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ABSTRAK 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kemenag 

Provinsi Jawa Timur mencanangkan program Buku Pintar Kesehatan Ibu dan Anak Bagi 

Calon Pengantin (KIA Catin) sebagai salah satu upaya peningkatan angka harapan hidup 

Ibu dan Bayi. Dalam buku tersebut dijelaskan mengenai persiapan pra nikah, kesehatan 

dalam pernikahan, masa kehamilan, persalinan, sampai perawatan bayi baru lahir.  Salah 

satu pelaksana program ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. 

Tantangan khusus pada Kabupaten Trenggalek yaitu kondisi geografisnya yang tersebar 

mulai dari wilayah pegunungan sampai pesisir pantai, sehingga karakteristik masyarakatnya 

juga menjadi lebih beragam. Maka dari itu diperlukan sebuah cara komunikasi yang dapat 

menjangkau masyarakat secara efektif agar program ini dapat diterima dengan baik oleh 

masyarakat.  

Berangkat dari kondisi tersebut, dalam karya tulis ini dijabarkan mengenai model 

komunikasi kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek dalam 

sosialisasi Buku Pintar KIA Catin. Model komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi 

berjenjang dengan cara komunikasi kelompok dan komunikasi interpersonal. Jenjang 

pertama adalah dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Trenggalek. Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek melanjutkan kepada 

pamong masyarakat dalam bentuk penyuluhan. Lalu pamong masyarakat meneruskan 

kepada masyarakat disekitarnya melalui komunikasi kelompok maupun komunikasi 

interpersonal. Keberhasilan model komunikasi ini ditunjang oleh penyesuaian pesan di 

masing-masing jenjang, sesuai dengan field of experiences dari masing-masing komunikator 

kepada komunikan. Diharapkan tulisan ini dapat menambah referensi bagi bidang ilmu 

komunikasi terutama dalam ranah komunikasi kesehatan, serta dapat menjadi acuan bagi 

lembaga-lembaga lain yang juga ingin melakukan sosialisasi pada masyarakat pedesaan. 

 

Kata Kunci : Komunikasi kesehatan, model komunikasi kesehatan 



 PENDAHULUAN 

Pernikahan dan pembangunan keluarga baru merupakan suatu hal yang penting dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai lembaga terkecil dalam masyarakat, keluarga 

memegang berbagai peranan seperti fungsi edukatif, fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi 

religius, fungsi protektif, fungsi rekreatif, fungsi afektif dan tentu saja fungsi reproduktif 

(Hasanah, 2008). Namun sayangnya banyak orang masih belum memahami faktor-faktor 

kesehatan yang menyertai perjalanan pernikahan tersebut. Salah satu yang menjadi 

perhatian Pemerintah adalah masalah reproduksi, dimana masih banyak keluarga yang 

belum memahami bagaimana menjaga keselamatan ibu dan bayi saat persalinan. Menurut 

survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka kematian Ibu di 

Indonesia masih tinggi yaitu sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Padahal target Global 

MDGs (Millenium Development Goals) ke-5 adalah 102 per 100.000 kelahiran (Pusat Data 

dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2014). Angka tersebut tergolong tinggi karena 

artinya ada sekitar 16.155 orang ibu yang meninggal akibat kehamilan dan persalinan pada 

tahun 2012. Jumlah ini setara dengan jumlah korban kecelakaan 40 pesawat Boeing 777 

yang jatuh dan seluruh penumpangnya meninggal. Secara khusus, di Provinsi Jawa Timur 

jumlah kematian Ibu saat kelahiran pada tahun 2013 adalah 642 kematian. Di samping itu, 

Angka Kematian Bayi (AKB) juga masih tinggi di Indonesia. Pada tahun 2012, angkanya 

adalah 32 per 1000 kelahiran hidup atau setara dengan 144.000 dan setara dengan jumlah 

penumpang 360 buah pesawat Boeing 777 (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 

2014). Keadaan menyedihkan ini terjadi karena pemahaman masyarakat terhadap proses 

reproduksi dan persalinan masih rendah. Banyak yang tidak memahami bagaimana 

menjaga kondisi reproduksi sejak awal pernikahan, masa kehamilan, sampai saat 

melahirkan. Akhirnya banyak yang mengambil keputusan salah atau terlambat memberikan 

penanganan yang berujung pada kematian ibu dan bayi. Melihat kondisi ini, Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Jawa Timur mencanangkan program Buku Pintar Kesehatan Ibu dan Anak bagi 

