada umumnya, yaitu ada 

komunikator kesehatan, komunikan, pesan, media, efek, ada konteks 

komunikan kesehatan. 
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3) Beroperasi pada level atau konteks komunikasi seperti komunikasi antar-

personal, kelompok, organisasi, publik, dan komunikasi massa. 

2.3 Diseminasi Informasi 

2.3.1 Pengertian Diseminasi 

Diseminasi (Dissemination) adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada 

kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, 

menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.Diseminasi merupakan 

tindak inovasi yang disusun dan disebarkannya berdasarkan sebuah perencanaan yang 

matang dengan pandangan jauh ke depan baik melalui diskusi atau forum lainnya yang 

sengaja diprogramkan, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi. 

2.3.2 Pengertian Informasi 

Anton M. Meliono (1990: 331), “Informasi adalah data yang telah diproses 

untuk suatu tujuan tertentu. Tujuan tersebut untuk menghasilkan sebuah keputusan”. 

Secara umum informasi adalah sekumpulan fakta-fakta yang telah diolah menjadi 

bentuk data, sehingga dapat menjadi lebih berguna dan dapat digunakan oleh siapa saja 

yang membutuhkan data-data tersebut sebagai pengetahuan ataupun dapat digunakan 

dalam pengambilan keputusan. 

Informasi bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari belajar, 

pengalaman atau instruksi. Namun, istilah ini masih memiliki banyak arti tergantung 

pada konteksnya. Dalam beberapa pengetahuan tentang suatu peristiwa tertentu yang 

telah dikumpulkan ataupun dari sebuah berita dapat juga dikatakan sebagai informasi. 

Lain halnya dalam ilmu komputer, informasi adalah data yang disimpan, diproses atau 

ditransmisikan. Para ahli meneliti konsep informasi tersebut sebagai pengetahuan yang 

didapatkan dari pembelajaran, pengalaman maupun instruksi. 

Sumber informasi adalah data. Data itu berupa fakta kenyataan yang 

menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Yang kemudian data 
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tersebut diolah melalui suatu metode untuk menghasilkan informasi, kemudian 

penerima menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan 

tindakan, yang kemudian menghasilkan suatu tindakan yang lain yang akan 

menimbulkan sejumlah data kembali. Data tersebut akan ditangkap sabagai input, 

diproses kembali lewat suatu model dan seterusnya membentuk suatu siklus. Siklus 

informasi ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 
Gambar 1 

Gambar Siklus Informasi (Tata Sutabri, 2005:21) 

Jenis-Jenis Informasi 

a) Informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan,  adalah informasi berdasarkan materi 

dan kegunaan informasi. Informasi jenis ini antara lain adalah : 

 Informasi yang menambah pengetahuan, misalnya: peristiwa-peristiwa, pendidikan, 

kegiatan selebritis. 

 Informasi yang mengajari pembaca (informasi edukatif), misalnya makalah yang 

berisi tentang cara berternak itik, artikel tentang cara membina persahabatan, dan 

lain-lain. 
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 Informasi berdasarkan format penyajian, yaitu informasi yang dibedakan 

berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Misalnya: informasi dalam bentuk 

tulisan (berita, artikel, esai, resensi, kolom, tajuk rencana, dll). 

b) Informasi berdasarkan format penyajian, adalah informasi yang berdasarkan bentuk 

penyajian. Informasi jenis ini, antara lain berupa tulisan teks, karikatur, foto, 

ataupun lukisan abstrak. 

c) Informasi berdasarkan lokasi peristiwa, adalah informasi berdasarkan lokasi 

peristiwa berlangsung, yaitu informasi dari dalam negeri dan informasi dari luar 

negeri. 

d) Informasi berdasarkan bidang kehidupan adalah informasi berdasarkan bidang-

bidang kehidupan yang ada, misalnya pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, 

dan iptek. 

e) Berdasar penyampaian: 

 Informasi yang disediakan secara berkala 

 Informasi yang disediakan secara tiba-tiba 

 Informasi yang disediakan setiap saat 

 Informasi yang dikecualikan 

 Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan 

Ciri-Ciri Informasi yang berkualitas yakni informasi harus Relevan, yang artinya 

informasi tersebut mempunyai manfaat oleh pemakainya. Informasi harus Akurat, yang 

artinya informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas mencerminkan 

maksudnya. Tepat pada waktunya, yang artinya informasi yang diterima tidak boleh 

terlambat. Konsisten, yang artinya informasi yang diterima sesuai dengan datanya tidak 

mengalami perubahan yang tidak benar. Fungsi Informasi, diantaranya : 

 Meningkatkan pengetahuan atau kemampuan pengguna. 

 Mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. 

 Menggambarkan keadaan sesuatu hal atau peristiwa yang terjadi. 
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2.3.3 Diseminasi Informasi 

Menurut Ibrahim dalam bukunya Inovasi Pendidikan (1988: 29), diseminasi 

informasi adalah proses penyebaran informasi yang direncanakan, diarahkan, dan 

dikelola. Hal ini berbeda dengan difusi yang merupakan alur komunikasi spontan.  

Sehingga terjadi saling tukar informasi dan akhirnya terjadi kesamaan pendapat 

mengenai suatu inovasi. 

Dengan kata lain, diseminasi merupakan kegiatan penyebaran informasi ke 

dalam lingkungan masyarakat. Kegiatannya dapat dilakukan melalui pelatihan atau 

workshop, seminar, dan komunikasi. Selain melalui berbagai kegiatan pelatihan, 

diseminasi informasi dapat diselenggarakan dalam bentuk konferensi pers, wawancara 

pers, penulisan artikel, publikasi atau melalui penerbitan. 

Diseminasi melalui konferensi pers, merupakan kegiatan yang dilakukan 

dengan mengundang wartawan dari sejumlah media cetak, TV, radio dan media online 

ke suatu tempat yang ditentukan dan menghadirkan satu atau beberapa narasumber 

untuk memberikan keterangan atau pernyataan sehubungan dengan isu yang akan 

disampaikan. Diseminasi melalui wawancara pers, merupakan kegiatan yang dilakukan 

dengan mengundang wartawan dari salah satu media cetak atau elektronik, atau media 

online ke suatu tempat dimana satu orang nara sumber dihadirkan untuk diwawancari. 

Hasil wawancara tersebut kemudian dimuat sebagai berita dalam media. 

Diseminasi melalui penulisan artikel, yaitu membuat tulisan mengenai suatu 

topik untuk dimuat dalam sebuah jurnal ilmiah atau buletin yang diterbitkan sendiri 

atau instansi, lembaga, organisasi lain, atau dikirim ke redaksi suatu penerbitan media 

cetak. Diseminasi melalui publikasi adalah membuat barang cetakan seperti poster, 

flier, brosur, leaflet, dan lain-lain.  Kemudian disebarkan kepada publik atau 

ditempatkan pada papan informasi yang tersedia di suatu instansi. 
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Diseminasi melalui dialog atau talkshow, yaitu kegiatan penayangan acara 

perbincangan dan tanya jawab dengan suatu topik melalui televisi atau radio dengan 

menampilkan beberapa orang ahli sebagai narasumber. Dengan adanya diseminasi, 

informasi dapat menyebar dengan cepat dan meluas di kalangan publik , baik secara 

internal maupun eksternal. (http://www.manadokota.go.id/berita-1194-apakah--

diseminasi--informasi--itu.html, Diakses pada 13 April 2016) 

2.4 Penyuluhan 

2.4.1 Pengertian Penyuluhan 

Samsudin menyebut penyuluhan sebagai suatu usaha pendidikan non-formal yang 

dimaksudkan untuk mengajak orang sadar dan mau melaksanakan ide-ide baru. Dari 

rumusan tersebut dapat diambil tiga hal yang terpenting, yaitu : pendidikan, mengajak 

orang sadar, dan ide –ide baru (Nasution, 1992 : 30). 

