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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi 

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

Istilah komunikasi atau dalam bahasa inggris communication, 

berasal dari bahasa latin “communicatus” atau “communication” atau 

“communicare” yang berarti “berbagi” “berpartisipasi”, “keterlibatan” atau 

“menjadi milik bersama”.  Para pakar komunikasi memiliki definisi yang 

berbeda-beda tentang komunikasi. 

Harold D. Lasswell mendefinisikan komunikasi sebagai “who says 

what in which channel to whom with what effect?”. Atau dapat 

diterjemahkan menjadi “siapa” “mengatakan apa” “dengan saluran apa” 

“kepada siapa” “dengan akibat apa” “dan” “hasil” “apa”. Carl Hovland 

mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses penyampaian stimulus 

dari seseorang (komunikator) kepada khalayak dengan tujuan mengubah 

atau membentuk perilaku. Sedangkan Barnlund mendefinisikan 

komunikasi sebagai proses yang timbul karena didorong oleh kebutuhan-

kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, 

mempertahankan atau memperkuat ego. (Mulyana, 2013:46). 
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2.1.2 Unsur-Unsur Komunikasi 

Dari beberapa definisi yang disebutkan diatas terdapat sejumlah 

komponen atau unsur-unsur dalam komunikasi. Berdasarkan definisi 

Harold D. laswell (Mulyana, 2013: 69-71) maka dapat dijabarkan unsur-

unsur komunikasi sebagai berikut:  

a.  Sumber (source) 

Sumber atau pengirim (sender) atau komunikator (communicator) 

adalah seseorang atau sekolmpok orang yang berinisiatif atau 

mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Untuk menyampaikan 

pesan yang akan disampaikan, sumber perlu mengubah pesan yang 

ada dipikarnnya menjadi seperangkat simbol verbal atau noverbal 

agar lebih mudah dipahami oleh penerima pesan.  

Dilihat dari jumlahnya komunikator bisa terdiri dari satu orang, lebih 

dari satu orang atau massa. Apabila terdiri dari banyak orang yang 

relatif saling mengenal dan terdapat ikatan emosional dalam 

kelompoknya, maka kumpulan banyak orang ini disebut kelompok 

kecil. Apabila terdiri dari banyak orang yang relatif tidak saling 

mengenal dan kurang ada ikatan emosional, maka sekumpulan orang 

ini disebut kelompok besar atau publik. Selain dua jenis kelompok 

tadi, terdapat organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang dengan 

tujuan sama yang ingin dicapai dan terdapat pembagian kerja 

didalamnya. Jumlah komunikator yang termasuk massa adalah 

sekumpulan orang dalam suatu wilayah atau wilayah geografis yang 

berbeda. (Vardiansyah). 
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b. Pesan (messege) 

Pesan merupakan seperangkat simbol verbal dan atau nonverbal 

yang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud sumber. Pesan 

bersifat abstrak dan memiliki tiga komponen penting, yaitu makna, 

simbol yang digunakan untuk menyampaikan makna, dan bentuk 

atau organisasi pesan lain. Secara verbal pesan diungkapkan dengan 

kata-kata. Sedangkan nonverbal pesan diungkapkan dengan tindakan, 

isyarat tubuh, atau bentuk pesan lain seperti musik, tari, atau lukisan 

dll. 

c. Saluran atau media (channel) 

Adalah alat atau wahana yang digunakan sumber untuk 

menyampaikan pesan kepada penerima. Pengirim pesan dapat 

memilih saluran mana yang akan digunakan bergantung kepada 

situasi, tujuan yang hendak dicapai dan jumlah penerima pesan yang 

dihadapi. Saluran tersebut misalnya tatap muka (langsung) atau 

lewat media cetak atau media elektronik. 

d. Penerima (receiver) 

Penerima atau khalayak (audience) atau penyandi balik (decoder) 

atau komunikan adalah orang yang menerima pesan dari sumber. 

Penerima pesan akan menerjemahkan atau menafsirkan seperangkat 

simbol verbal dan atau nonverbal yang ia terima menjadi gagasan 

yang dapat ia pahami. Jika tidak ada sumber yang mengirimkan 

pesan berarti tidak ada sebutan komunikan. Karena komunikan 

adalah sasaran pesan yang dikirim komunikator. (Nurudin, 2016:49).   
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e. Efek (effect) 

Efek adalah apa yang terjadi kepada penerima setelah menerima 

pesan yang diberikan. Efek yang ditimbulkan dapat berupa efek 

kognitif (kesadaran dan pengetahuan), afektif (sikap, perasaan, atau 

emosi), dan konatif (perilaku atau tindakan). 