Calon Pengantin atau yang lebih sering disebut Buku Pintar KIA Catin. Buku ini berisikan 

informasi dan pengetahuan tentang kesehatan pra nikah, kehamilan, masa nifas, persalinan 

dan perawatan bayi baru lahir. Tujuan utama dari program ini adalah memberikan wawasan 

kepada para calon pengantin dan pengantin baru tentang bagaimana menciptakan dan 

memelihara kesehatan ibu dan anak. Buku Pintar KIA Catin ini sendiri disebarkan oleh Dinas 

Kesehatan dengan dibantu oleh Kemenag melalui Kantor Urusan Agama, dimana 

diharapkan setiap calon pengantin menerima buku tersebut pada saat rapak di KUA. 

Sedangkan untuk pemahaman lebih lanjut, menjadi kewajiban bagi petugas kesehatan dan 

tokoh agama untuk dapat memberikan penjelasan mendalam sesuai kebutuhan di masing-

masing daerah (Islami, Rahayu, Fauzi, Hanum, & dkk, 2013). 



Salah satu pelaksana dari program ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, 

Jawa Timur. Kabupaten Trenggalek memiliki penduduk pada usia produktif untuk 

membangun rumah tangga dalam jumlah yang signifikan. Menurut data estimasi penduduk 

menurut umur tunggal dan jenis kelamin di Provinsi Jawa Timur tahun 2014, terdapat 95.289 

penduduk berusia 18-27 tahun. Selain itu angka kematian ibu melahirkan dan angka 

kematian bayi baru lahir di Trenggalek juga masih memerlukan perhatian khusus. Menurut 

data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, pada tahun 2014 Angka Kematian Ibu 

masih berada pada 102, sedangkan Angka Kematian Bayi 7,14 (Dinas Kesehatan 

Kabupaten Trenggalek, 2015). Maka dari itu program Buku Pintar KIA Catin menjadi salah 

satu upaya strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek untuk menurunkan tingkat 

kematian ibu dan bayi. Tantangan utama dari penyebaran informasi dalam program ini 

adalah kondisi geografisnya yang mempengaruhi juga karakteristik masyarakatnya. 

Kabupaten Trenggalek memiliki luas 1.261,40 Km². Dengan luas wilayah tersebut, 

Kabupaten ini terbagi menjadi 14 kecamatan dan 157 desa yang tersebar mulai dari pesisir 

pantai sampai pegunungan. Dikarenakan kondisi geografis ini, maka karakteristik 

masyarakatnya pun menjadi beragam. Disinilah dilaksanakan suatu model komunikasi 

kesehatan yang dapat menjangkau masyarakat yang beragam di wilayah yang luas tersebut. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Definisi Komunikasi 

 Dalam perkembangan ilmu komunikasi telah banyak ahli yang memberikan definisi 

dari komunikasi. Hoveland (1984) mendefinisikan komunikasi sebagai proses dimana 

individu mentransmisikan stimulus untuk merubah perilaku orang lain. Raymond S.Ross 

(1983) menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses menyortir, memilih, dan 

mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa, sehingga membantu pendengar 

membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang serupa dengan yang 

dimaksudkan oleh sang komunikator. Everett M.Rogers dan Lawrence Kincaid (1981) 

menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih 

membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain, yang pada 

gilirannya terjadi saling pengertian mendalam. (Wiryanto, 2006). Berbagai definisi 

komunikasi diatas akan menjadi acuan sekaligus mendasari pemikiran dalam tulisan ini. 

 

Komunikasi Kesehatan 

 Hampir sama seperti definisi komunikasi, komunikasi kesehatan juga telah banyak 

didefinisikan oleh para ahli. Everett M.Rogers mendefinisikan komunikasi kesehatan sebagai 

segala jenis komunikasi manusia yang berhubungan dengan kesehatan. National Cancer 

Institute (NCI) sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah Amerika untuk melakukan 



riset tentang kanker memberikan penjelasan bahwa komunikasi kesehatan merupakan 

sebuah seni dan teknik menyampaikan informasi, memengaruhi dan memotivasi individu, 

institusi, dan audiens publik tentang pentingnya persoalan kesehatan. Senada dengan NCI, 

