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PENDAHULUAN 

 

Deskripsi Mata Kuliah : Buku ajar ini membahas tentang konsep teoritis 

pendidikan dan promosi kesehatan bagi klien, konsep dan teori belajar mengajar, 

konsep dan teori promosi kesehatan dan pengembangan program pendidikan dan 

promosi kesehatan bagi klien 

 

Capaian Pembelajaran : Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada mata 

kuliah ini, mahasiswa mampu: 

1. Menganalisa peran perawat dalam pendidikan dan promosi kesehatan 

2. Mengintegrasikan konsep, teori, dan prinsip belajar mengajar pada program 

pendidikan kesehatan klien dalam rangka mengatasi, mencegah, dan 

meningkatkan kesehatan klien 

3. Mengintegrasikan konsep dan teori promosi kesehatan dalam mencegah, dan 

meningkatkan kesehatan klien 

4. Menganalisa beberapa model dalam promosi kesehatan  

5. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan dan 

promosi kesehatan 

6. Pengembangkan program pendidikan dan promosi kesehatan bagi klien sesuai 

dengan kebutuhan mereka 

 

Strategi Perkuliahan : Pelaksanaan perkuliahan menggunakan penggabungan 

pendekatan kontekstual dan konseptual dengan berbagai metode dan teknik 

pembelajaran. Metode dan teknik pembelajaran yang digunakan disesuaikan 

dengan karakteristik konten materi perkuliahan serta bersifat interaktif dan 

konstruktif yaitu ceramah, tanya jawab, penugasan, diskusi dan praktikum
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BAB  I 

PERAN PERAWAT DALAM PENDIDIKAN DAN PROMOSI 

KESEHATAN 

 

1.1 Peran Perawat dalam Pendidikan dan Promosi Kesehatan 

1.1.1   Defenisi Perawat 

Perawat atau Nurse berasal dari bahasa latin yaitu dari kata Nutrix yang 

berarti merawat atau memelihara. Menurut International Council of Nurses 

(1965), perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan 

keperawatan, berwenang di Negara bersangkutan untuk memberikan pelayanan 

dan bertanggung jawab dalam peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit serta 

pelayanan terhadap pasien. 

Perawat adalah seseorang yang berperan dalam merawat atau memelihara, 

membantu dan melindungi seseorang karena sakit, injury dan proses penuaan 

(Harlley, 1997). 

Perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan kewenangan 

melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimilikinya yang 

diperoleh melalui pendidikan keperawatan ( Undang-undang Kesehatan No 23. 

1992 ). 

Perawat Profesional adalah perawat yang bertanggung jawab dan 

berwewenang memberikan pelayanan keperawatan secara mandiri dan atau 

berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kewenagannya (Depkes 

RI, 2002 dalam Aisiyah 2004). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.0.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik 

Perawat, dijelaskan bahwa perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan 

perawat baik di dalam maupun diluar negeri sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 
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1.1.2  Definisi dari Peran 

Peran merupakan tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap 

seseorang sesuai dengan kedudukan dalam system, dimana dapat dipengaruhi oleh 

keadaan sosial baik dari profesi yang bersifat konstan. 

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan(status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia 

menjalankan suatu peran. (Soekanto:1990) 

 

1.1.3  Peran Utama dari Perawat 

Peran perawat menurut Konsorsium Ilmu Kesehatan tahun 1989 adalah : 

1. Pemberi asuhan keperawatan 

Memperhatikan keadaan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan  

melalui pemberian pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses 

keperawatan, dari yang sederhana sampai dengan kompleks. 

2. Advokat pasien / klien 

Menginterprestasikan berbagai informasi dari pemberi pelayanan atau 

informasi lain khususnya dalam pengambilan persetujuan atas tindakan 

keperawatan yang diberikan kepada pasien- mempertahankan dan 

melindungi hak-hak pasien. 

3. Pendidik / Educator 

Membantu klien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, 

gejala penyakit bahkan tindakan yang diberikan, sehingga terjadi 

perubahan perilaku dari klien setelah dilakukan pendidikan kesehatan. 

4. Koordinator 

Mengarahkan, merencanakan serta mengorganisasi pelayanan kesehatan 

dari tim kesehatan sehingga pemberian pelayanan kesehatan dapat terarah 

serta sesuai dengan kebutuhan klien. 

5. Kolaborator 

Peran ini dilakukan karena perawat bekerja melalui tim kesehatan yang 

terdiri dari dokter, fisioterapis, ahli gizi dan lain-lain berupaya 



 

  3 
 

mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang diperlukan termasuk diskusi 

atau tukar pendapat dalam penentuan bentuk pelayanan selanjutnya. 

6. Konsultan 

Tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan keperawatan yang tepat 

untuk diberikan. Peran ini dilakukan atas permintaan klien terhadap 

informasi tentang tujuan pelayanan keperawatan yang diberikan. 

7. Peneliti 

Mengadakan perencanaan, kerja sama, perubahan yang sistematis dan 

terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan. 

 Peran perawat menurut hasil lokakarya keperawatan tahun 1983, adalah 

sebagai berikut : 

1. Pelaksana Pelayanan Keperawatan 

Memberikan asuhan keperawatan baik langsung maupun tidak langsung 

dengan metode proses keperawatan. 

2. Pendidik dalam Keperawatan 

Mendidik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat serta tenaga 

kesehatan yang berada di bawah tanggung jawabnya. 

3. Pengelola pelayanan Keperawatan 

Mengelola pelayanan maupun pendidikan keperawatan sesuai dengan 

manajemen keperawatan dalam kerangka paradigma keperawatan. 

4. Peneliti dan Pengembang pelayanan Keperawatan 

Mengidentifikasi masalah penelitian, menerapkan prinsip dan metode 

penelitian, serta memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan mutu 

asuhan atau pelayanan dan pendidikan keperawatan. 

 

1.1.4  Peran Perawat dalam Pendidikan dan Promosi Kesehatan ditatanan 

Sarana Kesehatan, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja dan Tempat 

Umum. 

Promosi kesehatan adalah upaya memberdayakan perorangan, kelompok, 

dan masyarakat agar memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya 

melalui peningkatan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan serta 
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mengembangkan iklim yang mendukung, dilakukan dari, oleh dan untuk 

masyarakat sesuai dengan faktor budaya setempat. 

Perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan sangat erat kaitannya dengan 

lingkungan sarana kesehatan semisal rumah sakit, puskesmas, dan posyandu. Di 

lingkungan rumah sakit perawat selain berhadapan dengan pasien yang dirawat 

juga berinteraksi dengan anggota keluarga yang memerlukan informasi mendalam 

yang berkenaan dengan status kesehatan. Upaya promosi kesehatan dalam hal ini, 

pendidikan kesehatan sangat bermanfaat untuk meningkatkan status kesehatan 

pasien dan keluarga. Hal yang dapat dilakukan pada lingkungan rumah sakit 

adalah melakukan penyuluhan baik secara massal ataupun individu di rumah 

sakit. Kegiatan pendidikan kesehatan maupun penyuluhan dilakukan di sisi pasien 

serta keluarga secara khusus mengenai suatu penyakit dan upaya penyelesaian 

masalah kesehatan yang dihadapi. 

Perawat di puskesmas sebagai tenaga kesehatan, minimal dapat berperan 

sebagai pemberi pelayanan kesehatan melalui asuhan keperawatan, pendidik atau 

penyuluh kesehatan, penemu kasus, penghubung dan koordinator, pelaksana 

konseling keperawatan dan model peran. Dua peran perawat kesehatan komunitas 

yaitu sebagai pendidik dan penyuluh kesehatan serta pelaksana konseling 

keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat merupakan 

bagian dari ruang lingkup promosi kesehatan. (Efendi,Makhfudi, 2009) 

Di lingkungan Puskesmas upaya promosi kesehatan lebih ditekankan 

daripada di rumah sakit. Sebagai contoh perawat di komunitas menyikapi dan 

menindaklanjuti perilaku masayarakat bantaran sungai yang selalu melakukan  

BAB di sungai sehingga mengotori dan mencemari sungai yang menjadi sumber 

air bersih keperluan masyarakat setempat. Perawat beranggapan bahwa suatu 

masalah kesehatan sebagai contoh diare. Diare yang terjadi akibat tercemarnya 

sumber air bersih tidak akan tuntas apabila hanya mengobati pasien di rumah sakit 

tanpa memotong atau menyingkirkan penyebab utamanya. Penyebab utamanya 

yaitu pencemaran serta pengkontaminasian sumber air sungai yang menyebabkan 

keadaan diare pada masayarakat setempat. 
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Di lingkungan posyandu baik posyandu balita maupun lansia sama halnya 

dengan program yang ada di puskesmas yaitu upaya promosi kesehatan seperti 

penyuluhan dan upaya preventif seperti pemberian imunisasi pada balita serta 

pemeriksaan kesehatan secara berkala pada lansia yang berada di wilayah 

lingkungan posyandu. 

Di lingkup istitusi pendidikan, peran perawat pendidik dalam upaya promosi 

kesehatan tidak kalah besarnya. Dalam kurikulum bahkan silabus yang disusun 

selalu ada dimasukkan pengajaran tentang simulasi pendidikan baik setting 

individu, kelompok bahkan komunitas pada tahap pendidikan akademik. Di 

keadaan nyata mahasiswa serta dosen keperawatan sering kali melakukan kegiatan 

pengabdian masyarakat yang umumnya juga menggambarkan upaya promosi 

kesehatan seperti pendidikan kesehatan pada kelompok tertentu dan penyuluhan 

pada masayarakat umum. 

Di lingkungan kerja peran perawat sangat diharapkan karena keterbatasan 

pengetahuan yang dimiliki para pekerja, misalkan upaya promosi kesehatan dalam 

tatanan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3). Lingkungan pabrik yang umumnya 

mempunyai paparan terhadap debu, polusi serta risiko adanya cidera sangat 

penting bagi perawat dalam memberikan pemahaman baik dengan cara 

pendidikan kesehatan maupun penyuluhan mengenai pemakaian Alat Pelindung 

Diri (APD). APD yang mereka pakai diharapkan dapat melingdungi dari segala 

risiko yang mungkin terjadi pada para pekerja. 

Di tempat umum peran perawat tidak kalah penting dalam upaya promosi 

kesehatan karena disana masyarakat sering berkumpul, bercengkrama bahkan 

melakukan aktivitas. Beberapa contoh tempat umum antara lain Pasar, Halte Bus, 

Terminal, Stasiun, Pelabuhan bahkan Bandara yang semuanya sangat diharapkan 

tidak terdapat kegiatan ataupun perilaku yang merugikan bahkan membahayakan 

orang lain. Merokok di tempat umum sebagai contoh sangat dilarang karena dapat 

menyebabkan polusi udara. Peran perawat untuk mensosialisasikan peraturan 

tentang pelarangan kegiatan merokok di tempat umum merupakan salah satu 

upaya dalam promosi kesehatan. 
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1.1.5  Peran Perawat dalam Promosi Kesehatan ditatanan Organisasi 

Kemasyarakatan/ Organisasi Profesi/ Media Massa. 

Upaya promosi kesehatan dilakukan agar tercapai masyarakat yang sehat 

dan mandiri, hal ini tidak hanya dilakukan oleh perawat maupun tenaga kesehatan 

namun harus bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan/LSM/organisasi 

profesi dan media massa yang peduli dengan kesehatan. Kerja sama tersebut dapat 

berupa pemberian informasi yang terus-menerus agar klien dapat berubah dari 

tidak tahu menjadi tahu atau sadar (aspek knowledge) dari tahu menjadi mau 

(aspek attitude) dan dari mau menjadi mampu melakukan perilaku yang 

diperkenalkan (aspek practise). 

Agar terjalin kerja sama yang baik maka peran perawat pada tatanan ini 

adalah memberikan advokasi, hal ini penting untuk mendapatkan komitmen dan 

dukungan dari sasaran advokasi. Pada tatanan ini umumnya advokasi dapat 

beberapa tahap antara lain : 

a. Menyadari adanya suatu masalah. 

b. Tertarik untuk ikut mengatasi masalah. 

c. Peduli terhadap pemecahan masalah dengan mempertimbangkan beberapa 

alternatif pemecahan masalah. 

d. Sepakat untuk memecahkan masalah dengan memilih salah satu alternatif dan 

memutuskan tindak kanjut kesepakatan. 

 

1.1.6  Peran Perawat dalam Promosi Kesehatan ditatanan Program/Petugas 

Kesehatan. 

Kegiatan yang dilakukan terintegrasi sesuai fungsi manajemen meliputi 

perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengawasan pengendalian dan penilaian, 

yang dilakukan diberbagai tingkat administrasi baik dipusat, propinsi maupun 

kabupaten/ kota. Kegiatan tersebut memuat strategi promosi kesehatan yaitu 

pemberdayaan masyarakat, bina suasana dan advokasi. 

a. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan dilakukan kegiatan sebagai berikut : 
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1. Pengkajian yang dimaksud untuk mendapatkan informasi tentang besaran 

masalah dan penyebabnya, potensi yang dapat didayagunakan dalam 

pemecahan masalah. 

2. Menggalang komitmen dan dukungan dari lintas program dan sektor dalam 

pelaksanaan integrasi melalui pertemuan lintas program dan sektor terkait 

dalam promosi kesehatan. 

3. Menyusun perencanaan integrasi promosi kesehatan dan program kesehatan. 

b. Penggerakan pelaksanaan 

1. Melaksanakan integrasi promosi kesehatan dalam program kesehatan di 

kabupaten/kota sesuai rencana yang telah disepakati bersama. 

2. Melaksanakan pertemuan koordinasi lintas program dan sektor secara 

berkala untuk menyelaraskan kegiatan. 

c. Pengawasan, pengendalian dan penilaian 

Pengawasan, pengendalian dan penilaian dilakukan disetiap tahap fungsi 

manajemen. 

1. Pengawasan untuk melihat apakah kegiatan dilaksanakan sesuai rencana 

yang telah ditetapkan. 

2. Pengendalian dilakukan agar kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai 

dengan arah dan tujuan, mengantisipasi masalah/ hambatan yang mungkin 

terjadi. 

3. Penilaian dilakukan untuk melihat keberhasilan pelaksanaan integrasi `pada 

akhir kegiatan. 

4. Mendokumentasikan kegiatan integrasi, untuk bahan pembelajaran 

perbaikan program integrasi mendatang. 

5. Memberikan umpan balik kepada lintas program dan sektor terkait untuk 

perbaikan kegiatan integrasi selanjutnya. 

 Kegiatan yang dilakukan dalam berbagai tatanan rumah tangga, bina suasana 

dan advokasi yang meliputi : 

a. Integrasi promosi kesehatan dengan program KIA dan Anak 

b. Integrasi promosi kesehatan dengan program gizi masyarakat 

c. Integrasi promosi kesehatan dengan program lingkungan sehat 
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d. Integrasi promosi kesehatan dengan program jaminan pemeliharaan kesehatan ( 

JPK ). 

e. Integrasi promosi kesehatan dengan program pencegahan dan penanggulangan 

penyakit tidak menular (P2PTM). 

(Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan RI, tahun 2006) 

 

1.1.7  Peran Perawat dalam Promosi Kesehatan ditatanan Lembaga 

Pemerintahan/Politisi/ Swasta. 

Promosi kesehatan sebagai proses mengupayakan individu dan masyarakat 

untuk meningkatkan kemampuan mereka mengendalikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya. 

Perawat mempunyai peran penting dalam meningkatakn kesehatan salah satunya 

bekerjasama dengan tenaga kesehatan lain memanfaatkan dan memaksimalkan 

fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat untuk menyelenggarakan upaya 

kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Setiap indivividu 

memiliki kesempatan untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan aman, hal 

ini sejalanan dengan UU RI no. 36 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa, setiap 

orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, 

bermutu dan terjangkau. Dalam UU tersebut pasal 16 dinyatakan bahwa 

pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan 

yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya. 

Perawat mempunyai banyak peran dimana dalam setiap perannya bertujuan 

untuk mensukseskan dan mendukung program pemerintah, antara lain mendukung 

dalam program : 

1. Integrasi dengan Program Kesehatan Ibu dan Anak 

2. Integritasi dengan program jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK). 

3. Integrasi dengan  Program  Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak 

Menular (P2PTM). 

(Panduan Integrasi Promosi Kesehatan, 2006) 
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Sesuai dengan tujuan promosi kesehatan, pemerintah dapat peduli dan 

mendukung upaya kesehatan, minimal dalam mengembangkan lingkungan dan 

perilaku sehat. Selain itu, membuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan 

dengan memperhatikan dampaknya dibidang kesehatan. Dukungan yang optimal 

dari berbagai pihak seyogyanya dapat memecahkan masalah kesehatan dan dapat 

membantu tenaga kesehatan terutama dalam hal promosi kesehatan. Perawat 

diharapkan menjadi lini terdepan dalam upaya promosi kesehatan untuk 

mempengaruhi semua sasaran yang ada.  

 

1.2. Kebijakan Pemerintah tentang Promosi Kesehatan 

1. Promosi Kesehatan diselenggarakan dalam rangka desentralisasi ke arah 

otonomi daerah bidang Kesehatan  

Disebutkan dalam UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah. 

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh 

pemerintah kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangka NKRI. 

Dengan adanya desentralisasi diharapkan adanya peningkatan derajad 

kesehatan masyarakat optimal berupa keadaan sehat dan produktif. 

Sehingga untuk mencapai visi Indonesia Sehat 2020 menurut UU No.36 

tahun 1999 tentang Kesehatan diharapkan lebih mudah mencapai visi 

tersebut. 

2. Promosi Kesehatan tidak berdiri sendiri, terpadu dengan program 

kesehatan sejak dari garis depan, kabupaten/kota, provinsi hingga 

nasional, tecermin dalam koordinasi penyusunan anggaran 

Dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan Pemerintah daerah 

mengajukan Rencana Tindakan, Strategi Pelaksanaan beserta Rancangan 

Anggaran kepada Pemerintah Pusat yang selanjutnya dana tersebut 

digunakan untuk merealisasikan program yang telah tersusun dalam 

bidang kesehatan terutama upaya pengikatan kesehatan dengan promosi 

kesehatan. 
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3. Promosi Kesehatan harus berlandaskan paradigma sehat 

Paradigma Sehat merupakan cara pandang atau pola pikir atau model 

pembangunan yang bersifat holistik. Melihat masalah kesehatan yang 

bersifat lintas sektor dalam penyelesaian masalah tidak hanya berfokus 

pada penyembuhan atau pemulihan kesehatan tetapi diarahkan pada 

peningkatan, pemeliharaan dan perlindungan kesehatan. 

4. Promosi Kesehatan harus didukung oleh kebijakan dan perundang-

undangan, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, JPKM, subsidi, 

dll 

a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 

585/MENKES/SK/V/2007 tentang Pedoman Promosi Kesehatan di 

Puskesmas 

b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 

2012 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan di Rumah Sakit 

c. Kepmenkes No.128/MENKES/SK/II/2004 menyatakan bahwa 

Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten atau kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan 

pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Sebagai UPT dari 

dinas kesehatan kabupaten/kota (UPTD), Puskesmas berperan 

menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dinas kesehatan 

kabupaten/kota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta 

ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia. Pembangunan 

kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa 

Indonesia, untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan 

hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya. Upaya kesehatan tersebut 

dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu (1) upaya kesehatan 

wajib dan (2) upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan wajib 

Puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan komitmen 

nasional, regional dan global, serta mempunyai daya ungkit tinggi 

untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan 
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wajib ini harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas. Upaya 

kesehatan wajib tersebut adalah: (1) Promosi Kesehatan, (2) 

Kesehatan Lingkungan, (3) Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga 

Berencana, (4) Perbaikan Gizi Masyarakat, (5) Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyakit Menular dan (6) Pengobatan. Upaya 

kesehatan pengembangan Puskesmas adalah upaya yang ditetapkan 

berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat 

serta disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas. 

5. Strategi dasar: Advokasi, Bina Suasana dan Gerakan Pemberdayaan, yang 

harus mengandung kemitraan 

Kemitraan merupakan upaya yang melibatkan berbagai sektor dalam 

mencapai tujuan bersama dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan 

kemitraan tersebut digunakan strategi dasar Advokasi, Bina Suasana dan 

Gerakan Pemberdayaan. 

6. Dinas kesehatan kabupaten/kota: koordinasi, tingkatkan dan bina 

pemberdayaan masyarakat oleh puskesmas, rumah sakit, sarana kesehatan 

lain; bina suasana dan advokasi tingkat kabupaten/kota 

Program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota 

berdasarkan program yang dirancang pemerintah provinsi. 

7. Dinas kesehatan provinsi: koordinasi, kembangkan dan fasilitas promosi 

kesehatan kab/kota; memperkuat pemberdayaan masyarakat oleh 

kabupaten/Kota; bina suasana dan advokasi tingkat provinsi. 

Pemerintah membuat program kegiatan sesuai masalah kesehatan yang ada 

di dinas kesehatan provinsi. 

8. Pusat promosi kesehatan: kembangkan kebijakan nasional, pedoman dan 

Standar; fasilitasi dan koordinasi promosi kesehatan daerah; bina Suasana 

dan advokasi tingkat nasional 

Promosi kesehatan di daerah dikembangkan dari kebijakan nasional dan 

pedoman standar promosi kesehatan yang didukung adanya fasilitas dan 

koordinasi promosi kesehatan dari pemerintah pusat dan daerah dengan 
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adanya bina suasana dan advokasi.Kebijakan yang mengatur tentang 

promosi kesehatan adalah Permenkes dan Kepmenkes. 

9. Kemitraan adalah dalam rangka Good Governance 

Dalam melaksanaan program promosi kesehatan diperlukan kerjasama 

lintas sektoral baik dari pemerintah, swasta, masyarakat dan LSM. 

10. Promosi Kesehatan harus berdasar fakta  pendayagunaan data dalam 

Perencanaan dan desain 

Pada pelaksanaan promosi kesehatan yang lebih mengetahui tentang 

kebutuhan kesehatan di berbagai tatanan layanan kesehatan adalah 

pemerintah daerah sehingga diperlukan langkah otonomi / desentralisasi 

terkait pelaksanaan promosi kesehatan. 

11. Profil promosi kesehatan : sarana penyedia data dan benchmarking 

Untuk melaksanakan promosi kesehatan perawat bekerjasama dengan 

lintas sektor antara lain Puskesmas, dinas kesehatan sehingga promosi 

kesehatan yang dilakukan sesuai dengan masalah kesehatan yang muncul 

atau sesuai sasaran. 

12. Peningkatan kemampuan promosi kesehatan dilakukan secara bertahap 

Upaya promosi kesehatan yang dilakukan juga mengupayakan 

pemberdayaan masayarakat setempat. Namun, upaya perberdayaan ini 

harus melalui tahapan yang harus dilalui, dimulai dari upaya mengenalkan 

apa yang jadi masalah terkait kesehatan, menumbuhkan keinginan 

masyarakat untuk mau mengikuti promosi kesehatan dan pada akhirnya 

masayarakat dapat melaksanakan upaya promosi kesehatan secara mandiri 

untuk kesehatan. 

13. Peningkatan Promosi Kesehatan: kembangkan sumber daya dan 

infrastruktur (utamanya SDM)  tenaga ujung tombak harus Ditingkatkan 

jumlah dan mutunya 

Dalam meningkatkan pengembangan promosi kesehatan di bidang 

keperawatan dibutuhkan sumber daya manusia yang seimbang antara 

kualitas dan kuantitas sehingga diharapkan institusi pendidikan dalam 
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mencetak generasi perawat yang berdaya saing dan penyusunan jenjang 

karir jelas yang memicu perawat untuk meningkatkan kualitas pribadi. 

14. Pengembangan Sumber Daya Manusia promosi kesehatan  

profesionalisme dan kesejahteraan 

Dalam mengembangkan promosi kesehatan dibutuhkan sumber daya 

manusia (perawat) yang berkompeten dalam bidang promosi kesehatan, 

untuk itu dilakukan pendidikan dan pelatihan. Melalui pendidikan dan 

pelatihan akan didapat perawat yang mempunyai kompetensi dan 

profesionalisme yang tinggi. Kompetensi dan profesionalisme yang 

perawat miliki akan menujang jenjang karir yang jelas, pada akhirnya akan 

meningkatkan kesejahteraan perawat yang bersangkutan. 

15. Pengorganisasian Promosi Kesehatan harus memadai 

Kegiatan promosi kesehatan perlu dikelola dengan baik oleh penyedia 

layanan promosi kesehatan. Dalam pengelolaannya diperlukan kerjasama 

atau kemitraan dari berbagai lintas sektoral. 
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BAB II 

KONSEP, TEORI, DAN PRINSIP BELAJAR MENGAJAR PADA 

PROGRAM PENDIDIKAN KESEHATAN 

 

2.1. Pengantar Pendidikan Kesehatan bagi Klien 

2.1.1. Pengertian pendidikan kesehatan 

a. Sekumpulan pengalaman yang mendukung kebiasaan, sikap dan 

pengetahuan yang berhubungan dengan kesehatan individu, masyarakat 

dan ras. 

b. Proses perubahan perilaku kesehatan yang dinamis, bukan hanya proses 

pemindahan materi dari seseorang ke orang lain dan bukan pula 

seperangkat prosedur. 

c. Profesi yang mendidik masyarakat tentang kesehatan. wilayah di dalam 

profesi ini meliputi kesehatan lingkungan, kesehatan fisik, kesehatan 

sosial, kesehatan emosional, kesehatan intelektual, dan kesehatan rohani. 

Hal ini dapat didefinisikan sebagai prinsip dengan mana individu dan 

kelompok orang belajar untuk berperilaku dengan cara yang kondusif 

untuk promosi, pemeliharaan, atau restorasi kesehatan.   

 

2.1.2. Tujuan Pendidikan Kesehatan 

1. Menjadikan kesehatan sebagai suatu yang bernilai di masyarakat 

2. Menolong individu agar mampu secara mandiri atau kelompok 

mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat 

3. Mendorong pengembangan dan penggunaan secara tepat sarana pelayanan 

kesehatan yang ada 

 

2.1.3. Pendidikan kesehatan dan perilaku manusia 

Skiner (1938) seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa perilaku 

merupakan hasil hubungan antara stimulus (rangsangan) dan respon atau reaksi, 

disebut teori “s-o-r” atau stimulus organisme respons.  

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan
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Skiner membedakan adanya dua respons, yaitu : 

a. Respondent respons atau reflexive, yakni respons yang ditimbulkan 

stimulus tertentu yaitu elicting stimulation yang menimbulkan respons 

yang relatif tetap, misal : makanan lezat menimbulkan nafsu makan, 

cahaya terang menyebabkan mata tertutup 

b. Operant respons / instrumental respons, yakni respons yang timbul dan 

berkembang kemudian diikuti oleh stimulus tertentu yaitu reinforcer 

yang dapat memperkuat respons, misal : petugas kesehatan yang dpt 

melaksanakan tugas yang baik kemudian memperoleh penghargaan, 

maka petugas tersebut akan lebih baik lagi dlm menjalankan tugas  

Teori perubahan perilaku menurut Rogers (1974): 

a. Awareness (kesadaran), yakni individu menyadari adanya stimulus 

yang  datang terlebih dahulu 

b. Interest (perhatian/tertarik), individu mulai tertarik dengan adanya 

stimulus yang masuk 

c. Evaluation (menilai), individu mulai menimbang-nimbang baik dan 

buruknya apabila mengikuti stimulus tersebut. 

d. Trial (mencoba) individu mulai mencoba perilaku baru 

e. Adoption (menerima), individu telah berperilaku baru sesuai dengan 

pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus 

 

2.1.3. Teori Perubahan Perilaku 

a. Teori  Stimulus-Organisme-Respon (S-O-R) 

Teori ini mendasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku 

tergantung kepada kualitas rangsang (stimulus) yang berkomunikasi dengan 

organisme. Artinya kualitas dari sumber komunikasi (sources ), misalnya:  

kredibilitas, kepemimpinan,  gaya berbicara sangat menentukan keberhasilan 

perubahan perilaku seseorang, kelompok atau masyarakat. 

Hosland, et al (1953) mengatakan bahwa proses perubahan perilaku pada 

hakikatnya adalah sama dengan proses belajar. Proses perubahan perilaku 

tersebut menggambarkan proses belajar pada individu yang terdiri dari:  
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1. Stimulus (rangsang) yang diberikan pada organism dapat diterima atau 

ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima atau ditolak berarti 

stimulus itu tidak efektif mempengaruhi perhatian individu, dan berhenti 

disini. Tetapi bila stimulus diterima oleh organisme berarti ada perhatian 

dari individu dan stimulus tersebut efektif.  

2. Apabila stimulus telah mendapat perhatian dari oragnisme (diterima) 

maka ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses berikutnya. 

3. Setelah itu organism mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi 

kesedian untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya (bersikap) 

4. Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan maka 

stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut 

(perubahan perilaku). 

Proses perubahan perilaku berdasarkan teori S-O-R ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

b. Teori  Festinger (dissonance Theory) 

Finger (1957) ini telah banyak pengaruhnya dalam psikologi social. Teori ini 

sebenarnya sama dengan konsep “imbalance” (tidak seimbang). Hal ini berarti 

bahwa keadaan “cognitive dissonance” adalah merupakan keadaan ketidak 

seimbangan psikologis yang diliputi oleh letegangan diri yang berusaha untuk 

mencapai keseimbangan kembali. Apabila terjadi keseimbangan dalam diri 

Stimulus 

Perhatian 

Pengertian 

Penerimaan 

Reaksi tertutup 

(Perubahan sikap) 

Reaksi terbuka 

(Perubahan Praktek) 
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individu, maka berarti sudah tidak terjadi ketegangan diri lagi, dan keadaan ini 

disebut “consonance” (keseimbangan).  

Dissonance (ketidakseimbangan) terjadi karena dalam diri individu terdapat 

dua elemen kognisi yang saling bertentangan. Yang dimaksud elemen kognisi 

adalah pengetahuan, pendapat atau keyakinan. Apabila individu menghadapi 

suatu stimulus atau objek, dan stimulus tersebut menimbulkan pendapat atau 

keyakinan yang berbeda/bertentangan di dalam individu sendiri, maka 

terjadilah dissonance.  

c. Teori Fungsi 

Teori ini berdasarkan anggapan bahwa perubahan perilaku individu itu 

tergantung kepada keutuhan. Hal ini berarti bahwa stimulus yang dapat 

mengakibatkan perubahan perilaku seseorang apabila stimulus tersebut dapat 

dimngerti dalam konteks kebutuhan orang tersebut. Menurut Katz (1960) 

perilaku dilatarbelakangi oleh kebutuhan individu yang bersangkutan. Katz 

berasumsi bahwa: 

1. Perilaku itu memiliki fungsi instrumental, artinya dapat berfungsi dan 

memberikan pelayanan terhadap kebutuhan. Seseorang dapat bertindak 

(berperilaku) positif terhadap objek demi pemenuhan kebutuhannya. 

Sebaliknya bila objek tidak dapat memnuhi kebutuhannya maka ia akan 

berperilaku negatif. Misalnya, orang mau membuat jamban apabila jamban 

tersebut benar-benar sudah menjadi kebutuhannya.  

2. Perilaku dapat berfungsi sebagai ‘defence mecanism’ atau sebagai 

pertahanan diri dalam menghadapi lingkungannya. Artinya dengan 

perilakunya, dengan tindakan-tindakannya manusia dapat melindungi 

ancaman-ancaman yang datang dari luar. Misalnya, orang dapat 

menghindari penyakit demam berdarah, karena penyakit tersebut 

merupakan ancaman bagi dirinya.  

3. Perilaku berfungsi sebagai penerima objek dan memberikan arti. Dalam 

peranannya dengan tindakannya itu seseorang senantiasa menyesuaikan 

diri dengan lingkungannya. Dengan tinadakan sehari-hari tersebut 
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seseorang telah melakukan keputusan-keputusan sehubungan dengan objek 

atau stimulus yang dihadapi. 

4. Perilaku berfungsi sebagai nilai ekspresif dari diri seseorang dalam 

menjawab suatu situasi. Nilai ekspresif ini berasal dari konsep diri 

seseorang dan merupakan pencerminan dari hati sanubari. Oleh sebab itu 

perilaku dapat merupakan layar di mana segala ungkapan diri orang dapat 

dilihat. Misalnya orang yang sedang marah, senang, gusar, dan sebagainya 

dapat dilihat dari perilaku atau tindakannya.  

Teori ini berkeyakinan bahwa perilaku itu mempunyai fungsi untuk 

menghadapi dunia luar individu, dan senantisas menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya menurut kebutuhannya. Oleh sebab itu, di dalam  

kehidupan manusia, perilaku itu tampak terus menerus dan berubah sevara 

relatif. 

d. Teori Kurt Lewin 

Kurt Lewin (1970) berpendapat bahwa perilaku manusia itu adalah suatu 

keadaan yang seimbang antara kekuatan-kekuatan pendorong (driving forces) 

dan kekuatan-kekuatan penahan (reinstraining forces). Perilaku itu dapat 

berubah apabila terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan tersebut di 

dalam diri seseorang.  

Sehingga ada tiga kemungkinan terjadinya perubahan perilaku pada diri 

seseorang itu, yakni: 

1. Kekuatan –kekuatan pendorong meningkat. Hal ini terjadi adanya stimulus-

stimulus yang mendorong untuk terjadinya perubahan-perubahan perilaku. 