Dalam definisi-definisi komunikasi yang baru juga dapat kita temui 

komponen komunikasi yang lain seperti umpan balik (feedback), 

gangguan komunikasi (noise) dan situasi komunikasi atau konteks.  

Dari definisi komunikasi itu pula kita dapat menjabarkan proses 

komunikasi itu berlangsung. Komunikator atau orang yang menyampaikan 

pesan bergerak sebagai sumber. Komunikator menyampaikan pesan yang 

merupakan perpaduan informasi, idea atau perasaan. Pesan disampaikan 

melalui saluran tertentu seperti lambang, gerakan tubuh, warna, bahasa 

dan lain sebagainya. Selanjutnya pesan akan memberikan efek kepada 

komunikan  sesuai dengan efek komunikasi yang diinginkan oleh 

komunikator . (Onong, 2015:6). 

Manusia berkomunikasi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. 

tujuan komunikasi dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Mencapai saling 

pengertian (mutual understanding) (2) Untuk pemahaman bersama 

(common understanding), (3) Untuk kesepakatan timbal  balik (mutual 

agreement). 
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2.1.3 Fungsi Komunikasi 

1) Komunikasi sosial 

Komunikasi penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi 

diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, 

terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi 

yang bersifat menghibur, dan memupuk hubungan dengan orang 

lain. Melalui komunikasi, kita bekerja sama dengan anggota 

masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. 

2) Komunikasi ekspresif 

Komunikasi menjadi alat untuk menyampaikan perasaan atau emosi 

kita lewat pesan-pesan nonverbal. Bentuk-bentuk nonverbal tersebut 

seperti tingkah laku lewat gesture  dan gerakan tubuh, seni musik, 

sastra, tarian atau lukisan. 

3) Komunikasi ritual 

Komunikasi ritual ditandai dengan upacara-upacara tertentu yang 

didalamnya menampilkan perilaku-perilaku simbolik. Didalam 

komunikasi ritual terdapat pembacaan doa-doa tertentu yang 

didalamnya mengandung komitmen terhadap tradisi keluarga, suku, 

bangsa, Negara, ideologi atau agama mereka. 

4) Komunikasi instrumental  

Komunikasi yang berfungsi memberitahu atau menerangkan dengan 

tujuan membujuk pendengar. 

(Mulyana, 2013:5-33). 
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2.1.4 Hambatan-Hambatan Komunikasi 

Tidak selamanya komunikasi yang diinginkan dapat berjalan 

dengan efektif dan memberikan dampak kepada komunikan. Terdapat 

beberapa hambatan yang membuat pesan yang disampaikan komunikator 

tidak dapat diterima dengan komunikan. Faktor-faktor penghambat 

komunikasi tersebut diantaranya: 

1. Hambatan sosio-antro-psikologis 

Proses komunikasi yang berlangsung dalam konteks 

situasional mengharuskan komunikator memperhatikan situasi 

ketika komunikasi dilakukan. Sebab faktor sosiologis-antropologis-

psikologis mempengaruhi kelancaran berkomunikasi. Masyarakat 

yang terdiri  dari berbagai golongan dan lapisan menimbulkan 

perbedaan dalam status sosial, agama, ideologi, tingkat pendidikan 

dan lain sebagainya dapat menjadi hambatan komunikasi secara 

sosiologis. 

Perbedaan suku, budaya dan ras mengakibatkan hambatan 

komunikasi secara antropologis karena berbeda kebudayaan, 

berbeda pula gaya hidup, norma kehidupan, kebiasaan dan 

bahasanya. Faktor psikologis seperti keadaan komunikan yang 

kurang mampu menerima pesan komunikator secara psikologis 

juga menghambat kelancaran komunikasi.  

2. Hambatan semantik 

Hambatan semantik berkaitan dengan bahasa yang digunakan 

komunikator sebagai “alat” untuk menyampaikan pesannya kepada 
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komunikan. Salah pengucapan akan menimbulkan salah pengertian 

(misunderstanding), atau salah tafsir (misinterpretation) yang 

kemudian menimbulkan salah komunikasi (miscommunication). 

Untuk itu, seorang komunikator harus mengucapkan pernyataannya 

dengan jelas dan tegas serta disusun dengan kalimat yang logis agar 

tidak menimbulkan salah pengertian atau pemahaman. 