The Centers of Disease Control and Prevention (CDC) mendefinisikan komunikasi 

kesehatan sebagai suatu ilmu dan penggunaan strategi komunikasi untuk menyampaikan 

informasi dan memengaruhi keputusan individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan 

kesehatan. Komunikasi kesehatan dapat menjadi sangat efektif dalam memengaruhi 

perilaku karena didasarkan pada psikologi sosial, pendidikan kesehatan, komunikasi massa, 

dan pemasaran untuk mengembangkan dan menyampaikan promosi kesehatan dan pesan 

pencegahan. Pakar dalam bidang komunikasi kesehatan menjelaskan bahwa dalam proses 

komunikasi kesehatan transmisi informasi atau data secara sederhana tidak akan 

menghasilkan komunikasi yang efektif. Sebaliknya, mereka yang melaksanakan komunikasi 

kesehatan harus menggunakan pendekatan strategis berbasis teori komunikasi dan perilaku 

yang telah ada, dan memadukan feedback konsumen agar tercipta intervensi dari pesan 

yang ditargetkan. Salah satu hal penting yang perlu diingat adalah metode komunikasi yang 

dikembangkan dalam komunikasi kesehatan haruslah sesuai dengan nilai-nilai dan 

kebutuhan audiens sasaran.  

 Berbagai pemikiran mengenai komunikasi kesehatan tersebut dapat dirangkum 

menjadi sebuah model tujuh fase. Model ini umumnya digunakan untuk melakukan 

komunikasi kesehatan dalam skala besar seperti pencegahan penyakit menular nasional. 

Berikut adalah model komunikasi kesehatan tersebut : 



 

Model Komunikasi Kesehatan Skala Besar (Bensley & Brookins-Fisher, 2013) 

 

 Model komunikasi seperti yang digambarkan diatas memiliki tujuh buah fase yang 

berurutan. Fase pertama berfokus pada perumusan masalah dan deskripsi dari masalah 

tersebut. Setelah masalah didefiniskan, maka pada fase kedua yang perlu dilakukan adalah 

riset audiens. Di fase ini dicari pemikiran, pengetahuan, kondisi dan kebutuhan dari audiens 

terhadap permasalahan kesehatan yang sedang dihadapi. Kemudian pada fase ketiga, 

dipilihlah strategi intervensi yang tepat sesuai hasil riset terhadap audiens tersebut. Strategi 

intervensi tersebut dapat mencakup pendidikan, kebijakan, layanan kesehatan, teknologi, 

maupun mobilisasi masyarakat. Dilanjutkan dengan fase keempat yaitu penyusunan pesan 

yang diperlukan untuk mendukung strategi intervensi yang akan dilakukan. Pada fase kelima, 

ditentukan pemilihan lingkungan yang tepat untuk penyampaian pesan, yaitu tempat dimana 

audiens sasaran paling mudah dijangkau. Sebagai contoh jika audiensnya adalah anak-

anak maka sekolah akan menjadi tempat yang paling tepat. Lalu selanjutnya di fase yang 

keenam ditentukan saluran komunikasi yang paling tepat sesuai karakteristik audiens. 



Saluran yang dimaksudkan disini adalah jalur atau rute tempat berlangsungnya komunikasi, 

seperti interpersonal, kelompok kecil, organisasi, media massa, masyarakat dan teknologi. 

Fase ketujuh yang terakhir adalah identifikasi metode komunikasi kesehatan yang tepat, 

contohnya konferensi pers, presentasi, konseling, web page, dan materi cetak.   

 

Model Komunikasi Wilbur Schramm  

 

 

Model Komunikasi Wilbur Schramm (Mulyana, 2014) 

 

 Schram menjelaskan bahwa dalam berkomunikasi dibutuhkan setidaknya tiga buah 

elemen yaitu sumber (enkoder), pesan, dan sasaran (dekoder). Sumber bisa jadi seorang 

individu atau suatu organisasi. Sedangkan pesan adalah setiap tanda yang dapat ditafsirkan 

yang dapat berbentuk tinta pada kertas, gelombang suara di udara, impuls dalam arus listrik, 

lambaian tangan, bendera di udara dan lain-lain. Sasaranya bisa jadi individu lain, kelompok, 

maupun khalayak. Agar komunikasi antar manusia dapat terjadi dengan tuntas, sumber atau 

enkoder harus dapat menyandi sebuah pesan, dan sasaran dapat menyandi balik pesan 

tersebut, berdasarkan pengalaman yang dimilikinya masing-masing. Semakin mirip suatu 

bidang pengalaman (field of experience) yang dimiliki kedua belah pihak yang sedang 

berkomunikasi maka komunikasi akan semakin mudah dilakukan. Jika hanya ada sedikit 

kesamaan bidang pengalaman, maka sangat sulit untuk menyampaikan makna dari seorang 

kepada yang lain, yang dapat berujung pada miskomunikasi. Namun jika tidak ada bidang 

pengalaman bersama, maka  komunikasi tidak mungkin berlangsung (Mulyana, 2014).  