Zulkarimen Nasution (1990 : 8) menambahkan bahwa Penyuluhan pada hakekatnya 

merupakan suatu kegiatan pendidikan non-formal dalam rangka mengubah masyarakat 

menuju keadaan yang lebih baik seperti yang dicita-citakan. Dalam upaya mengubah 

masyarakat tersebut, terdapat unsure-unsur seperti : gagasan/ide/konsep yang dididikkan, 

lembaga/badan/ pihak yang memprakarsai perubahan masyarakat secara keseluruhan, 

tenaga penyebar ide/konsep yang dimaksud, dan anggota masyarakat baik secara individu 

maupun secara keseluruhan yang menjadi sasaran dari kegiatan penyuluhan tersebut. 

Kesimpulan dari beberapa definisi tersebut ialah  penyuluhan merupakan kegiatan 

pendidikan untuk menyampaikan kebenaran dan telah diyakini .Dengan kata lain dalam 

penyuluhan, merupakan informasi yang baru yang telah diuji kebenarannya dan telah 

diyakini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat (baik ekonomi maupun non-

ekonomi). ( Sayoga, 1998 :28) 

 

http://www.manadokota.go.id/berita-1194-apakah--diseminasi--informasi--itu.html
http://www.manadokota.go.id/berita-1194-apakah--diseminasi--informasi--itu.html
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2.4.2 Teknik Penyuluhan 

Penyuluhan menuntut dipersiapkannya lebih dahulu suatu design, yang secara    

terperinci dan spesifik menggambarkan hal-hal pokok berikut ini : (  Suprapto & 

Fahrianoor, 2004:11) 

1. Masalah yang dihadapi 

2. Siapa yang akan disuluh 

3. Apa tujuan (objectives) yang hendak dicapai dari setiap kegiatan penyuluhan 

4. Pendekatan yang dipakai 

5. Pengembangan pesan 

6. Metode/saluran yang digunakan 

7. Sistem evaluasi yang “telah terpasang” atau “built-in” di dalam rencana keseluruhan 

kegiatan dimaksud. 

2.4.3 Strategi Penyuluhan  

Menurut AED, ada empat strategi komunikasi pembangunan yang telah digunakan selama 

ini, yaitu  : (Salim, 2001:104) 

a. Strategi berdasarkan media  

Strategi ini merupakan teknik yang memulai rencananya dengan mempertanyakan 

:”apa yang dapat saya lakukan dengan menggunakan radio?” “ bagaimana caranya 

agar saya dapat menggunakan televise untuk menyampaikan pesan saya ?”  

b. Strategi disain instruksional  

Para disainer intruksional merupakan orang-orang yang berorientasi rencana dan 

system. Mereka pertama-pertama melakukan identifikasi mengenai tujuan yang 

hendak dicapai, kriteria keberhasilan, partisipan, sumber-sumber, pendekatan yang 

digunakan, dan waktu.  
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Sebagai faktor-faktor yang ditimbang, dianalisa, distrukturkan, dan dikodifikasi 

dalam suatu petunjuk rencana. Secara tipikal kegiatan mereka dapat digolongkan ke 

dalam tiga tahapan yang luas dan saling berkaitan, yakni : 

 

 Tahap perencanaan  

Menekankan pengumpulan informasi yang dibutuhkan untuk menyiapkan 

suatu disain program yang efektif.  

 Tahap Pelaksanaan  

Setiap putaran meliputi penjelasan informasi dasar yang sama dengan suatu 

pendekatan yang sedikit berbeda. Perubahan siklikal ini dimaksudkan untuk 

mengurangi kejenuhan khalayak, dan memungkinkan pembaharuan 

keterlibatan khalayak secara kontinu.  

 Tahap Evaluasi 

Memungkinkan perencanaan untuk mendeteksi masalah yang muncul dan 

membuat perubahan penting dalam strategi pendidikan.  

c. Strategi partisipasi 

Dalam strategi partisipasi ini, prinsip-prinsip penting dalam mengorganisir kegiatan 

adalah kerja sama komunitas dan pertumbuhan pribadi.  

d. Strategi pemasaran 

Strategi ini tumbuh sebagai suatu strategi komunikasi sifatnya langsung dan biasa.  

 

2.5 Program KIE 

2.5.1 Pengertian KIE 

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana yang dilaksanakan 

oleh pihak kesehtaan termasuk dalam pelaksanaan penyuluhan kesehatan pada umumnya. 

Dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana, perlu diperhatikan bahwa bidang 
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tanggung jawab kesehatan mencakup segi-segi pelayanan medis teknis dan pembinaan 

partisipasi masyarakat. 

Dalam program Keluarga Berencana, penyuluhan kesehatan dilakukan oleh petugas-

petugas klinik baik medis, paramedis, ataupun nonmedis yang bekerja khusus untuk 

Keluarga Berencana. Tenaga-tenaga kesehatan lainnya seperti petugas sanitasi, juru cacar, 

petugas BCG, dan sebagiannya adalah tenaga yang juga potesial menjalankan penyuluhan 

kesehatan tentang Keluarga Berencana (Sulistyawati, 2012 : 21). 

2.5.2 Tujuan KIE 

Sulistyawati (2012 : 22) mengemukakan bahwa tujuan program KIE dibagi menjadi 

tujuan umum dan tujuan khusus. 

a. Tujuan Umum 

Tujuan penyuluhan kesehatan dalam Keluarga Berencana ialah agar masyarakat 

dapat menjadikan Keluarga Berencana sebagai pola kehidupan, artinya masyarakat 

mengetahui, memahami, serta menyadari pentingnya Keluarga Berencana sehingga mau 

melaksanakannya untuk kesehatan dan kesejahteraan bagi keluarganya, masyarakat, 

serta negara pada umumnya. 

b. Tujuan Khusus 

1. Sasaran menggunakan salah satu metode (alat kontrasepsi) yaitu atas dasar 

kebutuhan karena adanya pengertian, pengetahuan, dan kesadaran akan 

kegunaanya. 

2. Sasaran menggunakan metode Keluarga Berencana dalam waktu yang cukup 

lama sehingga berpengaruh terhadap kelahiran, taraf kesehatan ibu da keluarga, 

serta tingkat kesejahteraan keluarga. 
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3. Keluarga Berencana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

keluarga. 

2.5.3 Prinsip – prinsip KIE/Penyuluhan 

Pada dasarnya kegiatan KIE adalah untuk melakukan perubahan, maka akan selalu ada 

resistensi, oposisi, dan konflik. Tidak ada faktor tunggal yang menjamin keberhasilan KIE. 

Beberapa prinsip di bawah ini dapat dijadikan pedoman dalam melakukan KIE yang sukses 

(BKKBN, 2015 :7) : 

1. Realistis 

 KIE yang berhasil bersandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas, dan 

terukur. Biasanya berdasarkan identifikasi permasalahan atau hasil dari analisis 

pendataan keluarga. 

2. Sistematis 

 KIE adalah seni tetapi bukan lukisan abstrak sehingga diperlukan 

perencanaan yang akurat. KIE/Penyuluhan memerlukan perencanaan yang 

matang mulai dari persiapan sampai tahapan pelaksanaan dan evaluasi. 

3. Taktis 

 KIE tidak mungkin dilakukan secara sendiri sehingga harus membangun 

kemitraan. Pelaksana lapangan Keluarga Berencana (PLKB) hendaknya selalu 

membangun hubungan baik dengan mitra kerja, antara lain Kepala Desa/Lurah, 

Kepala Puskesmas, dokter, bidan, tokoh agama, tokoh masyarakat, PKK, LSM 

lainnya, kader dan masyarakat. 
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4. Strategis 

 KIE/Penyuluhan tidak selalu menjadi kegiatan yang berdiri sendiri namun 

bisa dilakukan secara integratif dengan kegiatan lainnya di lini lapangan 

(bersifat luwes sesuai karakteristik wilayahnya). 

5. Berani 

 KIE/Penyuluhan yang bertujuan mengubah sikap mental, kepercayaan 

nilai-nilai perilaku individu serta kelompok masyarakat haruslah bersifat berani 

memberikan informasi yang jujur apa adanya. Contohnya efek samping alat dan 

obat kontrasepsi. 