3. Hambatan mekanis 

Hambatan mekanis ini terjadi karena adanya masalah-masalah 

yang muncul dengan media komunikasi yang kita pakai. Misalnya: 

sinyal ponsel yang sering hilang membuat perbincangan terputus, 

layar televisi yang buram atau tulisan di kolom surat kabar yang 

hurufnya terlihat kabur dan hambatan mekanis yang lain. 

4. Hambatan ekologis 

Hambatan ekologis adalah hambatan komunikasi yang berasal 

dari lingkungan sekitar. Misal: suara riuh orang-orang, suara hujan 

atau petir, suara mesin di pabrik dan lain sebagainya. 

(Onong, 2015: 11-13). 

2.1.5 Konteks Konteks Komunikasi 

Komunikasi tidak berlangsung dalam ruang hampa sosial, 

melainkan dalam konteks atau situasi tertentu. Deddy Mulyana dalam 

bukunya Ilmu Komunikasi suatu pengantar (2013:70) menjabarkan 

Indikator paling umum untuk mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan 

konteksnya atau tingkatannya adalah jumlah peserta yang terlibat dalam 

komunikasi. 
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1. Komunikasi intrapribadi (intrapersonal communication) 

Adalah komunikasi yang terjadi dengan diri sendiri. 

Komunikasi intrapribadi melekat pada komunikasi dua orang, tiga 

orang, dan seterusnya karena sebelum berkomunikasi dengan orang 

lain kita biasanya berkomunikasi dengan diri sendiri (mempersepsi 

dan memastikan makna pesan orang lain), hanya saja caranya 

sering tidak disadari. Komunikasi intrapersonal memberikan 

kesempatan bagi komunikator untuk mengenal dan memahami 

dirinya sendiri. Tanpa memahami diri sendiri akan sulit memahami 

orang lain. (west dan turner, 2008:34). 

2. Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) 

Adalah komunikasi secara tatap muka, yang memungkinkan 

setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, 

baik secara verbal maupun non verbal. Dilihat dari perspektif 

pengembangannya, komunikasi adalah suatu proses yang 

berkembang yaitu dari bersifat impersonal menjadi interpersonal. 

Dari perspektif hubungan, komunikasi antarpribadi didefinisikan 

sebagai komunikasi yang terjadi diantara dua orang yang 

mempunyai hubungan yang terlihat jelas diantara mereka. 

(Riswandi: 2009)  

3. Komunikasi kelompok 

Kelompok adalah sekelompok orang yang saling 

berinterkasi dan mempunyai tujuan bersama. Komunikasi 

kelompok biasanya merujuk pada komunikasi yang dilakukan 
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kelompok kecil (small group communication). Komunikasi 

kelompok melibatkan komunikasi antarpribadi karena itu 

kebanyakan teori komunikasi antarpribadi juga berlaku untuk 

komunikasi kelompok.  

4. Komunikasi publik 

Komunikasi publik adalah komunikasi antara seorang 

pembicara dengan sejumlah khalayak yang tidak bisa dikenali satu 

persatu. Beberapa pakar juga menggunakan istilah komunikasi 

kelompok besar (large-group communication) untuk menyebut 

komunikasi ini. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi publik 

harus disesuaikan dengan khalayak yang terlibat, agar dapat 

memberikan dampak sesuai tujuan yang diinginkan.  

5. Komunikasi Organisasi 

Merupakan komunikasi yang terjadi dalam organisasi yang 

bersifat formal dan informal. Dalam komunikasi organisasi 

melibatkan komunikasi diadik, komunikasi antarpribadi dan 

komunikasi publik. Arni Muhammad (2005) menyimpulkan 

komunikasi organisasi sebagai berikut: 

a. Komunikasi organisasai terjadi dalam suatu sistem terbuka yang 

kompleks yang dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri baik 

internal maupun eksternal. 

b. Komunikasi organisasi meliputi pesan dan arusnya, tujuan, arah 

dan media. 
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c. Komunikasi organisasi meliputi orang dan sikapnya, perasaannya, 

hubungannya dan keterampilan/ skillnya. 

Dalam organisasi terdapat sejumlah orang yang saling 

bergantung dan memerlukan koordinasi, sehingga kegiatan 

organisasi tidak dapat berjalan tanpa adanya komunikasi. 