 Sebagai contoh jika kita tidak pernah mempelajari bahasa asing sama sekali, maka 

kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan orang yang menggunakan bahasa asing. 

Demikian pula jika kita hanya memahami sedikit mengenai dunia kesehatan, maka ketika 

ada petugas kesehatan yang datang dan berbicara menggunakan berbagai istilah 

kesehatan bisa jadi kita salah memahami maksudnya. 

 



METODE PENELITIAN 

 Untuk menjawab tujuan dari penelitian, maka metode yang akan digunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu teknik penelitian 

untuk mencari pengertian yang mendalam mengenai suatu fakta, gejala, atau realita. Fakta, 

gejala, atau realita hanya dapat dipahami bila seorang peneliti menelusurinya secara 

mendalam dan tidak terbatas pada pandangan dipermukaan saja. Kedalaman inilah yang 

menjadi keunggulan dari metode ini (Raco, 2010). Metode penelitian kualitatif juga tidak 

bertujuan untuk memberikan penjelasan-penjelasan, mengontrol gejala-gejala komunikasi, 

mengemukakan prediksi-prediksi, atau untuk menguji teori apapun, tetapi lebih dimaksudkan 

untuk mengemukakan gambaran dan pemahaman mengenai bagaimana dan mengapa 

suatu gejala atau realitas komunikasi terjadi. Metode ini juga tidak mendasarkan bukti-bukti 

empirik pada logika matematika, prinsip-prinsip bilangan, ataupun teknik-teknik analisis 

statistik, tetapi lebih mendasarkan pada hal-hal bersifat diskursif seperti transkrip 

wawancara, catatan lapangan, dokumen tertulis dan hasil observasi (Pawito, 2008). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penyebaran Buku Pintar KIA Catin mulai dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek 

pada tahun 2014. Upaya ini dilaksanakan sebagai wujud dukungan dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten Trenggalek dalam usaha Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk 

menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Jika ditelaah dari model komunikasi kesehatan 

yang dijabarkan oleh Bensley dan Brookin-Fisher, maka fase pertama sampai keempat, 

yaitu mulai dari riset sampai dengan pembuatan pesan telah dilaksanakan oleh Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur, sedangkan Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek mulai 

bertugas pada fase kelima sampai ketujuh. Buku Pintar KIA Catin yang diterbitkan oleh 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur disini menjadi sebuah panduan umum bagi semua 

kalangan masyarakat. Di dalamnya dijelaskan berbagai pengetahuan dasar mulai dari 

persiapan pra nikah seperti pemeriksaan kesehatan, pemenuhan gizi, dan imunisasi yang 

diperlukan, hubungan suami istri yang sehat, masa kehamilan, persalinan, masa nifas, masa 

kelahiran sampai penggunaan KB. Buku ini dibagikan kepada calon pengantin ketika 

mereka melakukan proses rapak atau bimbingan pernikahan di KUA maupun melalui 

petugas-petugas kesehatan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Meskipun buku 

ini secara khusus ditujukan kepada calon pengantin, namun pada prakteknya buku ini juga 

diberikan kepada keluarga muda atau pasangan yang baru menikah. Dikarenakan pesan 

dibuat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, maka perlu dipahami bahwa isi pesan 

dibuat lebih umum dan tidak dapat sepenuhnya menjawab kondisi spesifik masing-masing 

daerah. Tantangan inilah yang harus dijawab oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek 



mengingat karakteristik masyarakatnya yang beragam dan tentunya memiliki berbagai 

permasalahan yang berbeda-beda.  

Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Kabupaten Trenggalek menyiasati 

penyebaran Buku Pintar KIA Catin dengan cara melakukan komunikasi secara berjenjang. 

Jenjang pertama yang dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi kepada para 

pamong masyarakat. Dalam sosialisasi tersebut hadir 14 orang Kepala KUA Kecamatan, 14 

orang Koordinator Lapangan Keluarga Berencana (KB), 14 orang Ketua TP PKK Kecamatan, 

14 orang Ketua TP PKK Desa, 25 orang Kader Pendamping Ibu Hamil (Bumil), dan 22 orang 

Bidan Koordinator. Pamong masyarakat tersebut dipilih karena mereka adalah orang-orang 

yang secara spesifik banyak berhubungan dengan calon pengantin maupun keluarga muda. 