Stimulus ini berupa penyuluhan-penyuluhan atau informasi-informasi 

sehubungan dengan perilaku yang bersangkutan. Misalnya, seseorang yang 

belum ikot KB (ada keseimbangan antara penting anak sedikit, dengan 

kepercayaan banyak anak banyak rezeki) dapat berubah perilakunya (ikut 

KB) kalau kekuatan pendorong yakni pentingnya ber- Kb di naikkan dengan 

penyuluhan-penyluhan atau usaha-usaha lain.  

2. Kekuatan –kekuatan penahan menurun. Hal ini akan terjadi adanya 

stimulus-stimulus yang memperlemah kekuatan penahan tersebut. Misalnya 
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contoh diatas, dengan pemberian pengertian kepada orang tersebut bahwa 

anak banyak rezeki, adalah kepercayaan yang salah, maka kekuatan penahan 

tersebut melemah, adan akan terjadi perubahan perilaku pada orang tersebut. 

3. Kekuatan pendorong meningkat, kekuatan pendorong menurun. Dengan 

keadaan semacam ini jelas juga akan terjadi perubahan perilaku. Seperti 

pada contoh diatas juga, penyuluhan KB yang berisikan memberikan 

pengertian terhadap orang tesebut tentang pentingnya ber-KB dan tidak 

benarnya kepercayaan banyak anak banyak rezeki akan meningkat kekuatan 

pendorong, dan sekaligus menurunkan kekuatan penahan. 

 

2.1.4. Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Perilaku 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku dibedakan 

menjadi dua, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern mencakup: 

pengetahuan, kecerdasan, persepsi emosi, motivasi dan sebagainya yang berfungsi 

untuk mengolah rangsangan dari luar. Sedangkan faktor ekstern meliputi 

lingkungan sekitar, baik fisikmaupun non fisik seperti: iklim, manusia, sosial-

ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya. 

Menurut Green, perilaku itu sendiri ditentukan oleh oleh 3 faktor utama, 

yaitu: 

1. Faktor-faktor predisposisi (disposing factors)  

Faktor-faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya 

perilaku seseorang, antara lain adalah pengetahuan, sikap, keyakinan, 

nilai-nilai tradisi, dan sebagainya. Seorang ibu mau membawa anaknya ke 

Posyandu, karena tahu bahwa di Posyandu akan dilakukan penimbangan 

anak untuk mengetahui pertumbuhannya.  

2. Faktor-faktor pemungkin (enabling factors) 

Faktor-faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau 

tindakan. Yang dimaksud dengan faktor pemungkin adalah sarana dan 

prasarana atau fasilitas untuk terjadinya perilaku kesehatan, misalnya 

Puskesmas, Posyandu, tempat pembuangan sampah dan sebagainya.  
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3. Faktor-faktor penguat (reinforcing factors) 

Faktor-faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku. 

Kadang-kadang meskipun sesorang tahu dan mampu untuk berperilaku 

sehat, tetapi tidak melakukannya. Seorang ibu hamil tahu manfaat periksa 

kehamilan, dan di dekat rumahnya ada Polindes, dekat dengan bidan, 

tetapi ia tidak mau memeriksa kehamilannya, karena ibu lurah dan ibu-ibu 

tokoh lainnya tidak pernah periksa kehamilan, namun anaknya tetap sehat. 

Hal ini berarti, bahwa untuk berperilaku sehat memerlukan contoh dari 

para tokoh masyrakat.  

 

2.1.5. Prinsip pendidikan kesehatan 

1. Belajar mengajar berfokus pada klien 

 Pendidikan kesehatan adalah hubungan terapeutik yang berfokus pada 

kebutuhan klien yang spesifik. Klien dengan isu kesehatan apapun 

membutuhkan atau dilibatkan dalam pemberian pelayanan kesehatan. 

Klien dianjurkan untuk mengekspresikan perasaan dan pengalamannya 

kepada petugas kesehatan. 

2. Belajar mengajar bersifat holistic 

 Dalam memberikan pendidikan kesehatan harus dipertimbangkan klien 

secara keseluruhan, tidak hanya berfokus pada spesifik saja. Petugas 

kesehatan dan klien saling berbagi pengalaman, perasaan, keyakinan dan 

filosofi personal.   

3. Belajar mengajar negosiasi 

 Petugas kesehatan dan klien bersama-sama menentukan apa yang telah 

diketahui dan apa yang penting untuk diketahui. Jika sudah ditentukan 

kemudian dibuat perencanaan yg dikembangkan berdasarkan masukan 

dari klien dan petugas kesehatan 

4. Belajar mengajar yang interaktif 

 Pendidikan Kesehatan adalah suatu proses yang dinamis dan interaktif 

yang melibatkan partisipasi dari petugas kesehatan dan klien  
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2.1.6  Ruang lingkup pendidikan kesehatan 

Dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain : dimensi sasaran pendidikan 

kesehatan, tempat pelaksanaan dan tingkat pelayanan kesehatan.  

1. Sasaran pendidikan kesehatan 

a. Pendidikan kesehatan individual 

b. Pendidikan kesehatan kelompok 

c. Pendidikan kesehatan masyarakat 

2. Tempat pelaksanaan pendidikan kesehatan 

a. Pendidikan kesehatan di sekolah 

b. Pendidikan kesehatan di pelayanan kesehatan 

c. Pendidikan kesehatan di tempat-tempat kerja 

3. Tingkat pelayanan pendidikan kesehatan berdasarkan five levels of   

prevention (leavel & clark), yaitu: 

a. Promosi kesehatan (health promotion), misal: peningkatan gizi 

b. Perlindungan khusus (specific protection), misal : immunisasi,  

perlindungan kecelakaan tempat kerja 

c. Diagnosa dini dan pengobatan segera (early diagnosis and prompt  

treatment), misal : pencarian kasus, surveillance, pencegahan 

penyebaran penyakit menular 

d. Pembatasan kecacatan (disability limitation) misal : perawatan untuk 

menghentikan penyakit, pencegahan komplikasi lbh lanjut 

e. Pemulihan (rehabilitation), misal : latihan penderita patah tulang, 

pendidikan masyarakat utk menggunakan tenaga cacat 

 

2.1.7 Tipe-tipe Pendidikan Kesehatan 

Dalam bidang kesehatan masyarakat, teradapat tiga macam tipe belajar yang 

biasa dihadapi petugas kesehatan, yaitu : program kebutuhan (require program), 

program rekomendasi (recommended program), program kelola diri(self directed 

program). 
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1. Program kebutuhan (require) 

Situasi yg membutuhkan (require) suatu tindakan / sikap tetentu untuk 

dipelajari, biasanya berlangsung cepat krn individu tdk diberi alternatif 

lain. Dalam hal ini tim kesehatan harus merumuskan pendidikan dan 

kriteria keberhasilan program 

2. Program rekomendasi (recommended) 

Dalam situasi ini perilaku tertentu disarankan utk dipelajari,  anggota 

masyarakat yg dijadikan sasaran pendidikan boleh menerima perilaku yang 

disarankan itu  

3. Program kelola diri (self directed) 

Tujuan yang akan dicapai harus ditentukan sendiri oleh sasaran 

pendidikan, petugas kesehatan hanya memberi bantuan petunjuk, 

pengarahan dan bimbingan kepada masyarakat.  

 

2.2. Konsep dan teori belajar, mengajar 

 Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang relatif tetap. 

Dalam proses ini perubahan tidak terjadi sekaligus tetapi terjadi secara bertahap 

tergantung pada faktor-faktor pendukung belajar yang mempengaruhi siswa. 

Faktor-faktor ini umumnya dapat dibagi  enjadi dua kelompok yaitu faktor intern 

dan faktor ekstern. Faktor intern berhubungan dengan segala sesuatu yang ada 

pada diri siswa yang menunjang pembelajaran, seperti inteligensi, bakat, 

kemampuan motorik pancaindra, dan skema berpikir. Faktor ekstern merupakan 

segala sesuatu yang berasal dari luar diri siswa yang mengkondisikannya dalam 

pembelajaran, seperti pengalaman, lingkungan sosial, metode belajar-mengajar, 

strategi belajar-mengajar, fasilitas belajar dan dedikasi guru. Keberhasilannya 

mencapai suatu tahap hasil belajar memungkinkannya untuk belajar lebih lancar 

dalam mencapai tahap selanjutnya. 

 Proses belajar dalm pendidikan kesehatan dipengaruhi oleh faktor-faktor 

dalam empat kelompok besar, yakni faktor materi, lingkungan, instrumental, dan 

faktor individual subjek belajar. Sedangkan tujuan Proses Belajar dalam 

Kesehatan adalah menjadikan kesehatan sebagai suatu yg bernilai di masyarakat, 
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menolong individu agar mampu secara mandiri atau kelompok mengadakan 

kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat, mendorong pengembangan dan 

penggunaan secara tepat sarana pelayanan kesehatan yang ada 

 

2.2.1  Proses Belajar 

Menurut konsep Amerika, pengajaran diperlukan untuk memperoleh 

keterampilan yang dibutuhkan manusia dalam hidup bermasyarakat. 

Arti belajar dalam konsep Eropa, arti belajar agak sempit, hanya mencakup 

menghapal, mengingat, dan mereproduksi sesuatu yang dipelajari  

Belajar adalah usaha untuk menguasai segala sesuatu yang berguna untuk 

hidup. Menurut Gagne (1984 ) belajar didefinisikan sebagai suatu proses dimana 

suatu organisme berubah perilakunya akibat suatu pengalaman.  

 

2.2.2   Ciri-Ciri Belajar 

1. Belajar adalah kegiatan yang menghasilkan perubahan pada diri individu 

yang sedang belajar, baik aktual maupun potensial. 

2. Perubahan tersebut pada pokoknya didapatkan karena kemampuan baru 

yang berlaku untuk waktu yang relatif lama. 

3. Perubahan-perubahan itu terjadi karena usaha, bukan karena proses 

kematangan. 

 

2.2.3. Teori dalam Proses Belajar 

1) Teori Belajar Gestalt 

Beranggapan bahwa setiap fenomena terdiri dari suatu kesatuan esensial 

yang melebihi jumlah dari unsur-unsurnya.Bahwa keseluruhan(gestalt) itu 

tidak sama dengan penjumlahan.Keseluruhan itu lebih dari bagian-

bagiannya.Selanjutnya para ahli psikologi gestalt menyimpulkan bahwa 

seseorang dikatakan belajar apabila ia memperoleh,pemahaman dalam 

situasi yang problematis.Untuk memperoleh pemahaman itu,kita harus 

berhadapan dengan problem solving. 
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2) Teori Belajar Menghafal Dan Mental Disiplin 

a. Teori menghafal  

Belajar adalah menghafal, dan menghafal adalah usaha mengumpulkan 

pengetahuan melalui pembeoan untuk kemudian digunakan bilamana 

diperlukan.Dalam teori ini, orang yang sedang belajar disepertikan 

dengan burung beo.Teori ini tidak seluruhnya benar sebab dalam proses 

belajar, subyek belajar adalah manusia yang dapat berpikir dan 

mempunyai tujuan,yakni terjadinya hal-hal baru yang bermanfaat pada 

dirinya. 

b. Teori mental disiplin 

Menurut teori ini belajar adalah mendisiplinkan mental. Disiplin mental 

ini,dapat diperoleh melalui latihan terus menerus secara 

kontinu,berencana dan teratur.Berdasarkan teori,manusia mempunyai 

beberapa jenis daya,seperti daya pikir,daya fantasi,daya tangkap,daya 

ingat,daya mengamati dan sebagainya.Daya-daya tersebut 

diperkuat,dikembangkan dan dipertajam melalui latihan-latihan 

tertentu.Dalam melatih daya pikir,ada dua faktor penting. 

1) Faktor asah otak 

Gambaran yang ekstrem tentang latihan daya pikir ini ibarat pisau 

yang perlu selalu diasah supaya tetap tajam,sehingga siap 

dipergunakan sewaktu-waktu.Demikian pula hasil latihan daya 

pikir dalam berbagai bidang studi bukan saja untuk menguasai 

bidang studi itu an sich, tetapi daya yang sudah terlatih itu dapat 

dipergunakan untuk memecahkan masalah apa saja yang ditemukan 

dalam segala bidang kehidupan. 

2) Faktor transfer 

Dalam kehidupan sehari-hari faktor transfer sering di jumpai di 

dalam belajar tentang suatu keterampilan ata pengetahuan yang 

lain. Dengan kata lain, ketika kita mempelajari sesuatu yang baru, 

akan dipermudah dengan pengetahuan-pengetahuan yang 

sebelumnya sudah dimiliki. 
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c. Teori Asosiasi  

Teori ini dirintis oleh John Lock dan Herbart. Menurut teori ini belajar 

adalah mengambil tanggapan-tanggapan dan menggabung-gabungkan 

tanggapan dengan jalan mengulang-ulang.Yang dimaksud dengan 

tanggapan di sini adalah suatu lukisan yang timbul dalam jiwa sesudah 

diadakan pengamatan. Jadi, belajar ialah mengulang-ulang di dalam 

mengasosiasikan tanggapan-tanggapan, sehingga reproduksi yang satu 

dapat menyebabkan reproduksi yang lain dalam ingatan kita. 

Konsekuensi dari teori ini adalah bahwa pengajar harus sebanyak mugkin 

memberikan stimulus (S) kepada subjek belajar untuk menimbulkan 

respons (R). 

d. Teori Belajar Sosial (Social Learning) 

Untuk melangsung kehidupan, manusia perlu belajar. Dalam hal ini ada 2 

macam belajar, yaitu belajar secara fisik, misalnya menari, olah raga, 

mengendarai mobil, dan sebagainya, dan belajar psikis. 

Dalam belajar psikis ini termasuk juga belajar sosial (social learning) 

dimana seseorang mempelajari perannya dan peran-peran orang lain dalam 

konteks sosial. Selanjutnya orang tersebut akan menyesuaikan tingkah 

lakunya dengan peran orang lain atau peran sosial yang telah dipelajari. 

Cara yang sangat penting dalam belajar sosial menurut teori stimulus-

respons adalah tingkah laku tiruan (imitation). Teori dengan tingkah laku 

tiruan yang penting disajikan disini adalah teori dari Millers, NE dan 

Dollard, serta teori Bandura A. dan Walter RH. 

e. Teori Belajar Sosial dan Tiruan Dari Millers dan Dollard 

Pandangan Millers dan Dollard bertitik tolak pada teori Hull yang 

kemudian dikembangkan menjadi teori tersendiri. Mereka berpendapat 

bahwa tingkah laku manusia itu merupakan hasil belajar. Oleh karena itu 

untuk memahami tingkah laku sosial dan proses belajar sosial, kita harus 

mengetahui prinsip-prinsip psikologi belajar. 

Prinsip belajar itu terdiri dari 4, yakni dorongan (drive), isyarat (cue), 

tingkah laku balas (respons), dan ganjaran (reward). Keempat prinsip ini 
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saling mengait satu sama lain, yaitu dorongan menjadi isyarat, isyarat 

menjadi respons, respons menjadi ganjaran, dan seterusnya. 

Dorongan adalah rangsangan yang sangat kuat terhadap organisme 

(manusia) untuk bertingkah laku. Stimulus-stimulus yang cukup kuat pada 

umumnya bersifat biologis seperti lapar, haus, seks, kejenuhan, dan 

sebagainya. Stimulus-stimulus ini disebut dorongan primer yang menjadi 

dasar utama untuk motivasi. Menurut Miller dan Dollard semua tingkah 

laku (termasuk tingkah laku tiruan) didasari oleh dorongan-dorongan 

primer ini. 

Isyarat adalah rangsangan yang menentukan bila dan dimana suatu respons 

akan timbul dan terjadi. Isyarat ini dapat disamakan dengan rangsangan 

diskriminatif. Didalam belajar sosial, isyarat yang terpenting adalah 

tingkah laku orang lain, baik yang langsung ditujukan orang tertentu 

maupun yang tidak, misalnya anggukan kepala merupakan isyarat untuk 

setuju, uluran tangan merupakan isyarat untuk berjabat tangan. 

Mengenai tingkah laku balas (respons), mereka berpendapat bahwa 

manusia mempunyai hirarki bawaan tingkah laku. Pada saat manusia 

dihadapkan untuk pertama kali kepada suatu rangsangan tertentu maka 

respons (tingkah laku balas) yang timbul didasarkan pada hirarki bawaan 

tersebut. Setelah beberapa kali terjadi ganjaran dan hukuman maka tingkah 

laku balas yang sesuai dengan faktor-faktor penguat tersebut disusun 

menjadi hirarki resultan (resultant hierarchy of respons). 

Disinilah pentingnya belajar dengan coba-coba dan ralat (trial and error 

learning). Dalam tingkah laku sosial, belajar coba-ralat dikurangi dengan 

belajar tiruan dimana seseorang tinggal meniru tingkah laku orang lain 

untuk dapat memberikan respons yang tepat. Sehingga ia tidak perlu 

membuang waktu untuk belajar dengan coba-ralat. Ganjaran adalah 

rangsang yang menetapkan apakah tingkah laku balas diulang atau tidak 

dalam kesempatan yang lain. Menurut Miller dan Dollard ada 2 reward 

atau ganjaran, yakni ganjaran primer yang memenuhi dorongan-dorongan 
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primer dan ganjaran sekunder yang memenuhi dorongan-dorongan 

sekunder. 

Lebih lanjut mereka membedakan 3 macam mekanisme tingkah laku tiruan, 

yakni : 

1) Tingkah Laku Sama 

Tingkah laku ini terjadi pada 2 orang yang bertingkah laku balas 

(respons) sama terhadap rangsangan atau isyarat yang sama. Contoh 2 

orang yang berbelanja di toko yang sama dan dengan barang yang 

sama. Tingkah laku yang sama ini tidak selalu hasil tiruan maka tidak 

dibahas lebih lanjut oleh pembuat teori. 

2) Tingkah laku Tergantung (Matched Dependent Behavior) 

Tingkah laku ini timbul dalam interaksi antara 2 pihak dimana salah 

satu pihak mempunyai kelebihan (lebih pandai, lebih mampu, lebih tua, 

dan sebagainya) dari pihak yang lain. Dalam hal ini, pihak yang lain 

atau pihak yang kurang tersebut akan menyesuaikan tingkah laku 

(match) dan akan tergantung (dependent) pada pihak yang lebih. 

Misalnya kakak adik yang sedang bermain menunggu ibunya pulang 

dari pasar. Biasanya ibu mereka membawa coklat. Terdengar ibunya 

pulang, kakak segera menjemput ibunya kemudian diikuti oleh adiknya. 

Ternyata mereka mendapatkan coklat (ganjaran). Adiknya yang semula 

hanya meniru tingkah laku kakaknya, dilain waktu meskipun kakaknya 

tidak ada, ia akan lari menjemput ibunya yang baru pulang dari pasar. 

3) Tingkah Laku Salinan (Copying Behavior) 

Seperti tingkah laku tergantung, pada tingkah laku salinan, peniru 

bertingkah laku atas dasar isyarat yang berupa tingkah laku pula yang 

diberikan oleh model. Demikian juga dalam tingkah laku salinan ini, 

pengaruh ganjaran dan hukuman sangat besar terhadap kuat atau 

lemahnya tingkah laku tiruan. 

Perbedaannya dengan tingkah laku tergantung adalah dalam tingkah 

laku tergantung ini si peniru hanya bertingkah laku terhadap isyarat 

yang diberikan oleh model pada saat itu saja. Sedangkan pada tingkah 
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laku salinan, si peniru memperhatikan juga tingkah laku model di masa 

yang lalu maupun yang akan dilakukan di waktu mendatang. 

Hal ini berarti perkiraan tentang tingkah laku model dalam kurun waktu 

yang relatif panjang ini akan dijadikan patokan oleh di peniru untuk 

memperbaiki tingkah lakunya sendiri dimasa yang akan datang 

sehingga lebih mendekati tingkah laku model. 

f. Teori Belajar Sosial dari Bandura dan Walter 

Teori belajar sosial yang dikemukakan Bandura dan Walter ini disebut 

teori proses pengganti. Teori ini menyatakan bahwa tingkah laku tiruan 

adalah suatu bentuk asosiasi dari rangsang dengan rangsang lainnya. 

Penguat (reinforcement) memang memperkuat tingkah laku balas 

(respons) tetapi dalam proses belajar sosial, hal ini tidak terlalu penting. 

Aplikasi teori ini adalah apabila seseorang melihat suatu rangsang dan ia 

melihat model bereaksi secara tertentu terhadap rangsang itu maka dalam 

khayalan atau imajinasi orang tersebut, terjadi rangkaian simbol-simbol 

yang menggambarkan rangsang dari tingkah laku tersebut. Rangkaian 

simbol-simbol ini merupakan pengganti dari hubungan rangsang balas 

yang nyata dan melalui asosiasi, si peniru akan melakukan tingkah laku 

yang sama dengan tingkah laku model. 

Terlepas dari ada atau tidak adanya rangsang, proses asosiasi tersembunyi 

ini sangat dibantu oleh kemampuan verbal seseorang. Selain dari itu, 

dalam proses ini tidak ada cara-coba dan ralat (trial and error) yang berupa 

tingkah laku nyata karena semuanya berlangsung secara tersembunyi 

dalam diri individu. 

Hal yang penting disini adalah pengaruh tingkah laku model pada tingkah 

laku peniru. Menurut Bandura, pengaruh tingkah laku model terhadap tingkah 

laku peniru ini dibedakan menjadi 3 macam, yakni : 

1) Efek modeling (modelling effect), yaitu peniru melakukan tingkah-

tingkah laku  baru melalui asosiasi sehingga sesuai dengan tingkah laku 

model. 
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2) Efek menghambat (inhibition) dan menghapus hambatan (disinhibition) 

dimana tingkah-tingkah laku yang tidak sesuai dengan tingkah laku 

model dihambat timbulnya sedangkan tingkah laku yang sesuai dengan 

tingkah laku model dihapuskan hambatannya sehingga timbul tingkah 

laku yang dapat menjadi nyata. 

3) Efek kemudahan (facilitation effect), yaitu tingkah-tingkah laku yang 

sudah pernah dipelajari oleh peniru lebih mudah muncul kembali dengan 

mengamati tingkah laku model. 

Akhirnya Bandura dan Walter menyatakan bahwa teori proses pengganti 

ini dapat pula menerangkan gejala timbulnya emosi pada peniru yang sama 

dengan emosi yang ada pada model. Contohnya seseorang yang mendengar atau 

melihat gambar tentang kecelakaan yang mengerikan maka ia berdesis, 

menyeringai bahkan sampai menangis ikut merasakan penderitaan tersebut. 

 

2.2.4   Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Belajar 

 Di dalam kegiatan belajar terdapat tiga persoalan pokok, yakni masukan 

(input), proses, dan keluaran (output). Persoalan masukan menyangkut subjek atau 

sasaran belajar itu sendiri dengan berbagai latar belakangnya. Persoalan proses 

adalah mekanisme atau proses terjadinya perubahan kemampuan pada diri subjek 

belajar. Sedangkan keluaran merupakan hasil belajar itu sendiri, yang terdiri dari 

kemampuan baru atau perubahan baru pada diri subjek belajar. 

 Beberapa ahli pendidikan, antara lain J.Guilbert, mengelompokkan faktor-

faktor yang mempengaruhi proses belajar ke dalam empat kelompok besar, yakni 

faktor materi, lingkungan, instrumental, dan faktor individual subjek belajar.  

1. Materi  

Materi ikut menentukan proses dan hasil belajar. Misalnya belajar 

pengetahuan.  

2. Lingkungan 

Lingkungan yang dikelompokkan menjadi dua yakni lingkungan fisik dan 

lingkungan sosial. Lingkungan fisik diantaranya suhu,kelembaban udara, dan 
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kondisi tempat belajar. Sedangkan contoh lingkungan sosial adalah manusia 

dengan segala interaksinya.  

3. Instrumental 

Instrumental, yang terdiri dari perangkat keras (hardware), dan perangkat 

lunak (software).  

4. Kondisi Individual 

Kondisi individual subjek belajar yang dibedakan ke dalam kondisi fisiologis 

seperti kekurangan gizi. 

 

2.2.5. Prinsip-Prinsip Belajar 

1. Belajar adalah suatu pengalaman yang terjadi dalam diri si pelajar yang 

diaktifkan oleh individu itu sendiri. Belajar bukan berarti melakukan apa yang 

dikatakan atau yang diperbuat oleh pengajar saja tetapi suatu proses perubahan 

yang unik di dalam diri si pelajar. Oleh karena itu mengajar bukan berarti 

memaksakan sesuatu terhadap si pelajar, tetapi menciptakan suasana sehingga 

si pelajar mau melakukan dengan kemauan sendiri apa yang dikehendaki oleh 

si pengajar. 

2. Belajar adalah penemuan diri sendiri. Belajar adalah proses penggalian ide-ide 

yang berhubungan dengan diri sendiri dan masyarakat sehingga pelajar dapat 

menentukan kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai.Implikasi prinsip ini 

adalah bahwa proses pendidikan kesehatan ini akan lebih baik apabila yang 

disediakan rangsangan-rangsangan saja. 

3. Belajar adalah suatu konsekuensi dari pengalaman. Ia menjadi atau dapat 

berdiri sendiri bila ia mempunyai pengalaman dan pernah berdiri sendiri. Kita 

tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa imunisasi bagi anak penting, 

tetapi juga dengan memberikan imunisasi kepada anak sehingga orang tua akan 

memperoleh pengalaman. 

4. Belajar adalah proses kerja sama dan kolaborasi. Kerja sama akan memperkuat 

proses belajar. Implikasi prinsip ini di dalam pendidikan kesehatan adalah 

dengan pembentukan kelompok dan diskusi kelompok akan sangat 

mempermudah proses belajar. 
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5. Belajar adalah proses evolusi. Perubahan perilaku adalah suatu proses yang 

lama. Untuk itu dalam melakukan pendidikan kesehatan hasilnya tidak dapat 

kita peroleh dengan segera, dan tidak boleh tergesa gesa, tetapi memerlukan 

kesabaran. 

6. Belajar kadang-kadang merupakan suatu proses yang menyakitkan karena 

menghendaki perubahan kebiasaan yang sangat menyenangkan dan sangat 

berharga bagi dirinya dan mungkin harus melepaskan sesuatu yang menjadi 

jalan hidup. 

7. Belajar adalah proses emosional dan intelektual. Belajar dipengaruhi oleh 

keadaan individu secara keseluruhan. Belajar bukan hanya proses intelektual, 

tetapi emosi juga tutur menentukan. Oleh karena itu hasil belajar sangat 

ditentukan oleh situasi psikologis individu pada saat belajar. 

8. Belajar bersifat individual dan unik. Setiap orang mempunyai gaya belajar dan 

keunikan sendiri dalam belajar. Untuk itu kita harus menyediakan media 

belajar yang bermacam macam sehingga tiap individu dapat memperoleh 

pengalaman belajar sesuai dengan keunikan dan gaya masing-masing. 

 

2.3. Domain Belajar 

Menurut taksonomi Bloom ini, domain belajar ada 3, yaitu: 

1. Cognitive Domain (Ranah Kognitif), yang berisi perilaku-perilaku yang 

menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan 

keterampilan berpikir.  

2. Affective Domain (Ranah Afektif) berisi perilaku-perilaku yang 

menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan 

cara penyesuaian diri.  

3. Psychomotor Domain (Ranah Psikomotor) berisi perilaku-perilaku yang 

menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, 

mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin.  

Dari setiap ranah tersebut dibagi kembali menjadi beberapa kategori dan 

subkategori yang berurutan secara hirarkis (bertingkat), mulai dari tingkah laku 

yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks. Tingkah laku dalam 
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setiap tingkat diasumsikan menyertakan juga tingkah laku dari tingkat yang lebih 

rendah, seperti misalnya dalam ranah kognitif, untuk mencapai “pemahaman” 

yang berada di tingkatan kedua juga diperlukan “pengetahuan” yang ada pada 

tingkatan pertama. 

 

2.3.1 . Ranah Kognitif 

      Pada dasarnya Kognitif adalah kemampuan intelektual siswa dalam 

berpikir, menegtahui dan memecahkan masalah. Menurut Bloom, segala upaya 

yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah 

kognitif berhubungan dengan kemampuan berfikir, termasuk didalamnya 

kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan 

kemampuan mengevaluasi Dalam ranah kognitif itu terdapat enam aspek atau 

jenjang proses berfikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang 

paling tinggi. 

Berikut adalah kenam jenjang ranah kognitif :  

 

1. Pengetahuan (Knowledge) Adalah kemampuan seseorang untuk 

mengingat-ingat kembali (recall) atau mengenali kembali tentang nama, 

istilah, ide, rumus-rumus, dan sebagainya, tanpa mengharapkan 

kemampuan untuk menggunkannya. Pengetahuan atau ingatan di sebut 

sebagai proses berfikir yang paling rendah.  

http://2.bp.blogspot.com/-xH9RVdXZbj0/Uqa2eLJfYkI/AAAAAAAAAJY/nQgB1rz-WC8/s1600/ssss.png
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2. Pemahaman (Comprehension) Adalah kemampuan untuk mengerti atau 

memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata 

lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya 

dari berbagai segi. Seseorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu 

apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih 

rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.  

3. Aplikasi (Application) Adalah kemampuan menggunakan atau 

menerapkan materi yang sudah dipelajari pada situasi yang baru dan 

menyangkut penggunaan aturan dan prinsip. Penerapan merupakan tingkat 

kemampuan berfikir yang lebih tinggi daripada pemahaman.  

4. Analisis (Analysis) Adalah kemampuan untuk merinci atau menguraikan 

suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan 

mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor 

yang satu dengan faktor-faktor lainnya.  

5. Sintesis (Synthesis) Adalah kemampuan berfikir yang merupakan 

kebalikan dari proses berfikir analisis. Sisntesis merupakan suatu proses 

yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis, sehingga 

menjelma menjadi suatu pola yang yang berstruktur atau berbentuk pola 

baru.  

6. Evaluasi (Evaluation) Adalah merupakan jenjang berpikir paling tinggi 

dalam ranah kognitif dalam taksonomi Bloom. Penilian/evaluasi disini 

merupakan kemampuan untuk membuat pertimbangan terhadap suatu 

kondisi, misalnya jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan maka 

ia akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan-

patokan atau kriteria yang ada. 

 

2.3.2 . Ranah Afektif 

        Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah 

afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. 

Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan 

perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. 
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Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai 

tingkah laku. 

Ranah afektif menjadi lebih rinci lagi ke dalam lima jenjang, yaitu: 

1. Penerimaan (Receiving/Attending)  Penerimaan atau Receiving adalah 

kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan (stimulus) dari luar yang 

datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala dan lain-lain. 

Termasuk dalam jenjang ini misalnya adalah: kesadaran dan keinginan 

untuk menerima stimulus, mengontrol dan menyeleksi gejala-gejala atau 

rangsangan yang datang dari luar. Receiving atau attenting juga sering di 

beri pengertian sebagai kemauan untuk memperhatikan suatu kegiatan atau 

suatu objek. Pada jenjang ini peserta didik dibina agar mereka bersedia 

menerima nilai atau nilai-nilai yang di ajarkan kepada mereka, dan mereka 

mau menggabungkan diri kedalam nilai itu atau meng-identifikasikan diri 

dengan nilai itu.   

2. Tanggapan (Responding) Tanggapan atau Responding mengandung arti 

“adanya partisipasi aktif”. Jadi kemampuan menanggapi adalah 

kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikut sertakan dirinya 

secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya 

salah satu cara. Jenjang ini lebih tinggi daripada jenjang receiving.   

3. Penghargaan (Valuing) Menilai atau menghargai artinya memberikan nilai 

atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau obyek. Dalam 

kaitan dalam proses belajar mengajar, peserta didik disini tidak hanya mau 

menerima nilai yang diajarkan tetapi mereka telah berkemampuan untuk 

menilai konsep atau fenomena, yaitu baik atau buruk. Bila suatu ajaran 

yang telah mampu mereka nilai dan mampu untuk mengatakan “itu adalah 

baik”, maka ini berarti bahwa peserta didik telah menjalani proses 

penilaian.   

4. Pengorganisasian (Organization) Mengatur atau mengorganisasikan 

artinya mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru 

yang universal, yang membawa pada perbaikan umum. Mengatur atau 

mengorganisasikan merupakan pengembangan dari nilai kedalam satu 
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sistem organisasi, termasuk didalamnya hubungan satu nilai denagan nilai 

lain., pemantapan dan perioritas nilai yang telah dimilikinya  

5. Karakterisasi Berdasarkan Nilai-nilai (Characterization by a Value or 

Value Complex) Ini lebih mengacu kepada karakter dan daya hidup 

sesorang. Tujuan dalam kategori ini ada hubungannya dengan keteraturan 

pribadi, sosial dan emosi jiwa. Yaitu keterpaduan semua sistem nilai yang 

telah dimiliki oleh seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan 

tingkah lakunya. Nilai itu telah tertanam secara konsisten pada sistemnya 

dan telah mempengaruhi emosinya. Pada jenjang ini peserta didik telah 

memiliki sistem nilai yang mengontrol tingkah lakunya untuk waktu yang 

lama, sehingga membentu karakteristik “pola hidup” tingkah lakunya 

menjadi lebih konsisten, menetap dan lebih mudah diperkirakan. 