Komunikasi yang efektif dalam organisasi dapat menjamin tujuan-

tujuan yang ingin dicapai organisasi. Kerjasama yang harmonis 

dapat ditumbuhkan, dipelihara dan dikembangkan untuk 

pencapaian tujuan organisasi. Bentuk-bentuk komunikasi 

organisasi terdiri atas (1) Komunikasi lisan dan tertulis (2) 

Komunikasi verbal dan nonverbal (3) Komunikasi kebawah, keatas, 

kesamping (4) Komunikasi formal dan informal (5) Komunikasi 

satu arah  dan dua arah. (Masmuh, 2010:8-20).  

6. Komunikasi massa 

Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan 

media massa seperti media cetak atau elektronik. Komunikasi 

massa dikelola oleh lembaga dan ditujukan untuk khalayak yang 

tersebar diberbagai tempat yang berbeda. Dalam komunikasi massa, 

khalayak relatif lebih besar, heterogen dan anonim bagi sumber. 

Umpan balik dalam komunikasi massa terbatas dan tidak dapat 

dirasakan secara langsung oleh komunikator (Wright dalam 

Mulyana, 2005:199). 
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Perkembangan teknologi yang semakin canggih semakin 

mempermudah komunikator dalam menjangkau komunikan 

sehingga umpan balik yang dihasilkan menjadi lebih baik.  

2.1.6 Media Komunikasi 

Secara konseptual, media komunikasi tidak sama dengan saluran 

komunikasi. Saluran komunikasi adalah jalan yang dilalui pesan 

komunikator untuk sampai ke komunikannya. Sedangkan media 

komunikasi adalah alat perantara yang sengaja dipilih komunikator untuk 

menyampaikan pesannya kepada komunikan. (Vardiansyah, 102). Media 

komunikasi dapat dibedakan menjadi media tradisional dan media modern. 

Macam media komunikasi seperti media antarpribadi (telepon, surat) 

media massa (surat kabar, majalah, radio, televisi), media cetak dan media 

audio visual.   

Karakteristik media harus benar-benar dipahami dalam memilih 

media komunikasi, karena setiap media memiliki karakteristik yang 

berbeda satu dengan yang lain dan masing-masing memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Berikut hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan 

media: (1) luas jangkauan, (2) pemeliharaan memori, (3) jangkauan 

khalayak yang selektif, (4) jangkauan khalayak lokal, (5) frekuensi tinggi, 

(6) gerak, (7) warna, (8) deskripsi.  
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2.1.7 Komunikasi Efektif 

Komunikasi dianggap efektif paling tidak harus menghasilkan lima 

hal, yaitu pengertian, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang 

semakin baik, dan tindakan. (Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss dalam 

Daryanto: 2011). Komunikan dapat mengerti dengan cermat, isi pesan 

seperti yang dimaksud oleh komunikator. Komunikasi yang membuat 

hubungan semakin akrab dengan membuat komunikasi yang menimbulkan 

kesenangan. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang mampu 

mempersuasi atau mempengaruhi atau mengubah sikap komunikator. 

Selain itu, komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu 

menghasilkan tindakan nyata atau mendorong orang untuk bertindak. 

Mendorong orang untuk bertindak dibutuhkan penanaman pengertian, 

membentuk sikap kemudian menumbuhkan hubungan sosial yang baik. 

Untuk itu agar komunikasi yang dilakukan efektif dan memberi 

dampak maka harus di perhatikan beberapa hal. Sebagai komunikator kita 

harus memperhatikan siapa komunikan atau target penerima pesan 

sehingga kita mampu menyusun strategi penyampaian pesan yang baik 

dan mudah diterima oleh komunikan. Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan seperti: pemilihan bentuk pesan, makna pesan, struktur pesan, 

dan cara penyajian pesan, serta pemilihan media dalam menyalurkan pesan 

kepada komunikan.  
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2.1.8 Hubungan interpersonal model peranan 

Model peranan melihat komunikasi interpersonal sebagai 

panggung sandiwara dimana setiap orang memainkan peranannya masing-

masing. Hubungan interpersonal berkembang baik bila setiap individu 

bertindak sesuai dengan ekspektasi peranan (role expectations), dan 

tuntutan peranan (role demands), memiliki keterampilan peranan (role 

skills), dan terhindar dari konflik peranan dan kerancuan peranan.  