Adapun dipilihnya sistem penyebaran berjenjang melalui pamong ini karena ada dua alasan. 

Yang pertama adalah keterbatasan jumlah petugas kesehatan di Dinas Kesehatan 

dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Jika sosialisasi hanya dilakukan 

oleh Dinas Kesehatan, maka dapat dipastikan informasi tidak akan sampai secara merata 

pada masyarakat Trenggalek. Akan ada masyarakat yang terlewat tidak memperoleh 

informasi maupun terlambat mendapatkan informasi. Hal kedua yang menjadi pertimbangan 

adalah unsur kedekatan. Kedekatan yang dimaksudkan disini bukan hanya secara geografis, 

namun juga secara psikologis. Dikarenakan pamong masyarakat tersebut merupakan 

bagian dari kehidupan bermasyarakat sehari-hari, maka pamong masyarakat memiliki 

pengalaman hidup yang sama dengan target audiens. Pamong masyarakat ini juga 

mengenal warga binaannya secara personal, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk 

melakukan pembicaraan mengenai kehidupan pernikahan. Perlu diketahui bahwa 

masyarakat Trenggalek masih tergolong dalam rumpun masyarakat Jawa yang seringkali 

menganggap pembicaraan mengenai kehidupan pernikahan adalah tabu untuk dibicarakan 

secara terbuka. Maka dari itu unsur kedekatan ini sangat membantu dalam penyebaran 

informasi yang sensitif seperti tercantum dalam Buku Pintar KIA Catin.  

Jenjang berikutnya adalah penyampaian informasi dari pamong masyarakat kepada 

calon pengantin dan keluarga muda. Disini bentuk komunikasi yang terjadi lebih banyak 

berupa komunikasi interpersonal antara kedua calon mempelai maupun pasangan 

pengantin muda. Komunikasi interpersonal dipilih karena seperti penjelasan diatas, 

pembicaraan mengenai kehidupan pernikahan, apalagi yang berhubungan dengan 

reproduksi masih dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Sesungguhnya banyak 

calon pengantin dan keluarga muda yang ingin tahu lebih banyak mengenai kehidupan 

pernikahan dan aspek-aspek yang menyertainya, namun jika dilakukan secara terbuka 

seperti dalam bentuk penyuluhan atau dalam perkumpulan mereka merasa malu. Maka dari 

itu komunikasi interpersonal secara tertutup lebih dipilih.  

 



Model Komunikasi Kesehatan di Kabupaten Trenggalek 

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan peneliti, maka model komunikasi 

kesehatan yang berlangsung di Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut : 

 

Keterangan : ○ Field of experience       ↓ Jenjang Komunikasi 

 

Model Komunikasi Kesehatan di Kabupaten Trenggalek 

 

Seperti yang digambarkan pada model diatas, komunikasi kesehatan yang dilakukan 

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek memiliki jenjang-jenjang. Jenjang pertama 

adalah dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ke Dinas Kesehatan Kabupaten 

Trenggalek. Dijenjang pertama ini, Dinkes Provinsi membagikan informasi mengenai Buku 

Pintar KIA Catin melalui komunikasi kelompok dalam rapat ke Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten, surat tertulis dan pembagian buku itu sendiri. Dinas Kesehatan Kabupaten tidak 

mengalami kesulitan untuk menerima pesan dari Dinas Kesehatan Provinsi karena mereka 

memiliki bidang pengalaman yang sama, yaitu dunia kesehatan. Maka dari itu penjelasan 



dari Dinas Kesehatan Provinsi dapat diterima dengan baik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. 

Jenjang selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten kepada pamong 

masyarakat. Disini pamong masyarakat yang menerima pesan masih memiliki latar 

belakang tentang dunia kesehatan, sehingga pemberitahuan dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten masih mudah diterima. Meskipun demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten 

Trenggalek juga memahami bahwa pamong masyarakat ini nanti akan berhadapan 

langsung dengan masyarakat awam yang tidak terlalu memahami dunia kesehatan. Maka 

dari itu, pada jenjang kedua ini sudah mulai ada penyesuaian pesan dimana unsur-unsur 

kehidupan sehari-hari di masyarakat Trenggalek mulai dimasukkan. Beberapa penyesuaian 

yang dilakukan antara lain mulai digunakan istilah dalam Bahasa Jawa, bahasa yang sering 

dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh masyarakat Trenggalek. Selain itu juga mulai 

didiskusikan contoh-contoh nyata kasus-kasus kesehatan yang terjadi di Kabupaten 

Trenggalek seperti masih banyak masyarakat yang bingung bagaimana menghadapi 

kebutuhan hubungan suami istri pada masa nifas dan mitos-mitos yang salah soal 

pernikahan, persalinan dan pemberian Air Susu Ibu yang masih dipercaya oleh masyarakat.  