 

2.3.3. Ranah Psikomotor 

        Ranah psikomotor adalah kemampuan yang dihasilkan oleh fungsi motorik 

manusia yaitu berupa keterampilan untuk melakukan sesuatu. Keterampilan 

melakukan sesuatu tersebut, meliputi keterampilan motorik, keterampilan 

intelektual, dan keterampilan sosial. Rincian dalam domain ini tidak dibuat oleh 

Bloom, namun dibuat oleh ahli lain tetapi tetap berdasarkan pada domain yang 

dibuat Bloom. Ranah psikomotorik ini dikembangkan oleh Simpson, dan 

klasifikasi ranah psikomotorik tersebut adalah:  

1. Persepsi (Perception) Penggunaan alat indera untuk menjadi pegangan 

dalam membantu gerakan. Persepsi ini mencakup kemampuan untuk 

mengadakan diskriminasi yang tepat antara dua perangsang atau lebih, 

berdasarkan pembedaan antara ciri-ciri fisik yang khas pada masing-

masing rangsangan. Adanya kemampuan ini dinyatakan dalam suatu 

reaksi yang menunjukkan kesadaran akan hadirnya ransangan (stimulasi) 

dan perbedaan antara seluruh rangsangan yang ada.  

2. Kesiapan (Set) Kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk melakukan 

gerakan. Kesiapan mencakup kemampuan untuk menempatkan dirinya 
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dalam keadaan akan memulai suatu gerakan atau rangakaian gerakan. 

Kemampuan ini dinyatakan dalam bentuk kesiapan jasmani dan rohani.  

3. Guided Response (Respon Terpimpin)  Tahap awal dalam mempelajari 

keterampilan yang kompleks, termasuk di dalamnya imitasi dan gerakan 

coba-coba.  

4. Mekanisme (Mechanism) Membiasakan gerakan-gerakan yang telah 

dipelajari sehingga tampil dengan meyakinkan dan cakap. Ini mencakup 

kemampuan untuk melakukan suatu rangakaian gerakan dengan lancer 

karena sudah dilatih secukupnya tanpa memperhatikan contoh yang 

diberikan.  

5. Respon Tampak yang Kompleks (Complex Overt Response) Gerakan 

motoris yang terampil yang di dalamnya terdiri dari pola-pola gerakan 

yang kompleks. Gerakan kompleks mencakup kemampuan untuk 

melaksanakan suatu ketrampilan, yang terdiri atas beberapa komponen, 

dengan lancar, tepat dan efisien. Adanya kemampuan ini dinyatakan dalam 

suatu rangkaian perbuatan yang berurutan dan menggabungkan beberapa 

subketrampilan menjadi suatu keseluruhan gerak-gerik yang teratur.  

6. Penyesuaian (Adaptation) Keterampilan yang sudah berkembang sehingga 

dapat disesuaikan dalam berbagai situasi. Adaptasi ini mencakup 

kemampuan untuk mengadakan perubahan dan menyesuaikan poila gerak-

gerik dengan kondisi setempat atau dengan menunjukkan taraf ketrampilan 

yang telah mencapai kemahiran.  

7. Penciptaan (Origination) Membuat pola gerakan baru yang disesuaikan 

dengan situasi atau permasalahan tertentu. Penciptaan atau kreativitas 

adalah mencakup kemampuan untuk melahirkan aneka pola gerak-gerik 

yang baru, seluruhnya atas dasar prakarsa dan inisiatif sendiri. 

Selain Sympson, Dave juga mengemukakan pendapat terkait domain 

psikomotor, Khusus keterampilan motorik Dave (1967), membaginya dalam lima 

jenjang, yaitu: peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi.  

Klasifikasi ranah psikomotor dijabarkan sebagai berikut : 
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a. Peniruan (Imitation) adalah mengamati perilaku dan pola setelah orang 

lain. Kinerja mungkin kualitas rendah.  

b. Penggunaan (Manipulation) adalah mampu melakukan tindakan tertentu 

dengan mengikuti instruksi dan berlatih.  

c. Ketepatan (Precision) adalah mengulangi pengalaman serupa agar menuju 

perubahan yang ke arah yang lebih baik.  

d. Perangkaian (Articulation) adalah koordinasi serangkaian tindakan, 

mencapai keselarasan dan konsistensi internal.  

e. Naturalisasi (Naturalitation): Setelah kinerja tingkat tinggi menjadi alami, 

tanpa perlu berpikir banyak tentang hal itu. 

 

2.4. Komunikasi dalam proses pembelajaran klien 

2.4.1. Pengertian Komunikasi 

2.4.2. Tujuan dan Unsur-Unsur Komunikasi  

               Komunikasi merupakan suatu yang sangat pokok dalam setiap hubungan 

orang-orang, begitu pula dalam suatu organisasi terjadinya komunikasi tentunya 

ada tujuan yang ingin dicapai. Hal sesuai dengan pendapat Maman Ukas 

mengemukakan tujuan komunikasi sebagai berikut : 

1. Menentapkan dan menyebarkan maksud dari pada suatu usaha. 

2. Mengembangkan rencana-rencana untuk mencapai tujuan. 

3. Mengorganisasikan sumber-sumber daya manusia dan sumber daya lainnya 

seperti efektif dan efisien. 

4. Memilih, mengembangkan, menilai anggota organisasi. 

5. Memimpin, mengarahkan, memotivasi dan menciptakan suatu iklim kerja di 

mana setiap orang mau memberikan kontribusi.  

Selanjutnya Oteng Sutisna mengemukakan bahwa dalam proses komunikasi 

tentunya memerlukan unsur-unsur komunikasi, yaitu : 

1. Harus ada suatu sumber, yaitu seorang komunikator yang mempunyai sejumlah 

kebutuhan, ide atau infromasi untuk diberikan. 

2.  Harus ada suatu maksud yang hendak dicapai, yang umumnya bias dinyatakan 

dalam kata-kata permbuatan yang oleh komunikasi diharapkan akan dicapai. 
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3. Suatu berita dalam suatu bentuk diperlukan untuk menyatakan fakta, perasaan, 

atau ide yang dimaksud untuk membangkitkan respon dipihak orang-orang 

kepada siapa berita itu idtujukan. 

4.  Harus ada suatu saluran yang menghubungkan sumber berita dengan penerima 

berita. 

5.  Harus ada penerima berita. Akhirnya harus ada umpan balik atau respon 

dipihak penerima berita. Umpan balik memungkinkan sumber berita untuk 

mengetahui apakah berita itu telah diterima dan dinterprestasikan dengan betul 

atau tidak. 

Berdasarkan dari unsure-unsur tersebut, jelaslah bahwa dalam kegiatan 

komunikasi itu di dalamnya terdapat unsure-unsur yang ada dalam komunikasi, 

baik itu unsur sumber yang merupakan sebagai komunikator yang memiliki 

informasi atau berita yang akan disapaikan terhadap penerima informasi dengan 

melalui atau menggunakan saluran atau media komunikasi, antar unsur yang satu 

dengan yang lainnya jelas sekali adanya suatu keterkaitan, dan apabila salah satu 

unsur itu tidak ada kemungkinan proses komunikasi akan mengalami hambatan. 

  

2.4.3. Fungsi-Fungsi Komunikasi 

Sesuai dengan tujuan dari komunikasi, maka dalam suatu organisasi 

komunikasi mempunyai beberapa fungsi. Hal ini sebagaimana menurut Maman 

Ukas bahwa fungsi komunikasi adalah :  

1.  Fungsi informasi 

2.  Fungsi komando akan perintah 

3.  Fungsi mempengaruhi dan penyaluran 

4.  Fungsi integrasi 

  Dari fungsi komunikasi tersebut, bahwa fungsi informasi, dengan melalui 

komunikasi maka apa yang ingin disampaikan oleh narasumber atau pemimpin 

kepada bawahannya dapat diberikan dalam bentuk lisan ataupun tertulis. Melalui 

lisan manajer atau pemimpin dengan bawahan dapat berdialog langsung dalam 

menyampaikan gagasan dan ide. 
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Fungsi komando akan perintah tentunya berkaitan dengan kekuasaan, di 

mana kekuasaan orang adalah hak untuk memberi perintah kepada bawahan di 

mana para bawahan tunduk dan taat dan disiplin dalam menjalankan tugasnya 

dengan penuh tanggung jawab. Suatu perintah akan berisikan aba-aba untuk 

pelaksanaan kerja yang harus dipahami dan dimengerti serta yang dijalankan oleh 

bawahan. Dengan perintah terjadi hubungan atasan dan bawhaan sebagai yang 

diberikan tugas. 

Dalam fungsi pengaruh berarti memasukan unsure-unsur yang 

meyakinkan dari pada atasan baik bersifat motivasi maupun bimbingan, sehingga 

bawahan merasa berkewajiban harus menjalankan pekerjaan atau tugas yang harus 

dilaksanakannya. Dan dalam mepengaruhi bahwa komunikator harus luwes untuk 

melihat situasi dan kondisi di mana bawahan akan diberikan tugas dan tanggung 

jawab, sehingga tidak merasa bahwa sebenarnya apa yang dilakukan bawahannya 

itu merupakan beban, ia akan merasakan tugas dan tanggung jawab. 

Pada fungsi integrasi bahwa organisasi sebagai suatu sistem harus 

berintegrasi dalam satu total kesatuan yang saling berkaitan dan semua urusan 

satu sama lain tak dapat dipisahkan, oleh karena itu orang-orang yang berada 

dalam suatu organisasi atau kelompok merupakan suatu kesatuan sistem, di mana 

seseorang itu akan saling berhubungan dan saling memberikan pengaruh kepada 

satu sama lain dalam rangka terciptanya suatu proses komunikasi untuk mencapai 

tujuan bersama yang telah ditetapkan. 

  

2.4.4. Efektivitas Komunikasi dalam Proses Pendidikan  

Dalam prosesnya bahwa komunikasi merupakan suatu proses social untuk 

mentranmisikan atau menyampaikan perasaan atau informasi baik yang berupa 

ide-ide atau gagasan-gagasan dalam rangka mempengaruhi orang lian. Agar 

komunikasi berjalan efektif, komunikator hendaknya mampu mengatur aliran 

pemberitaan ke tiga arah, yakni ke bawah, ke atas, ke samping atau mendatar. 

Bagi setiap orang atau kelompok dalam organisasi hendaknya mungkin untuk 

berkomunikasi dengan setiap orang atau kelompok lain, dan untuk menenrima 

respon sikap, itu diminta oleh komuniktor. 
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Menurut Donosepoetro mengemukakan bahwa dalam proses komunikasi 

ada beberapa ketentuan, antara lain : 

1. Karena komunikasi mempunyai suatu maksud, maka suatu messege atau 

stimulus selalu ditujukan kepada sekumpulan orang tertentu. Ini disebut 

penerima yang terntetu. 

2. Komunikator berkeinginan menimbulkan suatu respon kepada penerima yang 

sesuai dengan maksud yang dibawakan oleh messege atau stimulus tertentu. 

3. Suatu komunikasi dinyatakan berhasil jika respon yang timbul pada penerima, 

sesuai dengan maksud komunikasi.  

Dalam melaksanakan suatu program pendidikan aktivitas menyebarkan, 

menyampaikan gagasan-gagasan dan maksud-maksud ke seluruh struktur 

organisasi sangat penting. Proses komunikasi dalam menyampaikan suatu tujuan 

lebih dari pada sekedar menyalurkan pikiran-pikiran atau gagasan-gagasan dan 

maksud-maksud secara lisan atau tertulis. 

Komunikasi secara lisan pada umumnya lebih mendatangkan hasil dan 

pengertian yang jelas dari pada secara tertulis. Demikian pula komunikasi secara 

informal dan secara formal mendatangkan hasil yang berbeda pengaruh dan 

kejelasannya. 

Terjadinya proses komunikasi dalam organisasi atau lembaga itu bisa 

terjadi secara formal maupun secara informal, sebagai mana menurut Oteng 

Sutisna mengemukan bahwa “Komunikasi formal terjadi, dalam memilih 

informasi untuk keperluan pelaporan, penyimpangan bias dengan mudah 

menyelinap. Selanjutnya biasanya orang ingin mendengar laporan-laporan yang 

menyenangkan. Akibatnya ialah sering pemindahan informasi yang diperindah 

atau dibiaskan.”  

Dalam struktur komunikasi harus adanya suatu jaminan informasi dan 

pikiran-pikiran akan mengalir bebas ke semua arah yang diperlukan, baik itu ke 

bawah, ke atas, dann ke samping. Satu saluran komunikasi formal tertentu atau 

lebih ke dan dari setiap personal atau anggota adalah perlu. Saluran-saluran itu 

hendaknya perlu dipahami oleh setiap anggota. Garis-garis komunikasi hendaknya 
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dibuat sependek dan selangsung mungkin. Hendaknya mungkin bagi semua 

anggota untuk bertindak sebagai sumber komunikasi maupun sebagai penerima. 

Selanjutnya menurut Ukas bahwa “Komunikasi informal adalah 

komunikasi yang tidak resmi dan terjadinya pada saat organisasi saling bertukar 

pikiran, saran ide, atau informasi secara pribadi.” Komunikasi informal ini 

tentunya dengan cara melakukan pendekatan secara kekeluargaan atau hubungan 

sosial tidak secara formal.  

Menurut Sutisna bahwa “Sistem komunikasi informal menyalurkan informasi dan 

pikiran-pikiran penting yang tak terpikirkan orang untuk disalurkan secara formal, 

memupuk ikatan dan persahabatan yang membantu bagi hubungan-hubungan 

insani yang baik.”  

Jika komunikator menaruh perhatian kepada saluran-saluran komunikasi 

informal, ia akan mengetahui kepentingan dan perhatian personil serta sikap 

mereka terhadap organisasi dan masalah-masalahnya, lagi pula komunikasi 

informal itu membawa kepada putusan-putusan yang dibuat di antara orang-orang 

pada tahap organisasi yang sama. 

Dalam kegiatan suatu organisasi atau lembaga khusunya dalam hal 

pengelolaan pendidikan tentunya tidak terlepas dengan komunikasi. Oleh sebab 

itu suatu proses pendidikan akan berhasil apabilla terjadinya suatu proses 

komunikasi yang baik dan sesuai dengan harapan, di mana gagasan-gagasan atau 

ide dibahas dalam suatu musyawarah antara komunikator dengan komunikan, 

sehingga terjadi pemahaman tentang informasi atau segala sesuatu hal menjadi 

pokok dari pembahasan untuk mengarah pada  kesepakatan dan kesatuan dalam 

pendapat. 

Berdasarkan hal tersebut, bahwa tujuan dari suatu organisasi atau instansi 

tentunya dapat tercapai secara optimal apabila proses komunikasinya lancar tanpa 

adanya suatu hambatan, walaupun ada hambatan, maka komunikator dan 

komunikan harus dengan cermat segera mengatasi permasalahan yang 

menyebabkan terjadi suatu hambatan, sehingga proses komunikasi dapat 

berlangsung.  
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Dalam prosesnya komunikasi itu terbagai dalam 2 macam komunikasi, 

yaitu komunikasi aktif dan komunikasi pasif. Komunikasi aktif merupakan suatu 

proses komunikasi yang berlangsung dengan aktif antara komunikator dengan 

komunikan, di manan antara keduanya sama-sama aktif berkomunikasi, sehingga 

terjadi timbal balik di antara keduanya. Sedangkan komunikasi pasif terjadi di 

mana komunikator menyampaikan informasi atau ide terhadap halayaknya atau 

komunikan sebagai penerima informasi, akan tetapi komunikan tidak mempunyai 

kesempatan untuk memberikan respon atau timbal balik dari proses komunikasi.  

 

2.4.5. Hambatan Dalam Proses Komunikasi 

Melakukan komunikasi yang efektif tidaklah mudah. Beberapa ahli 

menyatakan bahwa tidak ada proses komunikasi yang sebenar-benarnya efektif, 

karena selalu terdapat hambatan. Hambatan komunikasi pada umumnya 

mempunyai dua sifat berikut ini : 

1. Hambatan yang bersifat objektif, yaitu hambatan terhadap proses komunikasi 

yang tidak disengaja dibuat oleh pihak lain tetapi lebih disebabkan oleh 

keadaan yang tidak menguntungkan. Misalnya karena cuaca, kebisingan 

kalau komunikasi di tempat ramai, waktu yang tidak tepat, penggunaan media 

yang keliru, ataupun karena tidak kesamaan atau tidak “in tune” dari frame of 

reference dan field of reference antara komunikator dengan komunikan 

2. Hambatan yang bersifat subjektif, yaitu hambatan yang sengaja di buat orang 

lain sebagai upaya penentangan, misalnya pertentangan kepentingan, 

prasangka, tamak, iri hati, apatisme, dan mencemoohkan komunikasi.  

Sedangkan kalau diklasifikasikan hambatan komunikasi meliputi : 

a. Gangguan (Noises), terdiri dari : 

1) Gangguan mekanik (mechanical/channel noise),yaitu gangguan 

disebabkan saluran komunikasi atau kegaduhan yang bersifat fisik.  

2) Gangguan semantik (semantic noise), yaitu bersangkutan dengan pesan 

komunikasi yang pengertiannya menjadi rusak. Lebih banyak kekacauan 

penggunaan bahasa, pengertian suatu istilah atau konsep terdapat 

perbedaan antara komunikator dengan komunikan.  
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3) Gangguan personal (personnel noise), yaitu bersangkutan dengan kondisi 

fisik komunikan atau komunikator yang sedang kelelalahan, rasa lapar, 

atau sedang ngantuk. Juga kondisi psikologis, misalnya tidak ada minat, 

bosan, dan sebagainya. 

4) Kepentingan (Interest) Interest akan membuat seseorang selektif dalam 

menanggapi atau menghayati suatu pesan. Orang akan memperhatikan 

perangsang yang ada kaitannya dengan kepentingannya. Kepentingan 

bukan hanya mempengaruhi perhatian kita tetapi juga menentukan daya 

tanggap, perasaan, pikiran, dan tingkah laku yang akan merupakan sikap 

reaktif terhadap segala perangsang yang tidak bersesuaian atau 

bertentangan dengan suatu kepentingan. 
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BAB III 

KONSEP DAN TEORI PROMOSI KESEHATAN 

 

3.1 Konsep dan Prinsip dalam Promosi Kesehatan 

3.1.1 Definisi   

Istilah dan pengertian promosi kesehatan adalah merupakan 

pengembangan dari istilah pengertian yang sudah dikenal selama ini, seperti : 

Pendidikan Kesehatan, Penyuluhan Kesehatan, KIE (Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi). Promosi kesehatan/pendidikan kesehatan merupakan cabang dari ilmu 

kesehatan yang bergerak bukan hanya dalam proses penyadaran masyarakat atau 

pemberian dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan semata, 

akan tetapi di dalamnya terdapat usaha untuk memfasilitasi dalam rangka 

perubahan perilaku masyarakat. WHO merumuskan promosi kesehatan sebagai 

proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan 

meningkatkan kesehatannya. Selain itu, untuk mencapai derajat kesehatan yang 

sempurna, baik fisik, mental, dan sosial masyarakat harus mampu mengenal, 

mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, serta mampu mengubah atau mengatasi 

lingkungannya. 

Lawrence Green mendefinisi promosi kesehatan sebagai berikut: Promosi 

kesehatan adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi 

yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk 

memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. 

(Green,1984) 

Dari batasan ini jelas, bahwa promosi kesehatan adalah pendidikan 

kesehatan plus, atau promosi kesehatan adalah lebih dari pendidikan kesehatan. 

Promosi kesehatan bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan, yakni perilaku 

dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. 

Menurut teori Lawrence Green (1980) dalam Notoatmodjo, (2003) bahwa 

perilaku  seseorang atau masyarakat tentang kesehatan ditentukan oleh 

pengetahuan, sikap, kepercayaan dan tradisi sebagai faktor predisposisi disamping 
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faktor pendukung seperti lingkungan fisik, prasarana dan faktor pendorong yaitu 

sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lainnya..  

Dapat disimpulkan bahwa promosi kesehatan adalah program-program 

kesehatan yang dirancang untuk membawa perubahan (perbaikan), baik di dalam 

masyarakat sendiri, maupun dalam organisasi dan lingkungannya. Menurut Green, 

promosi kesehatan adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan 

intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi, yang dirancang 

untuk memudahkan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. 

 

3.1.2 Tujuan Promosi Kesehatan  

Berdasarkan beberapa pandangan pengertian tersebut diatas, maka tujuan 

dari penerapan promosi kesehatan pada dasarnya merupakan visi promosi 

kesehatan itu sendiri, yaitu menciptakan/membuat masyarakat yang: 

1. Mau (willingness) memelihara dan meningkatkan kesehatannya. 

2. Mampu (ability) memelihara dan meningkatkan kesehatannya. 

3. Memelihara kesehatan, berarti mau dan mampu mencegah penyakit, 

4. melindungi diri dari gangguan-gangguan kesehatan. 

5. Meningkatkan kesehatan, berarti mau dan mampu meningkatkan kesehatannya. 

Tujuan promosi kesehatan dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu: 

1. Tujuan Promosi Kesehatan menurut WHO 

a. Tujuan Umum 

Mengubah perilaku individu/masyarakat di bidang Kesehatan 

b. Tujuan Khusus 

1) Menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai bagi masyarakat. 

2) Menolong individu agar mampu secara mandiri/berkelompok 

mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat. 

3) Mendorong pengembangan dan penggunaan secara tepat sarana 

pelayanan kesehatan yang ada. 
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2. Tujuan Operasional: 

a. Agar orang memiliki pengertian yang lebih baik tentang eksistensi dan 

perubahan-perubahan sistem dalam pelayanan kesehatan serta cara 

memanfaatkannya secara efisien & efektif. 

b. Agar klien/masyarakat memiliki tanggung jawab yang lebih besar pada 

kesehatan (dirinya), keselamatan lingkungan dan masyarakatnya. 

c. Agar orang melakukan langkah2 positip dlm mencegah terjadinya sakit, 

mencegah berkembangnya sakit menjadi lebih parah dan mencegah 

keadaan ketergantungan melalui rehabilitasi cacat karena penyakit. 

d. Agar orang mempelajari apa yang dapat dia lakukan sendiri dan 

bagaimana caranya, tanpa selalu meminta pertolongan kepada sistem 

pelayanan kesehatan yang normal. 

Menurut Green (1990), tujuan promosi kesehatan terdiri dari tiga 

tingkatan, yaitu : 

1. Tujuan program 

Tujuan program merupakan pernyataan tentang apa yang akan dicapai dalam 

periode waktu tertentu yang berhubungan dengan status kesehatan. 

2. Tujuan pendidikan 

Tujuan pendidikan merupakan deskripsi perilaku yang akan dicapai dapat 

mengatasi masalah kesehatan yang ada. 

3. Tujuan perilaku 

Tujuan perilaku merupakan pendidikan atau pembelajaran yang harus tercapai 

(perilaku yang diinginkan). Oleh sebab itu, tujuan perilaku berhubungan 

dengan pengetahuan dan sikap.  

 

3.1.3 Visi dan Misi Promosi Kesehatan 

Perhatian utama dalam promosi kesehatan adalah mengetahui visi serta 

misi yang jelas. Dalam konteks promosi kesehatan “ Visi “ merupakan sesuatu 

atau apa yang ingin dicapai dalam promosi kesehatan sebagai salah satu bentuk 

penunjang program-program kesehatan lainnya. Tentunya akan mudah dipahami 

bahwa visi dari promosi kesehatan tidak akan terlepas dari koridor Undang-
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Undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992 serta organisasi kesehatan dunia WHO 

(World Health Organization). 

Adapun visi dari promosi kesehatan adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan 

derajat kesehatan, baik fisik, mental, dan sosialnya sehingga produktif secara 

ekonomi maupun sosial. 

2. Pendidikan kesehatan disemua program kesehatan, baik pemberantasan 

penyakit menular, sanitasi lingkungan, gizi masyarakat, pelayanan kesehatan, 

maupun program kesehatan lainnya dan bermuara pada kemampuan 

pemeliharaan dan peningkatan kesehatan individu, kelompok, maupun 

masyarakat. 

Dalam mencapai visi dari promosi kesehatan diperlukan adanya suatu 

upaya yang harus dilakukan dan lebih dikenal dengan istilah “ Misi ”. Misi 

promosi kesehatan merupakan upaya yang harus dilakukan dan mempunyai 

keterkaitan dalam pencapaian suatu visi. 

Secara umum Misi dari promosi kesehatan adalah sebagai berikut : 

1. Advokasi (Advocation) 

Advokasi merupakan perangkat kegiatan yang terencana yang ditujukan 

kepada para penentu kebijakan dalam rangka mendukung suatu isyu kebijakan 

yang spesifik. Dalam hal ini kegiatan advokasi merupakan suatu upaya untuk 

mempengaruhi para pembuat keputusan (decission maker) agar dapat 

mempercayai dan meyakini bahwa program kesehatan yang ditawarkan perlu 

mendapat dukungan melalui kebijakan atau keputusan-keputusan. 

2. Menjembatani (Mediate) 

Kegiatan pelaksanaan program-program kesehatan perlu adanya suatu 

kerjasama dengan program lain di lingkungan kesehatan, maupun lintas sektor 

yang terkait. Untuk itu perlu adanya suatu jembatan dan menjalin suatu 

kemitraan (partnership) dengan berbagai program dan sektor-sektor yang 

memiliki kaitannya dengan kesehatan. Karenanya masalah kesehatan tidak 

hanya dapat diatasi oleh sektor kesehatan sendiri, melainkan semua pihak juga 

perlu peduli terhadap masalah kesehatan tersebut. Oleh karena itu promosi 
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kesehatan memiliki peran yang penting dalam mewujudkan kerjasama atau 

kemitraan ini. 

3. Kemampuan/Keterampilan (Enable) 

Masyarakat diberikan suatu keterampilan agar mereka mampu dan memelihara 

serta meningkatkan kesehatannya secara mandiri. Adapun tujuan dari 

pemberian keterampilan kepada masyarakat adalah dalam rangka 

meningkatkan pendapatan keluarga sehingga diharapkan dengan peningkatan 

ekonomi keluarga, maka kemapuan dalam pemeliharaan dan peningkatan 

kesehatan keluarga akan meningkat. 

 

3.1.4 Sasaran Promosi Kesehatan 

Berdasarklan pentahapan upaya promosi kesehatan, maka sasaran dibagi 

dalam tiga kelompok sasaran, yaitu : 

1. Sasaran Primer (primary target) 

Sasaran umumnya adalah masyarakat yang dapat dikelompokkan menjadi, 

kepala keluarga untuk masalah kesehatan umum, Ibu hamil dan menyusui anak 

untuk masalah KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) serta anak sekolah untuk 

kesehatan remaja dan lain sebagianya. Sasaran promosi ini sejalan dengan 

strategi pemberdayaan masyarakat (empowerment). 

2. Sasaran Sekunder (secondary target) 

Sasaran sekunder dalam promosi kesehatan adalah tokoh-tokoh masyarakat, 

tokoh agama, tokoh adat, serta orang-orang yang memiliki kaitan serta 

berpengaruh penting dalam kegiatan promosi kesehatan, dengan harapan 

setelah diberikan promosi kesehatan maka masyarakat tersebut akan dapat 

kembali memberikan atau kembali menyampaikan promosi kesehatan pada 

lingkungan masyarakat sekitarnya. 

Tokoh masyarakat yang telah mendapatkan promosi kesehatan diharapkan pula 

agar dapat menjadi model dalam perilaku hidup sehat untuk masyarakat 

sekitarnya. 
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3. Sasaran Tersier (tertiary target) 

Adapun yang menjadi sasaran tersier dalam promosi kesehatan adalah pembuat 

keputusan (decission maker) atau penentu kebijakan (policy maker). Hal ini 

dilakukan dengan suatu harapan agar kebijakan-kebijakan atau keputusan yang 

dikeluarkan oleh kelompok tersebut akan memiliki efek/dampak serta pengaruh 

bagi sasaran sekunder maupun sasaran primer dan usaha ini sejalan dengan 

strategi advokasi (advocacy).  

 

3.1.5. Strategi Promosi Kesehatan 

Menurut WHO (1984),  terdapat 3 strategi dalam promosi kesehatan, yaitu : 

1. Advokasi (advocacy) 

Advokasi terhadap kesehatan merupakan sebuah upaya yang dilakukan orang-

orang di bidang kesehatan, utamanya promosi kesehatan, sebagai bentuk 

pengawalan terhadap kesehatan. Advokasi ini lebih menyentuh pada level 

pembuat kebijakan, bagaimana orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan 

bisa memengaruhi para pembuat kebijakan untuk lebih tahu dan memerhatikan 

kesehatan. Advokasi dapat dilakukan dengan memengaruhi para pembuat 

kebijakan untuk membuat peraturan-peraturan yang bisa berpihak pada 

kesehatan dan peraturan tersebut dapat menciptakan lingkungan yang dapat 

mempengaruhi perilaku sehat dapat terwujud di masyarakat (Kapalawi, 2007). 

Advokasi bergerak secara top-down (dari atas ke bawah). Melalui advokasi, 

promosi kesehatan masuk ke wilayah politik. Agar pembuat kebijakan 

mengeluarkan peraturan yang menguntungkan kesehatan. Advokasi adalah 

suatu cara yang digunakan guna mencapai suatu tujuan yang merupakan suatu 

usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan 

terjadinya perubahan dalam kebijakan public secara bertahap maju. Misalnya 

kita memberikan promosi kesehatan dengan sokongan dari kebijakan public 

dari kepala desa sehingga maksud dan tujuan dari informasi kesehatan bias 

tersampaikan dengan kemudahan kepada masyarakat atau promosi kesehatan 

yang kita sampaikan dapat menyokong atau pembelaan terhadap kaum lemah 

(miskin). 
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2. Dukungan sosial 

Agar kegiatan promosi kesehatan mendapat dukungan dari tokoh masyarakat. 

Dukungan social adalah ketersdiaan sumber daya yang memberikan 

kenyamanan fisik dan psikologis sehingga kita dapat melaksanakan kehidupan 

dengan baik, dukungan social ini adalah orang lain yang berinteraksi dengan 

petugas. Contoh nyata adalah dukungan sarana dan prasarana ketika kita akan 

melakukan promosi kesehatan atau informasi yang memudahkan kita, atau 

dukungan emosional dari masyarakat sehingga promosi yang diberikan lebih 

diterima. 

3. Pemberdayaan Masyarakat (empowerment) 

Di samping advokasi kesehatan, strategi lain dari promosi kesehatan adalah 

pemberdayaan masyarakat di dalam kegiatan-kegiatan kesehatan. 

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan lebih kepada untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan. Jadi sifatnya 

bottom-up (dari bawah ke atas). Partisipasi masyarakat adalah kegiatan 

pelibatan masyarakat dalam suatu program. Diharapkan dengan tingginya 

partisipasi dari masyarakat maka suatu program kesehatan dapat lebih tepat 

sasaran dan memiliki daya ungkit yang lebih besar bagi perubahan perilaku 

karena dapat menimbulkan suatu nilai di dalam masyarakat bahwa kegiatan-

kegiatan kesehatan tersebut itu dari kita dan untuk kita (Kapalawi, 2007). 

Dengan pemberdayaan masyarakat, diharapkan masyarakat dapat berperan 

aktif atau berpartisipasi dalam setiap kegiatan. 

  

Konferensi Internasional Promosi Kesehatan di Ottawa Canada pada tahun 

1986 menghasilkan Piagam Ottawa (Ottawa Charter). Di dalam Piagam Ottawa 

tersebut dirumuskan pula strategi baru promosi kesehatan, yang mencakup 5 butir 

yaitu:2 

a. Kebijakan berwawasan kebijakan (Healthy Public Policy) 

Adalah suatu strategi promosi kesehatan yang ditujukan kepada para penentu 

atau pembuat kebijakan , agar mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan 

publik yang mendukung atau menguntungkan kesehatan. Dengan perkataan 
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lain, agar kebijakan-kebijakan dalam bentuk peraturan, perundanagan, surat-

surat keputusan, dan sebagainya selalu berwawasan atau berorientasi kepada 

kesehatan publik. 

b. Lingkungan yang mendukung (Supportive Environment) 

Strategi ini ditujukan kepada para pengelola tempat umum, termasuk 

pemerintahan kota, agar mereka menyediakan sarana prasarana atau fasilitas 

yang mendukung terciptanya perilaku sehat bagi masyarakat , atau sekurang-

kurangnya pengunjung tempat-tempat umum tersebut. Lingkungan yangg 

mendukung kesehatan bagi tempat-tempat umum antara lain: tersedianya 

tempat sampah, tersedianya tempat buang air besar/kecil, tersedianya air 

bersih, tersedianya bagi perokok dan non perokok dan sebagainya. 

c. Reorientasi Pelayanan Kesehatan (Reorient Health Services) 

Realisasi dari reorientasi pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan i ni adalah 

para penyelenggara pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta harus 

melibatkan, bahkan memberdayakan masyarakatagar mereka juga dapat 

berperan bukan hanya sebagai penerima pelayanan kesehatan, tettapinjuga 

sekaligus sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat.  

d. Ketrampilan individu (Personnel Skill) 

Langkah awal dari peningkatan keterampilan dalam memelihara dan 

meningkatkan kesehatan mereka ini adalah memberikan pemahaman-

pemahaman kepada anggota masyarakat tentang cara-cara memelihra 

kesehatan, mencegah penyakit, mengenal penyakit, mencari pengobatan ke 

fasilitas kesehatan profrsional, meningkatkan kesehatan, dan sebagainya. 