Ekspektasi peranan mengacu pada tugas, kewajiban, dan hal yang 

berkaitan dengan posisi tertentu dalam kelompok. Tuntutan peranan adalah 

desakan sosial yang memaksa individu untuk memenuhi peranan yang 

telah dibebankan kepadanya. Keterampilan peranan adalah kemampuan 

memainkan peranan tertentu; kadang disebut juga kompetensi sosial 

(social competence).(Rakhmat, 2007:102) 

2.2 Komunikasi Kesehatan 

Armstrong (1983 dalam Alo Liliweri:2007) mengungkapkan 

kebanyakan penyakit yang diderita individu bersumber dari ketidaktahuan 

dan kesalahpahaman atas berbagai informasi kesehatan yang mereka akses. 

Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan arus informasi kesehatan yang 

dikirimkan dan diterima oleh manusia. Komunikasi kesehatan adalah 

proses pemberian pesan dari komunikator kepada komunikan dalam 

bidang kesehatan, baik itu dalam kehidupan masyarakat atau dalam proses 

pelayanan kesehatan. Dengan komunikasi kesehatan, dapat memberikan 

kontribusi untuk peningkatan status kesehatan masyarakat apabila 

dilakukan secara komprehensif melibatkan instansi terkait. Tujuan utama 
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dari komunikasi kesehatan adalah perubahan perilaku masyarakat atau 

sasaran program kesehatan kearah yang lebih baik guna meningkatkan 

status kesehatan. Yang termasuk program komunikasi kesehatan di 

Indonesia antara lain Keluarga Berencana, konsumsi garam yodium, 

program penyuluhan gizi, dan kelangsungan hidup anak. 

 Komunikasi kesehatan merupakan cabang ilmu yang 

multidisipliner dengan menggunakan metode komunikasi massa. 

Beberapa efek dari komunikasi kesehatan adalah peningkatan permintaan 

terhadap produk atau pelayanan kesehatan, kemudahan mengakses 

layanan kesehatan dan pemahaman tentang kesehatan dari tradisional ke 

modern. Selain komunikasi massa, komunikasikesehatan menggunanakn 

metode dari disiplin ilmu lain untuk memperoleh tujuan dan efek dari 

sasaran komunikasi kesehatan. Disiplin ilmu itu diantaranya: sosial 

marketing (pemasaran sosial), analisis perilaku dan antropologi medis.  

Agar upaya komunikasi kesehatan lebih efektif, maka perlu 

mengadopsi strategi yang digunakan pada komunikasi produk komersial. 

Strategi komunikasi kesehatan terdiri dari 3 tahapan, perencanaan, 

pelaksanaan dan pemantauan yang saling berkesinambungan satu sama 

lain. 

1. Tahap perencanaan 

a. Analisis masalah kesehatan 

b. Riset pengembangan 

c. Pengembangan strategi 

d. Uji coba bahan 
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e. Rencana operasional 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Produksi 

b. Pelatihan 

c. Distribusi 

3. Tahap pemantauan dan evaluasi 

a. Evaluasi keluaran (output) atau produksi 

b. Evaluasi akibat (effect) 

c. Evaluasi dampak (impact) 

2.3 Sosialisasi 

2.3.1 Pengertian sosialisasi 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, sosialisasi berarti proses 

belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati 

kebudayaan masyarakat dilingkungannya. Astrid S. Susanto (1986: 34) 

sosialisasi didefinisikan sebagai suatu proses yang mengajar individu 

menjadi anggota masyarakat dan berfungsi dalam masyarakat tersebut. 

Definisi ini menjelaskan bahwa individu haruslah peka terhadap 

kenyataan hidup bersama dengan orang lain dan bahwa merekapun 

mempunyai tuntutan dan harapan. 

Menurut Soerjono (2004:65) sosialisasi adalah suatu proses dimana 

anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai 

masyarakat dimana dia menjadi anggota. Charles W. Right (1985) 

mendefinisikan sosialisasi sebagai proses ketika individu mendapatkan 

kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan (sampai tingkat 
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tertentu) norma-norma sosialnya sehingga membimbing orang itu untuk 

memperhitungkan harapan-harapan orang lain. Penting untuk ditegaskan 

bahwa sosialisasi tidak pernah total dan merupakan proses yang terus 

berlangsung – bergerak sejak masa kanak-kanak sampai usia tua. 

Yang dipelajari dalam proses sosialisasi adalah peran-peran. 