Setelah pesan disampaikan kepada pamong masyarakat, maka pada jenjang 

selanjutnya pamong masyarakat bertugas menyampaikan pesan tersebut kepada calon 

pengantin dan keluarga muda. Pesan disampaikan melalui komunikasi interpersonal dan 

pemberian buku pada saat-saat pamong tersebut bertemu dengan calon pengantin dan 

keluarga muda seperti saat rapak di KUA, konsultasi Keluarga Berencana, pemeriksaan bayi 

dan balita di Posyandu, maupun saat pemeriksaan kehamilan. Disini pesan sudah 

mengalami banyak penyesuaian, dimana pesan disesuaikan dengan kebutuhan masing-

masing pasangan atau keluarga. Bagi calon pengantin yang baru akan menikah informasi 

yang lebih dibutuhkan adalah tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah, sedangkan bagi 

pasangan muda yang baru saja memasuki fase kehamilan tentu saja hal dibutuhkan 

berbeda yaitu bagaimana menjaga kesehatan ibu dan janin. Maka dari itu penyesuaian 

pesan sangat dibutuhkan. Hal lain yang membantu agar pesan dapat diterima dengan baik 

oleh komunikan adalah adanya persamaan bidang pengalaman antara pamong desa 

dengan pasangan. Umumnya pasangan dan pamong saling mengenal, bahkan saling 

mengenal dengan keluarga masing-masing. Mereka tinggal di lingkungan yang sama, maka 

dari itu berbagai kejadian di sekitar mereka dapat dijadikan referensi bersama. Sebagai 

contoh kader pendamping ibu hamil dapat membagikan pengalamannya kepada seorang 

calon ibu tentang merawat ibu hamil lain yang dikenal oleh mereka berdua. Disini masukan-

masukan yang diberikan lebih mengena karena mereka memiliki referensi yang sama. Maka 

dari itu sistem komunikasi kesehatan ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat 

Trenggalek. 

  



KESIMPULAN 

Model komunikasi kesehatan yang dilakukan di Kabupaten Trenggalek bersifat 

berjenjang, yang terbagi dalam tiga jenjang utama. Jenjang pertama adalah dari Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek melalui 

komunikasi kelompok dan penyaluran Buku Pintar KIA Catin. Kemudian dilanjutkan dengan 

jenjang kedua dimana petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek meneruskan pesan 

tersebut kepada pamong masyarakat yang banyak berhubungan dengan calon pengantin 

dan keluarga muda, yaitu Kepala KUA Kecamatan, Koordinator Lapangan Keluarga 

Berencana (KB), Ketua TP PKK Kecamatan, Ketua TP PKK Desa, Kader Pendamping Ibu 

Hamil, dan Bidan Koordinator. Penyampaian pesan kepada pamong masyarakat ini 

menggunakan komunikasi kelompok dalam bentuk penyuluhan. Setelah itu, pada jenjang 

terakhir para pamong bertugas untuk menyampaikan pesan tersebut kepada komunikan, 

yaitu calon pengantin dan keluarga muda.  

Berdasarkan pengamatan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa metode komunikasi 

kesehatan yang telah dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek dapat 

diterima dengan baik oleh masyarakat Trenggalek. Kunci utama dari penerimaan tersebut 

adalah adanya komunikasi berjenjang, dimana disetiap jenjang terdapat persamaan bidang 

pengalaman yang memudahkan komunikasi untuk dapat berlangsung. Jika komunikasi 

langsung diberikan dari pusat tanpa melalui jenjang-jenjang tersebut terlebih dahulu, maka 

akan muncul kendala pada perbedaan bidang kesamaan yang menjadi hambatan dalam 

proses komunikasi. Maka dari itu komunikasi secara berjenjang dengan adanya 

penyesuaian pesan berdasarkan kesamaan bidang pengalaman dapat menjadi salah satu 

cara yang efektif untuk menyebarkan pesan-pesan sosial.  
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