Metode dan teknik pemberian pemahaman ini lebih bersifat individual dari 

pada massa. 

e. Gerakan Masyarakat (Community Action) 

Untuk mendukung perwujudan masyarakat yang mau dan mampu memelihara 

dan meningkatkan kesehatannya seperti tersebut dalam visi promosi kesehatan 

ini, maka di dalam masyarakat itu sendiri harus ada gerakan atau kegiatan-

kegiatan untuk kesehatan. Oleh sebab itu, promosi kesehatan harus mendorong 

dan memacu kegiatan-kegiatan di masyarakat dalam mewujudkan kesehtaan 
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mereka. Tanpa adanya kegiatan masyarakat di bidang kesehatan, niscahaya 

terwujud perilaku yang kondusif untuk kesehatan, atau masyarakat yang mau 

dan mampu memelihara serta meningkatkan kesehatan mereka. 

 

3.1.8. Ruang Lingkup Promosi Pesehatan 

Ilmu-ilmu yang dicakup promosi kesehatan dapat dikelompokkan menjadi 

2 bidang yaitu: 

a. Ilmu perillaku, yakni ilmu-ilmu yang menjadi dasar dalam membentuk perilaku 

manusia, terutama psikologi, antropologi dan sosiologi. 

b. Ilmu-ilmu yang diperlukan untuk interaksi perilaku (pembentukan dan 

perubahan perilaku), antara lain pendidikan, komunikasi, manajemen, 

kepemimpinan dan sebagainya. 

Ruang lingkup promosi kesehatan dapat didasarkan kepada 2 dimensi, 

yaitu dimensi aspek sasaran pelayanan kesehatan, dan dimensi tempat 

pelaksanaan promosi  atau tatanan (setting) 

1) Ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan aspek pelayanan kesehatan , 

secara garis besar terdapat 2 jenis pelayanan kesehatan, yakni: 

a. Pelayanan preventif dan promotif, adalah pelayanan bagi kelompok 

masyarakat yang sehat, agar kelompok ini tetap sehat dan bahkan meningkat 

status kesehatannya. 

b. Pelayanan kuratif dan rehabilitatif, adalah pelayanan kelompok masyarakat 

yang sakit, agar kelompok ini sembuh dari sakitnyadan menjadi pulih 

kesehatannya. 

Maka, berdasarkan jenis aspek pelayanan kesehatan ini, promosi kesehatan 

mencakup 4 pelayanan, yaitu: 

a. Promosi kesehatan pada tingkat promotif 

Sasaran promosi kesehatan pada tingkat pelayanan promotif adalah pada 

kelompok orang yang sehat, dengan tujuan agar mereka mampu meningkatkan 

kesehatannya. Apabila kelompok ini tidak memperoleh promosi kesehatan 

bagaimana memelihara kesehata, maka kelompok ini akan menurun jumlahnya, 

dan kelompok orang yang sakit akan meningkat. 
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b. Promosi kesehatan pada tingkat preventif 

Disamping kelompok orang yang sehat, sasaran promosi kesehatan pada 

tingkat ini adalah kelompok yang beresiko tinggi. Tujuan utama promosi 

kesehatan pada tingkat ini adalah untuk mencegah kelompok-kelompok 

tersebut agar tidak jatuh atau menjadi terkena sakit (primary prevention) 

c. Promosi kesehatan pada tingkat kuratif 

Sasaran promosi kesehatan pada tingkat ini adalah para penderita penyakit 

(pasien). Tujuan promosi kesehatan pada tingkat ini agar kelompok ini mampu 

mencegah penyakit tersebut tidak menjadi lebih parah (secondary prevention). 

d. Promosi kesehatan pada tingkat rehabilitatif 

Promosi kesehtana pada tingkat ini mempunyai sasaran pokok kelompok 

penderita atau pasien yang baru sembuh (recovery) dari suatu penyakit. Tujuan 

utama promosi kesehatan pada tingkat ini adalah agar mereka segera pulih 

kembali kesehatnnya, dan atau mengurangi kecacactan seminimal mungkin. 

Denganperkataan lain, promosi kesehatan pada tahap ini adalah pemulihan dan 

mencegah kecacatan akibat penyakitnya (tertiary prevention). 

2.  Ruang lingkup  promosi kesehatan berdasarkan tatanan (tempat pelaksanaan) 

a. Promosi kesehatan pada tatanan keluarga (rumah tangga) 

Keluarga adalah unit terkecil masyarakat. Untuk mencapai perilaku sehat 

masyarakat, maka harus dimulai pada tatanan masing-masing keluarga. Dari 

teori pendidikan dikatakan, bahwa keluarga adlah tempat persemaian 

manusia sebgaai anggota masyarakat. Karena itu, bila persemaian itu jelek 

maka akan jelas berpengaruh pada masyarakat. Agar masing-masing 

keluarga menjadi tempat yang kondusif untuk tumbuhnya perilaku sehat 

bagi anak-anak sebagai  calon anggota masyarakat, maka promosi kesehatan 

akan sangat berperan. Dalam promosi kesehatan, keluarga ini, sasaran 

utamanya adalah orang tua terutama ibu. Karena ibulah dalam keluarga itu 

yang sangat berperan dalam meletakkan dasar perilaku sehat pada anak-

anak mereka sejak lahir. 

b. Promosi kesehatan pada tatanan sekolah 
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Sekolah merupakan perpanjangan tangan keluarga, artinya sekolah 

merupakan tempat lanjutan unutk meletakkan dasar perilaku bagi anak, 

termasuk perilaku kesehatan. Peran guru dalam promosi kesehatan 

disekolah sanagt penting, karena guru pada umunya lebih dipatuhi oleh 

anak-anak daripada orang tuanya. 

c. Promosi kesehatan pada tempat kerja 

Promosi kesehatan di tempat kerja inidapat dilakukan oleh pimpinan 

perusahaan atau tempat kerja dengan memfasilitasi tempat kerja yang 

kondusif bagi perilaku sehat bagi karyawan atau pekerjaanya, misalnya 

tersedianya air bersih, tempat pembuangan kotoran, tempat smapah, 

kantin, ruang tempat istirahat, dan sebagainya. 

d. Promosi kesehatan di tempat-tempat umum (TTU) 

Tempat-tempat umum adalah tempat dimana orng-orang berkumpul pada 

waktu-waktu tertentu. Di tempat-tempat umum juga perlu dilaksanakan 

promosi kesehatan dengan menyediakn fasilitas-fasilitas yang dapat 

mendukung perilaku sehat bagi pengujungnya. 

e. Promosi kesehatan di institusi pelayanan kesehatan 

Tempat-tempat pelayanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, balai 

pengobatan, poliklinik, tempat praktik dokter, dan sebagainya adalah 

tempat adalah tempat yang paling strategis untuk promosi kesehatan. 

Pelaksanaan promosi kesehatan di institusi pelayanan kesehatan ini dapata 

dilakukan baik secara individual oleh para petugas kesehatan kepada para 

pasien atau kelurga pasien, atau dapat dilakukan pada kelompok-

kelompok. 

  

3.1.7 Metode pendidikan kesehatan  

Pendidikan kesehatan pada hakikatnya adalah suatu kegiatan atau usaha 

untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok atau 

individu. Dengan harapan bahwa dengan adanya pesan tersebut, masyarakat, 

kelompok atau individu dapat memperoleh pengetahuan tentang kesehatan yang 

lebih baik. Akhirnya pengetahuan tersebut diharapkan dapat berpengaruh terhadap 
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perilakunya. Dengan kata lain, dengan adanya pendidikan tersebut dapat 

membawa akibat terhadap perubahan perilaku sasaran. 

1. Metode pendidikan Individual (perorangan) 

Bentuk dari metode individual ada 2 (dua) bentuk : 

a. Bimbingan dan penyuluhan (guidance and counseling), yaitu ; 

1) Kontak antara klien dengan petugas lebih intensif  

2) Setiap masalah yang dihadapi oleh klien dapat dikorek dan dibantu 

penyelesaiannya. 

3) Akhirnya klien tersebut akan dengan sukarela dan berdasarkan 

kesadaran, penuh pengertian akan menerima perilaku tersebut 

(mengubah perilaku) 

b. Interview (wawancara) 

1) Merupakan bagian dari bimbingan dan penyuluhan 

2) Menggali informasi mengapa ia tidak atau belum menerima perubahan, 

untuk mengetahui apakah perilaku yang sudah atau yang akan diadopsi 

itu mempunyai dasar pengertian dan kesadaran yang kuat, apabila 

belum maka perlu penyuluhan yang lebih mendalam lagi. 

2. Metode pendidikan Kelompok 

Metode pendidikan Kelompok harus memperhatikan apakah kelompok itu 

besar atau kecil, karena metodenya akan lain. Efektifitas metodenya pun akan 

tergantung pada besarnya sasaran pendidikan. 

a. Kelompok besar 

1) Ceramah ; metode yang cocok untuk sasaran yang berpendidikan tinggi 

maupun rendah. 

2) Seminar ; hanya cocok untuk sasaran kelompok besar dengan 

pendidikan menengah ke atas. Seminar adalah suatu penyajian 

(presentasi) dari satu ahli atau beberapa ahli tentang suatu topik yang 

dianggap penting dan biasanya dianggap hangat di masyarakat.  

b. Kelompok kecil 

1) Diskusi kelompok ;  
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Dibuat sedemikian rupa sehingga saling berhadapan, pimpinan 

diskusi/penyuluh duduk diantara peserta agar tidak ada kesan lebih 

tinggi, tiap kelompok punya kebebasan mengeluarkan pendapat, 

pimpinan diskusi memberikan pancingan, mengarahkan, dan mengatur 

sehingga diskusi berjalan hidup dan tak ada dominasi dari salah satu 

peserta. 

2) Curah pendapat (Brain Storming) ;  

Merupakan modifikasi diskusi kelompok, dimulai dengan memberikan 

satu masalah, kemudian peserta memberikan jawaban/tanggapan, 

tanggapan/jawaban tersebut ditampung dan ditulis dalam flipchart/papan 

tulis, sebelum semuanya mencurahkan pendapat tidak boleh ada 

komentar dari siapa pun, baru setelah semuanya mengemukaan pendapat, 

tiap anggota mengomentari, dan akhirnya terjadi diskusi.  

3) Bola salju (Snow Balling)  

Tiap orang dibagi menjadi pasangan-pasangan (1 pasang 2 orang). 

Kemudian dilontarkan suatu pertanyaan atau masalah, setelah lebih 

kurang 5 menit tiap 2 pasang bergabung menjadi satu. Mereka tetap 

mendiskusikan masalah tersebut, dan mencari kesimpulannya. Kemudian 

tiap 2 pasang yang sudah beranggotakan 4 orang ini bergabung lagi 

dengan pasangan lainnya dan demikian seterusnya akhirnya terjadi 

diskusi seluruh kelas. 

4) Kelompok kecil-kecil (Buzz group) 

Kelompok langsung dibagi menjadi kelompok kecil-kecil, kemudian 

dilontarkan suatu permasalahan sama/tidak sama dengan kelompok lain, 

dan masing-masing kelompok mendiskusikan masalah tersebut. 

Selanjutnya kesimpulan dari tiap kelompok tersebut dan dicari 

kesimpulannya. 

5) Memainkan peranan (Role Play) 

Beberapa anggota kelompok ditunjuk sebagai pemegang peranan tertentu 

untuk memainkan peranan tertentu, misalnya sebagai dokter puskesmas, 

sebagai perawat atau bidan, dll, sedangkan anggota lainnya sebagai 
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pasien/anggota masyarakat. Mereka memperagakan bagaimana 

interaksi/komunikasi sehari-hari dalam melaksanakan tugas. 

6) Permainan simulasi (Simulation Game) 

Merupakan gambaran role play dan diskusi kelompok. Pesan-pesan 

disajikan dalam bentuk permainan seperti permainan monopoli. Cara 

memainkannya persis seperti bermain monopoli dengan menggunakan 

dadu, gaco (penunjuk arah), dan papan main. Beberapa orang menjadi 

pemain, dan sebagian lagi berperan sebagai nara sumber.  

3. Metode pendidikan Massa 

Pada umumnya bentuk pendekatan (cara) ini adalah tidak langsung. Biasanya 

menggunakan atau melalui media massa. Contoh : 

a. Ceramah umum (public speaking) 

Dilakukan pada acara tertentu, misalnya Hari Kesehatan Nasional, 

misalnya oleh menteri atau pejabat kesehatan lain. 

b. Pidato-pidato diskusi tentang kesehatan melalui media elektronik baik TV 

maupun radio, pada hakikatnya adalah merupakan bentuk pendidikan 

kesehatan massa. 

c. Simulasi, dialog antar pasien dengan dokter atau petugas kesehatan lainnya 

tentang suatu penyakit atau masalah kesehatan melalui TV atau radio 

adalah juga merupakan pendidikan kesehatan massa. Contoh : ”Praktek 

Dokter Herman Susilo” di Televisi. 

d. Sinetron ”Dokter Sartika” di dalam acara TV juga merupakan bentuk 

pendekatan kesehatan massa. Sinetron Jejak sang elang di Indosiar hari 

Sabtu siang (th 2006) 

e. Tulisan-tulisan di majalah/koran, baik dalam bentuk artikel maupun tanya 

jawab /konsultasi tentang kesehatan antara penyakit juga merupakan 

bentuk pendidikan kesehatan massa. 

f. Bill Board, yang dipasang di pinggir jalan, spanduk poster dan sebagainya 

adalah juga bentuk pendidikan kesehatan massa. Contoh : Billboard ”Ayo 

ke Posyandu”. Andalah yang dapat mencegahnya (Pemberantasan Sarang 

Nyamuk). 
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3.1.8 Alat Bantu dan Media Pendidikan Kesehatan 

3.1.8.1 Alat Bantu (Peraga) Pendidikan  

3.1.8.1.1. Definisi 

Alat bantu pendidikan adalah alat-alat yang digunakan oleh pendidik 

dalam menyampaikan bahan pendidikan / pengajaran. Alat bantu ini lebih sering 

disebut alat peraga karena berfungsi untuk membantu dan meragakan sesuatu 

dalam proses pendidikan pengajaran. Alat peraga ini disusun berdasarkan prinsip 

bahwa pengetahuan yang ada pada setiap manusia itu diterima atau ditangkap 

melalui panca indera. Semakin banyak indera yang digunakan untuk menerima 

sesuatu maka semakin banyak dan semakin jelas pula pengertian / pengetahuan 

yang diperoleh. Dengan perkataan lain, alat peraga ini dimaksudkan untuk 

mengerahkan indera sebanyak mungkin kepada suatu objek sehingga 

mempermudah persepsi. 

Seseorang atau masyarakat didalam proses pendidikan dapat memperoleh 

pengalaman / pengetahuan melalui berbagai macam alat bantu pendidikan. Tetapi 

masing-masing alat mempunyai intensitas yang berbeda-beda dalam membantu 

persepsi seseorang. Elgar Dale membagi alat peraga tersebut menjadi 11 macam 

dan sekaligus menggambarkan tingkat intensitas tiap-tiap alat tersebut dalam 

suatu kerucut. 

 

Dari kerucut tersebut dapat dilihat bahwa lapisan yang paling dasar adalah 

benda asli dan yang paling atas adalah kata-kata. Hal ini berarti bahwa dalam 

proses pendidikan, benda asli mempunyai intensitas yang paling tinggi untuk 

mempersepsi bahan pendidikan / pengajaran. Sedangkan penyampaian bahan 

yang hanya dengan kata-kata sangat kurang efektif atau intensitasnya paling 
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rendah. Jelas bahwa penggunaan alat peraga adalah salah satu prinsip proses 

pendidikan. 

Dalam rangka pendidikan kesehatan, masyarakat sebagai konsumer juga 

dapat dilibatkan dalam pembuatan alat peraga (alat bantu pendidikan). Untuk ini 

petugas kesehatan berperan untuk membimbing dan membina, bukan hanya dalam 

hal kesehatan mereka sendiri tetapi juga memotivasi mereka sehingga meneruskan 

informasi kesehatan kepada anggota masyarakat yang lain. 

Alat peraga akan membantu dalam melakukan penyuluhan, agar pesan-

pesan kesehatan dapat disampaikan lebih jelas dan masyarakat sasaran dapat 

menerima pesan orang tersebut dengan dengan jelas dan tetap pula. Dengan alat 

peraga, orang dapat lebih mengerti fakta kesehatan yang dianggap rumit sehingga 

mereka dapat menghargai betapa bernilainya kesehatan itu bagi kehidupan. 

 

3.1.8.1.2. Manfaat Alat Bantu Pendidikan 

Secara terperinci, manfaat alat peraga antara lain sebagai berikut : 

a. Menimbulkan minat sasaran pendidikan. 

b. Mencapai sasaran yang lebih banyak. 

c. Membantu mengatasi hambatan bahasa. 

d. Merangsang sasaran pendidikan untuk melaksanakan pesan-pesan 

kesehatan. 

e. Membantu sasaran pendidikan untuk belajar lebih banyak dan cepat. 

f. Merangsang sasaran pendidikan untuk meneruskan pesan-pesan yang 

diterima 

kepada orang lain. 

g. Mempermudah penyampaian bahan pendidikan / informasi oleh para 

pendidik / 

pelaku pendidikan. 

h. Mempermudah penerimaan informasi oleh sasaran pendidikan.  

i. Mendorong keinginan orang untuk mengetahui kemudian lebih mendalami 

dan akhirnya memberikan pengertian yang lebih baik.  

j. Membantu menegakkan pengertian yang diperoleh.  
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3.1.8.1.4 Macam-Macam Alat bantu Pendidikan 

Pada garis besarnya, hanya ada 2 macam alat bantu pendidikan (alat 

peraga) : 

1. Alat Bantu Lihat (Visual Aids) 

Alat ini berguna didalam membantu menstimulasi indera mata (penglihatan) 

pada   waktu terjadinya proses pendidikan. Alat ini ada 2 bentuk : 

a. Alat yang diproyeksikan, misalnya slide, film, film strip, dan sebagainya. 

b. Alat-alat yang tidak diproyeksikan : 2 dimensi, gambar, peta, bagan, dan 

sebagainya dan 3 dimensi misal bola dunia, boneka, dan sebagainya. 

2. Alat-Alat Bantu Dengar (Audio Aids) 

Alat yang dapat membantu menstimulasi indera pendengar pada waktu proses 

penyampaian bahan pendidikan / pengajaran. Misalnya piringan hitam, radio, 

pita suara, dan sebagainya. 

3. Alat Bantu Lihat-Dengar 

Seperti televisi dan video cassette. Alat-alat bantu pendidikan ini lebih dikenal 

dengan Audio Visual Aids (AVA). 

Disamping pembagian tersebut, alat peraga juga dapat dibedakan menjadi 

2 macam menurut pembuatannya dan penggunaannya. 

a. Alat peraga yang complicated (rumit), seperti film, film strip slide dan 

sebagainya 

yang memerlukan listrik dan proyektor 

b. Alat peraga yang sederhana, yang mudah dibuat sendiri dengan bahan-

bahan 

setempat yang mudah diperoleh, seperti bambu, karton, kaleng bekas, 

kertas 

koran, dan sebagainya. Beberapa contoh alat peraga yang sederhana yang 

dapat 

dipergunakan di berbagai tempat, misalnya : 

1) Di rumah tangga seperti leaflet, model buku bergambar, benda-benda 

yang 

nyata seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan sebagainya. 
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2) Di kantor-kantor dan sekolah-sekolah, seperti papan tulis, flipchart, 

poster, 

leaflet, buku cerita bergambar, kotak gambar gulung, boneka dan 

sebagainya. 

Di masyarakat umum, misalnya poster, spanduk, leaflet, fanel graph, 

boneka 

wayang, dan sebagainya. 

Ciri-ciri alat peraga kesehatan yang sederhana antara lain : 

a. Mudah dibuat 

b. Bahan-bahannya dapat diperoleh dari bahan-bahan local 

c. Mencerminkan kebiasaan, kehidupan dan kepercayaan setempat. 

d. Ditulis (digambar) dengan sederhana. 

e. Bahasa setempat dan mudah dimengerti oleh masyarakat. 

f. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan petugas kesehatan dan masyarakat. 

 

3.1.8.1.3. Sasaran yang Dicapai Alat Bantu Pendidikan 

Menggunakan alat peraga harus didasari pengetahuan tentang sasaran 

pendidikan yang akan dicapai alat peraga tersebut. 

a. Individu atau kelompok 

b. Kategori-kategori sasaran seperti kelompok umur, pendidikan, pekerjaan, 

dan 

sebagainya. 

c. Bahasa yang mereka gunakan 

d. Adat-istiadat serta kebiasaan 

e. Minat dan perhatian 

f. Pengetahuan dan pengalaman mereka tentang pesan yang akan diterima. 

Tempat memasang (menggunakan) alat-alat peraga : 

a. Didalam keluarga antara lain dalam kesempatan kunjungan rumah, waktu 

menolong persalinan, merawat bayi atau menolong orang sakit dan 

sebagainya.  
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b. Di masyarakat, misalnya seperti pada waktu perayaan hari-hari besar, 

arisan-arisan, pengajaran, dan sebagainya; serta dipasang juga di tempat-

tempat umum yang strategis. 

c. Di instansi-instansi, antara lain puskesmas, rumah sakit, kantor-kantor, 

sekolah- 

sekolah, dan sebagainya. 

Alat-alat peraga tersebut sedapat mungkin dapat dipergunakan oleh : 

a. Petugas-petugas puskesmas / kesehatan 

b.  Kader kesehatan 

c.  Guru-guru sekolah dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. 

d.  Pamong desa. 

 

3.1.8.1.4 Merencanakan dan Menggunakan Alat Peraga 

Biasanya kita menggunakan alat peraga sebagai pengganti objek-objek 

yang nyata sehingga dapat memberikan pengalaman yang tidak langsung bagi 

sasaran. Didalam menggunakan alat peraga untuk memperjelas pesan-pesan yang 

disampaikan kepada masyarakat, benda-benda yang sebenarnya mempermudah 

masyarakat untuk mengerti dan memahaminya, karena alat peraga seperti ini 

merupakan benda-benda yang mereka jumpai sehari-hari. 

Oleh karena itu sebelum mempergunakan alat peraga lain sebagai 

pengganti benda-benda asli, perlu ditelaah terlebih dahulu apakah penggunaan 

benda-benda asli memungkinkan atau tidak. Sebaliknya kalau tidak ada benda-

benda asli maka dibuatlah alat peraga dari benda-benda pengganti.  

Sebelum membuat alat peraga kita harus merencanakan dan memilih alat 

peraga yang paling tepat untuk digunakan. Untuk itu perlu diperhatikan tujuan 

yang hendak dicapai antara lain hal-hal sebagai berikut: 

a. Tujuan pendidikan. Tujuan ini dapat untuk : 

1) Mengubah pengetahuan / pengertian, pendapat dan konsep-konsep. 

2) Mengubah sikap dan persepsi 

3) Menanamkan tingkah laku / kebiasaan yang baru 

b. Tujuan penggunaan alat peraga 
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1) Sebagai alat bantu dalam latihan / penataran / pendidikan 

2) Untuk menimbulkan perhatian terhadap sesuatu masalah 

3) Untuk mengingatkan sesuatu pesan / informasi 

4) Untuk menjelaskan fakta-fakta, prosedur, tindakan. 

Perancanaan dan pemilihan alat peraga ditentukan sebagian besar oleh 

tujuan ini. Jika tujuannya itu rumit maka mungkin diperlukan lebih dari satu 

macam alat peraga. Kemampuan penyampaian pesan masing-masing alat peraga 

berbeda-beda, misalnya leaflets dan pamplets lebih banyak berisi pesan sedangkan 

poster lebih sedikit pesan-pesan tetapi bersifat pemberitahuan dan propaganda. 

Dengan sendirinya alat peraga yang dipergunakan untuk meningkatkan 

pengetahuan akan berbeda dengan alat peraga yang dipergunakan untuk 

meningkatkan keterampilan. 

 

3.1.8.1.5. Persiapan Penggunaan Alat Peraga 

Semua alat peraga yang dibuat berguna sebagai alat bantu belajar dan tetap 

harus diingat bahwa alat ini dapat berfungsi mengajar dengan sendirinya. Kita 

harus mengembangkan keterampilan dalam memilih, mengadakan alat peraga 

secara tepat sehingga mempunyai hasil yang maksimal. 

Misalnya satu set flip chart tentang makanan sehat untuk bayi / anak-anak 

harus diperlihatkan satu-persatu secara berurutan sambil menerangkan tiap-tiap 

gambar beserta pesannya. Kemudian diadakan pembahasan sesuai dengan 

kebutuhan pendengarnya agar terjadi komunikasi 2 arah. Apabila kita tidak 

komunikasi 2 arah. Apabila kita tidak mempersiapkan diri dan hanya 

mempertunjukkan lembaran-lembaran flip chart 1 demi 1 tanpa menerangkan atau 

membahasnya maka penggunaan flip chart tersebut mungkin gagal. 

Sebelum penggunaan alat peraga sebaiknya petugas mencoba terlebih 

dahulu alat-alat tersebut, yang masih dalam bentuk kasar sebelum diproduksi 

seluruhnya. Gunanya tes percobaan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana alat 

peraga tersebut dapat dimengerti oleh sasaran pendidikan. 

Contoh : Sebuah poster yang akan dipergunakan menunjang program 

keluarga berencana dibuat desain / rancangan beberapa buah. Lalu ini dicobakan 
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pada sekelompok kecil sasaran yang dianggap mempunyai ciri-ciri yang sama 

dengan sasaran pada umumnya, kepada siapa poster itu nantinya ditunjukkan. 

Salah satu desain yang paling mudah dipahami, terutama yang dapat dikenal 

pesan-pesannya dengan baik itulah yang akan diproduksi dan diperbanyak. 

Cara melakukan percobaan tersebut antara lain sebagai berikut : 

a. Merencanakan terlebih dahulu tes pendahuluan untuk suatu media yang akan 

diproduksi. 

b. Menentukan pokok-pokok yang akan dipesankan dalam media tersebut. 

c. Menentukan gambar-gambar pokok atau simbol-simbol yang disesuaikan 

dengan ciri-ciri sasaran. 

d. Memperlihatkan alat peraga / media tersebut kepada sasaran tercoba. 

e. Menanyakan kepada sasaran tercoba : 

1) Apakah mereka mengalami kesukaran dalam memahami pesan-pesan, 

kata-kata dan gambar-gambar didalam media tersebut. 

2) Menanyakan hal-hal yang tidak dimengerti. 

3) Mencatat komentar-komentar dari sasaran tercoba. 

4) Melakukan perbaikan alat peraga (media) tersebut. 

f. Mendiskusikan alat yang dibuat tersebut dengan orang lain (teman-teman) atau 

dengan para ahli. 

 

3.1.8.1.Cara Mempergunakan Alat Peraga 

Cara mempergunakan alat peraga sangat tergantung pada alatnya. 

Menggunakan gambar sudah barang tentu lain dengan menggunakan film strip 

dan sebagainya. Disamping itu juga dipertimbangkan faktor sasaran 

pendidikannya. Untuk masyarakat yang buta huruf akan lain dengan masyarakat 

yang telah berpendidikan. Dan yang lebih penting lagi alat yang digunakan harus 

menarik sehingga menimbulkan minat para pesertanya. 

 

3.2 Media Pendidikan Kesehatan 

Pendidikan kesehatan pada hakekatnya adalah alat bantu pendidikan 

(AVA). Disebut media pendidikan karena alat-alat tersebut merupakan alat 
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saluran (channel) untuk menyampaikan kesehatan karena alat-alat tersebut 

digunakan untuk mempermudah penerimaan pesan-pesan kesehatan bagi 

masyarakat atau klien. 

Berdasarkan fungsinya sebagai penyaluran pesan-pesan kesehatan (media), 

media ini dibagi menjadi 3, yakni : 

a. Media cetak 

b. Media elektronik 

c. Media papan (bill board) 

Media cetak 

Media cetak sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan 

sangat bervariasi antara lain : 

a. Booklet ialah suatu media untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan 

dalam 

bentuk buku, baik tulisan maupun gambar. 

b. Leaflet ialah bentuk penyampaian informasi atau pesan-pesan kesehatan 

melalui 

lembaran yang dilipat. Isi informasi dapat dalam bentuk kalimat maupun 

gambar, atau kombinasi. 

c. Flyer (selebaran) ialah seperti leaflet tetapi tidak dalam bentuk lipatan. 

d. Flip chart (lembar balik) ialah media penyampaian pesan atau informasi- 

informasi kesehatan dalam bentuk lembar balik. Biasanya dalam bentuk 

buku 

dimana tiap lembar (halaman) berisi gambar peragaan dan dibaliknya 

berisi 

kalimat sebagai pesan atau infomasi berkaitan dengan gambar tersebut. 

e. Rubrik atau tulisan-tulisan pada surat kabar atau majalah mengenai 

bahasan 

suatu masalah kesehatan atau hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. 

f. Poster ialah bentuk media cetak berisi pesan-pesan / informasi kesehatan 

yang 
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biasanya ditempel di tembok-tembok, di tempat-tempat umum, atau di 

kendaraan umum. 

g. Foto yang mengungkapkan informasi-informasi kesehatan. 

 

Media Elektronik 

Media elektronik sebagai sasaran untuk menyampaikan pesan-pesan atau 

informasi-informasi kesehatan, jenisnya berbeda-beda antara lain : 

a. Televisi 

Penyampaian pesan atau informasi-informasi kesehatan melalui media televisi 

dapat dalam bentuk sandiwara, sinetron, forum diskusi atau tanya jawab sekitar 

masalah kesehatan, pidato (ceramah), TV spot, quiz atau cerdas cermat, dan 

sebagainya. 

b. Radio 

Penyampaian informasi atau pesan-pesan kesehatan melalui radio juga dapat 

berbentuk macam-macam antara lain obrolan (tanya jawab), sandiwara radio, 

ceramah, radio spot, dan sebagainya. 

c. Video 

Penyampaian informasi atau pesan-pesan kesehatan dapat melalui video. 

d. Slide 

Slide juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi-

informasi 

kesehatan. 

e. Film strip 

Juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan. 

 

Media Papan (Billboard) 

Papan (billboard) yang dipasang di tempat-tempat umum dapat dipakai 

dan diisi dengan pesan-pesan atau informasi-informasi kesehatan. Media papan 

disini juga mencakup pesan-pesan yang ditulis pada lembaran seng yang ditempel 

pada kendaraan-kendaraan umum (bus dan taksi). 

 



 

  67 
 

Alat-alat peraga dapat dibagi dalam 4 kelompok besar : 

a. Benda asli,  

Benda asli adalah  benda yang sesungguhnya baik hidup maupun mati. 

Merupakan alat peraga yang paling baik karena mudah serta cepat dikenal, 

mempunyai bentuk serta ukuran yang tepat. Tetapi alat peraga ini 

kelemahannya tidak selalu mudah dibawa ke mana-mana sebagai alat bantu 

mengajar.  

b. Benda tiruan 

Benda tiruan adalah benda yang ukurannya lain dari benda sesungguhnya. 

Benda tiruan bisa digunakan sebagai media atau alat peraga dalam promosi 

kesehatan. Hal ini dikarena menggunakan benda asli tidak memungkinkan, 

misal ukuran benda asli yang terlalu besar, terlalu berat, dll. Benda tiruan dapat 

dibuat dari bermacam-macam bahan seperti tanah, 

kayu, semen, plastik dan lain-lain. 

c. Gambar grafis,  

Media grafis adalah penyajian visual dua dimensi, yang dibuat berdasarkan 

unsur dan prinsip rancangan gambar, dan sangat bermanfaat dan effektif 

sebagai media penyampai pesan. 

 

POSTER 

Poster merupakan pesan singkat dalam bentuk gambarr dengan tujuan untuk 

mempengaruhi sesorang agar tertarik pada sesuatu, atau mempengaruhi agar 

seseorang bertindak akan sesuatu hal. Poster tidak dapat member pelajaran dengan 

sendirinya, karena keterbatasan kata-kata. Poster lebih cocok kalau diperuntukan 

sebagai tindak lanjut dari suatu pesan yang sudah disampaikan beberapa waktu 

yang lalu. Dengan demikian poster bertujuan untuk mengingat kembali dan 

mengarahkan pembaca kearah tindakan tertentu sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh komunikator. 

Syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam membuat poster: 

a) Dibuat dalam tata letak yang menarik, misal besarnya huruf, gambar warna 

yang ,mencolok 
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b) Dapat dibaca (eye cacher) orang yang lewat 

c) Kata-kata tidak lebih dari 7 kata 

d) Menggunakan kata yang provokatif, sehingga menarik perhatian 

e) Dapat dibaca dari jarak 6 meter 

f) Harus dapat menggugah emosi, misal dengan menggunakan factor IRI, 

BANGGA, dll 

g) Ukuran yang besar (50X70) cm, kecil (35X50) cm 

 

Kegunaan Poster 

a) Memberikan peringatan, misalnya tentang peringatan untuk selalu mencuci 

tangan dengan sabun setelah BAB dan sebelum makan 

b) Memberikan informasi, misalnya tentang pengolahan air di rumah tangga 

c) Memberikan anjuran, misalnya pentingnya mencuci makanan mentah dan 

buah-buahan dengan air bersih sebelum di makan 

d) Mengingatkan kembali, misalnya cara mencuci tangan yang benar 

e) Memberikan informasi tentang dampak, misalnya informasi tentang dampak 

dari BAB di jamban 

 

Cara Membuat Poster 

a) Pilih subyek yang akan dijadikan topic, missal kesehatan lingkungan, sanitai, 

PHBS,dll 

b) Pilih satu pesan kesehatan yang terkait, misal keluarga yang menggunakan 

jamban untuk BAB 

c) Gambarkan pesan tersebut dalam gambar, buat sketsa 

d) Pesan dibuat menyolok, singkat, cukup besar, dan dapat dilihat pada jarak 6 

meter.  

e) Buat dalam warna yang kontras sehingga jelas terbaca. Kombinasi warna 

yang tidak bertabrakan adalah : biru tua-merah; hitam-kuning; merah-kuning; 

biru tua-biru muda. 

f) Hindarkan embel-embel yang tidak perlu 

g) Gambar dapat sederhana 
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h) Perhatikan jarak huruf, bentuk dan ukuran 

i) Test/uji poster pada teman, apa poster bisa mencapai maksudnya atau tidak. 