Bagaimana seseorang berperan sesuai nilai, kebiasaan, norma yang 

berlaku, dan ditransfer dari masyarakat atau kelompoknya. (Maryati dan 

Suryowati: 2004). Dalam sosialisasi terdapat agen sosialisasi yang 

berperan memberikan pengaruh orientasi target sosialisasi ke kehidupan 

–konsep diri, emosi, sikap dan perilaku– agen sosialisasi mempersiapkan 

target sosialisasi untuk mengambil tempat dalam masyarakat. Agen 

sosialisasi tersebut adalah: 

a. Keluarga 

Keluarga merupakan tempat pertamadan utama seorang anak 

belajar hidup sosial. Selain itu, keluarga juga bersifat multifungsi 

yakni fungsi pengawasan, pendidikan, keagamaan, perlindungan 

dan rekreasi. Sebagai akibat industrialisasi dan urbanisasi, sebagian 

fungsi keluarga mengalami perubahan, namun fungsi utama masih 

melekat, misalnya perlindungan, sosialisasi, pemeliharaan, dan 

memberikan kasih sayang bagi anggota keluarga. 

b. Teman sepermainan 

Teman sepermainan merupakan kelompok kecil dengan usia 

anggotanya hampir sama dan berinteraksi secara bersama-sama. 

Tujuan utama kelompok ini bersifat kreatif. Sekalipun demikian, 
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teman sepermainan dapat dianggap sebagai lembaga sosialisasi 

yang paling berpengaruh setelah keluarga. 

c. Sekolah 

Sekolah, tidak saja mengajarkan pengetahuan dan keterampilan 

yang bertujuan mempengaruhi perkembangan intelektual anak, 

melainkan memperhatikan juga perkembangan polaperilakunya. 

Begitu pentingnya sekolah sebagai media sosialisasi sehingga 

profesi atau pekerjaan penting di dalam masyarakat ditentukan oleh 

berhasil tidaknya seorang anak didik menjalanipendidikan di 

sekolah. 

d. Media massa 

Media massa merupakan media sosialisasi yang penting karena 

dapat membantu memberikan pengetahuan kepada masyarakat 

tentang norma-norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. 

Namun,di lain pihak media massa mampu mengubah pola pikir, 

gaya hidup, dan dapat pula digunakan untuk mempengaruhi 

oendapat umum. 

(Marsono dan Wahyuni, 2008:53-55). 

Tujuan akhir sosialisasi adalah agar masyarakat bertindak dan 

bersikap sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang ditawarkan. 

(Soekanto, 2004:65). Lewat sosialisasi individu mampu mengenal dan 

mengetahui kebiasaan-kebiasaan baru. syarat penting untuk 

berlangsungnya proses sosialisasi adalah interaksi sosial, karena tanpa 

interaksi sosial sosialisasi tidak mungkin berlangsung (Su’adah, 2005:34). 
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Dalam sosialisasi, komunikasi berperan sebagai alat untuk mengetahui 

karakter atau perilaku sasaran program yang akan disosialisasikan. 

Perilaku sasaran sosialisasi diketahui lewat proses komunikasinya. 

Sehingga dengan penelitian terlebih dahulu terhadap perilaku sasaran, 

diharapkan program dapat tersosialisasikan dengan baik (Astrid, 

1986:34). 

2.3.2 Manfaat sosialisasi 

Berdasarkan tujuannya sosialisasi bermanfaat untuk: 

a. Memberi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam hidup 

bermasyarakat. 

b. Menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien. 

c. Membantu mengendalikan fungsi-fungsi organik, harus dipelajari 

melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat. 

d. Membiasakan individu untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan 

kepercayaan pokok yang ada dalam masyarakat. 

2.3.3 Bentuk sosialisasi 

Bentuk sosialisasi dibagi menjadi dua, yaitu: 

a) Sosialisasi primer: sosialisasi pada tahap-tahap awal kehidupan 

manusia. Sosialisasi primer dipelajari dalam keluarga. Lewat 

sosialisasi primer anak dapat membedakan dirinya dengan 

orang lain yang berada disekitarnya. 

b) Sosialisasi sekunder: setelah mendapatkan sosialisasi primer, 

selanjutnya anak akanmendapatkan sosialisasi sekunder. 

Sosialisasi sekunder merupakan proses selanjutnya yang 
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memperkenalkan individu kedalam lingkungan diluar 

keluarganya seperti lingkungan sekolah, lingkungan bermain 

atau lingkungan kerja. 

2.3.4 Tipe sosialisasi 

Tipe sosialisasi dibedakan menjadi dua: 

a) Formal  

Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang 

berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam Negara, seperti 

pendidikan di sekolah dan pendidikan militer. 

b) Informal  

Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan 

yang bersifat kekeluargaan, seperti teman, sahabat, sesama anggota 

klub dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. 