2.6 Batasan Istilah 

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan atau pembiasan pengertian, maka 

perlu ada batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan yang digunakan 

diambil dari pendapat pakar dalam bidangnya dan ada yang ditentukan oleh peneliti 

dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu 

dijelaskan adalah sebagai berikut: 

 

1. Diseminasi Informasi 

Diseminasi informasi adalah proses penyebaran informasi yang 

direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Hal ini berbeda dengan difusi yang 

merupakan alur komunikasi spontan.  Sehingga terjadi saling tukar informasi 

dan akhirnya terjadi kesamaan pendapat mengenai suatu inovasi. (Ibrahim, 1988 

: 29). 

2. Strategi Penyuluhan (strategi disain instruksional) 

Menurut AED, ada empat strategi penyuluhan yang telah digunakan selama 

ini, yaitu  : (Salim, 2001:104) 
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a. Strategi disain instruksional  

Para disainer intruksional merupakan orang-orang yang berorientasi 

rencana dan system. Mereka pertama-pertama melakukan identifikasi 

mengenai tujuan yang hendak dicapai, kriteria keberhasilan, partisipan, 

sumber-sumber, pendekatan yang digunakan, dan waktu.  

Sebagai faktor-faktor yang ditimbang, dianalisa, distrukturkan, dan 

dikodifikasi dalam suatu petunjuk rencana. Secara tipikal kegiatan mereka 

dapat digolongkan ke dalam tiga tahapan yang luas dan saling berkaitan, 

yakni : 

 Tahap perencanaan  

Menekankan pengumpulan informasi yang dibutuhkan untuk menyiapkan 

suatu disain program yang efektif.  

 Tahap pelaksanaan  

Setiap putaran meliputi penjelasan informasi dasar yang sama dengan suatu 

pendekatan yang sedikit berbeda. Perubahan siklikal ini dimaksudkan untuk 

mengurangi kejenuhan khalayak, dan memungkinkan pembaharuan 

keterlibatan khalayak secara kontinu.  

 Tahap evaluasi 

Memungkinkan perencanaan untuk mendeteksi masalah yang muncul dan 

membuat perubahan penting dalam strategi pendidikan.  

 

2.7 Fokus Penelitian 

Fokus pada penelitian ini diarahkan pada pengkajian diseminasi informasi 

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat tentang vasektomi 
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kepada para pria dewasa di kota Malang dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi dalam pembuatan program kerja diseminasi informasi vasektomi.  

Diseminasi informasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberayaan 

Masyarakat ialah program yang terencana dan perlunya persiapan yang sangat teliti  

untuk menyebarluaskan informasi tentang alat kontrasepsi permanen untuk pria 

yaitu, vasektomi.  

Salah satu diseminasi informasi yang dilakukan oleh BKBPM ialah 

penyuluhan. Penyuluhan vasektomi ialah kegiatan pendididikan yang dibuat dengan 

strategi disain instruksional yang dilakukan oleh Petugas Lapangan Keluarga 

Berencana sebagai petugas penyuluhan.   

Tahap pembuatan program kerja penyuluhan ialah tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan, serta evaluasi. Tahap perencanaan ialah pembuatan program kerja dari 

segi pengumpulan data khalayak yang ingin disuluh, media apa saja yang ingin 

dipakai ketika penyuluhan, pesan apa yang ingin disampaikan dalam diseminasi 

informasi vasektomi, jumlah anggaran dalam penyuluhan, waktu yang ditetapkan 

untuk penyuluhan, pelatihan apa saja yang harus dilakukan BKBPM untuk 

melakukan penyuluhan.  

Tahap pelaksanaan dimana tahap yang berfokus ketika pelaksanaan 

penyuluhan. Kegiatan apa saja yang berlangsung selama penyuluhan, bagaimana 

PLKB mengatur jalannya penyuluhan.  

Tahap evaluasi ialah tahap untuk mendeteksi masalah yang muncul ketika 

penyuluhan, mengetahui keinginan dan pendapat khalayak yang ingin disuluh, alat 

apa yang digunakan untuk memonitoring efek penyuluhan vasektomi, hingga 

strategi apa yang diperlukan untuk penyuluhan vasektomi yang banyak 

kekurangannya.  
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Jumlah akseptor KB maupun efek positif dari khalayak yang disuluh 

merupakan faktor penting dari program kerja yang berhasil dan keberhasilan PLKB 

dalam melakukan diseminasi informasi vasektomi.
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