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain poster 

Poster secara umum terdiri atas beberapa bagian, yaitu:  

a) Head line (judul) 

b) Sub head line (sub judul) 

c) Body copy/copy writing dan 

d) Logo dan indentitas. 

Head line, harus dapat dibaca jelas dari jarak 6 meter, mudah dimengerti, 

mudah diingat dan mudah. Body copy harus menjelaskan head line, melengkapi 

head line dan menerangkan secara singkat. 

Dalam membuat poster juga perlu adanya Illustrasi. Illustrasi ini harus 

atraktif berhubungan dengan warna, bentuk, format dan jenis gambar. Illustrasi 

harus berhubungan erat dengan head line, dan terpadu dengan penampilan secara 

keseluruhan. Warna merupakan salah satu unsur grafis. Pengertian warna bisa 

meliputi warna simbolik atau rasa kejiwaan. Warna dapat dibagi menjadi 3 

kelompok menurut jenisnya: 

 

LEAFLET 

Leaflet atau sering juga disebut pamphlet merupakan selembar kerta yang 

berisi tulisan cetak tentang sesuatu masalah khusus untuk suatu sasaran dan tujuan 

tertentu. Ukuran leaflet biasanya 20 x 30 cm, berisi tulisan 200 – 400 kata. Isi 

harus bisa ditangkap dengan sekali baca. Misal leaflets tentang diare untuk orang-

orang yang tinggal di bantaran sungai dan buang buang air besar sembarangan. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat leaflet 

a) Tentukan kelompok sasaran yang ingin dicapai 

b) Tuliskan apa tujuannya 

c) Tentukan isi singkat hal-hal yang mau ditulis dalam leaflets 

d) Kumpulkan tentang subyek yang akan disampaikan 
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e) Buat garis-garis besar cara penyajian pesan, termasuk didalamnya bagaimana 

bentuk tulisan gambar serta tata letaknya 

f) Buatkan konsepnya 

g) Konsep dites terlebih dahulu pada kelompok sasaran yang hamper sama 

dengan kelompok sasaran 

h) Perbaiki konsep dan buat ilustrasi yang sesuai dengan isi 

Keuntungan Leaflets adalah 

a) Dapat disimpan lama 

b) Sebagai refensi 

c) Jangkauan dapat jauh 

d) Membantu media lain 

e) Isi dapat dicetak kembali dan dapat sebagai bahan diskusi 

 

PAPAN PENGUMUMAN  

Papan pengumuman biasanya dibuat dari papan dengan ukuran 90cm x 

120 cm, biasa dipasang di dinding atau tempat tertentu seperti Balai desa, 

posyandu, mesjid, puskesmas, sekolah, dll. Pada papan tersebut ditempelkan 

gambar-gambar atau tulisan-tulisan dari suatu topic tertentu. 

Cara membuat papan pengumuman : 

a) Ambil plywood 

b) Warnai bila diperlukan 

c) Beri bingkai pada sekeliling papan 

d) Tempatkan atau dipaku didinding gedung, atau tempat yang memungkinkan 

e) Tempatkan pada tempat atau lokasi yang mudah dilihat 

f) Tuliskan judul yang menarik 

Keuntungan papan pengumuman : 

a) Dapat dikerjakan dengan mudah 

b) Merangsang perhatian orang 

c) Menghemat waktu dan membiarkan pembaca untuk belajar masalah yang ada 

d) Merangsang partisipasi 

e) Sebagai review/reminder terhadap bahan yang pernah diajarkan. 
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d. Gambar Optik.  

    Contoh gambar optik adalah seperti photo, slide, film, dll 

1) Photo 

Sebagai bahan untuk alat peraga, photo digunakan dalam bentuk : 

a) Album, yaitu merupakan foto-foto yang isinya berurutan, 

menggambarkan suatu cerita, kegiatan dan lain-lain. Dikumpulkan 

dalam sebuah album. Album ini bisa dibawa dan ditunjukan kepada 

masyarakat sesuai dengan topik yang sedang di diskusikan. Misalnya 

album photo yang berisi kegiatan-kegiatan suatu desa untuk merubah 

kebiasaan BABnya menjadi di jamban dengan CLTS sampai mendapat 

pengakuan resmi dari Bupati. 

b) Dokumentasi lepasan. Yaitu photo-photo yang berdiri sendiri dan tidak 

disimpan dalam bentuk album. Menggambarkan satu pokok persoalan 

atau titik perhatian. Photo ini digunakan biasanya untuk bahan brosur, 

leaflet, dll 

2) Slide 

Slide pada umumnya digunakan untuk sasaran kelompok. Penggunaan slide 

cukup effektif, karena gambar atau setiap materi dapat dilihat berkali-kali, 

dibahas lebih mendalam. Slide sangat menarik terutama bagi kelompok 

anak sekolah, karena alat ini lebih “trendi” dibanding dengan gambar, 

leaflet, dll 

3) Film 

Film meruapakan media yang bersifat menghibur, tapi dapat disisipi dengan 

pesan-pesan yang bersifat edukatif. Sasaran media ini adalah kelompok 

besar, dan kolosal. 

Pesan adalah terjemahan dari tujuan komunikasi ke dalam ungkapan atau 

kata yang sesuai untuk khalayak sasaran. Pesan dalam suatu media harus efektif 

dan kreatif, untuk itu pesan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut: 

 

a. Command attention 
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Kembangkan suatu ide atau pesan pokok yang merefleksikan strategi desain 

suatu pesan. Bila terlalu banyak ide, hal tersebut akan membingungkan 

khayalayak sasaran dan mereka akan mudah melupakan pesan tersebut. 

b. Clarify the massage 

Pesan haruslah mudah, sederhana dan jelas. Pesan yang effektif harus 

memberikan informasi yang relevan dan baru bagi khalayak sasaran. Jika  

pesan dalam media diremehkan oleh sasaran, secara otomatis pesan tersebut 

gagal. 

c. Create trust 

Pesan harus dapat dipercaya, tidak bohong, dan terjangkau. Katakanlah 

masyarakat percaya cuci tangan pakai sabun dapat mencegah penyakit diare, 

dan untuk itu harus dibarengai bahwa harga sabun terjangkau dan mudah 

didapat didekat tempat tinggalnya. 

d. Communicate a benefit 

Hasil pesan diharapkan akan memberikan keuntungan. Khalayak sasaran 

termotivasi membuat jamban misalnya, karena mereka akan memperoleh 

keuntungan dimana anaknya tidak akan terkena penyakit diare misalnya 

e. Consistency 

Pesan harus konsisten, artinya bahwa sampaikan satu pesan utama dimedia 

apapaun secara berulang-ulang, misal di poster, stiker, dll, tetapi maknanya 

akan tetap sama. 

f. Cater to the heart and head 

Pesan dalam suatu media harus bisa menyentuh akal dan rasa. Komunikasi 

yang effektif tidak hanya sekedar member alas an teknis semata, tetapi juga 

harus menyentuh nilai-nilai emosi dan membangkitkan kebutuhan nyata. 

g. Call to action 

Pesan dalam suatu media harus dapat mendorong khlayak sasaran untuk 

bertindak sesuatu. “Ayo, buang air bedsar di jamban agar anak tetap sehat” 

adalah contoh ungkapan yang memotivasi kearah suatu tindakan. 
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Dalam media promosi, pesan dimaksudkan untuk mempengaruhi orang 

lain, atau pesan itu untuk menghimbau khalayak sasaran agar mereka menerima 

dan melaksanakan gagasan kita. 

a. Himbauan Rasional 

Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk 

rasiona. Contoh pesan “Datanglah ke posyandu untuk imunisasi anak Anda. 

Imunisasi melindungi anak dari penyakit berbahaya” para ibu mengerti pesan 

itu, namun kadang tidak bertindak karena keraguan. 

b. Himbauan Emosional 

Kebanyakan perilaku manusia, terutama kaum ibu, lenih didasarkan pada 

emosi daripada hasil pemikiran rasional. Bebara hal menunjukan bahwa pesan 

dengan menggunakan imbauan emosional sering lebih berhasil disbanding 

dengan imbauan dengan bahasa rasional. Contoh: “Diare penyakit berbahaya, 

merupakan penyebab kematian bayi. cegahlah dengan stop BAB 

Sembarangan” Kombinasikan dalam poster hubungan gagasan dengan unsure 

visual dan non verbal, misal dengan gambar anak balita sakit, kemudian tertera 

pesan “Lindungi anak Anda”: 

c. Himbauan Ketakutan 

Penggunaan imbauan dengan pesan yang menimbulkan ketakutan harus 

digunakan secara berhati-hati. Ada sebagian orang yang mempunyai 

kepribadian kuat justru tidak takut dengan imbauan semacam ini, tetapi 

sebaliknya kelompok orang yang memiliki tingkat kecemasan tinggi, pesan 

semacam ini akan lebih effektif. 

d. Himbauan Ganjaran 

Pesan dengan imbauan ganjaran dimaksudkan menjanjikan sesuatu yang 

diperlukan dan diinginkan oleh si penerima pesan. Teknik semacam ini dirasa 

cukup masuk akal, karena pada kenyataanya orang akan lebih banyak 

mengubah perilakunya bila akan memperoleh imbalan (terutama materi) yang 

cukup. 

e. Himbauan Motivasional 



 

  74 
 

Pesan ini dengan menggunakan bahasa imbauan motiv yang menyentuh 

kondisi internal diri si penerima pesan. Manusia dapat digerakan lewat 

dorongan kebutuhan biologis seperti lapar, haus, keselamatan, tetapi juga lewat 

dorongan psikologis seprti kasih sayang, keagamaan, prestasi, dll 

 

3.3. Paradigma dalam Promosi Kesehatan 

3.3.1. Perkembangan Paradigma Baru Dalam Promosi Kesehatan 

1. Sebelum Tahun 1965  

Pada saat itu istilahnya adalah Pendidikan Kesehatan, hanya sebagai 

pelengkap pelayanan kesehatan, terutama pada saat terjadi keadaan kritis 

seperti wabah penyakit, bencana, dsb. Sasarannya perseorangan (individu).    

2. Periode Tahun 1965-1975  

Sasaran program mulai perhatian kepada masyarakat. Saat itu juga 

dimulainya peningkatan tenaga profesional melalui program Health 

Educational Service (HES). Tetapi intervensi program masih banyak yang 

bersifat individual walau sudah mulai aktif ke masyarakat.    

3. Periode Tahun 1975-1985 

Istilahnya mulai berubah menjadi Penyuluhan Kesehatan. pendekatan 

Community Development. Saat itu mulai diperkenalkannya Dokter Kecil 

pada program UKS di SD. Departemen Kesehatan sudah mulai aktif 

membina dan memberdayakan masyarakat. Saat itulah Posyandu lahir 

sebagai pusat pemberdayaan dan mobilisasi masyarakat. Namun 

kenyataannya, perubahan tersebut sangat lamban sehingga dampaknya 

terhadap perbaikan kesehatan sangat kecil. Dengan kata lain, peningkatan 

pengetahuan yang tinggi tidak diikuti dengan perubahan perilaku.    

4. Periode Tahun 1985-1995  

Dibentuklah Direktoral Peran Serta Masyarakat (PSM), yang diberi tugas 

memberdayakan masyarakat. Tujuan dari PKM dan PSM saat itu adalah 

perubahan perilaku.  Pandangan (visi) mulai dipengaruhi oleh ’Ottawa 

Charter’ tentang Promosi Kesehatan.   

5. Periode Tahun 1995-Sekarang  
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Istilah PKM menjadi Promosi Kesehatan. Bukan saja pemberdayaan 

kearah mobilisasi massa yang menjadi tujuan, tetapi juga kemitraan dan 

politik kesehatan (termasuk advokasi). Sehingga sasaran Promosi 

Kesehatan tidak hanya perubahan perilaku tetapi perubahan kebijakan atau 

perubahan menuju perubahan sistem atau faktor lingkungan kesehatan. 

Sehingga tujuan dari Promosi Kesehatan itu sendiri adalah memampukan 

masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka dan 

menciptakan suatu keadaan, yakni  perilaku dan lingkungan yang kondusif 

bagi kesehatan.   

  

3.3.2. Faktor Pendorong Adanya Paradigma Sehat 

Faktor yang mendorong perlu adanya paradigma sehat antara lain :  

1. Pelayanan kesehatan yang berfokus pada pelayanan orang sakit ternyata 

tidak efektif  

2. Konsep sehat mengalami perubahan, dimana dalam arti sehat dimasukkan 

unsur sehat produktif sosial ekonomis 

3. Adanya transisi epidemiologi dari penyakit infeksi ke penyakit kronik 

degeneratif  

4. Adanya transisi demografi, meningkatnya Lansia yang memerlukan 

penangan khusus  

5. Makin jelasnya pemahaman tentang faktor yang mempengaruhi kesehatan 

penduduk 

 

3.3.3. Paradigma Baru Kesehatan 

Kesehatan bukanlah “statis”, bukan sesuatu yang dikotomi sehat dan sakit, 

tetapi dinamis, progesif dan kontinum. Hal ini telah disadari oleh WHO, yang 

akhirnya pada tahun 1988 merumuskan kembali definisi kesehatan. Kemudian 

rumusan WHO tersebut diangkat dalam UU.No.23/1992 yakni:”Kesehatan atau 

sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan 

setiap orang hidup produktif baik secara ekonomi maupun sosial”. 
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  Hal ini berarti bahwa kesehatan tidak hanya mempunyai dimensi fisik, 

mental, dan sosial saja, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi. Oleh sebab itu 

agar pelayanan kesehatan relevan dengan peningkatan derajat kesehatan bangsa 

perlu kebijakan-kebijakan baru dalam pelayanan kesehatan. Dengan perkataan 

lain paradigma pelayanan kesehatan harus diubah. Orientasi pelayanan kesehatan 

harus digeser dari pelayanan kesehatan yang konvensional (paradigma sakit) ke 

pelayanan kesehatan yang sesuai dengan paradigma baru (paradigma sehat). 

Pelayanan Kesehatan Konvensional yang mempunyai karakteristik : (Konsursium 

Ilmu Kesehatan Indonesia, 2003) 

1. Sehat dan sakit dipandang sebagai dua hal seperti “hitam” dan “putih” 

2. Pelayanan kesehatan diasosiasikan dengan pengobatan dan penyembuhan  

3. Pelayanan kesehatan diidentikkan dengan rumah sakit dan poliklinik  

4. Tujuan pelayanan kesehatan untuk meringankan penderitaan dan 

menghidarkan dari kesakitan dan kematian. 

5. Tenaga pelayanan kesehatan utamanya dokter  

6. Sasaran utama pelayanan kesehatan adalah individu yang sakit Oleh sebab 

itu program-program pelayanan kesehatan hanya untuk kelangsungan 

hidup saja (Health Programs for Survival), dan harus digeser ke 

Pelayanan Kesehatan  

Paradigma Baru atau Paradigma Sehat, yang mempunyai karakteristik :  

1. Sehat dan sakit bukan sesuatu yang hitam dan putih, sehat bukan berarti 

tidak sakit, dan sakit tidak berarti tidak sehat 

2. Pelayanan kesehatan tidak hanya penyembuhan dan pemulihan, tetapi 

mencakup preventif dan promotif 

3. Pelayanan kesehatan bukan hanya Rumah Sakit, dan Poliklinik  

4. Tujuan pelayanan kesehatan utamanya peningkatan kesehatan (promotif), 

dan pencegahan penyakit (preventif)  

5. Tenaga pelayanan kesehatan utamanya untuk kesehatan masyarakat  

6. Sasaran utama pelayanan adalah kelompok atau masyarakat yang sehat. 

Dari pergeseran paradigma pelayanan kesehatan ini maka program-

program kesehatan diarahkan kepada pengembangan sumber daya manusia 
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(Health Programs for Human Development). Oleh sebab itu, indikator kesehatan 

juga harus dilihat dari perspektif “paradigma sehat”. Indikator kesehatan yang 

sesuai dengan paradigma sehat semestinya menggunakan indikator positif, bukan 

indikator negatif seperti yang selama ini digunakan. Indikator kesehatan harus 

digeser dari indikator negatif (kesakitan, cacat, kematian, dan sebagainya), ke 

indikator-indikator positif, antara lain ada tidaknya kelainan patofisiologis, 

kemampuan fisik, misal : aerobik, ketahanan dan kelenturan sesuai umur, 

kebugaran. penilaian atas kesehatan sendiri Indeks Masa Tubuh (IMT) atau BMI 

(Body Mass Index), dan sebagainya. 
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BAB IV 

MODEL DALAM PROMOSI KESEHATAN 

 

Terdapat beberapa model dari promosi kesehatan yang populer dikemukakan oleh 

para ahli 

 

4.1. Health Belief Model (Model Kepercayaan Kesehatan) 

Menurut Rosenstock dan Hocbaum, (1974) inti dari teori ini adalah belief 

atau kepercayaan. Menegaskan bahwa persepsi seseorang dalam kerentanan dan 

kemujaraban pengobatan mempengaruhi keputusan seseorang dalam prilaku 

kesehatan (M. Ridwan, 2009). Mengutip Maulana (2009), model ini digunakan 

sebagai upaya menjelaskan secara luas kegagalan partisipasi masyarakat dalam 

program pencegahan atau deteksi penyakit (Houchbaum, 1958; Rosenstock, 1974 

dalam Glanz dkk., 1997) dan seringkali dipertimbangkan sebagai kerangka 

umtama dalam perilaku yang berkaitan dengan kesehatn manusia (Kirscht, 1988; 

Schmidt dkk., 1990) yang dimulai dari pertimbangan orang-orang tentang 

kesehatan (Damoiseaux, 1987 dalam Smet, 1994). 

Menurut teori HBM, kemungkinan seseorang melakukan tindakan 

pencegahan dipengaruhi secara langsung dari hasil dua keyakinan atau penilaian 

kesehatan (health beliefs), antara lain sebagai berikut : 

1) Ancaman yang dirasakan dari sakit atau luka (perceived thrat of injury or 

illness) 

Hal ini mengacu pada sejauh mana seseorang berpikir bahwa penyakit atau 

kesakitan betul-betul merupakan ancaman bagi dirinya. Penilaian tentang 

ancaman yang dirasakan pada hal-hal berikut: 

a) Ketidakkebalan yang dirasakan (perceived vulnerability). Individu 

mungkin dapat menciptakan masalah kesehatannya sendiri sesuai dengan 

kondisi. 

b) Keseriusan yang dirasakan (perceived severity). Individu mengevaluasi 

keseriusan penyakit jika penyakit tersebut muncul akibat ulah individu 

tersebut atau penyakit dibiarkan tidak ditangani, 

2) Keuntungan dan kerugian (benefits and costs) 
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Pertimbangakan antara keuntungan dan kerugian perilaku untuk memutuskan 

melakukan tindakan pencegahan atau tidak. 

3) Petunjuk berprilaku juga diduga tepat untuk memulai proses prilaku, yang 

disebut sebagai keyakinan terhadap posisi yang menonjol (salient position). 

Hal ini berupa berbagai informasi dari luar atau nasihat mengenai 

permasalahan kesehatan (misalnya media massa, kampanye, nasihat orang lain, 

penyakit dari anggota keluarga yang lain atau teman). 

Sedangkan untuk penerapan HBM yaitu adalah perilaku pencegahan yang 

berkaitan dengan dunia medis dan mencakup berbagai prilaku, seperti check up 

pencegahan dan skrining, dan imunisasi. Contohnya, kegunaan HBM dalam 

imunisasi memberi kesan bahwa orang yang mengikuti program imunisasi 

percaya hal-hal berikut. 

a) Kemungkinan terkena penyakit tinggi (ketidakkebalan) 

b) Jika terjangkit, penyakit tersebut membawa akibat serius 

c) Imunisasi merupakan cara paling efektif untuk pencegahan penyakit 

d) Tidak ada hambatan serius untuk imunisasi, tetapi hasil beberapa 

penelitian HBM menunjukan kebalikannya. 

Dalam perkembangannya, HBM telah menggunakan ketertarikan dalam 

kebiasaan seseorang dan sifat-sifat yang dikaitkan dengan perkembangan dari 

kondisi kronis, termasuk gaya hidup tertentu seperti merokok, diet, olahraga, 

perilaku keselamatan, penggunaan alkohol, penggunaan kondom untuk 

pencegahan AIDS, dan gosok gigi (Heri D. J. Maulana, 2009). 

Sedangkan kelemahan dari model ini terdapat 4 kelemahan (Heri D. J. 

Maulana, 2009), yaitu: 

a. HMB lebih didasarkan penelitian terapan dalam permasalahan pendidikan 

kesehatan daripada penelitian akademis. 

b. HBM dirasakan pada beberapa asumsi yang dapat diragukan, seperti pemikiran 

behwa setiap pilihan perilaku selalu berdasarkan pertimbangan rasional.selain 

rasionalisasinya diragukan, HBM juga tidak memberikan spesifik yang tepat 

terhdap kondisi ketika individu membuat pertimbangan tertentu. 
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c. HBM hanya memerhatikan keyakinan kesehatan. Kenyataannya, orang dapat 

membuat banyak pertimbangan tentang perilaku yang tidak berhubungan 

dengan kesehatan, tetapi masih memengaruhi kesehatan. Contohnya, seseorang 

dapat bergabung dengan kelompok olahraga karena kontak sosial atau 

ketertarikan pada seseorang dalam kelompok tersebut. Keputusan yang diambil 

tidak ada kaitannya dengan kesehatan, tetapi memengaruhi kondisi 

kesehatannya. 

d. Berkaitan dengan ukuran dari komponen-komponen HBM. 

 

4.2. Transtheoritical Model (Model Transteoritik “Bertahap”) 

Menurut Prochaska dkk, (1979) model ini dalam tahap aksi dan 

pemeliharaan seseorang dapat kembali kepola perilaku sebelumnya, hal ini karena 

individu mempertimbangkan untung dan rugi peribahan suatu perilaku sebelum 

melangkah dari tahp satu ke tahap berikutnya               ( Ridwan, 2009). 

Prochaska dkk, (1979), mengidentifikasi model ini dalam 4 tahapan in-

dependen (Ridwan, 2009), yaitu: 

a) Prekontemplasi. Yaitu seseorang belum memikirkan sebuah prilaku sama 

sekali, orang tersebut belum bermaksud mengubah suatu prilaku. 

b) Kontemplasi. Seseorang benar-benar memikirkan suatu prilaku, namun masih 

belum siap melakukannya. 

c) Aksi. Seseorang sudah melakukan perubahan prilaku 

d) Pemeliharaan. Keberlangsungan jangka panjang dari perubahan prilaku yang 

terjadi. 

 Sedangkan salah satu untuk contoh dari model ini adalah kasus kebersihan 

rumah, yaitu seorang ibu karena kurang mendapat pengetahuan dan pelatihan 

tidak pernah berfikir untuk menutup makanan, memasak air minum atau menjaga 

kebersihan dapur. Setelah mendengar siaran radio tentang bahaya kuman dan 

melihat tetangganya membersihkan rumah, ia mulai berkontemplasi untuk 

mengambil aksi menjaga kebersihan di rumah. Kemudian ia mencari informasi 

dari tetangga dan petugas kesehatan setempat akhirnya memulai proses perubahan 



 

  81 
 

perilaku. Setelah satu periode waktu, ibu tersebut menutup makanan, memasak air 

minum dan menjaga kebersihan lingkungan dapur sebagai tugas rutin sehari-hari. 

 

4.3. Theory of Reasoned Action (Teori Aksi Beralasan) 

 Menurut Fishbein dan Ajzen, (1975) menerangkan teori ini berawal dari 

pandangan umum tentang dasar prilaku dengan memberikan perhatian pada niat 

(intention), sikap (attitude) dan keyakinan (belief), selain itu menggolongkan 

model ini dalam upaya untuk mencari hubungan antara sikap dengan prilaku. 

Teori ini juga menemukan bahwa sikap terhadap prilaku spesifik merupakan 

prediktor yang lebih baik dan membedakan sikap terhadap objek dan sikap 

terhadap prilaku yang berkaitan dengan objek. Objek dan prilaku terhadap objek 

harus spesifik, misalnya objek (pil KB) dan prilaku (minum pil KB) (Ridwan, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Theory of Reasoned Action (Teori Aksi Beralasan) 

 

Ternyata aplikasinya teori ini perlu adanya kontrol, sehingga terjadi TPB 

(Theory of Planned Behavior) yang merupakan dirrect (langsung) model, 

pengembangan dari TRA, dengan konsep utama keyakian (dari TRA) dan 

pengendalian (kontrol) (M. Ridwan, 2009). 

 

Keyakinan 

perilaku 

evaluasi 

keyakian 

Keyakian 

normatif 

Motifasi untuk 

patuh 

Norma 

subjektif 

Sikap 
Niat 

perilaku 
Prilaku 



 

  82 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Theory of Planned Behavior (TPB) 

 

 

4.4. Model Precede/Proceed 

 Dalam jurnal kesehatan Metro Sai Wawai tentang Promosi Kesehatan 

dalam Rangka Perubahn Perilaku M. Ridwan, 2009 menurut Lawrence Green 

(1980, 1991) teori ini didasarkan pada model kepercayaan kesehatan dan model-

model lain. Model Precede lebih mengarah pada upaya pragmatis mengubah 

perilaku kesehatan. Model ini juga menganalisa kebutuhan kesehatan komunitas 

dengan cara menetapkan 5 tahapan diagnosis perilaku (Green), yaitu: 

a) Diagnosis sosial 

b) Diagnosis epidemologi 

c) Diagnosis perilaku 

d) Diagnosis pendidikan 

e) Diagnosis administrasi/kebijakan 

 Berdasarkan analisis penyebab masalah kesehatan, ada 2 determinan 

penyebab perilaku yaitu faktor perilaku dan faktor non perilaku. Sedangkan 

berdasarkan perspektif perilaku, fase diagnosis pendidikan menekankan pada ke 

tiga faktor, yaitu faktor predisposisi, faktor enabling, dan faktor reinforcing. 
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Hububungan promosi kesehatan dengan determian perilaku, seperti digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.Teori Pemahaman Sosial (Social Learning Theory) 

 Teori ini menekankan pada hubungan segitiga antara orang (menyangkut 

proses-proses kognisi), perilaku, dan lingkungan. Proses hubungan disebut 

deterministik resiprokal atau kausalitas resiprokal (M. Ridwan, 2009). 

Mengutip dalam jurnal kesehatan M. Ridwan, 2009 menurut Rotter, 1954: 

Bandura, 1977 mengemukakan bahwa lingkungan menentukan/menyebabkan 

terjadinya perilaku kebanyakan maka seseorang menggunakan kognitifnya untuk 

menginterpretasikan lingkungan maupun perilaku yang dijalankannya. Teori ini 

melihat perilaku sebagai self efficacy, self confidence dan harapan dari hasil orang. 

Seseorang merasa yakin perilakunya berdsasarkan observasi pada orang lain, 

artinya bila melihat orang lain menjalankan suatu perilaku maka kemampuan 

meniru perilaku tersebut menjadi bertambah. Selain itu terdapat 4 tahap dalam 

menyelami orang lain (vicarious learning), yaitu memperhatikan model, 

mengingat apa yang telah diobservasi, meniru perilaku dan reinforcement 

perilaku. 
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4.6. Teori Perubahan Perilaku WHO 

 Mengutip dari jurnal kesehatan M. Ridwan, 2009 menurut WHO ada 4 

alasan pokok (determinan) dari perilaku, yaitu 

1) Pemikiran dan perasaan (thought dan feeling) 

2) Adanya acuan/referensi dari seseorang/pribadi yang dipercayai (personnal 

reference) 

3) Sumber daya (resources) yang tersedia  

4) Sosial budaya (culture) setempat 

Formulasinya:   B = F ( Tf, Pr, R, C ) 

 

4.7.Teori Perubahan Perilaku Skinner 

  Mengutip dari jurnal kesehatan M. Ridwan, 2009 Skinner (Notoatmojo, 

1993) mengemukakan, perilaku merupakan hasil hubungan antara rangsangan 

(stimulus) dan respons. Skinner membedakan dua respon yakni: 

a. Respondent rensonse atau reflexive adalah respon yang ditimbulkan oleh 

rangsangan tertentu dapat menimbulkan respon yang bersifat relatif tetap. 

b. Operant response atau instrumental adalah respon yang timbul dan 

berkembang diikuti oleh perangsang tertentu muncul memperkuat respon 

yang sudah ada atau memperkuat suatu perilaku tertentu yang telah 

dilakukan. 

Fokus teori Skinner ini pada dasarnya adalah hubungan yang pasti antara 

stimulus dan responm sangat memungkinkan untuk memodifikasinya bahkan 

tidk terbatas. 

 

4.8.Teori Perubahan Perilaku Sadli 

Dalam jurnal kesehatan M. Ridwan, 2009 Saparinan Sadli (1982), 

menggambarkan hubungan individu dengan lingkungan sosial yang saling 

mempengaruhi dalam  pembentukan  perilaku. Hubungan individu dengan 

lingkungan sosial, menggambarkan bahwa: 

a) Perilaku kesehatan individu:  sikap dan kebiasaan individu yang erat 

kaitannya dengan lingkungan 



 

  85 
 

b) Lingkungan keluarga: kebiasaan-kebiasaan tiap anggota keluarga mengenai 

kesehatan 

c) Lingkungan terbatas: tradisi, adat istiadat dan kepercayaan masyarakat 

sehubungan dengan kesehatan 

d) Lingkungan umum: kebijakan pemerintah dibidang kesehatan, undang-

undang kesehatan, program-program kesehatan dan sebagainya. 

 

4.9. Teori Perubahan Perilaku Notoatmodjo 

 Mengutip dari jurnal kesehatan Ridwan, (2009) Notoatmodjo (2003) 

menyatakan bahwa merubah/memotivasi seseorang untuk mau menerima suatu 

kebiasaan baru bukanlah hal yang mudah. Hal ini berkaitan dengan proses 

intrapersonal, yaitu apa keuntungan yang akan diperoleh bila menerima gagasan 

baru dan tidak tersisih dari kelompoknya. Artinya nilai-nilai yang dianut oleh 

seseorang bukan saja berdasarkan apa yang dialami dan dianggap baik oleh 

dirinya tetapi juga nilai tersebut oleh kelompoknya atau masyarakatnya. 

 

4.10. Model Komunikasi/Persuasi (Communication/Persuasion Model) 

 Menurut Ridwan (2009), Guire (1964), menegaskan bahwa komunikasi 

dapat dipergunakan untuk mengubah sikap dan perilaku kesehatan yang secara 

langsung terkait dengan rantai kausal yang sama. Efektivitas upaya komunikasi 

yang diberikan tergantung dari berbagai input (stimulus) serta output (tanggapan  

terhadap stimulus).perubahan pengetahuan dan sikap merupakan prekondisi bagi 

perubahan perilaku kesehatan. 
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Tinjauan Model Kesehatan Yang Sering Digunakan Dalam Promosi 

Kesehatan  (Maulana, 2009) 

Tipe Subtipe Contoh 

Health Model a. Health environments 

b. Subjective or lay 

models of helth 

ecological 

c. Models of health 

socials ecological 

d. Helath models 

Salutogenesis (Antonovsky) 

Health 

behavior 

models 

a. Cognitif health 

behavior models 

b. Locus of control 

models 

c. Behavior intention 

models 

a. Health belief model (Becker) 

b. Theory of reasoned action 

(Fishbein & Ajzen) 

c. Theory of planned behavior 

(Ajzen & Madden) 

d. Theory of social behavior 

(Triandis, 1977) 

e. Protection motivation theory 

(Rogers) 

f. Social cognitive health 

behavior theory 

Health 

Promotion 

Applied health models Social-ecological models of health 

education 

Health 

Education 

Models 

Health education planning 

models 

a. PRECEDE (Green, 1980) 

b. Comprehensive health 

education model (Sulivan) 

c. Model for health education 

planning (Ross & Mico) 

d. Health promoting planning 

model (Dignan & Carr) 

(Sumber: Schmidt dkk., 1990; Smet, 1994) 
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BAB V 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN 

PENDIDIKAN DAN PROMOSI KESEHATAN 

 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan promosi kesehatan 

dalam melakukan pendidikan kesehatan menurut Notoatmojo (2012), diantaranya 

yaitu:  

1. Promosi kesehatan dalam faktor predisposisi 

Promosi kesehatan bertujuan untuk menggugah kesadaran, memberikan atau 

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemeliharaan dan 

peningkatan kesehatan bagi dirinya sendiri, keluarganya, maupun 

masyarakatnya. Disamping itu dalam konteks promosi kesehatan juga 

memberikan pegertian tentang tradisi kepercayaan masyarakat dan 

sebagainya, baik yang merugikan maupun yang menguntungkan kesehatan. 

Bentuk promosi ini dilakukan dengan penyuluhan, pameran, iklan layanan 

kesehatan, dan sebagainya. 

2. Promosi kesehatan dalam faktor-faktor enabling (penguat) 

Bentuk promosi kesehatan dilakukan agar dapat memberdayakan masyarakat 

dan mampu mengadakan sarana dan prasarana kesehatan dengan cara bantuan 

teknik, memberikan arahan, dan cara - cara mencari dana untuk pengadaan 

sarana dan prasarana. 