2.3.5 Pola sosialisasi 

Jaeger (dalam Kun Maryati, 2004:126) membagi sosialisasi 

kedalam dua pola. 

a) Sosialisasi represif  

Merupakan pola sosialisasi yang menekankan pada 

penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Ciri lain dalam pola 

sosialisasi ini adalah penekanan pada penggunaan materi 

dalam hukuman dan imbalan, penekanan pada kepatuhan anak 

terhadap orang tua, penekanan pada komunikasi yang bersifat 

satu arah, non-verbal dan berisi perintah penekanan 
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sosialisasiterletak pada orang tua, dan pada keinginan orang 

tua dan peran keluarga sebagai significant other. 

b) Sosialisasi partisipatoris  

Merupakan pola sosialisasi dimana anak diberi imbalan ketika 

berperilaku baik. Selain itu, hukuman dan imbalan bersifat 

simbolik. Dalam proses sosialisasi ini anak diberi kebebasan. 

Penekanan diletakkan pada interaksi dan komunikasi bersifat 

lisan yang menjadi pusat sosialisasi adalah anak dan keperluan 

anak. Keluarga menjadi generalized other.   

2.3.6 Sosialisasi dalam komunikasi 

Upaya untuk mensosialisasikan program baru tentu tidak dapat 

dilepaskan dari kegiatan berkomunikasi. Mensosialisasikan dalam hal ini 

adalah merupakan sebuah aktivitas komunikasi atau mengkomunikasikan 

sesuatu.  

Proses komunikasi yang terdiri dari unsur-unsur komunikasi 

bertujuan untuk memberikan pengaruh atau dampak kepada komunikan 

(Onong, 2015:6). Hal ini sama dengan proses sosialisasi karena proses 

sosialisasi membuat individu menjadi tahu nilai dan kebudayaan baru di 

lingkungannya. Sosialisasi merupakan proses sosial karena didalamnya 

terdapat interaksi sosial yang yang merupakan syarat utama terjadinya 

aktivitas-aktivitas sosial. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin 

terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu adanya kontak sosial dan 

komunikasi. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan 

sosial. Karena tanpa interaksi sosial, tak mungkin ada kehidupan bersama 
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(Soerjono:2004). Maka dapat disimpulkan, proses sosialisasi dalam 

masyarakat dapat berlangsung karena komunikasi. 

2.4 Kampung KB 

Berdasarkan Undang-Undang No. 10/1992 Keluarga Berencana 

(KB) adalah Upaya peningkatan kepedulian masyarakat dalam 

mewujudkan keluarga kecil yang bahagia sejahtera. Tujuan umum 

program KB adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan 

sosial ekonomi suatu lembaga, dengan cara pengaturan kelahiran anak 

agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya. (Sulistywati, 2011:12-13). 

Diambil dari salah satu file di website resmi BKKBN, Kampung 

KB adalah satuan wilayah setingkat RW/Dusun dengan kriteria tertentu 

dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan Keluarga 

Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan 

sektor terkait yang dilaksanakan secara sistematik dan sistematis. Seperti 

yang dijelaskan sebelumnya, Program Kampung KB dibentuk sebagai 

upaya untuk mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga dalam 

mengaktualisasikan 8 fungsi keluarga. Implementasi kegiatan pembinaan 

8 fungsi keluarga di Kampung KB dilaksanankan dengan fungsi agama, 

fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi 

reproduksi, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan. 

Selain itu Kampung KB juga dapat kita sebut sebagai sebuah program 

kependudukan yang bertujuan membangun masyarakat dari pinggiran. 
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Jadi dapat disimpulkan Kampung KB tidak hanya sebatas program KB 

yang berfokus pada pengendalian kelahiran dengan kontrasepsi. 

Kampung KB dilaksanakan dengan pendekatan budaya yang 

disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat lokal masing-

masing daerah. Pemerintah tidak memberikan pembiayaan khusus 

terhadap pelaksanaan Kampung KB. Pembentukan Kampung KB, semua 

biaya berasal dari masyarakat sendiri disertai bantuan Anggaran 

Pembelanjaan dan Biaya Daerah (APBD). Kampung KB ini secara 

umum memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

ditingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, 

keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Serta membangun sektor 

terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Di masing-

masing wilayah, Kampung KB dilaksanakan selama 3 tahun.  

Sebelum dibentuk kampung KB, perlu dilakukan seleksi berdasarkan 

kriteria utama, kriteria wilayah dan kriteria khusus. 