3. Promosi kesehatan dalam faktor reinforcing (pemungkin)  

Promosi kesehatan ini ditujukan untuk mengadakan pelatihan bagi tokoh 

agama, tokoh masyarakat, dan petugas kesehatan sendiri dengan tujuan agar 

sikap dan perilaku petugas dapat menjadi teladan, contoh atau acuan bagi 

masyarakat tentang hidup sehat. 

Beberapa faktor yang perlu  diperhatikan agar pendidikan kesehatan dapat  

mencapai sasaran (Saragih, 2010) yaitu :  

a. Tingkat Pendidikan  

Pendidikan dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap  informasi 

baru yang diterimanya. Maka dapat dikatakan bahwa semakin  tinggi tingkat 
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pendidikannya, semakin mudah seseorang menerima  informasi yang 

didapatnya.  

b. Tingkat Sosial Ekonomi 

Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang, semakin mudah pula  

dalam menerima informasi baru.   

c. Adat Istiadat 

Masyarakat kita masih sangat menghargai dan menganggap adat istiadat 

sebagai sesuatu yang tidak boleh di abaikan 

d. Kepercayaan Masyarakat 

Masyarakat lebih memperhatikan informasi yang disampaikan oleh orang 

orang yang sudah mereka kenal, karena sudah ada kepercayaan masyarakat 

dengan penyampai informasi. 

e. Ketersediaan waktu di masyarakat 

Waktu penyampaian informasi harus memperhatikan tingkat aktifitas 

masyarakat untuk menjamin tingkat kehadiran masyarakat dalam penyuluhan 
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BAB VI 

PENGEMBANGAN PROGRAM  PENDIDIKAN KESEHATAN KLIEN 

 

6.1. Identifikasi Kebutuhan belajar klien 

Pengkajian yang komprehensif tentang kebutuhan belajar dapat digali dari 

riwayat keperawatan, hasil pengkajian fisik, serta melalui informasi dari orang 

yang dekat dengan klien. Pengkajian juga mencakup karakteristik klien yang 

mungkin akan mempengaruhi proses belajar, misalnya kesiapan belajar, dan 

tingkat kemampuan membaca. Selain penggalian data melalui wawancara, 

perawat juga harus melakukan observasi terhadap kemampuan dan kebutuhan-

kebutuhan klien. Kebutuhan belajar dapat juga diidentifikasi dari pertanyaan klien 

terhadap perawat tentang sesuatu hal yang tidak mereka ketahui atau tidak 

terampil dalam melakukannya. 

 

6.1.1. Macam-macam kebutuhan belajar klien  

Dalam bidang kesehatan kesehatan masyarakat, terdapat tiga (3) macam 

situasi belajar yang biasa dihadapi petugas kesehatan, yaitu: 

a. Program Kebutuhan ( require program ) 

Situasi yang membutuhkan suatu tindakan/sikap tertentu untuk dipelajari. 

Dalam situasi ini biasanya proses pendidikan dapat berlangsung cepat 

b. Program Rekomendasi (recomended program) 

Dalam situasi ini perilaku tertentu disarankan untuk dipelajari, artinya 

anggota masyarakat yang menjadi sasaran boleh menerima/tidak perilaku 

yang disarankan itu. Tujuan dari rekomendasi ini adalah untuk 

memberikan informasi, menyadarkan dan menasehati orang lain atau 

mendorong untuk menilai sendiri kegunaan dari program yang disarankan 

c. Program Kelola Diri (Self Directed Program) 

Proses belajar berlangsung atas kemauan sendiri, tujuan yang harus dicapai 

pun ditentukan oleh sasaran sendiri. ada proses inisiatif diri dalam program 

kesehatan, dalam hal ini seringkali masyarakat berbeda pendapat dengan 
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petugas. Dengan demikian unsur subjektifitas turut berperan dalam 

penentuan sukses atau tidaknya proses belajar. 

 

6.1.2. Pengkajian Faktor Predisposisi (Predisposing Factor) 

6.1.2.1.. Pengkajian riwayat keperawatan. 

Informasi tentang usia akan memberi petunjuk mengenai status 

perkembangan seseorang, sehingga dapat memberi arah mengenai isi promosi 

kesehatan dan pendekatan yang harus digunakan.pertanyaan yang di ajukan 

hendaknya sederhana. 

Pada klien usia lanjut, pertanyaan diajukan dengan perlahan dan diulang. Status 

perkembangan, terutama pada klien anak, dapat dikaji melalui observasi ketika 

anak melakukan aktivitas, sehingga perawat mendapat data tentang kemampuan 

motorik dan perkembangan intelektualnya. Perhatikan tahapan usia sasaran. 

 

 

 

 

Persepsi klien tentang keadaan masalah kesehatannya saat ini dan 

bagaimana mereka menaruh perhatian terhadap masalahnya dapat memberikan 

informasi kepada perawat tentang  beberapa jauh pengetahuan mereka mengenai 

masalahnya dan pengaruhnya terhadap kebiasaan aktivitas sehari-hari. Informasi 

ini dapat memberi petunjuk kepada perawat untuk memberi arahan yang tepat 

serta sumber-sumber lain yang dapat digunakan oleh klien. 
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6.1.2.3 Pengkajian Aspek Sosial Budaya 

Ada beberapa aspek kebudayaan yang mempengaruhi tingkah laku dan 

status kesehatan seseorang, yaitu persepsi masyarakat terhadap sehat - sakit, 

kepercayaan, pendidikan, nilai budaya dan norma. 

Kepercayaan klien tentang kesehatan, kepercayaan tentang agama yang 

dianut, dan peran gender merupakan faktor penting dalam mengembangkan 

rencana promosi kesehatan. Kepercayaan yang penting digali pada klien, 

contohnya adalah kepercayaan tidak boleh menerima tranfusi darah, tidak boleh 

menjadi donor organ tubuh, dan tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi.  

Berbagai daerah mempunyai kepercayaan dan praktik-praktik tersendiri. 

Kepercayaan dalam budaya tersebut dapat berhubungan dengan kebiasaan makan, 

kebiasaan mempertahankan kesehatan, kebiasaan menangani keadaan sakit, serta 

gaya hidup. Perawat sangat penting mengetahui hal tersebut, namun demikian 

tidak boleh menarik asumsi bahwa setiap individu dalam suatu etnik dengan 

kultur tertentu mempunyai kebiasaan yang sama, karena hal ini tidak selalu 

terjadi. Oleh karena itu, perawat tetap harus mengkaji dan menilai klien secara 

individual.  

Sedangkan aspek sosial yang perlu diperhatikan dan menjadi bahan 

pengkajian adalah aspek pragmatis, identifikasi dalam kelompok, solidaritas 

kelompok, kekuasaan dalam pengambilan keputusan, aspek strata/kelas di 

msyarakat, dan aspek kepentingan pribadi / kelompok. 

Keadaan ekonomi klien dapat berpengaruh terhadap proses belajar klien. 

Bagaimanapun, perawat harus mengkaji hal ini dengan baik, karena perencanaan 

promosi kesehatan dirancang sesuai dengan sumber-sumber yang ada pada klien 

agar tujuan tercapai. Jika tidak, rancangan tidak akan sesuai dan sulit untuk 

dilaksanakan. Bagaimana cara klien belajar adalah hal yang sangat penting untuk 

diketahui. Cara belajar yang terbaik bagi setiap individu bervariasi. Cara terbaik 

seseorang dalam belajar mungkin dengan melihat atau menonton untuk 

memahami sesuatu dengan baik. Dilain pihak, yang lain mungkin belajar tidak 

dengan cara melihat, tetapi dengan cara melakukan secara aktual dan menemukan 

bagaimana cara-cara mengerjakan sesuatu hal. Yang lain mungkin dapat belajar 
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dengan baik dengan membaca sesuatu yang dipresentasikan oleh orang lain. 

Perawat perlu meluangkan waktu dan memupuk keterampilan untuk mengkaji 

klien dan mengidentifikasi gaya belajar, untuk kemudian mengadaptasi promosi 

kesehatan yang sesuai dengan cara-cara klien belajar. Menggunakan variasi teknik 

mengajar dan variasi aktivitas selama mengajar adalah jalan yang baik untuk 

memenuhi kebutuhan gaya belajar klien. Sebuah teknik akan sangat efektif untuk 

beberapa klien, sebaliknya teknik lain akan cocok untuk klien dengan gaya belajar 

yang berbeda. 

 

6.1.2.4. Pengkajian fisik 

Pengkajian fisik secara umum dapat memberikan petunjuk terhadap 

kebutuhan belajar klien. Contohnya: status mental, kekuatan fisik, status nutrisi. 

Hal lain yang mencakup pengkajian fisik adalah pernyataan klien tentang 

kapasitas fisik untuk belajar dan untuk aktivitas perawatan diri sendiri. 

Kemampuan melihat dan mendengar memberi pengaruh besar terhadap pemilihan 

substansi dan pendekatan dalam mengajar. Fungsi system muskuloskeletal 

mempengaruhi kemampuan keterampilan psikomotor dan perawatan diri. 

Toleransi aktivitas juga dapat mempengaruhi kapasitas klien untuk melakukan 

aktivitas. 

 

6.1.2.5. Pengkajian kesiapan klien untuk belajar 

Klien yang siap untuk belajar sering dapat dibedakan dengan klien yang 

tidak siap. Seorang klien yang siap belajar mungkin mencari informasi, misalnya 

melalui bertanya, membaca buku atau artikel, tukar pendapat dengan sesama klien 

yang pada umumnya menunjukkan ketertarikan. Dilain pihak, klien yang tidak 

siap belajar biasanya lebih suka untuk menghindari masalah atau situasi. Kesiapan 

fisik penting di kaji oleh perawat apakah klien dapat memfokuskan perhatian atau 

lebih berfokus status fisiknya, misalnya terhadap nyeri, pusing, lelah, mengantuk, 

atau lain hal. 
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1) Kesiapan emosi. Apakah secara emosi klien siap untuk belajar? Klien dalam 

keadaan cemas, depresi, atau dalam keadaan berduka karena keadaan 

kesehatannya atau keadaan keluarganya biasanya tidak siap untuk belajar. 

2) Perawat tidak dapat memaksakan, tetapi harus menunggu sampai keadaan 

klien memungkinkan dapat menerima proses pembelajaran. Peran perawat 

adalah mendorong perkembangan kesiapan tersebut. 

3) Kesiapan kognitif. Dapatkah klien berpikir secara jernih? apakah klien 

dalam keadaan sadar penuh, apakah klien tidak dalam pengaruh zat yang 

mengganggu tingkat kesadaran? Pertanyaan itu sangat penting untuk dikaji.  

4) Kesiapan berkomunikasi. Sudahkah klien dapat berhubungan dengan rasa 

saling percaya dengan perawat? Ataukah klien belum mau menjalin 

komunikasi karena masih belum menaruh rasa percaya. Hubungan saling 

percaya antara perawat dan klien menentukan komunikasi dua arah yang 

diperlukan dalam proses belajar mengajar. 

 

6.1.2.6 . Pengkajian motivasi 

Secara umum dapat diterima bahwa seseorang harus mempunyai 

keinginan belajar demi keefektifan pembelajaran. Motivasi dan memberi 

rangsangan atau jalan untuk belajar merupakan faktor penentu yang sangat kuat 

untuk kesuksesan dalam mendidik klien dan berhubungan erat dengan pemenuhan 

kebutuhan klien. Motivasi seseorang dapat dipengaruhi oleh masalah keuangan, 

penolakan terhadap status kesehatan, kurangnya dorongan dari lingkungan sosial, 

pengingkaran terhadap penyakit, kecemasan, ketakutan,rasa malu atau adanya 

konsep diri yang negatif.  

Motivasi juga dipengaruhi oleh sikap dan kepercayaan. Contohnya, 

motivasi belajar seorang pria setengah baya yang dinyatakan hipertensi dan mulai 

mendapat pengobatan anti hipertensi untuk mengendalikan tekanan darahnya 

mungkin akan rendah jika teman dekatnya menceritakan bahwa ia impotent 

setelah mendapat pengobatan yang sama. Pengkajian tentang motivasi belajar 

sering merupakan bagian dari pengkajian kesehatan secara umum atau diangkat 

sebagai msalah yang spesifik. Seorang perawat ketika mengkaji motivasi dan 
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kemampuan klien harus betul-betul mengerti sepenuhnya tentang subjek belajar. 

Motivasi memang sulit untuk dikaji, mungkin dapat ditunjukkan secara verbal 

atau juga secara nonverbal. 

 

6.1.3. Pengkajian Faktor Pemungkin (Enabling Factor) 

Faktor pemungkin mencakup keterampilan serta sumber daya yang 

penting untuk menampilkan perilaku yang sehat. Sumber daya dimaksud meliputi 

fasilitas yang ada, personalia yang tersedia, ruangan yang ada, atau sumber-

sumber lain yang serupa. Faktor ini juga menyangkut keterjangkauan sumber 

tersebut oleh klien: apakah biaya, jarak, waktu dapat dijangkau? Bagaimana 

keterampilan klien untuk melakukan perubahan perilaku perlu diketahui , karena 

dengan mengetahui sejauh mana klien memiliki keterampilan pemungkin, 

wawasan yang bernilai bagi perencana pendidikan kesehatan dapat diperoleh. 

 

6.1.4. Pengkajian Faktor Penguat (Empowering Factor) 

Faktor penguat adalah faktor yang menentukan apakah tindakan kesehatan 

memperoleh dukungan atau tidak. Sumber penguat tersebut bergantung kepada 

tujuan dan jenis program. Di dalam pendidikan kesehatan klien di rumah sakit, 

misalnya, penguat diberikan oleh perawat, dokter, ahli gizi, atau klien lain dan 

keluarga. Di dalam pendidikan kesehatan di sekolah penguat mungkin berasal dari 

guru, teman sebaya, pimpinan sekolah, dan keluarga. Apakah faktor penguat itu 

positif atau negative tergantung pada sikap dan perilaku orang lain yang 

berpengaruh. Pengaruh itu tidak sama, mungkin sebagian mempunyai pengaruh 

yang sangat kuat dibandingkan dengan yang lainnya dalam mempengaruhi 

perubahan perilaku. 

Perawat perlu mengkaji sistem pendukung klien untuk menentukan siapa 

saja sasaran pendidikan yang mungkin dapat mempertinggi dan mendorong proses 

belajar klien. Anggota keluarga atau teman dekat mungkin dapat membantu klien 

dalam mengembangkan keterampilan di rumah dan mempertahankan perubahan 

gaya hidup yang diperlukan klien. Perawat perlu mengkaji secara cermat faktor 

penguat ini, untuk menjamin bahwa sasaran pendidikan kesehatan mempunyai 
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kesempatan yang maksimum untuk mendapat umpan balik yang mendukung 

selama berlangsungnya proses perubahan perilaku. 

 

6.2. Tujuan pendidikan klien 

Pada dasarnya pendidikan kesehatan ditujukan agar klien dapat 

meningkatkan, memperbaiki dan mempertahankan status kesehatannya. 

Pendidikan pasien/klien yang komprehensif terdiri dari tiga tujuan, yaitu: 

1.       Pencegahan penyakit, pemeliharaan serta peningkatan kesehatan 

2.       Perbaikan kesehatan 

3.       Koping terhadap gangguan fungsi 

Tujuan secara umum, dari pendidikan kesehatan adalah mengubah 

perilaku individu/masyarakat di bidang kesehatan (WHO, 1954) yang dikutif oleh 

Notoatmodjo ( 1997 ).Tujuan tersebut dapat diperinci menjadi : 

1.    Menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai di masyarakat 

2.   Menolong individu agar mampu secara mandiri atau berkelompok mengadakan 

kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat. 

3.    Mendorong pengembangan dan penggunaan secara tepat sarana pelayanan 

kesehatan yang ada. 

Tujuan  secara  operasional  pendidikan  kesehatan  diperinci  oleh Wong  

( 1974 ) yang dikutif Tafal ( 1984 ) adalah sebagai berikut : 

1.    Agar penderita  ( masyarakat ) memiliki tanggung jawab yang lebih besar pada 

kesehatan (dirinya), keselamatan lingkungan, dan masyarakatnya. 

2.    Agar orang melakukan langkah-langkah positif dalam mencegah terjadinya 

sakit, mencegah berkembangnya sakit menjadi lebih parah dan mencegah 

keadaan ketergantungan melalui rehabilitasi cacat yang disebabkan oleh 

penyakit. 

3.   Agar orang memiliki pengertian yang lebih baik, tentang eksistensi dan 

perubahan-perubahan sisten dan cara memanfaatkan dengan efisien dan efektif. 

4.    Agar orang mempelajari apa yang dapat di lakukan sendiri dan bagaimana 

caranya, tanpa selalu meminta pertolongan kepada sistem pelayanan kesehatan 

yang formal. 
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Dari kedua uraian tujuan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya pendidikan kesehatan bertujuan untuk mengubah pemahaman individu, 

kelompok, dan masyarakat di bidang kesehatan agar menjadikan kesehatan 

sebagai sesuatu yang bernilai, mandiri dalam mencapai tujuan hidup sehat, serta 

dapat menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada dengan tepat dan 

sesuai. 

 

6.3. Prinsip, metode, tehnik dan strategi pendidikan 

Metode (method), secara harfiah berarti cara. Selain itu metode atau 

metodik berasal dari bahasa Greeka, metha, (melalui atau melewati), dan hodos 

(jalan atau cara), jadi metode bisa berarti " jalan atau cara yang harus di lalui 

untuk mencapai tujuan tertentu" Metode adalah cara  teratur/sistematis yang 

digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai tujuan sesuai dengan 

yang dikehendaki. 

Dalam Topik mengajar seorang guru/pendidik/pengajar tidak harus terpaku 

dalam menggunakan berbagai metode (variasi metode) agar proses belajar 

mengajar atau pengajaran berjalan tidak membosankan, tetapi bagaimana memikat 

perhatian peserta didik/ sasaran. Namun di sisi lain penggunaan berbagai metode 

akan sulit membawa keberuntungan atau manfaat dalam Topik mengajar, bila 

penggunaannya tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang mendukungnya, serta 

kondisi psikologi peserta didik. Maka dari itu disini pengajar/pendidik dituntut 

untuk pandai-pandai dalam memilih metode yang tepat. (Bahri,  2002). 

Berkaitan dengan penggunaan metode yang tepat, seorang 

pendidik/penyuluh/promotor kesehatan harus memperhatikan berbagai macam 

faktor  dalam penggunaan metode, diantaranya yaitu: 

1. Metode dan tujuan pendidikan 

2. Metode dan bahan pengajaran 

3. Metode dan tangga-tangga belajar 

4. Metode dan tingkat perkembangan 

5. Metode dan keadaan perseorangan 

6. Dasar tertinggi dari metode 
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Selain itu Winarno S, mengatakan ada 5 macam yang mempengaruhi 

penggunaan metode mengajar antara lain: tujuan berbagai jenis dan fungsinya, 

anak didik yang berbagai tingkat kematangannya, situasi yang berbagai macam 

keadaannya, fasilitas yang berbagai kualitasnya, pribadi guru serta kemampuan 

profesionalnya yang berbeda-beda. 

Berikut ini merupakan contoh menentukan metode promosi kesehatan 

yang digunakan sesuai dengan tujuan pelaksanaan promosi kesehatannya: 

1. Untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan : ceramah, kerja kelompok, 

mass media, seminar, kampanye. 

2. Menambah pengetahuan. Menyediakan informasi: One-to-one teaching 

(mengajar per-seorangan / private), seminar, media massa, kampanye, group 

teaching. 

3. Self-empowering 

Meningkatkan kemampuan diri, mengambil keputusan Kerja kelompok, 

latihan (training), simulasi, metode pemecahan masalah, peer teaching 

method. 

4. Mengubah kebiasaan : :Mengubah gaya hidup individu Kerja kelompok, 

latihan keterampilan, training, metode debat. 

5. Mengubah lingkungan, Bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat 

kebijakan berkaitan dengan kesehatan. 

Pemikiran Dasar Promosi Kesehatan pada hakikatnya ialah suatu kegiatan 

atau usaha menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok atau 

individu. Suatu proses promosi kesehatan yang menuju tercapainya tujuan 

pendidikan kesehatan yakni perubahan perilaku dipengaruhi oleh banyak faktor, 

salah satunya yaitu metode. Metode harus berbeda antara sasaran massa, 

kelompok atau sasaran individual. 

1. Metode Individual (Perorangan) 

Dalam pendidikan kesehatan, metode yang bersifat individual ini digunakan untuk 

membina perilaku baru, atau membina seseorang yang telah mulai tertarik kepada 

suatu perubahan perilaku atau inovasi. Misalnya, seorang ibu yang baru saja 

menjadi akseptor atau seorang ibu hamil yang sedang tertarik terhadap imunisasi 
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Tetanus Toxoid (TT) karena baru saja memperoleh/ mendengarkan penyuluhan 

kesehatan. Pendekatan yang digunakan agar ibu tersebut menjadi akseptor lestari 

atau ibu hamil segera minta imunisasi, ia harus didekati secara perorangan. 

Perorangan disini tidak berarti harus hanya kepada ibu-ibu yang bersangkutan, 

tetapi mungkin juga kepada suami atau keluarga ibu tersebut. 

Dasar digunakannya pendekatan individual ini karena setiap orang 

mempunyai masalah atau alasan yang berbeda-beda sehubungan dengan 

penerimaaan atau perilaku baru tersebut. Agar petugas kesehatan mengetahui 

dengan tepat bagaimana cara membantunya maka perlu menggunakan bentuk 

pendekatan (metode) berikut ini, yaitu : 

a. Bimbingan dan penyuluhan (guidance and counseling) 

Dengan cara ini kontak antara klien dan petugas lebih intensif. Setiap masalah 

yang dihadapi oleh klien dapat digali dan dibantu penyelesaiannya. Akhirnya 

klien akan dengan sukarela, berdasarkan kesadaran, dan penuh pengertian akan 

menerima perilaku tersebut (mengubah perilaku). 

b. Interview (wawancara) 

Cara ini sebenarnya merupakan bagian dari bimbingan dan penyuluhan. 

Wawancara antara petugas kesehatan dengan klien untuk mengetahui apakah 

klien memiliki kesadaran dan pengertian yang kuat tentang informasi yang 

diberikan (perubahan perilaku yang diharapkan), juga untuk menggali 

informasi mengapa ia tidak atau belum menerima perubahan, ia tertarik atau 

belum menerima perubahan yang disampaikan. Jika belum berubah, maka 

perlu penyuluhan yang lebih mendalam lagi. 

 

2. Metoda Kelompok 

Dalam memilih metode kelompok, harus mengingat besarnya kelompok sasaran 

serta tingkat pendidikan formal dari sasaran. Untuk kelompok yang besar, 

metodenya akan lain dengan kelompok kecil. Efektivitas suatu metode akan 

tergantung pada besarnya sasaran pendidikan. 

a. Kelompok Besar 
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Yang dimaksud kelompok besar disini adalah apabila peserta penyuluhan itu 

lebih dari 15 orang. Metode yang baik untuk kelompok besar ini, antara lain 

ceramah dan seminar. 

1) Ceramah 

Metode ini baik untuk sasaran pendidikan tinggi maupun rendah. 

Merupakan metode dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan 

secara lisan. Metode ini mudah dilaksanakan tetapi penerima informasi 

menjadi pasif dan kegiatan menjadi membosankan jika terlalu lama. Hal-hal 

yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metoda ceramah: 

a. Persiapan: 

Ceramah yang berhasil apabila penceramah itu sendiri menguasai materi 

apa yang akan diceramahkan. Untuk itu penceramah harus 

mempersiapkan diri. 

 Mempelajari materi dengan sistematika yang baik. Lebih baik lagi 

kalau disusun dalam diagram atau skema. 

 Mempersiapkan alat-alat bantu pengajaran, misalnya makalah singkat, 

slide, transparan, sound system, dan sebagainya. 

b. Pelaksanaan: 

Kunci dari keberhasilan pelaksanaan ceramah adalah apabila penceramah 

dapat menguasai sasaran ceramah. Untuk dapat menguasai sasaran 

(dalam arti psikologis), penceramah dapat melakukan hal-hal sebagai 

berikut: 

 Sikap dan penampilan yang meyakinkan, tidak boleh bersikap 

raguragu dan gelisah. 

 Suara hendaknya cukup keras dan jelas. 

 Pandangan harus tertuju ke seluruh peserta ceramah. 

 Berdiri di depan (di pertengahan), seyogianya tidak duduk. 

 Menggunakan alat-alat bantu lihat-dengar (AVA) semaksimal 

mungkin. 

2) Seminar 
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Metode ini hanya cocok untuk pendidikan formal menengah ke atas. 

Seminar adalah suatu penyajian (presentasi) dari seorang ahli atau 

beberapa orang ahli tentang suatu topik yang dianggap penting dan 

dianggap hangat di masyarakat. 

b. Kelompok Kecil 

Apabila peserta kegiatan itu kurang dari 15 orang biasanya kita sebut 

kelompok kecil.Metode-metode yang cocok untuk kelompok kecil antara lain: 

1) Diskusi Kelompok 

Metode yang dilaksanakan dalam bentuk diskusi antara pemberi dan 

penerima informasi, biasanya untuk mengatasi masalah. Metode ini 

mendorong penerima informasi berpikir kritis, mengekspresikan 

pendapatnya secara bebas, menyumbangkan pikirannya untuk memecahkan 

masalah bersama, mengambil satu alternatif jawaban atau beberapa 

alternatif jawaban untuk memecahkan masalah berdasarkan pertimbangan 

yang seksama.Dalam diskusi kelompok agar semua anggota kelompok dapat 

bebas berpartisipasi dalam diskusi, maka formasi duduk para peserta diatur 

sedemikian rupa sehingga mereka dapt berhadap-hadapan atau saling 

memandang satu sama lain, misalnya dalam bentuk lingkaran atau segi 

empat. Pimpinan diskusi juga duduk di antara peserta sehingga tidak 

menimbulkan kesan yang lebih tinggi. Dengan kata lain mereka harus 

merasa dalam taraf yang sama sehingga tiap anggota kelompok mempunyai 

kebebasan/ keterbukaan untuk mengeluarkan pendapat. Untuk memulai 

diskusi, pemimpin diskusi harus memberikan pancingan-pancingan yang 

dapat berupa pertanyaan-petanyaan atau kasus sehubungan dengan topik 

yang dibahas. Agar terjadi diskusi yang hidup maka pemimpin kelompok 

harus mengarahkan dan mengatur sedemikian rupa sehingga semua orang 

dapat kesempatan berbicara, sehingga tidak menimbulkan dominasi dari 

salah seorang peserta.  

Kelemahan metode diskusi sebagai berikut : 

 Tidak dapat dipakai dalam kelompok yang besar. 

 Peserta diskusi mendapat informasi yang terbatas. 
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 Dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara. 

 Biasanya orang menghendaki pendekatan yang lebih formal. 

(Djamarah, 2000) 

 

 

2) Curah Pendapat (Brain Storming) 

Metode ini merupakan modifikasi metode diskusi kelompok, yang diawali 

dengan pemberian kasus atau pemicu untuk menstimulasi tanggapan dari 

peserta. Prinsipnya sama dengan metode diskusi kelompok. Bedanya, pada 

permulaan pemimpin kelompok memancing dengan satu masalah dan 

kemudian tiap peserta memberikan jawaban atau tanggapan (curah 

pendapat). Tanggapan atau jawaban-jawaban tersebut ditampung dan ditulis 

dalam flipchart atau papan tulis. Sebelum semua peserta mencurahkan 

pendapatnya, tidak boleh dikomentari oleh siapa pun. Baru setelah semua 

anggota dikeluarkan pendapatnya, tiap anggota dapat mengomentari, dan 

akhirnya terjadi diskusi. 

3) Bola Salju (Snow Balling) 

Metode dimana kesepakatan akan didapat dari pemecahan menjadi 

kelompok yang lebih kecil, kemudian bergabung dengan kelompok yang 

lebih besar. Kelompok dibagi dalam pasangan-pasangan (1 pasang 2 orang) 

dan kemudian dilontarkan suatu pertanyaan atau masalah. Setelah lebih 

kurang 5 menit maka tiap 2 pasang bergabung menjadi satu. Mereka tetap 

mendiskusikan masalah tersebut, dan mencari kesimpulannya. Kemudian 

tiap 2 pasang yang sudah beranggotakan 4 orang ini bergabung lagi dengan 

pasangan lainnya, demikian seterusnya sehingga akhirnya akan terjadi 

diskusi seluruh anggota kelompok. 

4) Kelompok-kelompok Kecil (Buzz Group) 

Kelompok langsung dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil (buzz group) 

yang kemudian diberi suatu permasalahan yang sama atau tidak sama 

dengan  kelompok lain, Masing-masing kelompok mendiskusikan masalah 
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tersebut, Selanjutnya hasil dan tiap kelompok didiskusikan kembali dan 

dicari kesimpulannya. 

5) Role Play (Memainkan Peranan) 

Dalam metode ini beberapa anggota kelompok ditunjuk sebagai pemegang 

peran tertentu untuk memainkan peranan, misalnya sebagai dokter 

Puskesmas, sebagai perawat atau bidan, dan sebagainya, sedangkan anggota 

yang lain sebagai pasien atau anggota masyarakat. Mereka memperagakan, 

misalnya bagaimana interaksi atau berkomunikasi sehari-hari dalam 

melaksanakan tugas. 

6) Permainan Simulasi (Simulation Game) 

Metode ini merupakan gabungan antara role play dengan diakusi kelompok. 

Pesan-pesan kesehatan disajikan dalam beberapa bentuk permainan seperti 

permainan monopoli. Cara memainkannya persis seperti bermain monopoli, 

dengan menggunakan dadu, gaco (petunjuk arah), selain beberan atau papan 

main. Beberapa orang menjadi pemain, dan sebagian lagi berperan sebagai 

narasumber  

 

3. Metode Massa 

Metode pendidikan kesehatan secara massa dipakai untuk mengkomunikasikan 

pesanpesan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat yang sifatnya massa atau 

publik. Dengan demikian cara yang paling tepat adalah pendekatan massa. Oleh 

karena sasaran promosi ini bersifat umum, dalam arti tidak membedakan 

golongan umur, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial ekonomi, tingkat 

pendidikan, dan sebagainya, maka pesan-pesan kesehatan yang akan disampaikan 

harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat ditangkap oleh massa tersebut. 

Pendekatan ini biasanya digunakan untuk menggugah awareness (kesadaran) 

masyarakat terhadap suatu inovasi, dan belum begitu diharapkan untuk sampai 

pada perubahan perilaku. Namun demikian, bila kemudian dapat berpengaruh 

terhadap perubahan perilaku juga merupakan hal yang wajar. Pada umumnya 

bentuk pendekatan (metode) massa ini tidak langsung. Biasanya dengan 

menggunakan atau melalui media massa. 
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Beberapa contoh metode pendidikan kesehatan secara massa ini, antara lain: 

a. Ceramah umum (public speaking) 

Pada acara-acara tertentu, misalnya pada Hari Kesehatan Nasional, Menteri 

Kesehatan atau pejabat kesehatan lainnya berpidato dihadapan massa rakyat 

untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan. Safari KB juga merupakan salah 

satu bentuk pendekatan massa. 

b. Pidato-pidato/diskusi tentang kesehatan melalui media elektronik, baik TV 

maupun radio, pada hakikatnya merupakan bentuk promosi kesehatan massa. 

c. Simulasi, dialog antara pasien dengan dokter atau petugas kesehatan lainnya 

tentang suatu penyakit atau masalah kesehatan adalah juga merupakan 

pendekatan pendidikan kesehatan massa. 

d. Tulisan-tulisan di majalah atau koran, baik dalam bentuk artikel maupun tanya 

jawab atau konsultasi tentang kesehatan adalah merupakan bentuk pendekatan 

promosi kesehatan massa. 

e. Bill Board, yang dipasang di pinggir jalan, spanduk, poster, dan sebagainya 

juga merupakan bentuk promosi kesehatan massa. Contoh : billboard Ayo ke 

Posyandu Metode-metode yang disebutkan di atas hanyalah beberapa dari 

banyak metode lainnya. Metode-metode tersebut dapat digabung atau 

dimodifikasi oleh tim promosi kesehatan disesuaikan dengan penerima pesan 

dan sarananya. Selain itu, metode yang digunakan juga disesuaikan dengan 

tujuan dari promosi kesehatan yang dilaksanakan. 

 

6.4. Media Pembelajaran 

Media memiliki multi makna, baik dilihat secara terbatas maupun secara 

luas.Munculnya berbagai macam definisi disebabkan adanya perbedaan dalam 

sudut pandang, maksud, dan tujuannya. AECT (Association for Education and 

Communicatian Technology) dalam Harsoyo (2002) memaknai media sebagai 

segala bentuk yang dimanfaatkan dalam proses penyaluran informasi. NEA 

(National Education Association) memaknai media sebagai segala benda yang 

dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibincangkan beserta instrumen 

yang digunakan untuk kegiatan tersebut. 
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Sekitar pertengahan abad 20 usaha pemanfaatan alat visual mulai dilengkapi 

dengan peralatan audio, maka lahirlah peralatan audio visual pembelajaran. 

Usaha-usaha untuk membuat pelajaran abstrak menjadi lebih konkrit terus 

dilakukan. Dalam usaha itu, Edgar Dale membuat klasifikasi 11 tingkatan 

pengalaman belajar dari yang paling konkrit sampai yang paling abstrak. 