Kriteria utama pembentukan kampung KB: 

a. Jumlah keluarga miskin (pra Keluarga Sejahtera dan Keluarga 

Sejahtera I) di atas tingkat desa dimana kampung tersebut berada. 

b. Jumlah peserta KB dibawah rata-rata pencapaian peserta KB 

tingkat desa dimana Kampung KB berlokasi. 

Kriteria wilayah pembentukan kampung KB: 

a. Kumuh 

b. Pesisir/ wilayah 



31 
 

c. Daerah aliran sungai/ DAS 

d. Bantaran kereta api 

e. Kawasan miskin (termasuk miskin perkotaan) 

f. Terpencil  

g. Perbatasan  

h. Kawasan industri 

i. Kawasan wisata 

j. Padat penduduk 

Kriteria khusus pembentukan kampung KB: 

a. Kriteria data 

b. Kriteria kependudukan 

c. Kriteria program KB 

d. Kriteria program pembangunan keluarga 

e. Kriteria program pembangunan sektor terkait 

Ruang lingkup kegiatan Kampung KB: 

a. Kependudukan 

b. Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi 

c. Ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga 

d. Kegiatan lintas sector (bidang pemukiman, sosial ekonomi, 

kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak, dan sebagainya disesuaikan dengan 

kebutuhan wilayah Kampung KB). 
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Sasaran yang merupakan subjek dan objek dalam melaksanakan 

program dan kegiatan di Kampung KB adalah: 

a. Keluarga 

b. Remaja 

c. Penduduk lanjut usia (lansia) 

d. Pasangan Usia Subur (PUS) 

e. Keluarga dengan balita 

f.  Keluarga dengan remaja 

g. Keluarga dengan lansia 

h. Sasaran sektor sesuai dengan bidang tugas masing-masing 

Sedangkan pelaksana dari Kampung KB adalah: 

a. Kepala desa/ lurah 

b. Ketua RW 

c. Ketua RT 

d. Petugas KB  

e. Petugas lapangan sektor terkait 

f. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat 

desa/kelurahan 

g. Institusi masyarakat pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD) 

h. Tokoh masyarakat (tokoh adat/ tokoh agama/ tokoh 

masyarakat di desa) 

i. Kader 
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  Perencanaan program dan kegiatan Kampung 

dikoordinasikan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi dengan melibatkan 

seluruh unsur di dalam struktur organisasi Kampung KB (sesuai SK 

Bupati/ Walikota) melalui forum musyawarah atau insetrting dalam 

forum-forum lain yang sesuai.  

  Indikator ketercapaian model Kampung KB didasarkan 

pada input, proses dan output. Keberhasilan “input” ditandai dengan 

jumlah PLKB/PKB proporsional, ketersediaan dukungan operasional 

(anggaran) untuk program KKBK dari APBD dan APBN maupun 

sumber dana lain seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM), Anggaran dana desa (ADD), Program keluarga harapan 

(PKH), jamkesmas atau Jamkesda, ketersediaan sarana operasional, 

baik kontrasepsi maupun sarana pendukung lainnya. 

  Keberhasilan “proses” ditentukan berdasarkan pada: (1) 

peningkatan frekuensi dan kualitas kegiatan advokasi dan Komunikasi 

Informasi Edukasi (KIE); (2) peningkatan kualitas pelayanan KB dan 

KR; (3) pertemuan berkala kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita 

(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), 

Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), pertemuan IMP, 

staff meeting dan lokakarya mini; (4) pelayanan taman Posyandu 

(PAUD, kesehatan/ Posyandu dan BKB), surat nikah, akta kelahiran, 

KTP. 
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Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi program 

dan anggarannya secara rutin dilaporkan (triwulan, semester, dan 

tahunan) oleh ketua Kampung KB secara berjenjang kepada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) KB untuk ditembuskan kepada 

Bupati/ Walikota selaku Pembina Kampung KB dan kepala 

perwakilan BKKBN Provinsi. (sumber: Publikasi BKKBN. 2016. 

bkkbn.go.id/infoprogram/documents/JUKNIS%20KAMPUNG%20K

B.pdf diakses 20 Oktober 2016).

Secara nasional program Kampung KB resmi dicanangkan 

oleh presiden Jokowi bulan Januari 2016 di Cimahi Jawa Barat. 

Untuk pengembangan selanjutnya masing-masing kabupaten/ Kota di 

Indonesia akan memiliki satu kampung KB sebagai percontohan. 