Klasifikasi tersebut kemudian dikenal dengan nama “Kerucut Pengalaman” 

(The Cone of Experience) dari Edgar Dale. Ketika itu, para pendidik sangat 

terpikat dengan kerucut pengalaman itu, sehingga pendapat Dale tersebut banyak 

dianut dalam pemilihan jenis media yang paling sesuai untuk memberikan 

pengalaman belajar tertentu. 

Menurut Edgar Dale, dalam dunia pendidikan, penggunaan media 

/bahan/sarana belajar seringkali menggunakan prinsip Kerucut Pengalaman yang 

membutuhkan media belajar seperti buku teks, bahan belajar yang dibuat oleh 

pengajar dan “audio-visual”. Media memiliki multi makna, baik dilihat secara 

terbatas maupun secara luas. 

Munculnya berbagai macam definisi disebabkan adanya perbedaan dalam 

sudut pandang, maksud, dan tujuannya. AECT (Association for Education and 

Communicatian Technology) dalam Harsoyo (2002) memaknai media sebagai 

segala bentuk yang dimanfaatkan dalam proses penyaluran informasi. NEA 

(National Education Association) memaknai media sebagai segala benda yang 

dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibincangkan beserta instrumen 

yang digunakan untuk kegiatan tersebut. 

Sekitar pertengahan abad 20 usaha pemanfaatan alat visual mulai dilengkapi 

dengan peralatan audio, maka lahirlah peralatan audio visual pembelajaran. 

Usaha-usaha untuk membuat pelajaran abstrak menjadi lebih konkrit terus 

dilakukan. Dalam usaha itu, Edgar Dale membuat klasifikasi 11 tingkatan 

pengalaman belajar dari yang paling konkrit sampai yang paling abstrak. 

Klasifikasi tersebut kemudian dikenal dengan nama “Kerucut Pengalaman” 

(The Cone of Experience) dari Edgar Dale. Ketika itu, para pendidik sangat 

terpikat dengan kerucut pengalaman itu, sehingga pendapat Dale tersebut banyak 
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dianut dalam pemilihan jenis media yang paling sesuai untuk memberikan 

pengalaman belajar tertentu. 

Menurut Edgar Dale, dalam dunia pendidikan, penggunaan media 

/bahan/sarana belajar seringkali menggunakan prinsip Kerucut Pengalaman yang 

membutuhkan media belajar seperti buku teks, bahan belajar yang dibuat oleh 

pengajar dan “audio-visual”. 

 

 

 

Sumber lain menyatakan bahwa EFEKTIVITAS MEDIA terhadap pemahaman 

sasaran, yaitu secara: 

1. Verbal : 1 X 

2. Visual : 3,5 X 

3. Verbal dan visual : 6 X 

dan adanya perbedaan kemampuan daya ingat seseorang  

Sesudah 3 jam   Sesudah 3 hari  

Verbal    : 70%     10% 

Visual    : 7 2 %    2 0 % 

Verbal+Visual  : 85%     65% 

 

Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi 

penggunaan alat audio visual. Dalam pandangan teori komunikasi, alat audio 



 

  106 
 

visual berfungsi sebagai alat penyalur pesan dari sumber pesan kepada penerima 

pesan. Begitupun dalam dunia pendidikan, alat audio visual bukan hanya 

dipandang sebagai alat bantu mengajar saja, melainkan juga berfungsi sebagai 

penyalur pesan belajar. Sayangnya, waktu itu faktor sasaran belajar / peserta 

didik, yang merupakan komponen utama dalam pembelajaran, belum mendapat 

perhatian khusus. 

Baru pada tahun 1960-an, para ahli mulai memperhatikan siswa sebagai 

komponen utama dalam kegiatan pembelajaran. Pada saat itu teori Behaviour 

Factor (BF) Skinner mulai memepengaruhi penggunaan media dalam kegiatan 

pembelajaran. Teori ini telah mendorong diciptakannya media yang dapat 

mengubah tingkah laku peserta didik / sasaran belajar sebagai hasil proses 

pembelajaran. Produk media pembelajaran yang terkenal sebagai hasil-hasil teori 

ini adalah diciptakannya teaching machine (mesin pengajaran) dan Programmed 

Instruction (pembelajaran terprogram). 

Pada tahun 1965-1970, pendekatan sistem (system approach) mulai 

menampakkan pengaruhnya dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Pendekatan 

sistem ini mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam proses 

pembelajaran. Media, yang tidak lagi hanya dipandang sebagai alat bantu guru, 

melainkan telah diberi wewenang untuk membawa pesan belajar, hendaklah 

merupakan bagian integral dari Topik mengajar. 

Dengan demikian, kalau saat ini kita mendengar kata media, hendaklah 

kata tersebut diartikan dalam pengertiannya yang terakhir, yaitu meliputi alat 

bantu pendidik/pengajar dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber 

belajar ke penerima pesan belajar (sasaran belajar). Sebagai penyaji dan penyalur 

pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu, bisa mewakili pengajar menyajikan 

informasi belajar kepada peserta didik. Jika program media itu didesain dan 

dikembangkan secara baik, maka fungsi itu akan dapat diperankan oleh media 

meskipun tanpa keberadaan pengajar. 

Peranan media semakin meningkat, ini sering menimbulkan kekhawatiran 

bagi seorang pendidik. Namun sebenarnya hal itu tak perlu terjadi, seandainya 

kita menyadari betapa masih banyak dan beratnya peran yang lain. Memberikan 
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perhatian dan bimbingan secara individual kepada peserta didik, merupakan tugas 

pendidik yang sebenarnya lebih penting. 

Peran guru atau pendidik akan lebih mengarah sebagai manajer 

pembelajaran. Tanggung jawab utama seorang manajer pembelajaran adalah 

menciptakan kondisi sedemikian rupa agar peserta didik dapat belajar. Proses 

kegiatan akan terjadi jika peserta didik dapat berinteraksi dengan berbagai sumber 

belajar. Untuk itu para pengajar/pendidik bisa lebih banyak menggunakan waktu 

untuk menjalankan fungsinya sebagai penasehat, pembimbing, motivator dan 

fasilisator dalam Topik.Wilbur Schramm, mencermati pemanfaatan media sebagai 

suatu teknik untuk menyampaikan pesan, di mana ia mendefinisikan media 

sebagai teknologi pembawa informasi/pesan instruksional. Yusuf Hadi Miarso, 

memandang media secara luas/makro dalam sistem pendidikan sehingga 

mendefinisikan media adalah segala sesuatu yang dapat merangsang terjadinya 

proses belajar pada diri peserta didik. 

Promosi kesehatan, seperti penyuluhan kesehatan tak dapat lepas dari 

media karena melalui media, pesan yang disampaikan dapat lebih menarik dan 

dipahami, sehingga sasaran dapat mempelajari pesan tersebut sampai 

memahaminya sehingga mampu memutuskan untuk mengadopsinya ke perilaku 

yang positif. 

 

6.4.1. Definisi Media dalam Promosi Kesehatan 

Media promosi kesehatan adalah semua sarana atau upaya untuk 

menampilkan pesan informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator sehingga 

sasaran dapat meningkat pengetahuannya yang akhirnya diharapkan dapat 

berubah perilakunya ke arah positif terhadap kesehatan. 

Penyuluhan adalah proses penyebarluasan informasi tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi maupun seni. Sehingga media penyuluhan memiliki 

beberapa pengertian, sebagai berikut : 

a. Media penyuluhan adalah semua sarana dan alat yang digunakan dalam proses 

penyampaian pesan. 

b. Media penyuluhan adalah wahana untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 
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penerima yang dapat merangsang pikiran, perasaan dan perhatian/minat. 

c. Media penyuluhan adalah semua sarana atau upaya untuk menampilkan pesan 

informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator sehingga sasaran dapat 

meningkat pengetahuannya yang akhirnya diharapkan dapat berubah 

perilakunya kearah positif terhadap kesehatan. 

 

6.4.2. Peran Media Promosi Kesehatan 

Bagaimana peranan media dalam promosi kesehatan?? Berdasarkan 

definisi diatas kita paham bahwa media sangat penting peranannya dalam 

pelaksanaan penyuluhan kesehatan, karena: 

a. Media dapat mempermudah penyampaian informasi. 

b. Media dapat menghindari kesalahan persepsi. 

c. Media dapat memperjelas informasi. 

d. Media dapat mempermudah pengertian 

e. Media dapat mengurangi komunikasi verbalistik. 

f. Media dapat menampilkan objek yang tidak dapat ditangkap dengan mata. 

g. Media dapat memperlancar komunikasi. 

 

6.4.3. Jenis Media Promosi Kesehatan 

Berdasarkan peran-fungsinya sebagai penyaluran pesan / informasi 

kesehatan, media promosi kesehatan dibagi menjadi 3 yakni : 

a. Media cetak 

Media ini mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran 

sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna. Yang termasuk dalam media 

ini adalah booklet, leaflet, flyer (selebaran), flip chart (lembar balik), rubrik 

atau tulisan pada surat kabar atau majalah, poster, foto yang mengungkapkan 

informasi kesehatan. Ada beberapa kelebihan media cetak antara lain tahan 

lama, mencakup banyak orang, biaya rendah, dapat dibawa kemana-mana, 

tidak perlu listrik, mempermudah pemahaman dan dapat meningkatkan gairah 

belajar. Media cetak  memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menstimulir efek 

gerak dan efek suara dan mudah terlipat. 
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b. Media elektronik 

Media ini merupakan media yang bergerak dan dinamis, dapat dilihat dan 

didengar dan penyampaiannya melalui alat bantu elektronika. Yang termasuk 

dalam media iniadalah televisi, radio, video film, cassette, CD, VCD, internet 

(computer dan modem), SMS (telepon seluler). Seperti halnya media cetak, 

media elektronik ini memiliki kelebihan antara lain lebih mudah dipahami, 

lebih menarik, sudah dikenal masyarakat, bertatap muka, mengikut sertakan 

seluruh panca indera, penyajiannya dapat dikendalikan dan diulang-ulang serta 

jangkauannya lebih besar. Kelemahan dari media ini adalah biayanya lebih 

tinggi, sedikit rumit, perlu listrik dan alat canggih untuk produksinya, perlu 

persiapan matang, peralatan selalu berkembang dan berubah, perlu 

keterampilan penyimpanan dan keterampilan untuk mengoperasikannya. 

c. Media luar ruang 

Media menyampaikan pesannya di luar ruang, bisa melalui media cetak 

maupun elektronik misalnya papan reklame, spanduk, pameran, banner dan 

televisi layar lebar, umbul-umbul, yang berisi pesan, slogan atau logo. 

Kelebihan dari media ini adalah lebih mudah dipahami, lebih menarik, sebagai 

informasi umum dan hiburan, bertatap muka, mengikut sertakan seluruh panca 

indera, penyajian dapat dikendalikan danjangkauannya relatif besar. 

Kelemahan dari media ini adalah biaya lebih tinggi, sedikit rumit, perlu alat 

canggih untuk produksinya, persiapan matang, peralatan selalu berkembang 

dan berubah, memerlukan keterampilan penyimpanan dan keterampilan untuk 

mengoperasikannya. 

d. Media Lain, seperti : 

1) Iklan di bus. 

2) Mengadakan event, merupakan suatu bentuk kegiatan yang diadakan di 

pusat perbelanjaan atau hiburan yang menarik perhatian pengunjung 

(a) Road Show, suatu kegiatan yang diadakan dibeberapa tempat / kota. 

(b) Sampling, contoh produk yang diberikan kepada sasaran secara gratis. 

(c) Pameran, suatu kegiatan untuk menunjukkan informasi program dan 

pesan-pesan promosi 
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6.4.4. Pengembangan Pesan, Uji Coba dan Produksi Media 

Media promosi kesehatan yang baik adalah media yang mampu 

memberikan informasi atau pesan-pesan kesehatan yang sesuai dengan tingkat 

penerimaan sasaran, sehingga sasaran mau dan mampu untuk mengubah perilaku 

sesuai dengan pesan yang disampaikan.  

Untuk itu, saat membuat pengembangan pesan, anda perlu menggunakan 

prinsip dan tahapan berikut ini : 

a. Pesan adalah terjemahan dari tujuan komunikasi ke dalam ungkapan kata yang 

sesuai untuk sasaran. 

b. Pengembangan pesan memerlukan kemampuan ilmu komunikasi dan seni. 

c. Menentukan posisi pesan (positioning), yaitu strategi komunikasi untuk 

memasuki jendela otak konsumen agar produk/perilaku yang diperkenalkan 

mempunyai arti tertentu. Contoh Posisi Pesan : 

1) Posyandu Menjaga Anak Sehat Tetap Sehat 

2) Pokoknya Pake Garam Beryodium agar anak Pintar 

3) Gaya Hidup Sehat Bikin Kamu Tampil Beda 

4) Dengan PIN Anak Indonesia Bebas Polio 

d. Buatlah konsep pesan yang jelas, spesifik, positif, menarik perhatian, 

berorientasi pada tindakan dan cocok dengan sasaran. 

Struktur pesan sebaiknya menggunakan rumus aidcaa 

1) attention (perhatian) 

2) interest (minat) 

3) desire (kebutuhan/keinginan) 

4) conviction (rasa percaya) 

5) action (tindakan) 

6) approach (pendekatan) 

Pesan yang disampaikan akan efektif, jika memperhatikan hal-hal berikut : 

1) Command attention, kembangkan satu ide atau pesan yang menarik 

perhatian dan mudah diingat. 

2) Clarify the message, buat pesan mudah, sederhana dan jelas. 

3) Create trust, pesan harus dapat dipercaya. 
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4) Communicate a benefit, komunikasikan keuntungan melakukan tindakan. 

5) Consistency, pesan harus konsisten yang artinya sampaikan satu pesan 

utama di media apa saja secara berulang kali baik TV, radio, poster, stiker 

6) Cater to the heart and head, pesan harus bisa menyentuh akal dan rasa. 

Menyentuh nilai-nilai emosi dan kebutuhan nyata. 

7) Call to action, pesan harus mendorong sasaran untuk bertindak 

Trik-trik media untuk menarik Perhatian, diantaranya : 

1) Menggunakan headline yang mengarahkan, misalnya Hanya ada satu 

Roma, yaitu Biskuit Roma; Mau sekolah kok susah. Tanyakan kenapa? 

2) Menggunakan slogan yang mudah diingat, misalnya Enak dibaca dan 

perlu Misalnya : Don’t Worry be happy; 

3) Ukuran, warna , penggunaan huruf dan tata letak 

4) Animasi 

5) Gunakan gaya pesan 

(a) potongan kehidupan (slice of life), menunjukkan penggunaan 

produk/ide/perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kepuasan 

makan biskuit merek baru, penggunaan garam beryodium, 

penggunaan air bersih, Kartu Sehat. 

(b) fantasi (fantacy), menciptakan fantasi disekitar produk tersebut atau 

penggunaannya Iklan rokok mezzo yang bisa ringan melangkah, 

iklan parfum AXE, jreng. 

(c) gaya hidup (lifestyle), menekankan bagaimana suatu produk / ide / 

perilaku sesuai dengan suatu gaya hidup. Misalnya iklan Air Mineral 

/yang mengandung ion tubuh, hemat air , hemat listrik, olahraga atau 

kampanye gaya hidup sehat. 

(d) suasana atau citra (image), membangkitkan suasana di sekitar produk 

seperti kecantikan , kejantanan, cinta atau ketenangan 

Sabun lux, Marlboro, bedak Johnson and Johnson untuk bayi, real 

estate. 

(e) musik (music), menggunakan latar belakang musik atau lagu tentang 

produk tersebut. Misalnya Coca cola, Bentoel, Indo Mie. 
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Kadarzi, lagu Aku Anak Sehat, iklan Kapsul Vitamin A, Suami 

Siaga. 

(f) simbol kepribadian (personality symbol), menciptakan suatu karakter 

yang menjadi personifikasi produk tersebut. Karakter tersebut bisa 

berbentuk orang atau animasi Marlboro Man, Sabun lux sebagai 

sabun bintang kecantikan, PIN dengan tokoh Si Imun. 

(g) keahlian teknis (technical expertise) menunjukkan keahlian teknis, 

pengalaman dan kebanggaan dalam membuat produk tersebut. 

Contoh : 

Jamu, iklan mobil, pelancar buang air besar, obat. 

(h) bukti ilmiah (scientific evidence), menyajikan bukti survai atau ilmiah 

bahwa merek tersebut lebih disukai atau mengungguli merek lain, 

misalnya iklan obat. 

(i) bukti kesaksian (testimonial), menampilkan seorang sumber yang 

sangat dipercaya, disukai atau ahli mendukung produk tersebut, 

misalnya Ulfa untuk Garam Beryodium, Ike Nurjanah untuk 

Kadarzi.  

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan selebriti 

(selebrity endorser) sebagai pendukung pesan dalam media promosi 

 Kredibilitas Selebriti 

 Kecocokan Selebriti dengan sasaran 

 Kecocokan Selebriti dengan produk/perilaku yang diperkenalkan 

 Daya tarik selebriti 

 Pertimbangan lain, seperti biaya, besar-kecilnya kena masalah, 

kemudahan diajak kerjasama dan berapa banyak dia telah beriklan. 

 

Pendekatan Pesan, dilakukan agar sasaran mau mengikuti apa yang 

diharapkan 

a. Pendekatan Rasa Takut. 

 Bisa berbentuk celaan sosial atau bahaya fisik. Kadang-kadang kita 

harus menakuti-nakuti orang untuk menyelamatkan hidup mereka. 
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 Misalnya obat kumur, deodorant, pasta gigi, seks yang tidak aman, 

PIN untuk Polio 

 Penelitian membuktikan pendekatan rasa takut yang sangat kuat 

cenderung diabaikan sedangkan yang lemah tidak akan menarik 

perhatian. Jadi gunakan rasa takut yang sedang-sedang saja. 

b. Pendekatan Rasa Bersalah 

 Rasa bersalah juga menjadi pemikat bagi emosi. Orang merasa 

bersalah bila mereka melanggar peraturan, norma dan kepercayaan 

mereka sendiri. 

 Iklan posyandu di tahun 80-an yang menunjukkan kehilangan anak, 

iklan sabuk pengaman 

c. Pendekatan Rasional 

 Meyakinkan orang dengan perkataan logis. 

 Pengalaman atau riset membuktikan bahwa pendekatan rasional 

kurang berhasil. 

 Misalnya Datanglah ke Posyandu untuk mendapat Kapsul Vitamin 

A. Apakah ibu-ibu beramai-ramai datang ke Posyandu? 

d. Pendekatan Emosional. 

 Menggunakan pernyataan atau bahasa yang mampu menyentuh 

sasaran, dan tunjukkan bahasa non verbal seperti air muka yang 

penuh kasih, cinta. Dan ini lebih berhasil. 

e. Pendekatan Humor 

 Metode yang efektif untuk menarik perhatian 

 Humor menambah kesenangan dan tidak merusak pemahaman 

 Humor tidak menawarkan suatu keuntungan yang lebih dari sekedar 

bujukan. 

 Humor tidak menambah kredibilitas sumber 

 Humor akan lebih berhasil digunakan jika tingkat kesadaran akan 

produk/perilaku sudah mapan bukan yang baru diperkenalkan 

f. Pendekatan Moral 

 Diarahkan pada perasaan sasaran tentang apa yang benar dan tepat. 
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 Sering digunakan untuk mendukung masalah-masalah sosial sperti 

lingkungan hidup yang lebih bersih, gender, bantuan bagi orang-

orang yang membutuhkan. 

g. Kemudian masukkan pesan-pesan ke dalam beberapa media yang 

dipilih. 

h. Media yang dibuat sebaiknya berupa draft/rancangan yang siap diuji-

coba. (pretesting). 

Bahan yang diuji coba : 

a. Uji coba pada tahap konsep. 

Desain media cetak, Storyboard, Scrip radio. 

b. Ujicoba pada media yang sudah selesai sebagian. 

Media belum diisi musik untuk TV Spot, Radio Spot. 

c. Uji coba media lebih dari satu versi. 

1) Pelaksanaan Ujicoba Rancangan Media Pada sasaran. 

a) Menentukan sasaran. 

b) Menyusun instrumen ujicoba. 

c) Memilih dan melatih pewawancara. 

d) Meminta dukungan petugas dan pemuka setempat. 

e) Melaksanakan wawancara di lapangan 

2) Pelaksanaan dan pemantauan. 

a) Pelaksanaan merupakan langkah untuk menerapkan 

rancangan promosi berikut media yang telah dirancang. 

b) Pemantauan dilakukan untuk melihat seberapa jauh media 

promosi telah diproduksi dan didistribusikan, ditayangkan 

serta disiarkan. 

3) Evaluasi untuk Perbaikan Dan Rancang Ulang Produksi. 

a) Evaluasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh sasaran 

telah terpapar pesan, pemahaman pesan dan perubahan 

tindakan untuk melakukan anjuran pesan. 

b) Hasil evaluasi juga menjadi dasar untuk perencanaan media 

berikutnya 
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6.5. Implementasi Pendidikan kesehatan klien 

Menurut Machfoedz, 2006 langkah-langkah pelaksanaan pendidikan 

kesehatan berlangsung berdasarkan urutan: 

1). Perencanaan, adalah suatu hal yang amat penting sukses tidaknya suatu 

langkah kegiatan sangat tergantung bagus dan tidaknya program. Langkah-

langkah pembuatan perencanaan adalah : 

a) Pengumpulan data, mengolah, menyajikan, serta menginter-pretasikan 

demikian rupa sehingga menjadi jelas. 

Data yang diperlukan disini adalah pertama data yang memberikan 

gambaran tentang masalah kesehatan. Kedua adalah data yang memberi 

gambaran mengenai organisasi pelaksana. Data yang dapat memberikan 

gambaran masalah kesehatan seperti halnya:  

(1).Data geografis, yakni luas wilayah, batas wilayah, keadaan iklim, 

keadaan tanah, mengenai sungai, danau, gunung, dan sebagainya. 

(2).Data pemerintah, yakni struktur pemerintahan, personalia dan hak serta 

kewajibannya. 

(3).Data penduduk, misalnya jumlah penyebaran, jenis kelamin, angka 

kelahiran, angka kesuburan, angka kematian, angka harapan hidup. Ini 

penting untuk mengukur bentuk penyakit dan potensi yang dapat 

dimanfaatkan untuk mengatasi masalah kesehatan. 

(4).Data mata pencaharian dan pendapatan, misalnya pekerjaan, tingkat 

penghasilan dan pengeluaran. 

(5).Data sosial budaya, seperti kebiasaan hidup, norma, pendangan 

masyarakat, anjuran dan pantangan. 

(6).Data pendidikan, yakni tingkat pendidikan, sarana pendidikan yang 

ada. 

(7).Data status kesehatan, lingkungan dan kegiatan sarana kesehatan, 

seperti angka kematian, angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan 

lain-lain. 

b) Menetapkan prioritas masalah kesehatan yang perlu segera ditanggulangi. 

Yang sering dilakukan adalah pertama menggunakan scoring, 
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diantaranya menggunakan parameter seperti berat ringannya masalah, 

jumlah masyarakat yang terkena, kenaikan angka penyakit, rasa prihatin 

masyarakat terhadap masalah, sumber yang tersedia. Yang kedua 

menggunakan nomincal group technique (nonscoring). Menggunakan 

delphi technique maksudnya permasalahan diperoleh dari kesepakatan 

dari sekelompok orang yang sama keahliannya untuk masalah yang 

sedang dibicarakan. Delbeg technique maksudnya pemasalahan 

ditentukan oleh sekelompok masyarakat yang tidak sama 

pengetahuannya tentang pokok persoalan yang dibicarakan tapi 

sebelumnya dijelaskan dulu tentang masalah yang sedang dibicarakan. 

c) Rencana kerja, ialah menetapkan berbagai cara jalan keluar, langkah-

langkah apa dan bagaimana untuk mengatasi prioritas masalah tersebut. 

Rencana kerja harus tercantum antara lain: tujuan pendidikan kesehatan 

yang ingin dicapai, metode pendidikan kesehatan yang akan digunakan, 

materi pendidikan kesehatan yang akan disampaikan. 

d) Menyusun rencana terpadu atau memadukan rencana pendidikan 

kesehatan dengan seluruh program kerja yang akan dilakukan. 

2). Penilaian, yang harus dicantumkan adalah:  

a) Penetapan tujuan penilaian, perilaku kesehatan sejauh mana yang akan 

dinilai sebagai hasil perubahan perilaku sehat yang dikehendaki. 

b) Penetapan waktu melakukan penilaian, dilaksanakan saat kapan program 

sedang berjalan bila ada kekurangan segera dapat diperbaharui ini disebut 

penilaian promotif. Penilaian sumatif yakni dilaksanakan setelah waktu 

program berakhir. 

c) Penetapan instrumen yang digunakan untuk penilaian bisa berupa 

wawancara, pemeriksaan terhadap instrumen yang diguunakan, 

pengamatan dan peran serta. 

d) Menetapkan cara menarik kesimpulan dari hasil yang dicapai. 

e) Penetapan ruang lingkup yang akan dinilai. 

f) Penetapan ukuran yang dicapai dalam menetapkan hasil program.  
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6.6. Evaluasi Pendidikan kesehatan klien 

Evaluasi adalah bagian integral (terpadu) dari proses manajemen, termasuk 

manajemen promosi kesehatan. Mengapa orang melakukan evaluasi, tidak lain 

karena orang ingin mengetahui apa yang telah dilakukan telah berjalan sesuai 

rencana, apakah semua masukan yang diperkirakan sesuai dengan kebutuhan dana 

apakah kegiatan yang dilakukan memberi hasil dan dampak yang seperti yang 

diharapkan. 

Evaluasi sebagai suatu proses yang memungkinkan administrator 

mengetahui hasil programnya dan berdasarkan itu mengadakan penyesuaian-

penyesuaian untuk mencapai tujuan secara efektif, (Klineberg). 

Dalam paparan ini, akan dipaparkan beberapa konsep mengenai evaluasi yang 

selanjutnya akan dikaitkan dengan penerpaan promosi kesehatan. Secara 

keseluruhan, evaluasi ini tidak terlepas dari perencanaan, dan juga merupakan 

bagian dari, siklus administrasi, yang terdiri dari 3 fase, yaitu: perencanan, 

pelaksanaan dan evaluasi.  

Berkenaan dengan perencanaan program promosi kesehatan, dimana 

secara rinci direncanakan program yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah 

yang ada, sedangkan pelaksanaan program promosi kesehatan adalah fase dimana 

perencanaan dilaksanakan. Selama fase pelaksanaan, semua kesalahan sewaktu 

menyusun perencanaan akan terlihat. 

Begitu juga dengan kekuatan dan kelemahan yang muncul selama fase 

pelaksanaan merupakan refleksi dari proses perencanaan. Sedangkan evaluasi 

sebagai fase berikutnya, merupakan fase dimana dilakukan pengukuran hasil dari 

program promosi kesehatan. Pada fase ini dilihat apakah perencanaan dan 

pelaksanaan program promosi kesehatan dapat dilanjutkan, dan juga sebagai alat 

bantu untuk menyusun perencanaan selanjutnya. 

Dengan perkataan lain, evaluasi program promosi kesehatan adalah 

kegiatan yang dirancang untuk mengukur hasil dari program promosi kesehatan, 

baik pada aspek pengetahuan, sikap, praktek atau performance maupun status 

kesehatan. Evaluasi bertujuan untuk mengukur efisiensi dan efikasi dari program 

promosi kesehatan. 
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Efisiensi program promosi kesehatan diukur dari kesesuaian sumber daya yang 

telah dialokasikan dengan tercapainyan tujuan. Sedangkan efikasi program 

promosi kesehatan diukur dari perubahan yang terjadi apakah betul-betul 

disebabkan oleh program promosi kesehatan yang dijalankan. 

Fraenkel mengklasifikasi evaluasi menjadi 3, yaitu: 

1. diagnostic evaluation, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu penilaian 

kebutuhan atau identifikasi masalah; 

2. formative evaluation, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program 

promosi kesehatan sedang berlangsung, guna melihat efektivitas dari program;  

3. summative evaluation, yaitu evaluasi yang dilakukan di akhir program, untuk 

melihat apakah program masih akan dilanjutkan, dimodifikasi atau dihentikan. 

 

Sedangkan Green mengklasifikasi evaluasi program promosi kesehatan menjadi: 

1. evaluasi proses (process evaluation), yaitu evaluasi yang dilakukan selama 

program promosi kesehatan sedang berlangsung, karena bertujuan untuk 

melakukan monitoring. Evaluasi ini merupakan evaluasi yang paling sering 

dilakukan, karena mudah dan murah; 

2. evaluasi dampak (impact evaluation), yaitu evaluasi yang juga dilakukan 

selama program sedang berlangsung dan bertujuan untuk menilai perubahan 

pengetahuan, sikap maupun praktek atau ketrampilan sasaran program. Jenis 

evaluasi ini lebih mahal, lebih sulit dan lebih jarang dilakukan dibanding 

evaluasi proses. 

3. evaluasi hasil (outcome evaluation), yaitu evaluasi yang dilakukan di akhir 

program, karena bertujuan untuk mengukur perubahan status kesehatan, seperti 

morbiditas, mortalitas, fertilitas, dan lain-lain serta kualitas hidup sasaran 

program promosi kesehatan. Jenis evaluasi ini merupakan evaluasi yang paling 

bermanfaat tetapi paling mahal dan sulit untuk menilai apakah perubahan 

betul-betul akibat program promosi kesehatan yang dilakukan bukan karena 

program lain yang juga dilakukan. Oleh sebab itu, jenis evaluasi ini paling 

jarang dilakukan. Stephen Isaac dan William B. Michael (1981) 

mengemukakan 9 bentuk desain evaluasi, yaitu: 
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a) Historikal, dengan merekonstruksi kejadian di masa lalu secara objektif 

dan tepat dikaitkan dengan hipotesis atau asumsi. 

b) Deskriptif, melakukan penjelasan secara sistematis suatu situasi atau hal 

yang menjadi perhatian secara faktual dan tepat. 

c) Studi perkembangan (developmental study), menyelidiki pola dan urutan 

perkembangan atau perubahan menurut waktu. 

d) Studi kasus atau lapangan (case atau field study), meneliti secaraintensif 

latar belakang status sekarang, dan interaksi lingkungan darisuatu unit 

sosial, baik perorangan, kelompok, lembaga, ataumasyarakat. 

e) Studi korelasional (corelational study), meneliti sejauh mana variasidari 

satu faktor berkaitan dengan variasi dari satu atau lebih faktor 

lainberdasarkan koefisien tertentu. 

f) Studi sebab akibat (causal comparative study), yang 

menyelidikikemungkinan hubungan sebab akibat dengan mengamati 

berbagaikonsekuensi yang ada dan menggalinya kembali melalui data 

untuk faktor menjelaskan penyebabnya. 

g) Eksperimen murni (true esperimental), yang menyelidiki 

kemungkinanhubungan sebab-akibat dengan membuat satu kelompok 

percobaanatau lebih terpapar akan suatu perlakuan atau kondisi dan 

membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrolyang 

tidak menerima perlakuan atau kondisi. Pemilihan kelompok kelompok 

secara sembarang (random) sangat penting. 

h) Eksperimen semu (quasi experimental), merupakan cara yangmendekati 

eksperimen, tetapi di mana kontrol tidak ada dan manipulasitidak bias 

dilakukan. 

i) Riset aksi (action research), bertujuan mengembangkan pengalaman baru 

melalui aplikasi langsung di berbagai kesempatan. 

Berdasarkan keseluruhan konsep mengenai evaluasi tersebut di atas, 

tampak bahwa yang paling tepat untuk mengevaluasi program maupun promosi 

kesehatan terutama adalah evaluasi yang bersifat terapan dibandingkan desain 

evaluasi yang bersifat eksperimen yang diungkapkan terakhir. 
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6.6.1. Aspek-aspek Mendasar yang Harus Terkandung dalam Evaluasi 

Hanya saja, hal yang menjadi kesamaan antara evaluasi terapan dan 

eksperimental tersebut di atas adalah perlunya keakuratan data yang menjadi 

content (isi) yang akan dievaluasi, dan juga perlu diperhatikan time (pelaksanaan) 

dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, serta form (bentuk) sebagai kerangka 

evaluasi yang jelas dan sistematis pula untuk memudahkan proses evaluasi dan 

follow up dari evaluasi tersebut. 

 

6.6.2. Maksud / Tujuan Evaluasi 

a. Untuk membantu perencanaan dimasa datang 

b. Untuk mengetahui apakah sarana dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya 

c. Untuk menemukan kelemahan dan kekuatan dalam pelaksanaan program 

d. Untuk membantu menentukan strategi program. 

e. Untuk motivasi 

f. Untuk mendapatkan dukungan sponsor 

 

6.6.3. Siapa dan Bagaimana Evaluasi dilakukan 

a. Terhadap Pihak dalam (pelaksanaan) program, melalui: 

- Pencatatan dan pelaporan 

- Supervisi 

- Wawancara 

- Observasi 

b. Pihak di luar program, melalui : 

- Laporan pihak lain 

- Angket 

 

6.6.4. Waktu Evaluasi 

a. Penilaian rutin. Penilaian yang berkesinambungan, teratur dan bersamaan 

dengan pelaksanaan program 

b. Penilaian berkala. Penilaian yang periodik pada setiap akhir suatu bagian 

program misalnya pada setiap 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dst. 
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c. Penilaian akhir. Penilaian yang dilakukan pada akhir program atau beberapa 

waktu setelah akhir program selesai. 

 

6.6.5. Hal yang Dievaluasi dari Promosi Kesehatan 

a. Input; masukan, bahan, teknologi, sarana, manajemen. 

b. Proses; pelaksanaan program promkes 

c. Output; hasil dari program yaitu pemahaman, sikap dan keterampilan 

d. Outcome; dampak dari program tersebut. 

e. Impact; peningkatan status kesehatan. 

 

6.6.6.Monitoring dan evaluasi dalam promosi kesehatan 

Konsep dasar dari monitoring dan evaluasi tersebut di atas, menjadi acuan 

dalam proses monitoring dan evaluasi dalam penerapan promosi kesehatan 

berikutnya. Seperti yang telah dipahami, monitoring dan evaluasi setiap kegiatan 

yang sedang berlangsung serta melakukan telaah (review) secara berkala dapat 

memberikan informasi atau peringatan secara dini terhadap masalah atau kendala 

yang dihadapi. Informasi tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan 

pengarahan kembali untuk rencana kegiatan selanjutnya. Evaluasi Hasil atau 

(Outcome Evaluation) harus dapat mengukur indikator yang berbeda dari hasil 

yang diharapkan. Akibat atau hasil kegiatan yang tidak diharapkan juga harus 

dicatat dengan teliti dan segera dicari solusinya. 

Ukuran hasil dari upaya promosi kesehatan dapat mencakup beberapa 

indikator antara lain : 

1. Ukuran tentang pemahaman yang berkaitan dengan kesehatan yang 

meliputi tingkat pengetahuan, sikap, motivasi, tendensi perilaku, 

keterampilan personal dan kepercayaan diri. 

2. Ukuran pengaruh dan gerakan masyarakat yang meliputi unsur partisipasi 

masyarakat, pemberdayaan masyarakat, norma sosial dan opini publik. 

3. Ukuran yang mencakup kebijakan publik yang berwawasan kesehatan 

yang meliputi pernyataan politik, alokasi sumber daya, unsur budaya dan 

perilaku. 
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4. Ukuran kondisi kesehatan dan gaya hidup sehat, salah satunya meliputi 

kesempatan untuk memperoleh makanan sehat 

5. Ukuran efektifitas pelayanan kesehatan, yang meliputi penyediaan 

pelayanan pencegahan, akses ke tempat-tempat pelayanan kesehatan, serta 

faktor-faktor sosial budaya yang berhubungan dengan pelayanan 

kesehatan. 

6. Ukuran Lingkungan sehat, yang meliputi membatasi akses dalam 

penggunaan tembakau, alkohol, obat-obat terlarang, penyediaan 

lingkungan positif bagi anak-anak dan kelompok usila, kebebasan dari 

kekerasan dan berbagai penyalahgunaan. 

7. Ukuran dampak sosial yang meliputi kualitas hidup, kemandirian, jaringan 

dukungan sosial, pemerataan atau keadilan. 

8. Ukuran dampak kesehatan yang meliputi penurunan tingkat kesakitan, 

kematian dan ketidakmampuan, kompetensi psikososial dan keterampilan 

diri. 

9. Ukuran pengembangan kapasitas. 

 

6.6.7. Langkah-langkah Evaluasi dalam Program Promosi Kesehatan, adalah 

sebagai berikut : 

1. Menentukan Tujuan evaluasi 

Pada tahap ini harus ditetapkan aspek apa saja yang akan dievaluasi. Misalnya: 

pelaksanaan program promosi kesehatan, pengetahuan, sikap, praktek dan 

status kesehatan sasaran program. 

2. Menetapkan Indikator evaluasi 

Berdasarkan tujuan evaluasi tetapkan standar evaluasi / indikator dari aspek 

tersebut dengan mengacu pada tujuan (tujuan program, tujuan pendidikan dan 

tujuan perillaku) yang telah ditetapkan sebelum program promosi kesehatan 

dilaksanakan. 

3. Menentukan Cara / Desain evaluasi 

Pemilihan desain evaluasi harus berdasarkan pada aspek dan indikator evaluasi. 

Jika akan melakukan monitoring pelaksanaan program (evaluasi proses) maka 
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pendekatan penelitian kualitatif akan lebih tepat dan bermanfaat, sedangkan 

jika ingin menilai perubahan pengetahuan, sikap, praktek, maupun status 

kesehatan sasaran program, maka pendekatan penelitian kuantitatif yang harus 

dipilih. 

4. Rencana pengumpulan data evaluasi 

Pada tahap ini ditetapkan siapa yang akan melakukan evaluasi, dimana dan 

kapan evaluasi akan dilakukan. Evaluasi sebaiknya dilakukan oleh pihak ketiga 

atau bukan pelaksana program sehingga hasilnya akan lebih obyektif. 

5. Evaluasi sebaiknya dilakukan di semua tempat program dilaksanakan, tetapi 

kadangkadang dana yang tersedia tidak mencukupi. Oleh sebab itu, harus 

ditetapkan dimana evaluasi akan dilakukan. Berdasarkan aspek dan indikator 

yang telah ditetapkan kita juga dapat menetapkan kapan evaluasi akan 

dilakukan. Jika ingin menilai pelaksanaan program maka evaluasi harus 

dilakukan selama program sedang berlangsung. Apakah hanya akan dilakukan 

sekali penilaian atau penilaian akan dilakukan secara berkala, misalnya setiap 6 

bulan atau setiap tahun. Jika akan menilai perubahan pengetahuan, sikap dan 

praktek, kapan sebaiknya evaluasi dilakukan, karena perubahan perilaku tidak 

secepat pada perubahan pengetahuan dan sikap. Demikian pula halnya dengan 

perubahan status kesehatan yang memerlukan waktu yang cukup lama. 

6. Melakukan pengukuran evaluasi dengan Instrumen pengumpulan data. 

Pada tahap ini dikembangkan instrumen yang akan digunakan untuk menilai 

aspek yang telah ditetapkan pada tujuan dan indikator evaluasi. 

7. Melakukan analisis dan interpretasi data. 

Setelah data yang akan dievaluasi terkumpul, dilakukan analisis. Pada tahap ini 

yang dilakukan oleh evaluator adalah membandingkan antara hasil dengan 

standar evaluasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Buat interpretasi dan 

selanjutnya ditarik kesimpulan bagaimana pelaksanaan program promosi 

kesehatan dan dampaknya terhadap pengetahuan, sikap, praktek maupun status 

kesehatan sasaran program. Agar data yang dikumpulkan valid dan reliabel 

maka pengumpulan data harus dilakukan oleh pengumpul data yang telah 

dilatih dulu sebelumnya dan disupervisi oleh supervisor yang terlatih. 
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Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, selanjutnya dilakukan advokasi untuk 

keberlanjutan atau modifikasi program jika program memberikan hasil yang 

positif. Sedangkan jika hasil program tidak sesuai dengan yang diharapkan, 

maka program perlu dihentikan. 
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BAB VII 

PRAKTIKUM PENDIDIKAN DAN PORMOSI KESEHATAN 

 

7.1  Pendahuluan 

Dalam Mata Kuliah Pendidikan dan Promosi kesehatan program 

pendidikan S1 Kperawatan, mengharuskan mahasiswanya memiliki kompetensi 

untuk mampu mengaplikasikan teori berupa praktik pembuatan rancangan dan 

melaksanakan promosi kesehatan pada berbagai sasaran, baik di tatanan klinis 

maupun komunitas. Mengapa demikian karena Praktik promosi kesehatan akan 

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari asuhan keperawatan pada klien yang 

tidak tahu, tidak mau dan tidak mampu dalam kesehatannya. Modul ini 

merupakan pelengkap rangkaian modul materi Promosi kesehatan sebelumnya 

yang akan digunakan oleh mahasiswa sebagai panduan praktik saat akan 

melaksanakan praktikum penyuluhan/mikro teaching di laboratorium/kelas.  

Pelaksanaan penyuluhan promosi kesehatan/mikro teaching ini terbagi 

dalam beberapa kelompok sasaran yang terdiri dari maksimal 8 peserta didik. 

Masing-masing peserta didik nantinya akan mempunyai kesempatan yang sama 

dan diharuskan untuk melakukan penyuluhan/mikro teaching terhadap salah satu 

sasaran yang telah ditentukan oleh fasilitator. Penyampain materi dalam buku 

panduan praktik ini sengaja dibuat bertahap sesuai proses pembelajaran dengan 

kompetensi yang berbeda untuk setiap tahapnya dengan harapan dapat lebih 

mudah dikuasai dan diaplikasikan secara utuh. Buku panduan praktik promosi 

kesehatan ini dapat digunakan dan mendasari pada semua mata kuliah yang 

berhubungan dengan pelayanan promosi kesehatan. bahkan sampai bekerja di 

lapangan pun tidak akan lepas dari hal ini. Jadi, akan sangat berguna bagi calon 

perawat maupun perawat profesional untuk menilai kemampuan dirinya dalam 

memberikan promosi kesehatan secara baik dan bertanggung jawab. 

Fokus pedoman dalam buku panduan praktik promosi kesehatan ini 

mengarah pada keterampilan:  

(1) cara mempresentasikan tugas kelompok dalam bentuk seminar  
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(2) pembuatan rancangan SAP (Satuan Acara Penyuluhan) dalam promosi 

kesehatan  

(3) Praktik pelaksanaan promosi kesehatan sesuai dengan rancangan SAP yang 

telah dibuat.  

Dengan mempelajari panduan praktik ini diharapkan Anda sebagai 

Mahasiswa memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menilai diri terhadap 

tugas ketrampilan/kompetensi keperawatan yang berhubungan dengan M.K. 

promosi kesehatan secara optimal. 

Adapun waktu yang dialokasikan untuk pembelajaran praktik ini adalah 

setara dengan 2 jam pertemuan @ 60 menit x 14 minggu efektif = 28 jam = 1680 

menit, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Presentasi makalah/Seminar: 5 topik (1 kelompok per topik) X 1 jam = 5 

jam = 300 menit  

2. Tugas mandiri: membuat makalah, SAP dan atau media penyuluhan: 3 jam 

3. Praktik Promkes: pada praktik penyuluhan ini, meskipun dalam 1 

kelompok setiap mahasiswa memiliki sasaran yang sama untuk 

penyuluhan, namun topik yang diangkat dalam promosi kesehatan harus 

berbeda untuk setiap mahasiswa yang menjadi anggota kelompoknya dan 

masing-masing menampilkan performanya (micro teaching) sesuai dengan 

SAP yang telah dibuat, sehingga total waktu yang digunakan untuk 

menampilkan praktik adalah: 5 kelp X 4 jam = 20 jam (persiapan-

pelaksanaan- evaluasi) Jadi jika dalam 1 kelompok terdiri dari 8 orang 

mahasiswa, maka setiap mahasiswa memiliki kesempatan tampil selama 

30 menit (0,5 jam) 

 

7.2. Tujuan pembelajaran 

7.2.1.Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) 

Setelah selesai mempelajari panduan praktik pembelajaran yang diuraikan 

di dalam buku ini diharapkan mahasiswa dapat melakukan tugas praktik dalam 

Pendidikan  dan Promosi Kesehatan. 
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7.2.2. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) 

Setelah selesai mempelajari materi pembelajaran yang diuraikan di dalam 

buku panduan praktik Pendidikan dan promosi kesehatan ini diharapkan Anda 

dapat: 

1. Mempersiapkan dan melakukan presentasi tugas kelompok sesuai topik. 

2. Membuat rancangan rencana promosi kesehatan berupa Satuan Acara 

Penyuluhan (SAP) 

3. Melaksanakan praktik penyuluhan dalam Promosi Kesehatan. 

 

7.3. Manfaat 

Manfaat yang diperoleh setelah selesai mempelajari buku panduan praktik 

pendidikan dan promosi kesehatan ini adalah dapat mempersiapkan dan menilai 

kemampuan diri terhadap keterampilan/kompetensi yang harus dipenuhi dalam 

pemberian promosi kesehatan sebagai bagian dari asuhan keperawatan yang 

komprehensif berdasarkan kebutuhan klien/sasaran. 

 

7.4. Petunjuk Umum Belajar 

Demi kemudahan anda mempelajari isi panduan ini, sebaiknya Anda 

mempelajari secara seksama masing-masing petunjuk dari setiap tujuan praktik. 

Jangan membaca secara serabutan, simak baik-baik setiap kalimat dan arahan 

yang diberikan dari awal hingga akhir, bagian per bagian secara 

berurutan/bertahap agar tujuan pembelajaran praktik tersebut di Anda haruslah 

benar-benar telah memahami seluruh atau sebagian besar materi pembelajaran 

pada modul materi yang terkait dengan keterampilan tersebut. Di samping itu, 

Anda juga dituntut untuk berhasil melaksanakan tugas yang diberikan dan 

mendiskusikannya dalam kelompok atau dengan saling menilai antara sesama 

teman mahasiswa, sebelum meminta kesempatan atau waktu kepada nara 

sumber/fasilitator atau pihak penyelenggara untuk melakukan penilaian/observasi 

secara langsung terhadap penampilan praktik anda. 

Sebagai Mahasiswa, Anda akan mendapat kesempatan untuk berkonsultasi 

dengan fasilitator membahas semua hal yang diperlukan, mulai dari persiapan 
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hingga pelaksanaan untuk praktik mandiri. Satu hal yang penting untuk dilakukan 

dalam mempelajari buku panduan ini adalah membuat catatan tentang tahapan 

yang sulit Anda lakukan. Cobalah diskusikan terlebih dahulu tahapan praktik yang 

sulit tersebut dengan teman Anda sesama Mahasiswa. Apabila memang masih ada 

yang dirasakan sulit, Anda dianjurkan untuk mendiskusikannya dengan 

Dosen/fasilitator pada saat dilaksanakan kegiatan praktik secara 

langsung/observasi. 

 

7.5. Presentasi Tugas Kelompok dalam Mata Kuliah Pendidikan dan 

Promosi Kesehatan 

7.5.1. Tujuan pembelajaran 

Setelah selesai membaca dan mengikuti petunjuk yang diuraikan pada 

Kegiatan Praktikum pada buku panduan ini, mahasiswa  diharapkan mampu 

melaksanakan tugas praktik dalam mata kuliah pendidikan dan promosi kesehatan 

sesuai tahapan petunjuk berikut ini: 

1. Persiapan untuk presentasi kelompok 

2. Pelaksanaan presentasi kelompok, serta 

3. Penutupan dengan menyimpulkan hasil presentasi kelompok 

 

7.5.2. Langkah-langkah praktik presentasi/seminar tugas kelompok 

1. Persiapan 

a. Tentukan/pastikan topik tugas yang diberikan untuk kelompok anda. 

b. Buat jadwal pertemuan untuk mendiskusikan tugas tersebut bersama 

anggota kelompok. 

c. Kumpulkan bahan materi, literatur dari berbagai sumber yang diperlukan 

terkait dengan topik tugas yang akan dibuat kelompok anda. 

d. Buat tugas kelompok tersebut dalam bentuk makalah (terdiri dari 

Pendahuluan, Isi Materi, contoh-contoh yang menunjang kejelasan materi 

dan kesimpulan/penutup) 

e. Persiapkan juga penyajiannya dengan metode dan media yang menarik 

sesuai kreativitas kelompok anda secara bersama-sama, diharapkan setiap 
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anggota kelompok berkontribusi dalam pembuatan/penyusunan makalah 

tersebut, sehingga setiap individu paham apa yang menjadi topik materi dan 

harus disampaikan di hadapan kelompok lain nanti. 

f. Kumpulkan makalah yang telah dibuat pada pengampu/dosen fasilitator 

yang ditunjuk 3 hari sebelum pelaksanaan presentasi. 

g. Perbanyak bahan penyajian presentasi kelompok anda untuk dibagikan pada 

peserta diskusi/audience dari kelompok lain. 

2. Pelaksanaan 

Hasil diskusi kelompok disajikan oleh setiap kelompok di hadapan kelompok 

lain guna mendapatkan tanggapan dari kelompok-kelompok lainnya, dengan 

tahapan/langkahlangkah sebagai berikut: 

a. Tentukan orang dalam kelompok anda yang akan bertindak sebagai 

pembicara/penyaji, notulen, dan moderator.  

b. Lakukan tugas masing-masing anggota kelompok sesuai dengan peran yang 

telah ditentukan, kekompakan kelompok anda akan menjadi penilaian 

penting juga bagi fasilitator. 

c. Buat dan tentukanlah batasan waktu presentasi seminar, untuk setiap 

kelompok, misalnya: 20 menit penyajian + 25 menit diskusi/tanya jawab + 

15 menit penutup /kesimpulan/rumusan akhir. 

d. Tugas fasilitator pada tahap ini adalah mengobservasi jalannya 

presentasi/seminar dan melakukan penilaian sesuai format penilaian 

presentasi/seminar (terlampir) 

3. Penutupan dengan kesimpulan hasil presentasi kelompok 

Kesimpulan dirumuskan bersama pada setiap akhir penyajian hasil diskusi 

kelompok. Jika tidak ada pembentukan kelompok, maka pada akhir 

pembahasan masing-masing materi pokok, Anda dapat merumuskan sendiri 

kesimpulan atau merumuskan secara bersama-sama dengan sesama teman 

Mahasiswa atau dapat juga meminta bimbingan Dosen/fasilitator 

 

7.5.3. Langkah-langkah 
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Anda diharuskan untuk membuat makalah yang akan dipresentasikan 

berdasarkan topik yang telah ditentukan untuk setiap kelompok. Anda akan dapat 

mengetahui sampai sejauh mana tingkat penguasaan Anda terhadap materi yang 

Anda presentasikan dalam Kegiatan Praktikum. 

 

7.5.3.1. Tugas kelompok dalam pembuatan makalah seminar 

1. Buatlah makalah tentang Metode & Medianya yang sesuai topik untuk setiap 

kelompok, bisa dibagi sendiri oleh mahasiswa berdasarkan undian atau 

kesepakatan, sesuai topik metode berikut ini : 

a. Ceramah dan Pidato 

b. Diskusi Kelompok/Brain Storming 

c. Demonstrasi dan Simulasi 

d. Diskusi Panel dan Forum Panel 

e. Role Play 

2. Isi Materi Makalah terdiri dari: 

a. pengertian masing-masing metode yang menjadi topik bahasan, 

b. perbedaan kedua metode (jika ada) yang dibahas ,  

c. indikator penggunaannya 

d. kelebihan dan kekurangan setiap metode yang menjadi topik bahasan 

tampilkan cuplikan contoh/perbedaannya dengan simulasi/gambar/video, dll 

3. Satu kelompok membuat makalah untuk satu topik di atas, bila lebih dari 5 

(lima) kelompok bisa ditambahkan dengan metode lain yang dipilih sesuai 

materi. 

 

7.6. Praktik Pembuatan Rancangan SAP (Satuan Acara Penyuluhan) Dalam 

Promosi Kesehatan 

7.6.1. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai membaca dan mengikuti petunjuk yang diuraikan pada 

Kegiatan Praktikum pada buku panduan ini, Anda diharapkan mampu 

melaksanakan tugas praktik dalam mata kuliah promosi kesehatan sesuai tahapan 

petunjuk berikut ini : 
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1. Persiapan membuat SAP 

2. Menyusun rancangan SAP sesuai sasaran yang telah ditentukan. 

3. Evaluasi Hasil rancangan SAP yang telah dibuat 

 

7.6.2 Langkah-langkah Praktik Pembuatan Rancangan SAP 

1. Persiapan 

a. Tentukan/pastikan topik/materi bahasan SAP yang diberikan untuk anda 

secara individu sesuai sasaran yang telah ditentukan pada setiap anggota 

kelompok anda 

b. Diskusikan dengan anggota kelompok anda yang lain tentang materi/topik 

bahasan yang anda buat untuk memastikan bahwa tidak ada judul SAP yang 

sama dari setiap anggota kelompok, jika itu terjadi sebaiknya anda dan 

mahasiswa teman anda yang judul materinya sama tersebut membuat 

kesepakatan siapa yang akan merubah topik bahasan SAP nya. 

c. Kumpulkan bahan materi, literatur dari berbagai sumber yang diperlukan 

terkait dengan topik tugas yang akan dibuat dalam SAP anda 

d. Buat tugas individu ini dalam bentuk dan susunan yang sesuai dengan 

rancangan yang dipelajari  

2. Pelaksanaan 

a. Pada tahap ini anda diperbolehkan berkonsultasi maksimal 3 x pada 

fasilitator guna membahas isi SAP yang telah anda buat. 

b. Jika anda telah yakin dengan rancangan SAP yang anda buat, maka anda 

dipersilakan mengumpulkannya pada pengampu/dosen fasilitator yang 

ditunjuk hari sebelum pelaksanaan praktik penyuluhan . 

 

7.6.3 Evaluasi hasil rancangan SAP yang telah dibuat 

1. Tugas Anda pada tahap ini telah selesai, Anda hanya tinggal mempersiapkan 

diri untuk maju dalam kegiatan praktikum-3 serta berlatih dan mempersiapkan 

pula media akan anda gunakan nanti saat praktik penyuluhan. 

2. Tugas fasilitator pada tahap ini adalah memberikan memberikan konsultasi dan 



 

  132 
 

penilaian terhadap SAP yang telah dikumpulkan berdasarkan format penilaian 

SAP (terlampir) 

 

7.6.4. Langkah-langkah 

1. Anda diharuskan untuk membuat rancangan promosi kesehatan dalam 

bentuk SAP berdasarkan sasaran yang telah ditentukan untuk setiap 

individu sesuai kelompoknya. 

2. Topik yang Anda buat tidak boleh sama dengan anggota kelompok 

lainnya, meskipun (mungkin) sasaran yang ditujunya sama. 

3. Kuasai materi penyuluhan yang akan anda buat sesuai topik bahasan dan 

sesuaikan pula dengan karakteristik sasaran penyuluhan dan lingkup 

permasalahannya. 

4. Anda akan dapat mengetahui sampai sejauh mana tingkat penguasaan 

Anda terhadap rancangan SAP promosi kesehatan yang Anda buat sesuai 

pembelajaran. 

5. Periksa, bandingkan dan telaah SAP yang Anda buat berdasarkan 

pedoman format penilaian SAP yang ada (terlampir) 

6. Berkonsultasilah dengan narasumber/fasilitator untuk memastikan bahwa 

SAP yang Anda buat sudah sesuai target kompetensi. Anda memiliki 

kesempatan 3 x berkonsultasi, sebelum Rancangan SAP tersebut 

diserahkan pada tanggal yang telah ditentukan. 

7. Kumpulkan SAP Anda sesuai kontrak waktu yang telah disepakati 

dengan fasilitator. 

 

7.6.5. Tugas individu dalam pembuatan SAP 

1. Buatlah SAP dengan topik/pokok bahasan yang sesuai dengan permasalahan/ 

kebutuhan pada sasaran berikut ini: 

a. Anak Toddler/prasekolah (PAUD/Playgroup/TK) 

b. Anak usia sekolah/remaja (SD/SMP/SMA) 

c. Orang Dewasa (Contoh pada Salah Satu Kasus Medikal/Bedah/ Kebidanan) 
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d. Kelompok Khusus (Lansia/Orang dengan keterbatasan khusus/cacat/ 

gangguan Jiwa/sosial) 

e. Komunitas/Masyarakat umum dengan berbagai tingkat sosial ekonomi. 

2. Produk SAP: Susunan Isi Perencanaan yang dibuat/Rancangan SAP (Satuan 

Acara Penyuluhan/Promosi Kesehatan) terdiri dari: 

a. Judul SAP 

b. Pokok Bahasan 

c. Sub Pokok Bahasan 

d. sasaran penyuluhan 

e. Waktu yang direncanakan 

f. Tempat yang direncanakan 

g. Diagnosa keperawatan yang terkait dengan topik/pokok bahasan 

h. Analisa situasi yang mendukung masalah keperawatan yang dibuat untuk 

sasaran 

i. Uraian Isi : 

1) Tujuan Instruksional Umum dan Khusus 

2) Pokok Materi Inti 

3) Metode yang digunakan 

4) Media, yang sesuai metode 

5) Rencana Kegiatan saat Penyuluhan 

6) Rencana Evaluasi 

7) Sumber Literatur 

8) lampiran: materi dan media yang digunakan (misal: leaflet, brosur, dll). 

3. Satu mahasiswa/setiap individu membuat sebuah SAP yang dipilih sesuai 

sasaran yang telah ditentukan di atas bagi anggota kelompoknya. 

4. Dalam satu anggota kelompok yang sama TIDAK diperkenankan membuat 

topik/pokok bahasan yang sama dalam SAP nya. 
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7.6. Praktik Pelaksanaan Promosi Kesehatan (Penyuluhan) 

7.6.1. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai membaca dan mengikuti petunjuk yang diuraikan pada 

Kegiatan Praktikum pada buku panduan ini, Anda diharapkan mampu 

melaksanakan tugas praktik dalam mata kuliah promosi kesehatan sesuai tahapan 

berikut ini: 

1. Persiapan praktik melaksanakan penyuluhan 

2. Pelaksanaan Praktik Promosi Kesehatan/Penyuluhan sesuai SAP yang telah 

dibuat pada praktikum 

3. Evaluasi Pelaksanaan praktik penyuluhan 

 

7.6.2. Langkah-langkah 

1. Persiapan 

a. Persiapkan mental dan fisik anda untuk praktik penyuluhan ini di depan kelas di 

hadapan audience/sasaran. 

b. Perbanyak bahan/media penyuluhan anda untuk dibagikan pada sasaran/ 

audience yang diambil dari anggota kelompok/teman sesama mahasiswa lain 

sesuai jumlah yang telah direncanakan dalam SAP. 

c. Antisipasi keadaan, anda mungkin akan menemui hal-hal di luar dugaan saat 

pelaksanaan praktik promosi kesehatan dilaksanakan. 

d. Siapkan juga bahan evaluasi dengan cermat, 

e. Gunakan Teknik komunikasi sesuai usia sasaran, akan lebih baik jika anda pun 

menyiapkan rewards, jika objek/sasaran sesuai dengan kriteria yang 

diharapkan. 

f. "Berlatihlah sebelum bertempur" , Tampilkan performa terbaik anda!! 

g. Jika memungkinkan, rekamlah proses tampilan diri anda selama melakukan 

praktik. 
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2. Pelaksanaan 

a. Tentukan orang/mahasiswa lain yang akan anda jadikan model sasaran pada 

praktik promosi kesehatan. Minta mereka berperan sesuai keadaan sasaran 

dimaksud. 

b. Lakukan tugas anda menampilkan praktik penyuluhan dengan performan 

terbaik pada sasaran terpilih dan dihadapan fasilitator. Kesesuaian penampilan 

praktik dan SAP yang anda buat akan menjadi critical point bagi 

observer/fasilitator 

c. Anda memiliki waktu tampil 30 menit (persiapan tampil-evaluasi) 

d. Tugas fasilitator pada tahap ini adalah mengobservasi jalannya praktik selama 

mahasiswa tampil dan melakukan umpan balik serta penilaian sesuai format 

penilaian praktik penyuluhan/promkes (terlampir) di akhir waktu. 

 

3. Evaluasi Pelaksanaan 

Mahasiswa akan mendapatkan hasil evaluasi, yaitu dengan 3 kemungkinan: 

a. Lulus tanpa syarat, 

b. Lulus dengan perbaikan  

c. Belum Lulus dan diberi kesempatan mengulang praktiknya karena belum 

memenuhi target kompetensi 

 

Teknik Evaluasi, bisa berdasarkan: 

a. hasil obeservasi langsung di hadapan fasilitator, atau 

b. tidak langsung berdasarkan rekaman video yang dikirim oleh mahasiswa yang 

bersangkutan. 
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Lampiran 1 

 

FORMAT PENILAIAN SEMINAR/PRESENTASI 

 

Nama mahasiswa : .............................................................................. 

NIM   : .............................................................................. 

Semester  : .............................................................................. 

Tanggal Seminar : .............................................................................. 

Judul Makalah  : .............................................................................. 

 

NO ASPEK YANG DINILAI NILAI 

(0-100) 

BOBOT NILAI X 

BOBOT 

1 Sistematika Penulisan : 

a. Kesinambungan antar alinea 

b. Pengulangan kalimat yang tidak 

perlu  

c. Susunan bahasanya  

d. Cara penulisan kepustakaan dan 

rujukan  

 2  

2 Isi Makalah : 

a. Kejelasan masalah yang 

dikemukakan dalam makalah 

 2  

3 Penyajian Makalah  

a. Penyajian tepat waktu 

b. Kejelasan mengemukakan intisari 

tulisan 

c. Kemampuan penyajian (lancer, 

jelas, penampilan) 

d. Efektivitas mengkomunikasikan 

materi melalui alat bantu 

 3  

4 Tanya Jawab  

a. Ketepatan menjawab 

b. Kemampuan argumentasi 

c. Sikap/penampilan mahasiswa 

dalam tanya jawab 

 3  

 NILAI RATA-RATA = Nilai x Bobot 

                                                10 

                                              

 

 

 

Keterangan  : Batas Lulus,  jika ≥ 70 (B) 
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Lampiran 2 

 

FORMAT PENILAIAN SAP (SATUAN ACARA PENYULUHAN) 

 

 

Nama mahasiswa : .............................................................................. 

NIM   : .............................................................................. 

Semester  : .............................................................................. 

Judul SAP  : .............................................................................. 

 

NO MATERI PENILAIAN HASIL PRODUK 

  YA TIDAK 

1 Sasaran:  

a. mengambarkan sifat/karakter sasaran  

b. menggambarkan jumlah sasaran  

  

2 Topik/Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan :       

Sesuai prioritas dan kebutuhan belajar       pada 

sasaran yang teridentifikasi   

  

3 Tempat Penyuluhan ditentukan : 

a. Sesuai dengan topik yang dibahas  

b. sesuai dengan metode yang akan digunakan  

c. menunjukkan detil lokasi di suatu tempat 

  

4 Waktu penyuluhan, ditentukan  

a. sesuai dengan kebutuhan belajar/topik  

b. sesuai dengan kondisi sasaran  

  

5. Diagnosa Keperawatan,  

a. sesuai dengan hasil pengkajian pada sasaran  

b. topik yang diangkat  

c.sesuai dengan kaidah penulisan diagnosa 

keperawatan 

  

6 Analisa Situasi :      

Mengambarkan data yang mendukung  masalah dan 

atau penyebab pada kebutuhan belajar sasaran 

  

7 Rumusan Tujuan  

a. sesuai kebutuhan belajar/topik  

b.mengandung unsur Audience, Behavior, Condition 

dan Degree (spesifik dan terukur)  

c. Sesuai dengan batasan waktu  

d. dapat dievaluasi 

  

8 Pokok/Isi Materi  

a. sesuai dengan topik  

b. sesuai dengan tujuan yg akan dicapai  

c. berdasarkan referensi yang valid/ilmiah  

d. dibuat sederhana dan mudah dipahami 
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9 Metode Belajar  

a. sesuai dengan topik  

b.sesuai dengan tujuan yang akan dicapai 

(pengetahuan, sikap, ketrampilan)  

c. sesuai dengan keadaan sasaran  

d. variatif 

  

10 Media Belajar  

a. sesuai dengan metode yang ditetapkan  

b.sesuai dengan tujuan yang akan dicapai 

(pengetahuan, sikap, ketrampilan)      

c. sesuai dengan keadaan sasaran, sumber daya dan 

dana  

d. variatif dan menarik 

  

11 Rumusan KBM  

a. sesuai dengan topik  

b. sesuai dengan TIK  

c. menggambarkan metode yang digunakan  

d. menggambarkan penggunaan media  

e. menggambrakan kegiatan awal, inti dan akhir 

penyuluhan 

  

12 Rumusan Evaluasi:  

Menggambarkan teknik/cara menilai  tujuan yang 

telah ditetapkan.  

  

13 Referensi/Bahan Rujukan/literatur  

a. ditulis sesuai kaidah  

b.berhubungan dengan topik/materi penyuluhan  

c. up to date/masih berlaku 

  

 JUMLAH NILAI = ∑ Ya  x 100 % 

                    13 

 

 

Keterangan  : Batas Lulus,  jika ≥ 70 (B) 
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Lampiran 3 
 

FORMAT PENILAIAN PRAKTEK PROMOSI KESEHATAN 

 

 

Nama mahasiswa : .............................................................................. 

NIM   : .............................................................................. 

Semester  : .............................................................................. 

Judul SAP  : .............................................................................. 

 

NO PENAMPILAN PRAKTIK HASIL 

OBSERVASI 

  YA TIDAK 

1 Kegiatan Pendahuluan  

a. Melakukan pembukaan dengan tepat  

b. Menggali kemampuan klien/sasaran  

c. Menjelaskan tujuan  

d. Tidak kaku/familiar/percaya diri  

e. Komunikatif 

  

2 Kegiatan Inti  

a. Memberikan penjelasan sesuai SAP yang dibuat  

b. Menerapkan metode dengan tepat sesuai sasaran 

dan topik SAP  

c. Menggunakan media (alat/bahan) sesuai metode, 

topik dan sasaran pada SAP  

d. Gaya bahasa menarik  

e. Mampu menguasai audience/sasaran  

f. Melakukan evaluasi sesuai tujuan yang 

diharapkan 

  

3 Kegiatan Penutup  

a. Mengklarifikasi materi yang belum jelas/tanya 

jawab  

b. Membuat kesimpulan  

c. Menyampaikan follow up/tindak lanjut  

d. Melakukan terminasi/menutup kegiatan dengan 

tepat 

  

 JUMLAH NILAI = ∑ Ya  x 100 % 

                    15 

 

 

Keterangan  : Batas Lulus,  jika ≥ 70 (B) 
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